
 

Diplomová práce 

PAVEL DIMITROV 

 

 

Brno 2019/2020  

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Přechod nebezpečí dle 

Úmluvy OSN 

o smlouvách 

o mezinárodní koupi 

zboží 

Vedoucí práce: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, 

CSc. 

Katedra mezinárodního a evropského práva  
obor Právo 





 

 

 

 

 



PŘECHOD NEBEZPEČÍ DLE ÚMLUVY OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ 

KOUPI ZBOŽÍ 

2 

Bibliografický záznam 

Autor: Pavel Dimitrov 
Právnická fakulta 
Masarykova univerzita  
Katedra mezinárodního a evropského práva 

Název práce: Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží 

Studijní program: Právo a právní věda 

Studijní obor: Katedra mezinárodního a evropského práva  

Vedoucí práce: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

Rok: 2019/2020 

Počet stran: 113 

Klíčová slova: Přechod nebezpečí, nebezpečí, Vídeňská úmluva, 
CISG, Incoterms, mezinárodní koupě zboží, zboží, 

dodací podmínky, obchodní doložky 

  



PŘECHOD NEBEZPEČÍ DLE ÚMLUVY OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ 

KOUPI ZBOŽÍ 

3 

Bibliographic record 

Author: Pavel Dimitrov 
Faculty of Law 
Masaryk University 
Department of International and European Law  

Title of Thesis: Passing of Risk in International Sale Contract under 
CISG 

Degree Programme: Law and legal science 

Field of Study: Law 

Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

Year: 2019/2020 

Number of Pages: 113 

Keywords: Passing of risk, risk, Vienna Convention, CISG, 
Incoterms, international sale of goods, goods, 
delivery terms, commercial terms 



PŘECHOD NEBEZPEČÍ DLE ÚMLUVY OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ 

KOUPI ZBOŽÍ 

4 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přechodem nebezpečí náhodné zkázy  
a zničení zboží v rámci mezinárodního obchodování. Hlavním cílem je 

zodpovězení hypotézy, zabývající se úpravou přechodu nebezpečí ve dvou 

hlavních pramenech úpravy, jimiž jsou doložky Incoterms a Úmluva OSN 
 o mezinárodní koupi zboží neboli Vídeňská úmluva, a jejich vzájemném 

vztahu při úpravě tohoto institutu. Práce rovněž obsahuje rozbor pojmu 

nebezpečí a jeho druhy. Druhá část je věnována revizi Incoterms 2020, 

komparaci přechodu nebezpečí dle Incoterms a Vídeňské úmluvy, jejich 
podobnostem a odlišnostem a možnosti vzájemného působení. 
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Abstract 

This thesis is focused on passing of risk of accidental loss and destruction of 
goods during international sale. The main objective is to fulfil the hypothesis 
concerning the the regulation of passing of risk in two main sources of its 
regulation, the Incoterms clauses and the UN Convention on the International 
Sale of Goods, so called the Vienna Convention, and their mutual relationship 
in the regulation of this institute. Thesis also contains an analysis of the term 
danger and its various types. The second part is focused on the revision of 
Incoterms 2020, comparison of the passing of risk under Incoterms and the 
Vienna Convention, their similarities and differences and the possibility of 
their interaction. 
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1 Úvod 

Koupě zboží je pojmem, který doprovází lidstvo již od vzniku prvních trhů, na nichž 

se začalo se zbožím obchodovat, ať již výměnou za peníze, či jiné zboží. Právě na 

těchto trzích se již během středověku vyvinulo právo obchodníků, takzvané lex 
mercatoria. Toto právo bylo vytvářeno spontánně a neregulovaně a z počátku 

fungovalo na obyčejovém základě.1  V rámci rozvoje ekonomiky, obchodu a dopravy 

postupně došlo k celkové globalizaci, a tedy i k rozvoji obchodu mezinárodního. 

Jelikož jednotlivé trhy měly svá pravidla, která se lišila, bylo vhodné a zároveň  
i nutné je určitým způsobem kodifikovat, aby celý tento systém byl schopný 

fungovat. Během 20. století tak došlo k vytvoření dvou významných pramenů2, které 

na mezinárodní koupi zboží dopadají. Jedná se o Úmluvu OSN o mezinárodní koupi 

zboží, rovněž nazývanou Vídeňská úmluva a soubor mezinárodních výkladových 

pravidel pro obchodní doložky Incoterms, (dále jen „doložky Incoterms“). Oba 
z těchto pramenů se pak rovněž věnují úpravě přechodu nebezpečí náhodné zkázy  
a zničení zboží, jenž je tématem této práce. Právě z toho důvodu bude tato práce 

obsahovat analýzu úpravy institutu přechodu nebezpečí ve Vídeňské úmluvě,  
i v doložkách Incoterms. 

 
Důležitost tohoto tématu spočívá dle mého názoru především ve skutečnosti, že 

ve spoustě případů není mezi obchodníky z počátku věnována přechodu nebezpečí 

dostatečná pozornost. V případě, že obchod, včetně následné přepravy zboží, 

proběhne bez problému, není důvod věnovat přechodu nebezpečí přílišnou 

pozornost. Jinak je tomu však tehdy, kdy nastane událost, jež má za následek 

poškození či zničení zboží. V takovém případě je nutno zjistit, která ze stran nesla 

v daném okamžiku nebezpečí na věci, a tudíž ponese i negativní následky této 

události. Právě tato skutečnost bývá následně předmětem soudních sporů mezi 

stranami a v mnoha případech je složité nalézt na ni jednoznačnou odpověď. Z toho 
důvodu připadá v úvahu aplikace Vídeňské úmluvy, jakožto pramene s povahou 
právní normy, jenž svým rozsahem tuto problematiku pokrývá. Další možností je 
pak užití doložek Incoterms, jako standardizovaných obchodních termínů, jež 

přechod nebezpečí rovněž upravují a strany je na základě své vůle mohou učinit 

součástí smlouvy. 
 

 
1 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Wolters 

Kluwer, ČR, a.s., 2010, s. 201-202. 
2 Pojem „prameny“ je pro účely této práce chápán jako obecný zdroj úpravy institutu přechodu 

nebezpečí, nikoliv jako pramen ve formálním slova smyslu.   



ÚVOD 

18 

Cílem této práce je ověřit hypotézu, že Vídeňská úmluva a doložky Incoterms 

představují samostatné prameny úpravy přechodu nebezpečí při mezinárodní 

koupi zboží, vytvořené na různých úrovních, které jsou navzájem kompatibilní, 

avšak současně platí, že Vídeňská úmluva může, byť s jistými nedostatky, fungovat 
samostatně, zatímco doložky Incoterms samostatného působení schopny nejsou. 
Tato hypotéza vychází ze skutečnosti, že Vídeňská úmluva představuje základní 

právní rámec, který je poměrně komplexní, zatímco doložky Incoterms tuto 

komplexnost postrádají, ale jednotlivé oblasti oproti Úmluvě upravují podrobněji.  
Z toho důvodu můžeme hovořit o jejich vzájemném doplňování se a vhodnosti užití 

obou těchto pramenů v rámci mezinárodní koupě zboží. Práce však necílí na pokrytí 

jejich vzájemného vztahu obecně, nýbrž se konkrétně zaměřuje na úpravu přechodu 
nebezpečí v obou z pramenů a komparaci jejich působení právě v této oblasti. 
 

Pro uchopení tohoto cíle bude v jednotlivých kapitolách níže objasněna uvedená 

problematika zahrnující část popisnou a komparativní. Rád bych podotknul, že jsem 

si vědom toho, že práce nese název Přechod nebezpečí dle Vídeňské úmluvy 
o mezinárodní koupi zboží. Jelikož však Vídeňská úmluva není jediným pramenem 

upravujícím přechod nebezpečí při mezinárodní koupi zboží, bude práce záměrně 

pojata poněkud šířeji a bude zahrnovat i úpravu doložek Incoterms, jakožto druhého 

významného pramene úpravy. Právě v kapitole zahrnující rozbor Incoterms jsem se 

rozhodl jednotlivé doložky analyzovat podrobněji. Domnívám se totiž, že pro 

správné pochopení souvislostí, a také z hlediska praktického přínosu, se jeví jako 

vhodné jednotlivé doložky rozebrat více dopodrobna jako celek a nevěnovat se 

pouze samotnému přechodu nebezpečí. Užitím takového postupu dle mého názoru 

lépe vyniknou jednotlivé rozdíly mezi doložkami a zároveň nebude daná 

problematika vytržena z kontextu a umožní čtenáři jednodušší pochopení řady 

faktických otázek, na které Incoterms dopadají. 
 

Po samotném úvodu práce bude následovat druhá kapitola, v níž se pokusím 

stručně nastínit problematiku mezinárodního obchodování a přechodu nebezpečí, 

včetně stěžejních pramenů jeho úpravy.  
 
Třetí kapitola bude pojednávat obecně o Vídeňské úmluvě o mezinárodní koupi 

zboží, (dále jen „Úmluva“). V rámci první podkapitoly bude zahrnut obecný úvod 

k Úmluvě, jako jednomu z hlavních pramenů úpravy přechodu nebezpečí. Druhá 

podkapitola poté bude věnována podmínkám její aplikace. 
 

Následující, v pořadí čtvrtá kapitola, bude zahrnovat úvod do problematiky 

doložek Incoterms. V rámci jednotlivých podkapitol zde bude obsažen obecný úvod 

k doložkám Incoterms, jejich historický vývoj a následně i problematika jejich 
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včlenění do smlouvy dle článku 9 Úmluvy. Závěr této kapitoly bude věnován 

řádnému a problematickému včlenění Incoterms do smlouvy. 
 

V páté kapitole bude věnován prostor samotnému institutu přechodu nebezpečí. 

Bude zde vymezen zejména přechod nebezpečí jako pojem, uvedeny jednotlivé 

druhy nebezpečí či rizik a jednotlivé teorie, které se ohledně přechodu nebezpečí 

během historického vývoje formovaly. Závěr této kapitoly tvoří základ pro kapitoly 

následující, jelikož zde bude stručně uvedena problematika tohoto institutu ve dvou 

hlavních pramenech úpravy, jimiž je právě Úmluva a doložky Incoterms. 
 

Obsahem šesté kapitoly bude podrobný rozbor ustanovení článků 66-70 
Úmluvy, které se věnují přechodu nebezpečí při mezinárodní koupi zboží. Každému 

z jednotlivých článků bude věnována samostatná podkapitola. 
 

Sedmá kapitola naopak bude zaměřena na podrobný rozbor doložek Incoterms, 

se zaměřením na přechod nebezpečí. V rámci této kapitoly bude rozebrána 

především verze Incoterms 2010, přičemž jednotlivé doložky budou rozděleny dle 

jejich užití podle druhu přepravy a chronologicky seřazeny dle míry vzájemných 

povinností stran. 
 
Následující, osmá kapitola, bude věnována nejnovější verzi Incoterms 2020, se 

zaměřením na hlavní změny této revize a vzájemnou komparaci s verzí z roku 2010. 

Dílčím cílem této části bude zejména vymezit a zhodnotit hlavní změny a důvody, 

které k další revizi vedly a rovněž prokázat, že přechodu nebezpečí je v rámci 

Incoterms věnována stále větší pozornost. 
 

Poslední kapitola práce bude pojednávat o vzájemném vztahu Úmluvy  
a doložek Incoterms a jejich komparaci v úpravě přechodu nebezpečí. Cílem této 

kapitoly bude shrnout hlavní podobnosti a zároveň odlišnosti těchto pramenů  
v oblasti úpravy přechodu nebezpečí. 
 

V samotném závěru práce budou zhodnoceny zjištěné poznatky z výše 

uvedených kapitol a zodpovězena základní hypotéza, čímž dojde k naplnění cíle této 

práce. 
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2 Úvod do problematiky mezinárodního 

obchodu a přechodu nebezpečí 

2.1 Předmluva k mezinárodnímu obchodování a 

přechodu nebezpečí 

Na úvod si dovolím uvést krátkou „předmluvu“, jejímž cílem je stručně nastínit 

čtenáři problematiku mezinárodního obchodu. Zejména objasnit, že obchod se 

zbožím je na mezinárodní úrovni daleko komplikovanější než na úrovni vnitrostátní, 

jelikož zde zboží putuje přes vícero států a prochází pod rukami řadě osob, 

zastávajících v rámci onoho smluvního vztahu různé pozice. 
 

Mezinárodní obchodování je v dnešní době již běžnou věcí. Volný pohyb osob, 

zboží, služeb i kapitálu, snadná a rychlá doprava mezi jednotlivými státy a neustále 

se vyvíjející technologie, to jsou důvody stále se rozrůstajícího obchodu nikoli pouze 

v rámci Evropské Unie, nýbrž na mezinárodní úrovni v rámci celého světa. Oproti 
vnitrostátnímu obchodování se však jedná o daleko složitější proces, jelikož se nám 

zde mísí jednotliví účastníci smlouvy z různých států. Ve valné většině případů se 
ani zdaleka nejedná pouze o osobu prodejce a kupujícího, ale o několik dalších osob, 

ať již je to přepravce, speditér, nebo jiná osoba zprostředkovávající určitý nezbytný 

úkon v rámci dané smlouvy.  
Můžeme tedy rozlišovat tzv. obchod přímý a nepřímý. V rámci přímého 

obchodu jedná výrobce či dovozce přímo s kupujícím ze zahraničí a kupní smlouva 

je uzavřena přímo mezi nimi. U nepřímého obchodu se zde naopak vyskytuje osoba 

třetí, která mezi výrobcem, jakožto prodávajícím a kupujícím stojí. Tato třetí osoba 

může v rámci kupní smlouvy zprostředkovávat různé záležitosti, či se jinak přičinit, 

aby kupní smlouva byla řádně uzavřena.3 
 

Abych tedy správně nastínil, co si můžeme pod pojmem „mezinárodní“ v rámci 

obchodního styku představit, rád bych citoval jeden příklad, který hovoří o tom, v jak 
globalizovaném světě nyní žijeme.4 
 
„A box of Belgian chocolate that is sold in a US grocery store is produced in  
a chocolate factory in Brussels. In this factory, German machines will mix 
Ecuadorian cacao with French milk, Brazilian sugar and Turkish hazelnuts. The 

 
3 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 250.  
4 Pro účely zachování autentičnosti, jsem ponechal tento text v originálním anglickém znění. 
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chocolate will be wrapped in paper produced by a Finnish company using Swedish 
pulp. To get the box of Belgian chocolate to the Norwegian grocery store, all the 
different products used for the production of the chocolate have to be transported 
from their country of origin to Belgium. They will be transferred from factories to 
warehouses and from port to port. A lot can go wrong during the production process 
of this box of chocolate. The vessel transporting the cacao can capsize bringing the 
load to the bottom of the ocean; the warehouse that stores the paper can catch fire 
destroying the wrapping paper intended for the chocolate, the cooling system of the 
container holding the chocolate can malfunction leading to the melting of the 
chocolate, etc.“5 
 

Na základě výše uvedeného si tedy můžeme představit, kolik různých stran 

může v rámci jednoho prodeje, či koupě zboží býti zainteresováno. Právě z tohoto 
důvodu je nutné, aby přechod nebezpečí, kterým se tato práce bude zabývat, byl 

přesně upraven a předešlo se tak složitým sporům mezi smluvními stranami. 

2.2 Prameny úpravy přechodu nebezpečí 

Přechod nebezpečí je jednou ze zásadních otázek v rámci obchodování jak 

mezinárodního, tak vnitrostátního. Přesným určením toho, která ze stran ponese od 

daného okamžiku riziko, umožní stranám snadnější řešení situace v případě, že dojde 
ke ztrátě, či poškození zboží.  

 
Často tedy dochází k tomu, že strany učiní v rámci smlouvy ujednání regulující 

přechod nebezpečí, případně odkáží ať již výslovnou, či konkludentní dohodou na 

užití standardizovaných obchodních podmínek. Nedojde-li k takovému ujednání 

mezi stranami, přichází na řadu aplikace národních právních řádů, či mezinárodních 

úmluv.6 
 

Pravděpodobně nejznámějším pramenem úpravy přechodu nebezpečí v rámci 

mezinárodní koupě zboží je Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží neboli United 

 
5 BUYDAERT, Michiel. The Passing of Risk in the International Sale of Goods, A comparison between 

the CISG and the INCOTERMS [online]. Pace Law School Institute of International Commercial 
Law. 2014 [cit. 6. 11. 2019]. 

6 VALIOTI, Zoi. Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules 
on risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(Vienna 1980) and INCOTERMS 2000 [online]. Pace Law School Institute of International 
Commercial Law. 2003 [cit. 6. 11. 2019]. 
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Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – „CISG“, dále 

jen „Úmluva“, která byla přijata na diplomatické konferenci ve Vídni v roce 1980. 
K dnešnímu dni má Úmluva 93 smluvních států, které ji ratifikovaly.7  
 

Dalším, již déle existujícím pramenem úpravy přechodu nebezpečí, jsou 

doložky Incoterms. Jedná se o soubor mezinárodních výkladových pravidel, které 

vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži neboli International Chamber  
of Commerce, (dále jen „MOK“, případně „ICC“), poprvé již v roce 1936.8 Výhodou 

těchto doložek jsou jejich pravidelné revize, přičemž poslední variantou jsou právě 

Incoterms 2020, které vstoupily v účinnost od 1. ledna 2020. 
 

V neposlední řadě je přechod nebezpečí upraven i ve vnitrostátních právních 

řádech, kdy historie tohoto institutu sahá již do dob historického římského smluvního 

práva, jehož byla součástí.9 Jelikož v práci již nebude dále věnován prostor 

vnitrostátní úpravě přechodu nebezpečí, považuji za vhodné tuto problematiku 

alespoň stručně nastínit zde. 
V českém právním řádu je přechod nebezpečí upraven v občanském zákoníku.  

Až do konce roku 2013 se však tento institut nacházel v zákoně č. 513/1991 Sb. 

obchodní zákoník, kde bylo nebezpečí škody na věci věnováno celkem 7 ustanovení, 
konkrétně §455-461. Základem tak byl §455, který říkal, že „Nebezpečí škody  
na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo 

jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím  
a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.“10 

Dále jsme na přechodu nebezpečí mohli narazit i v zákoně č. 40/1964 Sb. 

Občanský zákoník. Konkrétně se jednalo o §590, který říkal, že „Není-li dohodnuto 
jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení 

předmětu koupě, včetně užitků, současně s nabytím vlastnictví. Jestliže nabude 

kupující vlastnictví dříve, než dojde k odevzdání předmětu koupě, má prodávající  
až do odevzdání práva a povinnosti schovatele.“11 Ustanovení starého občanského 

zákoníku se však přechodu nebezpečí věnovala spíše obecně ve vztahu k předmětu 

koupě, nikoliv konkrétně k přechodu nebezpečí škody na zboží. 

 
7 The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). United Nations 

Commission on International Trade Law [online]. uncitral.un.org [cit. 3. 11. 2019].  
8 POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, ČR, 

2017, s. 166. 
9 VALIOTI, 2003, op. cit. 
10 § 455 zákona č. 513/1991 Sb. 
11 § 590 zákona č. 40/1964 Sb.  
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Obě tyto právní úpravy však byly v s účinností od 1. 1. 2014 nahrazeny 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který se již přechodu nebezpečí věnuje 

v ustanoveních §2121-2125, týkajících se koupě movité věci. Opět však vychází ze 

základní premisy, že nebezpečí škody přechází na kupujícího s převzetím věci.12 
V případě koupě nemovité věci, je přechodu nebezpečí věnováno ustanovení §2130, 
které přechod nebezpečí váže k ujednanému termínu převzetí věci. Zároveň je 

přechodu nebezpečí škody na věci, v rámci obecných ustanovení o koupi, věnován 

§2082, který ve svém prvním odstavci říká, že „Na kupujícího přechází nebezpečí 

škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické 

právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti 

schovatele.“13 
 

 
12 § 2121-2125 zákona č. 89/2012 Sb.  
13 § 2082 zákona č. 89/2012 Sb.  
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3 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 

koupi zboží 

3.1 Obecný úvod k Vídeňské úmluvě 

Vídeňská úmluva se bez debat řadí mezi ty nejvíce úspěšné pokusy o vytvoření  
a harmonizaci právní úpravy v oblasti mezinárodní koupě zboží.14 Jak již bylo 

zmíněno výše v úvodu, Úmluva byla přijata Komisí OSN pro mezinárodní obchodní 

právo („UNCITRAL“) 11.dubna 1980 a v platnost vstoupila 1. 1. 1988 poté, co byla 
splněna podmínka její ratifikace minimálně deseti smluvními státy. Pro ČR, dříve 

ještě ČSFR, vstoupila v platnost o více než 3 roky později, konkrétně 1. 4. 1991.15 
K dnešnímu dni má Úmluva již 93 smluvních států. 

Hlavním rysem Úmluvy je její mezinárodní charakter a její hlavní účel, kterým 

je standardizace práva na úrovni vyšší než vnitrostátní.16 I z tohoto důvodu můžeme 

Úmluvu zařadit mezi stěžejní mezinárodní smlouvy, unifikující hmotněprávní 

normy.17 
Úmluva je rozdělena na čtyři části a tvoří ji celkem 101 článků. Problematice 

přechodu nebezpečí je věnováno celkem pět článků. Jedná se o články 66-70 
v kapitole čtvrté, části třetí Úmluvy. Tato ustanovení nám dávají odpověď na otázku, 

která ze stran nese riziko v případě, že dojde ke ztrátě zboží, či jeho zničení.18 

3.2 Podmínky aplikace Vídeňské úmluvy 

Vídeňská úmluva se uplatní na koupi zboží mezi podnikateli, tedy nikoliv mezi 

spotřebiteli, kteří kupují zboží pro vlastní potřebu19, a to v případě, že jsou naplněny 

podmínky čl. 1/1 odst. a), či b) Úmluvy. Jedná se o tzv. mezinárodní požadavek, tedy 

že smluvní strany koupě zboží, mají svá místa podnikání v různých státech a zároveň 

 
14 OSTENDORF, Patrick. International Sales Terms. Second Edition. C.H. Beck, München, 2014, s. 

8. 
15 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 253. 
16 DiMATTEO, Larry A. a kol The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen 

Years of CISG Jurisprudence [online]. Pace Law School Institute of International Commercial 
Law. 2004 [cit. 12. 11. 2019]. 

17 POLÁČEK, 2017, op. cit., s. 30. 
18 LOOKOFSKY, Joseph. Convention on contracts for the international sale of goods (CISG). 

Netherlands: Wolters Kluwer, 2012, s. 160. 
19 TICHÝ, Luboš. CISG, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství C.H. Beck, 2017, s. 6. 
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alespoň jeden, či oba tyto státy jsou smluvními státy Úmluvy. Tento postup se 
nazývá jako tzv. přímá aplikace, tedy, že se Úmluva použije jako přímá norma dle 

čl. 1/1 a).20 Pro ujasnění je však vhodné uvést, že nás zajímá místo podnikání neboli 

„place of business“, a nikoliv státní příslušnost stran. Z toho důvodu může dojít 

k aplikaci Úmluvy i tehdy, pokud pochází smluvní strany ze stejného státu, avšak 

jedna z nich má místo podnikání v zahraničí, a tudíž se jedná o přeshraniční 

transakci.21 
 

Další možností, kdy se Úmluva aplikuje je, když mezinárodní právo soukromé 

fóra odkáže na aplikaci právního řádu státu, který Úmluvu adoptoval, a tudíž je jejím 

smluvním státem.22 Tohle aplikační pravidlo přichází v úvahu až tehdy, pokud není 

Úmluvu možné aplikovat jako přímou normu a musí se tak postupovat dle čl. 1/1 b). 

V takovém případě hovoříme o tzv. nepřímé aplikaci, kdy se Úmluva aplikuje jako 

věcná norma mezinárodního práva soukromého.23 
 

Jelikož je Úmluva založena na principu autonomie vůle stran, tedy na principu 

smluvní svobody, může se aplikovat na základě výslovné dohody stran, které nemají 

místo podnikání v některém ze smluvních států, ale dohodnou si aplikaci právního 

řádu smluvního státu. V rámci autonomie vůle však platí i opačná možnost, kdy 
strany na základě čl. 6 Úmluvy mohou její použití zcela vyloučit. Takovou situaci 

nazýváme jako tzv. opt-out.24 
 

Kromě výše uvedených způsobů aplikace Úmluvy je však opět díky principu 

autonomie vůle stran možné Úmluvu aplikovat nikoliv jako právní normu, ale jako 

ucelený soubor právních pravidel. Taková aplikace je možná tam, kde situace není 

jinak pokryta. Je tak možné učinit jak v rámci kogentních norem určitého státu, tak 

i v rámci lex mercatoria.25 
 

Již z názvu Úmluvy je patrné, že se vztahuje na koupi, konkrétně na koupi 

zboží. I přesto, že jsou tyto pojmy pro aplikaci Úmluvy stěžejní, neobsahuje jejich 

výslovnou definici.  Pro účely Úmluvy tedy smlouvou o koupi zboží rozumíme 

smlouvu, která je v souladu s čl. 30 a 53 Úmluvy. Tyto články nám vymezují jednak 

 
20 POLÁČEK, 2017, op. cit., s. 193. 
21 DiMATTEO, 2004, op. cit.  
22 OSTENDORF, 2014, op. cit., s. 8.  
23 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 258-259.  
24 POLÁČEK, 2017, op. cit., s. 194. 
25 Ibidem, s. 175. 
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povinnost prodávajícího dodat zboží a převést k němu vlastnické právo a také 
povinnost kupujícího převzít zboží a zaplatit za něj stanovenou kupní cenu.26  

Rovněž je pro účely aplikace Úmluvy vhodné stručně vymezit pojem zboží, 
který však opět Úmluva výslovně neupravuje. Je proto nutné jej vykládat autonomně 

dle jejího textu jako celku, případně dle ustálené judikatury. Zbožím se tak myslí věc 

hmotná movitá, nikoliv věc nemovitá, či práva.27 Negativní vymezení poté obsahuje 

článek 2, který nám dává výčet případů koupě, na které Úmluvu nelze aplikovat.28 
Judikatura se problematikou chápání zboží ve smyslu Vídeňské úmluvy zabývala 

podrobněji, avšak pro účely této práce považuji za vhodné pouze nastínit, co se za 

zboží považuje, nikoliv detailně rozebírat, co vše jím může být. 
 

Na závěr tohoto úvodu k Úmluvě je dle mého názoru vhodné zmínit, že strany 

kupní smlouvy se mohou na okamžiku, ve kterém nebezpečí ztráty nebo poškození 

zboží přechází z prodávajícího na kupujícího výslovně dohodnout. V úvahu přichází 

několik různých možností. 
Jak již bylo zmíněno výše, Úmluva je založena na principu autonomie vůle, 

který se přímo odráží ve znění článku 6. Tento článek stranám umožňuje, aby se 

dohodou odchýlili od ustanovení Úmluvy, která by se jinak na daný případ použila.29 
Často tedy dochází k tomu, že strany na základě dohody výslovně učiní součástí 

smlouvy obchodní podmínky, zpravidla nejčastěji Incoterms. 
Rovněž si však strany mohou upravit znění podmínek tak, aby jim vyhovovalo, 

což se v praxi moc nedoporučuje, ale i přesto se tak děje. V úvahu připadá i možnost 

učinit součástí smlouvy všeobecné obchodní podmínky jedné ze stran, ať již 

prodávajícího, či kupujícího.30 
 

 
26 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 19. 
27 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 22. 
28 Ibidem, s. 29. 
29 REIMANNOVÁ, Soňa. Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží. Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Praha: Nakladatelství Wolters 

Kluwer, 2018, s. 493.  
30 Ibidem, s. 493. 
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4 Incoterms  

4.1 Obecný úvod k Incoterms 

Dodací podmínky jsou důležitou náležitostí kupní smlouvy, neboť nám určují 

jednotlivá práva a povinnosti stran. Zpravidla se jimi řeší místo a okamžik předání 

zboží kupujícímu, způsob, jakým se předání provede, následná kontrola zboží, 

nakládka a vykládka zboží, otázka pojištění a celních záležitostí a v neposlední řadě 

otázka okamžiku přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího31, což  
je problematika, která nás pro účely této práce bude zajímat nejvíce.  

Mezi nejznámější a již dlouhá léta v rámci mezinárodního obchodování 

nejužívanější dodací podmínky, patří tzv. Incoterms neboli International 
Commercial Terms. Jedná se o soubor mezinárodních výkladových pravidel, 

vypracovaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, (tzv. „MOK“, případně 

„ICC“).32 
Doložky Incoterms řadíme mezi mezinárodní obchodní termíny. Tyto termíny 

mají svůj původ v obchodních zvyklostech, které se vyvíjely v rámci mezinárodního 

obchodního styku.33 Jelikož docházelo k tomu, že zvyklosti byly často používány 

nejednotně podle místních podmínek, byl zde zájem na jejich sjednocení a zachycení 

v písemné podobě.34 Tohoto úkolu se ujala MOK. O jejich historii bude pojednáno 

níže v této kapitole, v rámci bodu 4.2. 
Incoterms se svou povahou nechovají jako právní norma, neboť se pro smluvní 

strany stávají závaznými až v okamžiku, kdy s jejich užitím projeví vůli, případně 

na ně v textu smlouvy odkáží. Incoterms dopadají pouze na vztah mezi prodávajícím 

a kupujícím, přičemž vztah k dalším subjektům, jako jsou například speditéři, či 

banky, neřeší a ponechává tuto možnost na jiných smluvních typech35.  Zároveň jimi 

není řešen okamžik přechodu vlastnického práva ke zboží, který musí být v kupní 

smlouvě řešen zvlášť, přičemž nestane-li se tak, rozhodne tuto věc mezinárodní 

právo soukromé.36 Co však Incoterms upravují, je okamžik přechodu nákladů a rizik. 

 
31MACHKOVÁ, Hana; ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva; SATO, Alexej, a kol. Mezinárodní obchodní 

operace. 4. aktualizované vyd. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2007, s. 57. 
32 POLÁČEK, 2017, op. cit., s. 166. 
33 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 228.  
34 MACHKOVÁ, a kol., 2007, op. cit., s. 57. 
35 Jinými smluvními typy se zde rozumí kupříkladu úprava smluvního vztahu k dopravci, který je řešen 

přepravní smlouvou, nebo vztahu k bankám, který je řešen smlouvou o otevření dokumentárního 

akreditivu. 
36 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 58. 
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4.2 Historický vývoj 

První tzv. „Trade Terms“37, vydala MOK již v roce 1923. Jednalo se o prosté 

obchodní termíny obsahující 6 klauzulí, užívaných v rámci obchodních vztahů ve 13 

zemích. Komplikace však přinášela nejednotná interpretace v rámci jednotlivých 

zemí. Právě na to se snažila MOK reagovat, a po pěti letech, tedy v roce 1928, vydala 
aktualizované Trade Terms, jejichž užití se rozšířilo do více než 30 zemí.38 Tyto 
Trade Terms se staly základem pro vypracování dnes pravděpodobně již 

nejznámějších a nejužívanějších obchodních termínů Incoterms, jejichž první verzi 

vydala MOK v roce 1936.39 Jednalo se o první obchodní termíny, které byly 

důkladně propracovány a kodifikovány. Z toho důvodu již na ně nelze nazírat jako 

na obchodní zvyklost, nýbrž na uměle vytvořený vzor.40 
 

Doložky Incoterms bývají pravidelně revidovány. Děje se tak zejména proto, 

aby byly schopny reagovat na stále se vyvíjející trh a trendy současné doby a rovněž 

z důvodu jejich neustálého zjednodušování, aby byly pro uživatele co 

nejpřívětivější. Do dnešního dne proběhlo již 8 revizí.41 
První revizi zaznamenaly Incoterms až v roce 1953.42 Důvodem této větší 

časové odmlky byla druhá světová válka. V 50. letech docházelo v rámci 

mezinárodního obchodování k vzestupu dopravy zboží pomocí železnic. Z tohoto 
důvodu byly přidány tři nové doložky zaměřující se na jinou než lodní dopravu.43 

Následovala revize v roce 1967, ve které byly opraveny jisté interpretační 

problémy a byly přidány dvě nové doložky. 
Důvodem další revize byl převážně pokrok a rozmach letecké dopravy, a proto 

byla v roce 1974 přidána další dodací podmínka, specializující se na leteckou 

přepravu. 
Další revidovaná verze přišla krátce poté, již v roce 1980 a reagovala na 

vzrůstající trend kontejnerové dopravy. Kompletní revize pak přišla v roce 1990.44 

 
37 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 228.  
38 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce [online]. iccwbo.org [cit. 8. 11. 2019]. 
39 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 228. 
40 Ibidem, s. 228. 
41 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce, op. cit. 
42 ZÁVADA, Dušan; SELFEN, Jan. Incoterms 1953: Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích 

doložek vydaná mezinárodní obchodní komorou. 3. vyd. Praha: Československá obchodní komora, 

1960, 140 s.  
43 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce, op. cit. 
44 PAVERA, Vladislav. Incoterms 1990: mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek vydaná 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 

1991, 267 s.  
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Jejím účelem bylo celkové zjednodušení a rovněž reakce na zvyšující se používání 

elektronické komunikace. V rámci této revize byly odstraněny doložky pro 

konkrétní druh dopravy jako např. „FOB Airport“, „Free on Rail“, „Free on Truck“ 

a místo nich byl použit obecný termín FCA („Free Carrier at Named Point“).45 
S přelomem tisíciletí přišla další revize v roce 2000, která se týkala aktualizací 

v rámci celního odbavení a snahou předejít problémům vývozce a dovozce s celními 

úřady. Rovněž došlo k jejich rozčlenění do čtyřech skupin podle jejich počátečního 

písmene.46 
Předposlední revize Incoterms proběhla v roce 2010. Hlavním cílem této revize 

bylo „zaměřit pozornost na bezpečnostní opatření, jimiž jsou v současné době 

provázeny veškeré transakce představující nové povinnosti pro všechny účastníky 

zahraničně obchodních transakcí.“47 Rovněž tato revize reaguje na rozvoj 

elektronického přenosu dat, díky kterému často dochází k náhradě papírových 

dokumentů elektronickými záznamy. V rámci ní došlo k odstranění některých druhů 

„D“ doložek a jejich nahrazení jinými.48  
Rovněž považuji za vhodné zmínit, že verze Incoterms z roku 2010 je první, 

která ve svém podtextu zmiňuje, že doložky Incoterms je vhodné použít nikoliv 

pouze v obchodě mezinárodním, ale i v rámci vnitrostátního obchodního styku. Tato 

skutečnost je reakcí na měnící se trh, přičemž k jejich užívání v rámci vnitrostátního 

obchodování již doposud u mnoha obchodníků docházelo. Podstatným důvodem 

však je i skutečnost, že v USA v rámci vnitrostátního obchodování postupně dochází 

k uplatňování doložek Incoterms, namísto dříve hojně využívaného Jednotného 

obchodního kodexu49. Ostatně o možnosti užití Incoterms i pro vnitrostátní kupní 

smlouvy svědčí i to, že samotná kniha o Incoterms 2010, vydaná přímo ICC50, nese 

 
Dále také: RAMBERG, Jan. ICC Guide to Incoterms 2000: understanding and practical use. Paris: 

ICC Services Publications, 2000, 192 s. 
45 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce [online]. iccwbo.org [cit. 12. 11. 2019]. 
46 MACHKOVÁ, a kol., 2007, op. cit., s. 58. 
47 ŠUBERT, Miroslav. Incoterms 2010, Pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a 

mezinárodním obchodě. Praha: ICC ČR, 2010, s. 8. 
48 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce, op. cit. 
49 Tzv. Uniform Commercial Code („UCC“), který byl publikován již v roce 1952 a obsahuje řadu 

obdobných parit, jako INCOTERMS. Z toho důvodu docházelo kolikrát k nejasnostem, zda mají 

strany namysli například paritu FOB právě dle UCC, nebo dle INCOTERMS, v případech, kdy to 

ze smluvního ujednání nevyplývalo jednoznačně.  
Dále k této problematice: ŠUBERT, Miroslav. Incoterms 2010, Pravidla ICC pro použití dodacích 

doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě. Praha: ICC ČR, 2010, s. 22. 
50 ICC je zkratkou pro „International Chamber of Commerce“, tedy Mezinárodní Obchodní Komoru 

(dále jen „MOK“), která je celosvětovou obchodní organizací, jež má Incoterms jako registrovanou 

obchodní známku a pravidelně v pravidelných intervalech vydává revidované verze Incoterms. 
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název Pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním 

obchodě. 
Poslední, celkově osmá revize, vstoupila v účinnost 1. ledna 2020 a jejím cílem 

je kromě dalšího zjednodušení, reagovat na aktuální problematiku rozšiřující se 

digitalizace a zajistit tak určitý standard kybernetické bezpečnosti, reagující na 

rostoucí nebezpečí různých forem kybernetických útoků.51 O této revizi bude dále 

pojednáno v rámci kapitoly 8. 
 

V souvislosti s historií je vhodné zmínit i rozdílné dělení doložek, do 

jednotlivých skupin. Pokud se například ohlédneme za verzí Incoterms 2000, ta 
obsahovala celkem 13 doložek, které byly rozděleny do čtyř skupin, dle počátečního 

písmene doložek. Jednalo se tedy o skupiny E („Ex), F („Free), C („Cost, Carriage“), 

D („Delivered“).52  Skupiny E, F, C jsou přívětivější vůči prodávajícímu, neboť dle 
nich přechází povinnosti na kupujícího již při odeslání zboží, což je samozřejmě pro 

kupujícího méně výhodné. Naopak poslední skupina „D“, je pro kupujícího 

výhodnější, neboť při jejím užití na něj přecházejí povinnosti až okamžikem dodání 

zboží. Z toho důvodu se jim říká tzv. doložky dodání.53  
Dělení do výše zmíněných čtyř kategorií je sice přehledné a jednoduché, tudíž 

by se mohlo zdát, že při jejich užívání nemohou smluvní strany udělat chybu. Opak 
je však pravdou, jelikož z těchto doložek nebylo zcela patrné, které z nich jsou 
vhodné k užití pro lodní dopravu, a které naopak pro dopravu suchozemskou. Bylo 
tedy na čase jednotlivé doložky uspořádat tak, aby to případným stranám kupní 

smlouvy zboží bylo zcela jasné a nedocházelo tak k prekérním situacím, při nichž 

byla nesmyslně použita například doložka FCA, když zboží mělo být přepravováno 

po souši. 
Reakcí na tuto situaci byla revize Incoterms 2010. Tato verze, která byla 

redukována ze 13 na 11 doložek, již nedělí jednotlivé doložky do skupin dle 

počátečních písmen, nýbrž je rozděluje do dvou hlavních skupin dle toho, pro jaký 

druh přepravy je možné je použít. První skupinou jsou doložky použitelné pro 

jakýkoliv druh přepravy54, druhou skupinou pak doložky použitelné pouze v rámci 

vodní přepravy námořní a vnitrozemské. Poměr těchto doložek svědčí ve prospěch 

doložek univerzálních, aplikovatelných na veškeré druhy přepravy, neboť jich je 

celkově 7. Jedná se o EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP. Zbývající kategorie 

doložek aplikovatelných pouze na lodní přepravu vnitrostátní a námořní, obsahuje 

celkem 4 doložky, mezi něž patří FAS, FOB, CFR, CIF.55 

 
51 Incoterms rules history. International Chamber of Commerce, op. cit. 
52 MACHKOVÁ, a kol. 2007, op. cit., s. 62. 
53 Ibidem. 
54 Tyto doložky jsou aplikovatelné univerzálně a je tedy možné je využít pro jakýkoliv druh přepravy. 
55 MACHKOVÁ, a kol. 2007, op. cit., s. 69-70. 
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Výše uvedené rozdělení, na němž je postavena verze Incoterms z roku 2010, 
nalezneme i v nejnovější revizi Incoterms 2020, jež obsahuje rovněž 11 doložek, 

rozčleněných dle stejného kritéria. Podrobněji bude o jednotlivých změnách pro rok 

2020 pojednáno v kapitole 8. 
 

Já osobně se ohledně dělení doložek přikláním ke způsobu, který je zde 

uplatňovaný právě od verze Incoterms 2010. Samozřejmě již dřívější způsob dělení 
je poměrně přehledný, avšak v rámci praktického užití je dle mého názoru pro strany 

kupní smlouvy přívětivější právě dělení současné. Jako hlavní argument bych uvedl, 

že pokud jako některá ze stran kupní smlouvy již vím, který způsob dopravy v rámci 

koupě zboží využiji, mohu se přímo podívat do rozdělení doložek na vodní, či jiný 

způsob dopravy a na svůj případ rovnou modelově aplikovat některou z nabízených 

doložek. Tímto postupem se tak předejde absurdní situaci, kterou v textu zmiňuji 

výše a ke které v praxi běžně docházelo, tedy že doložka připadající v úvahu pro 

užití v rámci lodní přepravy bude užita pro dopravu suchozemskou. V takovém 

případě tedy není pochyb o tom, že pokud do smlouvy byla začleněna doložka 

zahrnující povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím, 

ve sjednaném přístavu56, přičemž zboží mělo být přepravováno suchozemskou 

dopravou, nedávala by taková formulace zcela žádný smysl. 

4.3 Včlenění Incoterms do smlouvy dle článku 9 

Vídeňské úmluvy 

Výše jsme se mohli seznámit s tím, co jsou doložky Incoterms zač, včetně jejich 

historického vývoje. Nyní, ještě před provedením podrobné analýzy jednotlivých 

doložek, považuji za vhodné vylíčit problematiku jejich včlenění a užití  
v rámci smluvního vztahu. 

 
Doložky Incoterms lze učinit součástí smlouvy několika možnými způsoby. 

Některé z nich pak zakládají větší míru jistoty, že se Incoterms skutečně staly 

součástí smlouvy a lze je tak na daný případ aplikovat, zatímco u jiných se tato 

skutečnost může jevit jako sporná. V takovém případě přísluší rozhodnutí na 

soudních orgánech, které však v rámci rozhodovací praxe nepostupují vždy zcela 

jednotně. 
 

Užití Incoterms je projevem autonomie vůle stran, která vyplývá z článku 6 

Úmluvy. Pro účely včlenění Incoterms do smlouvy je však stěžejní článek 9 Úmluvy. 

 
56 Viz doložka Incoterms s paritou FOB neboli „Free on board“. 
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Ten operuje se třemi základními pojmy, které je nutno rozlišovat. V rámci odstavce 

1 se jedná o dohodnutou zvyklost a zavedenou praxi mezi stranami, zatímco dle 

odstavce 2 jde o všeobecně známou mezinárodní obchodní zvyklost.57  
 
 

Článek 9, odstavec 1 Vídeňské úmluvy: 

(1) „Strany jsou vázány jakoukoli zvyklostí, na které se dohodly,  
a praxí, kterou mezi sebou zavedly.“ 

Pro běžného člověka se může pojem praxe a zvyklost jevit jako totožný, avšak 

ve skutečnosti se jedná o zcela odlišné skutečnosti. Oba tyto pojmy zahrnuté 

v odstavci 1 však spadají pod vztah mezi danými smluvními stranami, jelikož jsou 

vázány na jejich projev vůle.58 
 

Zvyklost představuje jakési pravidlo chování, které se vyznačuje několika 

hlavními body. Zejména se musí jednat o pravidlo, které je v rámci určitého okruhu, 

ať již obchodníků, či zboží dostatečně rozšířené a známé a jeho užívání se v praxi 
ustálilo. Zároveň je důležité brát v potaz i prostor, popřípadě území, na kterém se 

uplatňuje. Právě dle tohoto kritéria můžeme zvyklosti dělit na místní, národní, 

případně mezinárodní.59 
Tradičně můžeme mezi takové zvyklosti podřadit i doložky Incoterms, které 

v jisté míře naplňují kritéria obou odstavců článku 9 Úmluvy.60 Právě Incoterms jsou 

dílem MOK, která vydala zprávu ohledně zvyklostí, jež nám umožňuje lepší 

pochopení jejich dělení. Dle MOK můžeme zvyklosti dělit na normativní61, které 

mají stejnou právní sílu jako jiné právní normy a dále na smluvní a faktické.62 
Právě smluvní zvyklosti můžeme podřadit pod článek 9 odstavec 1, které se 

stanou součástí smlouvy až na základě projevu vůle stran. Takový projev může být 

učiněný jak výslovně, tak konkludentně.63 Zároveň se může jednat o zvyklost 
zavedenou na jakékoliv úrovni, ať již lokální, či mezinárodní.64 Může se tedy jednat 

 
57 KRÖLL, Stefan; MISTELIS, Loukas A.; VISCASILLAS, Pilar. UN Convention on contracts for the 

International Sale of Goods (CISG): a commentary. Second edition. München: C.H. Beck, 2018, 
s. 162-163. 

58 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 73. 
59 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 226. 
60 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 168. 
61 Pod normativní zvyklosti řadíme obchodní zvyklosti dle článku 9 odstavec 2 Úmluvy. 
62 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 226-227. 
63 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 167. 
64 SCHLECHTRIEM, Peter; SCHWENZER, Ingeborg H. Commentary on the UN convention on the 

international sale of goods (CISG). Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 184. 
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i o zvyklost, která naplňuje požadavky článku 9 odstavce 2 Úmluvy, avšak 

podstatným rozdílem je, že v případě odstavce 1 se na jejím užití strany dohodnou. 
Zavedená praxe stran pak představuje určitý způsob chování, který se stal mezi 

konkrétními stranami ve své podstatě pravidlem. Stane se tak v důsledku opakování 

tohoto vzájemného chování, a to po určitou dobu, případně po uzavření více65 
vzájemných smluv.66 Mezi zavedenou praxi můžeme řadit například určitý způsob  
a místo placení, případně způsob a místo dodání zboží a dále také určitou míru 

tolerance vůči případným vadám na zboží, či klauzuli limitující odpovědnost.67 
 

Zatímco zvyklosti musí být dodržovány v určitém odvětví, aby je mohly strany 

aplikovat, zavedená praxe se týká jejího dodržování pouze mezi danými stranami. 
 

V případě, že by došlo k vzájemnému rozporu mezi zavedenou praxí stran  
a smluvní zvyklostí, bylo by třeba za pomocí článku 8 Úmluvy zjistit a vyložit 

skutečnou vůli stran ohledně toho, který z výše uvedených institutů bude mít 

přednost.68 
 
 
Článek 9, odstavec 2 Vídeňské úmluvy: 

(2) „Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že strany se nepřímo dohodly, 
 že na smlouvu nebo na její uzavírání má být použita zvyklost, kterou  
obě strany znaly nebo měly znát, a která je v mezinárodním obchodu  
v široké míře známa stranám smlouvy téhož druhu v příslušném  
obchodním odvětví a zpravidla jimi dodržována.“ 

Druhý odstavec článku 9 Úmluvy pojednává o mezinárodních obchodních 

zvyklostech, které se mohou v rámci daného smluvního vztahu stát závaznými  
i přesto, že strany s jejichž užitím nedaly výslovný, či konkludentní souhlas. K tomu 
však nedojde, pokud strany jejich užití předem vyloučí.69 

 
65 Například Viscasillas ve svém komentáři k Úmluvě spolu s Krollem a dalšími uvádí, že dle některých 

rozhodnutí lze o zavedené praxi mezi stranami hovořit po realizaci alespoň tří až čtyřech 

předchozích obchodů. Na druhou stranu existuje i opačný postoj soudu, který říká, že již samotné 

záměry, které jedna ze stran vyjádřila v rámci předsmluvního jednání, například během 

vzájemných obchodních rozhovorů, a na kterých se strany výslovně nedohodly, se mohou stát již 

na počátku smluvního vztahu praxí dle článku 9 Úmluvy – viz REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 
105. 

66 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 165. 
67 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 74. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
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Ačkoliv Úmluva samotná pojem zvyklost nedefinuje, lze jej pro její účely 

vykládat poměrně široce. Můžeme sem zařadit různé formy lex mercatoria, včetně 

kodifikovaných i nekodifikovaných obchodních zvyklostí a pravidel a principů 

vyplývajících z obchodní praxe, které jsou všeobecně v rámci mezinárodního 

obchodu přijímány.70 Nemusí však nutně jít pouze o mezinárodní zvyklosti užívané 

po celém světě, nýbrž i o zvyklosti lokální, či regionální, které jsou užívány 

například v daném místě, v rámci konkrétního odvětví, avšak pouze při 

mezinárodním obchodování.71 Na rozdíl od zvyklostí dle odstavce 1 sem nemůžeme 

řadit zvyklosti uplatňované výlučně při tuzemském obchodování v rámci 

tuzemského trhu.72 
Podmínky užití zvyklostí dle odstavce 2 vyplývají ze samotného textu tohoto 

odstavce. V případě, že jsou naplněny a strany užití takových zvyklostí nevyloučí, 

dochází často v rámci praxe k jejich aplikaci na daný smluvní vztah. 
 

V případě vzájemného rozporu mezi zvyklostmi dle odstavce 2, bude aplikována 

ta, která má k danému smluvnímu vztahu nejblíže. Zároveň platí, že pokud se bude 
jednat o konflikt zvyklosti lokální a mezinárodní, převáží zvyklost mezinárodní, 

jelikož požadavky na její aplikaci jsou přísnější.73 
 

 
Vzájemný vztah praxe stran a zvyklostí dle článku 9 a ustanovením Úmluvy 

Pro praxi je důležité vyložit hierarchii instrumentů dle čl. 9 samotné Úmluvy. 

Jelikož se prioritně přihlíží k projevu vůle stran, nejvyšší postavení zaujímá 

ustanovení samotné smlouvy, případně ten instrument, na jehož užití se strany 

dohodnou. Zavedená praxe stran a zvyklosti, na nichž se strany dle článku 9 odstavce 

1 dohodly se tedy použijí přednostně a nahradí ustanovení samotné Úmluvy.74 
Dalšími v pořadí pak budou obchodní zvyklosti dle článku 9 odstavce 2, na jejichž 

užití se strany předem nedohodly, ale i přesto se použijí přednostně před 

ustanoveními Úmluvy.75 Na samotném konci hierarchického uspořádání pak stojí 

Úmluva. 
 

Z uvedeného tedy vyplývá, že primární postavení zaujímá v mezinárodním 

obchodním styku autonomie vůle stran, a proto se nejprve přihlíží k ustanovením 

smlouvy a instrumentům dle článku 9 odstavce 1, následně pak ke zvyklostem dle 

 
70 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 169-170. 
71 Ibidem, s. 173. 
72 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 75. 
73 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 177. 
74 Ibidem, s. 163. 
75 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 106. 
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odstavce 2 a až na samotném závěru stojí Úmluva. V praxi tedy v prvé řadě musíme 

zkoumat, zda byla naplněna podmínka odstavce 1. V případě, že zde žádná praxe ani 

dohodnutá zvyklost mezi stranami není, může dojít k aplikaci odstavce 2. 
 
 
Incoterms jako mezinárodní obchodní zvyklost dle článku 9 odstavec 2  

V rámci článku 9 Úmluvy vyvstává otázka, zda můžeme Incoterms považovat 

za mezinárodní obchodní zvyklosti dle odstavce 2. V praxi totiž často dochází 

k chybnému začlenění doložek do smlouvy, kdy strany sice učiní součástí smlouvy 

třípísmenné pravidlo, avšak bez užití dovětku „Incoterms“ a jejich konkrétní verze. 

V takovém případě by mělo uvedené třípísmenné pravidlo být interpretováno dle 

znění samotných pravidel Incoterms a rovněž dle článku 876 Úmluvy.77 
Obecně však platí, že pokud strany chtějí užít Incoterms jako zvyklost, mělo by 

se jednat o zvyklost smluvní, na které se dohodly, nikoli zvyklost normativní. 

Incoterms tedy mohou být vykládány jako zvyklost, avšak primárně jako zvyklost 

mezi stranami dohodnutá dle čl. 9 odst. 1 Úmluvy.  
 

Jak uvádí jednotliví autoři78 i některá soudní rozhodnutí79, převažuje nyní názor, 
že Incoterms samy o sobě nejsou obchodní zvyklostí, nýbrž široce užívaným  
a standardizovaným obchodním termínem. Toto tvrzení podporují několika 

následujícími argumenty. Incoterms jako takové nejsou pro strany závazné, dokud 

s jejich užitím neprojeví vůli. Jakmile je vůle stran projevena, postupuje se dle 

článku 9 odstavce 1 a není tedy již nutné považovat Incoterms za zvyklost dle 
odstavce 2. Zároveň je pro mezinárodní obchodní zvyklost ve smyslu odstavce 2 

nezbytné, aby byla již dlouhodobě konzistentní. Tato podmínka nemůže být 

Incoterms doložkami zcela splněna, jelikož pravidelně dochází k jejich revizi.80 
Tento argument však může být v určitých případech prolomen. Děje se tak v případě 

doložek CIF a FOB, které jsou hojně užívané a existují pod stejným označením již 

 
76 Díky výkladu dle článku 8 Úmluvy můžeme dospět k tomu, zda měly strany namysli užití Incoterms, 

případně, které konkrétní doložky. V případě, že ani z úmyslu samotných stran dle článku 8 

odstavce 1 nebude tohle jasné, přistoupí se k aplikaci odstavce 2 a 3 článku 8 Úmluvy. Tento článek 

je rovněž postaven na zásadě autonomie vůle a také na zásadě dobré víry.  
77 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 179-180. 
78 Zejména Magnus a Piltz, kteří odkazují i na Ramberga. 
79 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie – Electrosteel Europe sa v Edil Centro SpA., sp. zn. C-

87/10.  
80 DiMATTEO, Larry A.; JANSSEN, André; MAGNUS, Ulrich; SCHULZE, Reiner. International 

sales law: contract, principles & practice. München: C.H. Beck, 2016, s. 279. 
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od samotného počátku doložek Incoterms.81 Takový postup aplikovaly například 

některé americké soudy82, případně i ruský arbitrážní soud právě u doložek CIF  
a FOB.83 Z rozhodovací praxe pak můžeme uvést i rozhodnutí švýcarského soudu84, 
který uvedl, že v případě, kdy Incoterms nejsou zahrnuty do smlouvy přímo dle 

článku 9 odstavec 1 Úmluvy, považují se za výkladová pravidla.85 
 

Lze tedy konstatovat, že Incoterms se pro strany stávají závaznými v případě, 

kdy s jejich užitím projeví svou vůli. Děje se tak tedy primárně dle čl. 9 odstavce 1. 

K užití Incoterms obecně jako mezinárodních obchodních zvyklostí dle článku 9 

odstavec 2 v současné době převažuje postoj pasivní. Incoterms by tak měly být 

užívány pouze na základě projevu vůle stran, nikoliv bez ohledu na něj. Zároveň 

platí, že samy o sobě jsou Incoterms považovány za obchodní termíny, nikoliv 

zvyklosti. Tato skutečnost však již byla několika rozhodnutími vyvrácena, avšak 

pouze u doložek CIF a FOB, které jsou stálé a oproti jiným již více zaužívané.  
Na tyto doložky tedy můžeme do jisté míry nazírat jinak než na ostatní, neboť mají 

v rámci mezinárodního obchodu o něco „pevnější“ a stálejší postavení a v praxi jsou 
více zažité. Jak uvádí Coetzee86, lze konstatovat, že tyto dvě doložky mohou mít 

status autonomních mezinárodních obchodních zvyklostí. 

4.4 Řádné a problematické včlenění Incoterms 

V rámci problematiky včlenění Incoterms do smlouvy považuji za vhodné alespoň 

stručně uvést správné a zároveň i problematické odkazy na Incoterms ve smlouvě. 

Jelikož Incoterms nejsou jediným pramenem, který používá třípísmennou paritu87  
 

81 DiMATTEO, Larry A.; JANSSEN, André; MAGNUS, Ulrich; SCHULZE, Reiner. International 
sales law: contract, principles & practice. München: C.H. Beck, 2016, s. 279. Dále také: KRÖLL, 

2018, op. cit., s. 180. 
82 Rozsudek Federálního okresního soudu v Texasu - China North Chemical Industries Corporation v. 

Beston Chemical Corporation, sp. zn. Civ. A. H-04-0912. Dále také Rozsudek Federálního 

okresního soudu v New Yorku - St. Paul Guardian Insurance Company et al. v. Neuromed Medical 
Systems & Support et al., sp. zn. 00 Civ. 934 (SHS). 

83 Rozhodčí nález Mezinárodního obchodního arbitrážního soudu při Obchodně-průmyslové komoře 

Ruské federace, sp. zn. 406/1998. 
84 Rozsudek švýcarského soudu Higher Cantonal Court du Valais - Fiberglass composite materials 

case, sp. zn. C1 08 45. 
85 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 109. 
86 COETZEE, Juana. INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law: an analysis 

of the interplay between mercantile custom and substantive sales law with specific reference to the 
passing of risk [online]. Stellenbosch, 2010, s. 303 [cit. 28. 12. 2019]. Dissertaion work. University 
of Stellenbosch. 2010, s. 303. 

87 Troj písmenné označení užívá u doložek například i americký Uniform Commercial Code. 
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a jelikož si strany mohou jednotlivé doložky modifikovat „k obrazu svému“, je třeba, 

aby byla konkrétní použitá doložka řádně specifikována. Řádnou specifikací se tak 

dá předejít případným interpretačním problémům. 
 

V praxi se často můžeme setkat s tím, že strany uvedou ve smlouvě například 

„FCA Incoterms“, ale neuvedou již verzi, která má býti užita, případně neuvedou  
i další podstatné náležitosti, jako je například místo dodání. Nastat může i situace, 

kdy je uvedena neexistující varianta, například tedy FCA Incoterms 2018. Typicky 
se tak děje z důvodu, že strany za zvolenou doložku uvedou rok, ve kterém danou 

smlouvu uzavírají, namísto roku zvolené verze Incoterms. V horším případě pak 

dochází i k tomu, že jsou ve smlouvě uvedena pouze ona tři písmena „FCA“, aniž 

by byl užit dovětek Incoterms, či cokoliv dalšího. V takovém případě je nutné 

zjišťovat skutečný úmysl stran88. Obecně se však interpretace mezinárodní závazku 

řídí dle lex contractus, tedy dle práva rozhodného pro samotnou smlouvu.89 
Řádné včlenění doložky do smlouvy by pak mělo obsahovat všechny náležitosti. 

Tedy třípísmenné označení, např. „FCA“, případně „EXW, DDP“ atd. Dále pak 

dovětek „Incoterms“ a verzi, která má být použita, včetně roku jejího vydání. 
Kompletní označení doložky by pak mělo obsahovat i místo dodání.90 
 

Aby se předešlo případným komplikacím a složité intepretaci, je vhodné doložku 

včleněnou do smlouvy řádně identifikovat. Příkladem problematické doložky tak 

může být „DDP Incoterms“, případně samotné „DDP“. Naopak za vzorově 

včleněnou doložku můžeme považovat znění „DDP Incoterms 2020, Veveří 223, 

Brno, sklad kupujícího“. Taková doložka obsahuje veškeré potřebné náležitosti  
a není tak pochyb o tom, zda bylo vůlí stran užít právě tuto konkrétní variantu 

Incoterms. 

 
88 Zejména za pomocí článku 8 Úmluvy. 
89 DiMATTEO, 2016, op. cit., s. 278. 
90 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 229. 
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5 Přechod nebezpečí – pojem a druhy  

5.1 Pojem přechodu nebezpečí a jednotlivé druhy rizik 

Přechod nebezpečí je jedním z okamžiků a pojmů, kterému by měla každá ze 

smluvních stran věnovat dostatečnou pozornost. Kromě klasického přechodu 

nebezpečí náhodné zkázy a zničení zboží, kterému se věnují zejména Vídeňská 

úmluva a doložky Incoterms a jemuž je primárně věnována tato práce, můžeme 

v rámci obchodování narazit i na řadu jiných rizik, která považuji za vhodná zmínit. 
 

Pojem nebezpečí, který v anglickém překladu představuje slovo „risk“, je velice 

široký a zahrnuje několik různých možností dělení. Je zřejmé, že v rámci 

mezinárodního obchodu je přechod nebezpečí ještě důležitějším pojmem než v rámci 

vnitrostátního obchodu. Je tomu tak zejména proto, že zboží zde putuje velké 

vzdálenosti a v mezidobí od uzavření smlouvy a jejím splněním projde „pod rukami“ 

řadě osob a zpravidla je převáženo i za pomocí vícero dopravních prostředků. Navíc 

často dochází k tomu, že přepravu zajišťuje třetí nezávislá osoba dopravce, a tudíž 

smluvní strany nemají během onoho putování zboží od prodávajícího ke kupujícímu 

nad zbožím dostatečnou kontrolu. Z tohoto i dalších výše uvedených důvodů je 

v mezinárodním obchodě dáván přechodu nebezpečí velký význam.91 
 

Abychom se mohli dále přechodem nebezpečí důkladněji zabývat, považuji za 

vhodné stručně zmínit i jednotlivá dělení rizik, se kterými se v mezinárodním 

obchodě můžeme setkat.  
 

Jednotlivá rizika můžeme členit dle různých kritérií. Může se jednat například 

o kritérium příčiny vzniku, kam řadíme rizika cenová, odbytová, inflační, obchodně-
politická, či politická.  

Dále můžeme rizika dělit dle toho, kde se mohou projevit, tedy například 

obchodní, přepravní, úvěrová, či investiční. Obecně se však vícero autorů shoduje 

na tom, že v rámci mezinárodního obchodu se za nejpoužívanější dělení považuje 

dělení na rizika tržní, komerční, přepravní, teritoriální, kurzová a odpovědnostní.92 
Nutno však podotknout, že samotní autoři uvádí, že tento výčet není taxativní. 

V rámci tohoto dělení můžeme pak jednotlivá rizika rozřadit dle toho, zda je lze 

předvídat či nikoliv.  

 
91 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 377. 
92 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 163-164. 
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Mezi předvídatelná rizika můžeme zahrnout typicky riziko přepravní nebo 

platební.93 Taková rizika mohou strany kupní smlouvy do jisté míry předvídat  
a chránit se vůči nim pojištěním, nebo jejich následky omezit, případně vyloučit, 

typicky užitím obchodních doložek, jako jsou Incoterms. Je však třeba podotknout, 
že i skutečnost, že je zboží pojištěno neznamená, že strany předejdou komplikacím. 

Často se však stává, že pojišťovny nejsou ochotné poskytnout náhradu škody v plné 

výši a argumentují porušením některé z pojistných podmínek. V takovém případě 

leží důkazní břemeno na straně poškozeného, a kromě ztraceného zisku 

z nerealizovaného obchodu, může poškozená strana přijít i o pojistné krytí.94    
Naopak proti rizikům, jež předvídat nelze, se smluvní strany logicky pojistit 

nemohou.  
Obdobně lze pak rizika dále členit na neovlivnitelná a ovlivnitelná.95 

 
Není pochyb o tom, že obchodování se dotýkají veškerá z uvedených rizik, 

avšak pro mezinárodní obchod jsem si dovolil níže vybrat dvě, dle mého názoru 

nejdůležitější. Jedná se o riziko teritoriální a přepravní. 
 
Riziko teritoriální 

Mezi rizika teritoriální řadíme například nejistotu politického vývoje 

v jednotlivých státech, různá administrativní opatření, bojkoty, embarga, ale 

například i přírodní katastrofy.  
Nejvíce závažná a poměrně častá mohou být právě zmíněná politická opatření 

v podobě bojkotu či embarga, která vedou k náhlým a nečekaným přerušením 

hospodářských styků s určitou zemí, což se následně projeví škodou, ať již v podobě 

neuhrazených pohledávek, vynaložených nákladů, či nemožnosti se zbožím 

disponovat. Stejně závažná mohou být i administrativní opatření jednotlivých zemí, 

typicky těch politicky méně stabilních, v jejichž důsledku dochází k omezení, nebo 

dokonce i zákazu dovozu či vývozu do určité země.96 
 
Riziko přepravní 

Jak jsem již zmiňoval výše, během mezinárodního obchodování musí zboží 

urazit velké vzdálenosti, často i přes více různých zemí, pomocí vícero různých 

dopravních prostředků. V průběhu přepravy se snadno může stát, že dojde k 
poškození či ztrátě na zboží, a právě z tohoto důvodu riziko přepravní úzce souvisí 

 
93 BÖHM, Arnošt; JANATKA, František. Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě. Praha: 

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2004, s. 20-21. 
94 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 377. 
95 BÖHM, 2004, op. cit., s. 20-21. 
96 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 167-168. 
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s problematikou přechodu nebezpečí náhodné zkázy a zničení zboží. V takovém 

případě bude nést negativní následky právě ten, kdo v okamžiku vzniku škody nesl 

riziko. Typicky se bude jednat o prodávajícího, kupujícího, nebo dopravce.97 
Odpověď na tuto otázku se v praxi strany snaží již předem zajistit tím, že do smlouvy 
včlení určité dodací podmínky. Ty poslouží k přesnému vymezení povinností 
smluvních stran, včetně zajištění přepravy a objasnění toho, v jakém okamžiku 

nebezpečí přechází z prodávajícího na kupujícího.98 

5.2 Teorie přechodu nebezpečí 

Ke ztrátě nebo poškození zboží může dojít v různých fázích realizace předmětné 

transakce. Na základě toho, kdy k této události dojde pak můžeme vymezit základní 

koncepce přechodu nebezpečí. 
K poškození zboží, či jeho ztrátě tedy může dojít zpravidla v době, kdy:99 

a) Má zboží ve své dispozici stále prodávajícího, který jej doposud 

nepředal dopravci, či kupujícímu. 
b) Zboží je zrovna přepravováno, skladováno, nebo dochází k jeho převzetí 

anebo také situace, kdy je zboží kontrolováno až při cestě do místa 

určení. 
c) Má zboží ve své dispozici již kupující. 

 
Na tomto základě jsou pak postaveny tři základní teorie přechodu nebezpečí. 

První z nich je založena na principu, že nebezpečí přechází na kupujícího již 

okamžikem uzavření kupní smlouvy. Tato teorie vychází z koncepce užívané již 

v Římském právu, která byla založena na principu „periculum est emptoris“, tedy že 

nebezpečí náhodného zničení věci postihuje kupujícího.100  
V rámci druhé teorie pak nebezpečí přechází na kupujícího okamžikem převodu 

vlastnického práva. Tato teorie tedy odděluje přechod nebezpečí od okamžiku 

uzavření smlouvy, a naopak ho spojuje s okamžikem, kdy přechází vlastnické právo 

k věci na kupujícího. Zakladatelem této koncepce byl Hugo Grotius, který již v 17. 
století přišel s touto teorií založenou na principu „res perit domino“.101 V případě, 

že je tedy zboží v důsledku nahodilé skutečnosti poškozeno, či ztraceno, negativní 

důsledky z toho plynou pro stranu, která byla právě v tomto okamžiku poškození či 

 
97 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 167-168. 
98 Ibidem, s. 168. 
99 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 377. 
100 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 951. 
101 Princip „res perit domino“ spočívá v situaci, kdy nebezpečí na věci nese právě vlastník věci.  
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ztráty vlastníkem věci. Ve své „nejčistší“ podobě je tento přístup zastáván například 

francouzskou legislativou, či východočínskou občanskoprávní jurisdikcí.“102 
Dle třetí, tedy poslední teorie, přechází nebezpečí až v okamžiku dodání zboží. 

Tato teorie má rovněž své kořeny již v 17. století, avšak do dnešní podoby se 

převážně vyvíjela od 19. století. Svým způsobem do jisté míry navazuje na princip 

„res perit domino“, avšak váže přechod nebezpečí až na okamžik dodání zboží. Tato 

teorie se tedy odvíjí od římskoprávního konceptu „traditio“, neboli tradice.  
Ta vyžadovala k převodu vlastnictví k věci, aby dosavadní majitel předal zboží 

z ruky do ruky novému majiteli a projevil tak svou vůli. K přechodu nebezpečí tak 

došlo až dodáním zboží.103  

5.3 Přechod nebezpečí dle Vídeňské úmluvy 

Jak bylo již zmíněno výše, kromě rozdílných vnitrostátních právních úprav se 

přechodu nebezpečí věnuje i úprava mezinárodní. Nejvýznamnějšími 

mezinárodními prameny jsou pak zejména Vídeňská úmluva a doložky Incoterms. 
 

I přesto, že je Vídeňská úmluva jedním z nejvýznamnějších právních 

dokumentů, který se přechodu nebezpečí věnuje, definici termínu „přechod 

nebezpečí“, ani „ztráta a poškození“ neobsahuje.104 Dle Rozehnalové však existuje 

shoda na tom, že tento pojem zahrnuje „ztrátu a zničení zboží v důsledku ztroskotání 

lodi či nehody použitého dopravního prostředku, ztrátu zboží při požáru skladiště či 

dopravního prostředku, zcizení zboží, smíšení zboží s jiným v důsledku nehody, 

ztrátu zboží způsobenou jeho záměnou s jiným zbožím, poškození zboží v důsledku 

nedbalostního jednání či opomenutí dopravce atd.“105 
 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že přechod nebezpečí se dle Úmluvy vztahuje 

převážně k materiální škodě na zboží, které je v důsledku nějaké nahodilé události 

poškozeno či zničeno. Zároveň se však převážně jedná o případy, které mohou být 

kryty pojištěním. Důležité je zmínit právě to, že se musí jednat o události nahodilé, 

tedy nehody. Nelze sem proto zařadit škodné události, ke kterým došlo z důvodu 

jednání či opomenutí některé ze stran.  

 
102 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 952. 
103 Ibidem, s. 953. 
104 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 378. 
105 Ibidem. 
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Do přechodu nebezpečí dle Úmluvy pak rovněž nespadají nepojistitelná rizika, 

jako je například zabavení věci, nebo neudělení licence.106 Přechodu nebezpečí se 

Úmluva věnuje v článcích 66-70, které budou podrobněji rozebrány v kapitole 6. 

5.4 Přechod nebezpečí dle Incoterms 

Doložky Incoterms jsou souborem mezinárodních výkladových pravidel, které často 

bývají smluvními stranami včleněny do smlouvy, z důvodu usnadnění rozdělení 

jednotlivých práv a povinností stran, včetně stanovení okamžiku, kdy nebezpečí 

přechází z prodávajícího na kupujícího. 
 

Incoterms stejně jako Úmluva nevážou přechod nebezpečí na okamžik uzavření 

smlouvy, nebo přechodu vlastnického práva, nýbrž na okamžik dodání zboží. 

Okamžik, kdy nebezpečí přejde z prodávajícího na kupujícího tedy nastává, jakmile 

prodávající splní svoji povinnost dodat zboží. Stejně tak jako Úmluva, se i doložky 

Incoterms vztahují pouze na škodu, či zničení v důsledku náhodné události a týkají 

se rizika cenového.107 
Jednotlivé doložky pak upravují práva a povinnosti smluvních stran rozdílně,  

od čehož se odvíjí i rozdílný okamžik přechodu nebezpečí. Podrobněji tato 

problematika bude rozebrána v kapitole 7. 

 
106 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 378. 
107 Ibidem, s. 382. 
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6 Analýza článků 66-70 Vídeňské úmluvy 

Jak již bylo zmíněno v úvodu k dané problematice, Úmluva se přechodu nebezpečí 

věnuje v článcích 66-70. Tato kapitola je odpovědí na otázku, která ze stran ponese 

riziko v případě, že dojde ke ztrátě či poškození zboží.108 Ztrátou se myslí situace, 

kdy zboží není možné nalézt, případně bylo ukradeno, nebo došlo k jeho převodu na 

jinou osobu. Poškození v sobě pak zahrnuje situace, kdy je zboží celkově zničeno, 

jinak fyzicky poškozeno, zkaženo, anebo případy, kdy dojde k úbytku zboží. 

K těmto situacím tak může dojít zejména již behěm skladování či přepravy.109  
Událostí, která způsobí poškození či zničení zboží, tak může být jednak nějaká 

přírodní událost, případně nehoda při přepravování, potažmo při manipulaci se 
zbožím, ale rovněž i vrchnostenský akt.110 
  

Je však nutné zmínit, že Úmluva obsahuje pouze podpůrná pravidla pro případ, 

že ze smlouvy samotné nevyplývá jiná úprava okamžiku přechodu nebezpečí, 

například pomocí užití standardizovaných obchodních podmínek, které tuto 

problematiku výslovně řeší a svým zněním nahrazují ustanovení Úmluvy.111 
 

Základní premisa přechodu nebezpečí na kupujícího dle Vídeňské úmluvy se 
nachází v článku 66, který se zabývá právními následky pro kupujícího v případě, že 

na něj již riziko přešlo. Konkrétně je zde zmíněno tzv. cenové riziko, tedy povinnost 

zaplatit kupní cenu.112 
Následující tři články stanovují pravidla, dle kterých dochází k přechodu 

nebezpečí na kupujícího. Článek 67 se týká smluv zahrnujících dopravu zboží, 

článek 68 prodeje zboží, které je právě přepravováno a článek 69 zahrnuje zbývající 

situace.113 Tyto tři uvedené články se použijí v návaznosti na článek 36, který hovoří 

o tom, že „prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, kterou má zboží v okamžiku 

přechodu nebezpečí“.114  
Článek 70 pak řeší situaci podstatného porušení smlouvy ze strany 

prodávajícího. 

 
108 LOOKOFSKY, 2012, op. cit., s. 161. 
109 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 492. 
110 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 293. 
111 LOOKOFSKY, 2012, op. cit., s. 161. 
112 FLECHTNER, Harry M.; BRAND, Ronald A.; WALTER, Mark S. Drafting contracts under CISG. 

New York: Oxford University Press Inc., 2008, s. 384. 
113 Ibidem. 
114 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 492. 
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6.1 Článek 66 Úmluvy 

Článek 66 Úmluvy 
„Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na kupujícího, 
nezbavují kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu, ledaže ztráta nebo poškození 
byly způsobeny jednáním nebo opomenutím prodávajícího.“115 
 

Článek 66 nijak neupravuje konkrétní okamžik přechodu nebezpečí, nýbrž se 

týká rizika cenového. Jde o situaci, kdy je kupující povinen za zboží zaplatit i přesto, 

že nemusí obdržet plnou protihodnotu.116 Jedná se o případy, kdy je zboží ztraceno 

nebo poškozeno poté, co přešlo nebezpečí na kupujícího. Základem tohoto článku je 

tedy premisa, že kupující musí uhradit kupní cenu i přesto, že zboží, které se již 

nachází v jeho dispozici, je poškozeno či ztraceno. Mohlo by se zdát, že jde o jakési 

uplatnění principu „pay first, discuss later“, ale existují i výjimky.117 
Cílem tohoto ustanovení je objasnit, že v případě, kdy nebezpečí již přešlo na 

kupujícího a dojde k poškození či ztrátě zboží, nepožívá kupující automaticky žádné 

výjimky umožňující mu se liberovat ze své povinnosti uhradit kupní cenu.118 
 

V rámci článku 66 tak můžeme hovořit o situacích, kdy dojde k určité škodné 

události, jež má za následek poškození či zničení zboží a riziko je stále na 

prodávajícím, nebo již přešlo na kupujícího. Rovněž lze zmínit výjimku, kdy škodu 

na zboží zaviní svým jednáním sám prodávající. Aby mohly nastat účinky článku 

66, je nutné, aby vzniklá škoda byla způsobena v důsledku nějaké nahodilé události. 

V případě, že se tak nestane a je škoda způsobena jednáním či opomenutím 

prodávajícího, přichází v potaz uplatnění výjimky, která je formulována v poslední 

větě článku 66. V takovém případě hovoříme o tom, že riziko zůstává, anebo 
přechází zpět na prodávajícího.119 

Předtím, než nebezpečí přejde na kupujícího, je prodávající povinen obstarat 

smluvené zboží a zajistit jeho řádné doručení na místo, které bylo stranami 

dohodnuto, případně vyplývá z ustanovení Úmluvy. Po celou tu dobu, kdy nebezpečí 

vázne právě na něm, je v případě, že zboží bude poškozeno či ztraceno, povinen jej 
opravit, případně vyměnit. Je tomu tak z důvodu, že jeho povinnost stále trvá, jelikož 

 
115 Čl. 66 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží. 
116 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 293. 
117 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 852-853. 
118 Ibidem, s. 852. 
119 FLECHTNER, 2008, op. cit., s. 397. 
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riziko doposud nepřešlo na kupujícího.120 V případě, že tak prodávající učiní, 

zůstává kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu.121 
Zároveň však může dojít k tomu, že k poškození či ztrátě zboží dojde ještě 

v době, kdy je nebezpečí na prodávajícím, v důsledku vyšší moci, tzv. „force 
majeure“. V takovém případě nese negativní důsledky této události stále prodávající, 

jehož odpovědnost je však zmírněna ustanovením článku 79 Úmluvy.122 
V případě, že škoda nastane až poté, co obě strany splní své povinnosti a riziko 

již přešlo na kupujícího, je právě kupující tím, kdo nese nebezpečí poškození či 

ztráty věci. Dochází tak k výše zmíněnému přechodu cenového rizika, kdy kupující 

musí uhradit cenu za zboží i přesto, že dojde k jeho poškození či zničení poté, co 

prodávající splnil svoji povinnost a nebezpečí přešlo právě na kupujícího.123 
 
Užití výjimky v článku 66: 

Výjimkou z povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu zboží je situace, kdy 

poškození nebo ztrátu zboží způsobí prodávající, ať již svým jednáním či 

opomenutím. Co přímo se pod jednáním nebo opomenutím prodávajícího myslí, není 

zcela jasné. V rámci diplomatické konference připravující text Úmluvy byla snaha 
tuto formulaci objasnit, avšak nebyla vyslovena jednoznačná odpověď.124 

V okamžiku, kdy je takové jednání či opomenutí prodávajícího prokázáno, 

stává se přechod nebezpečí irelevantní a kupujícímu se naskytuje možnost uplatnit 
prostředky ochrany dle článku 45 Úmluvy.125 
  
Důkazní břemeno:  

Samotný článek 66, ani články následující v rámci kapitoly Přechodu 

nebezpečí, nikterak výslovně neuvádějí, která ze stran nese důkazní břemeno 

ohledně skutečnosti, že nebezpečí ztráty, či poškození zboží přešlo z prodávajícího 

na kupujícího.126  Je proto nutné vycházet z ustálené judikatury, která se touto 

problematikou již zabývala. 
V rámci důkazního břemene se tak nejčastěji bude prokazovat, zda již došlo 

k přechodu nebezpečí, a také zda bylo v okamžiku přechodu nebezpečí dané zboží 

v souladu se smlouvou.127 

 
120 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 852. 
121 FLECHTNER, 2008, op. cit., s. 397. 
122 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 852. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem, s. 853. 
125 Ibidem, s. 853. 
126 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 494.  
127 Ibidem. 
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Na základě judikatury tedy můžeme dovodit, že důkazní břemeno ve věci nese 
ta strana, která z přechodu nebezpečí dovozuje svá práva. “Prodávající, který 

požaduje zaplacení kupní ceny, musí proto dokázat skutkové předpoklady přechodu 

nebezpečí“ – (viz rozhodnutí OLG Hamm IHR, 2000).128 A naopak „kupující, který 

tvrdí, že prodávající odpovídá za poškození nebo zničení zboží, to musí prokázat“.129 
Poměrně jasně a stručně problematiku důkazního břemene popisuje ve svém 

komentáři Schwenzer, který zde uvádí, že „v první části znění článku 66 to bude 

právě prodávající, kdo ponese důkazní břemeno, zatímco v druhé části znění článku 

66 bude naopak kupující tím, kdo bude muset prokázat konání, či nekonání 

prodávajícího, díky kterému došlo ke škodě.“130 
Otázka důkazního břemen však není vždy zcela jasná, důkazem toho jsou 

i nejednotné postupy soudů. Proto bych rád uvedl některé příklady, v nichž je otázka 

důkazního břemene řešena. 
Dle ustálené praxe je pravidlem, že v případě, kdy je zboží poškozeno a dojde 

ke sporu, zda k poškození došlo již před, či po přechodu nebezpečí na kupujícího, je 

právě kupující tím, kdo má povinnost prokázat, že k poškození došlo již před 

přechodem nebezpečí.131 
Jiný přístup však zastal například švýcarský, či finský soud v níže uvedených 

rozhodnutích: 
 
Appellate Court (Appellationshof) of the Canton of Bern, 11 February 2004 
[304/II/2003/wuda/scch]:132 

V rámci tohoto rozhodnutí šlo o prokázání toho, že zboží bylo v době přechodu 

nebezpečí v souladu se smlouvou. Soud zde však dospěl k závěru, že dochází 

k přenesení důkazního břemene. V případě, že kupující bez zbytečného odkladu 

vytkne vady na zboží prodávajícímu, nebo jej rovnou odmítne převzít, nese právě 

prodávající důkazní břemeno o tom, zda bylo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí 

v souladu se smlouvou. Pokud však kupující bez jakýchkoliv námitek zboží přijme, 

dochází k přenesení důkazního břemene právě na něj.133 
 
Dále můžeme zmínit rozhodnutí z Finska: 
 

 
128 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 295. 
129 Ibidem 
130 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 967. 
131 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 494. 
132 Rozsudek švýcarského odvolacího soudu v Bernu - Wire and cable case, sp. zn. 

304/II/2003/wuda/scch. 
133 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 494. 
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Helsinki Court of Appeal, S 01/269 (31 May 2004):134 
V tomto rozhodnutí finský soud konstatoval, že důkazní břemeno ohledně toho, 

zda zboží mělo ujednané vlastnosti a nevyskytovaly se na něm žádné vady v době 

přechodu nebezpečí, nese prodávající.135 

6.2 Článek 67 Úmluvy 

Článek 67 Úmluvy: 
„(1) Jestliže smlouva o koupi zahrnuje přepravu zboží a prodávající není povinen 
předat je na určitém místě, přechází nebezpečí na kupujícího, když je zboží předáno 
prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu podle smlouvy o koupi. Jestliže je 
prodávající povinen předat zboží dopravci na určitém místě, nepřechází nebezpečí 
na kupujícího, dokud zboží není předáno dopravci na tomto místě. Skutečnost, že 
prodávající je oprávněn si ponechat doklady umožňující nakládat zbožím, nemá vliv 
na přechod nebezpečí.  
 
(2) Nebezpečí však nepřechází na kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro 
účel smlouvy, značkami na zboží, přepravními doklady, zasláním zprávy kupujícímu 
nebo jinak.“136 
 

Článek 67 Úmluvy upravuje přechod nebezpečí v situaci, kdy je součástí kupní 

smlouvy i přeprava zboží. Nerozlišuje však, zda se jedná o dopravu leteckou, lodní, 

či silniční. V rámci mezinárodních obchodních transakcí je však logické, že valná 

většina smluv o koupi zboží bude přepravu obsahovat, a proto se článek 67 uplatní 

poměrně často.137 To, zda je součástí kupní smlouvy i přeprava zboží však článkem 

upraveno není a stejně tak Úmluva neuvádí, která ze stran je povinna přepravu 

obstarat.138 Má se však za to, že smlouva obsahuje přepravu tehdy, pokud je výslovně 

nebo i konkludentně stanoveno, jak má být zboží dále přepraveno, tedy zejména kým 

a jakým způsobem. K takovému ujednání ve smlouvě však v praxi dochází nejčastěji 

užitím standardizovaných doložek Incoterms.139 

 
134 Rozsudek finského odvolacího soudu v Helsinkách - Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals 

S.A., sp. zn. S 01/269. 
135 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 494. 
136 Čl. 67 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
137 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 862. 
138 FLECHTNER, 2008, op. cit., s. 398. 
139 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 503. 
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Klíčovým okamžikem je pro účely článku 67 předání zboží prodávajícím 

prvnímu dopravci. Zároveň však může být ve smlouvě specifikováno místo, ve 

kterém má prodávající dané zboží dopravci předat. V takovém případě nebezpečí 

přechází až tehdy, je-li zboží předáno dopravci právě na tomhle ujednaném místě.140 
Pro účely tohoto článku je vhodné objasnit pojem dopravce, který Úmluva 

zmiňuje již v ustanovení článku 31 písmene a). Platí totiž, že dopravcem musí být 

třetí nezávislá osoba, nikoliv například zaměstnanec prodávajícího. Naplnění tohoto 

požadavku však může vyvolat nejasnosti v případě, kdy je dopravcem například 

dceřiná, případně mateřská společnost.141 Dle judikatury se však za dopravce 

považuje i kurýrní či poštovní služba, viz rozhodnutí Rakouského odvolacího soudu 

v Linzi 1R 64/95-34 z 23.května 1995.142 V případě tedy, že prodávající může 

vykonávat faktickou kontrolu nad zbožím díky tomu, že určitá osoba vykonává 

funkci jak ve společnosti prodávajícího, tak ve společnosti přepravce, nemůžeme 

takovou přepravní společnost považovat za nezávislou a nedochází tak přechodu 

nebezpečí na kupujícího.143 
 
Odstavec 1 

První odstavec článku 67 rozlišuje mezi dvěma situacemi, v nichž obou 

přechází nebezpečí v okamžiku, kdy prodávající předá zboží určenému dopravci. 
První situaci představuje odstavec 1, věta první a jedná se o případ, kdy prodávající 

není povinen předat zboží dopravci na určitém místě. V druhé situaci, zmíněné 

v druhé větě téhož odstavce, je naopak prodávající povinen předat zboží na určitém 

místě.144 
 

Důležitým pojmem tohoto článku je „předání“. Nesprávným vymezením tohoto 
pojmu totiž může dojít k nejasnostem a následným problémům. Takovým typickým 

případem komplikace je, když dojde k poškození zboží v průběhu jeho nakládání na 

dopravní prostředek dopravce. K ujasnění toho, v jakém okamžiku je zboží předáno 

a kdo musí zajistit naložení zboží na dopravní prostředek, často poslouží doložky 

Incoterms. Kupříkladu v rámci lodní dopravy je u doložky CIF předáním myšleno 

naložení zboží na palubu lodi.145 
Předáním se pro účely Úmluvy myslí fyzické přemístění zboží na dopravce, 

přičemž je dokončeno ve chvíli, kdy má dopravce nad zbožím fyzickou kontrolu, 

 
140 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 296. 
141 Ibidem, s. 297. 
142 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 503. 
143 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 972. 
144 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 503. 
145 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 297. 
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nikoliv okamžik, kdy je mu předán pouhý dokument zmiňující, že odteď nad zbožím 

přebírá kontrolu.146 
Hager například definuje předání jako převedení zboží do úschovy dopravce.147 

Pro objasnění tohoto okamžiku Buydaert uvádí příklady z rozhodovací praxe 

zahraničních soudů, konkrétně spor mezi prodávajícím z Itálie a kupujícím 

z Německa, ohledně kupní smlouvy na rostliny. Soud uvedl, že k předání se 

vyžaduje, aby bylo zboží skutečně odevzdáno dopravci a až po dokončení nakládky 

teprve dochází k přechodu nebezpečí na kupujícího. Obdobně rozhodl i Nejvyšší 

soud ve Švýcarsku v roce 2008 v případě, kdy došlo k poškození zboží při nakládání 

vysokozdvižným vozíkem na kamion.148 Odlišný případ však představuje užití 

námořní dopravy. Zde soudy dospěly k závěru, že stačí zboží umístit vedle lodi za 

podmínky, že dopravce převzal zboží. Nebezpečí během nakládání zboží na palubu 

lodi tak bude v takovém případě již na kupujícím.149 
 

Poslední věta odstavce 1 se pak týká předání dokladů ke zboží, přičemž z ní 

jednoznačně vyplývá, že nepředání těchto dokumentů nemá na přechod nebezpečí 

vliv a nijak tento okamžik neodkládá.150 
 

Odstavec 2 
Druhý odstavec článku 67 Úmluvy se zabývá konkretizací zboží a představuje 

určité omezení odstavce prvního. Vyplývá z něj totiž, že k přechodu nebezpečí 

dochází pouze tehdy, je-li zboží jasně vyznačeno pro účel smlouvy. V opačném 

případě není přechod nebezpečí možný. Tento odstavec se týká zejména případů, 

kdy při předání zboží dopravci není prozatím zcela jednoznačné, který kupující má 

takové zboží obdržet.151 
Možnosti, jak identifikace zboží můžeme docílit jsou poměrně flexibilní. Může 

se jednat například o označení zboží jménem a adresou kupujícího, případně jeho 

identifikací v přepravních dokladech, nebo na základě určitého oznámení 

kupujícímu, či jinak.152  
K přechodu nebezpečí dle článku 67 odstavce 2 Úmluvy je vhodné zmínit též 

oznámení prodávajícího o tom, že zboží předal dopravci. V případě hromadných 

 
146 FLECHTNER, 2008, op. cit., s. 401. 
147 BUYDAERT, Michiel. The Passing of Risk in the International Sale of Goods, A comparison 

between the CISG and the INCOTERMS [online]. Pace Law School Institute of International 
Commercial Law. 2014, chapter 3, point 3.2.2. [cit. 17. 11. 2019]. 

148 Ibidem.  
149 Ibidem.  
150 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 297. 
151 Ibidem, s. 298. 
152 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 864. 
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zásilek je takové oznámení dokonce povinností. Nebezpečí pak přechází na 

kupujícího až samotným okamžikem zaslání tohoto oznámení kupujícímu.153 
Rozhodným okamžikem pro přechod nebezpečí je tedy zaslání oznámení 

kupujícímu, nikoliv jeho doručení, ani okamžik předání zboží dopravci.154 
Zejména u zastupitelného zboží, které je přepravováno hromadně, jako 

například ropa, plyn, pšenice nebo obilí, dochází k častým sporům, neboť 

přepravované zboží má obvykle uspokojit vícero kupujících a je velice obtížné určit 

zcela přesně okamžik přechodu nebezpečí. V důsledku takových situací se zrodily 

různé teorie a názory, avšak je nutné říci, že stále neexistuje jednoznačná 

odpověď.155  
Rád bych tuto situaci znázornil na modelovém příkladu, který uvádí Valioti.156 

„Loď převáží 5000 tun pšenice bez nějaké další identifikace. Tato pšenice je 

předmětem několika kupních smluv, a tudíž má uspokojit vícero různých kupujících. 

Dojde však k tomu, že 3000 tun pšenice utrpí ještě před rozdělením nákladu vážnou 

škodu v důsledku přehřátí.“ Nyní přichází na řadu dvě protichůdné teorie, které 

uvádí jak Valioti, tak například Schwenzer ve svém komentáři. 
První teorie říká, že identifikace zboží se vztahuje pouze na hromadnou zásilku 

jako celek a tudíž riziko nesou kupující společně, přičemž částečnou ztrátu ponesou 

poměrně a v případě, že dojde ke ztrátě celého zboží, každý ztratí celý svůj podíl.157 
Tato konstrukce je založená na tvrzení, že „všichni kupující tohoto zboží, které je 

přepravováno hromadně, tvoří určitý druh rizikového společenství, a proto by 

v případě částečné ztráty nebo poškození tohoto zboží měli nést důsledky na základě 

svého podílu na hromadném zboží.“158 Tuto koncepci lze však uplatnit pouze za 

předpokladu, že jednotliví kupující o sobě vědí a rovněž vědí o tom, že takové riziko 

mezi sebou sdílejí.159 
Druhá teorie zastává opačný názor a říká nám, že k identifikaci zboží dochází 

pouze tehdy, je-li zboží rozděleno mezi jednotlivé kupující v okamžiku, kdy 

přebírání kontroly nad zbožím. Pokud tedy dojde k poškození či ztrátě zboží před 

rozdělením, kupující nenese riziko a nemusí tak zaplatit kupní cenu za zboží.160 Jak 

 
153 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 298. 
154 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 976. 
155 VALIOTI, Zoi. Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the 

rules on risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(Vienna 1980) and INCOTERMS 2000 [online]. Pace Law School Institute of International 
Commercial Law. 2003 [cit. 18. 11. 2019].  

156 Ibidem.  
157 Ibidem.  
158 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 977. 
159 Ibidem. 
160 VALIOTI, 2003, op. cit. 
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uvádí Schwenzer ve svém komentáři, na podporu této druhé teorie slouží i zásada 

„pacta sunt servanda“, tedy, že smlouvy se mají plnit a že kupující má právo na to, 

aby obdržel zboží v kvalitě a množství dle smlouvy. 
Tyto protichůdné názory mají svůj význam zejména v situacích, kdy může být 

zničena část hromadně přepravovaného zboží, avšak ze zachráněného zbytku by šlo 

uspokojit jednoho z kupujících v plném rozsahu. 
První z výše uvedených teorií, která je založena na sdíleném riziku, je však 

v rozporu s obecnou zásadou, že smlouva nemá účinky vůči třetím stranám, nýbrž 
zavazuje pouze strany smluvní. Rovněž by se zde dalo hovořit o porušení zákazu 

uzavírání smluv na úkor třetí strany161 
 

Někteří autoři zastávají názor, že pokud je hromadně přepravované zastupitelné 

zboží definováno, včetně jeho jakosti, nebo alespoň přibližného množství a uložení 

na dopravním prostředku a současně je zřejmé, že zboží má být prodáno půl na půl 

dvěma kupujícím, není zde důvod, proč by nebezpečí nemělo přejít na kupující,  
i přesto, že od sebe nebylo nijak odděleno, nýbrž přepravováno hromadně.162 

Bohužel Úmluva nikterak zvlášť nevymezuje problematiku přepravy 
hromadného zboží v celku. Proto je nutné zvažovat okolnosti každého případu 

jednotlivě a stranám doporučit, aby si ve smlouvě přesně stanovily, kdy a jak má ke 

specifikaci zboží dojít a určily přesný okamžik přechodu nebezpečí v takových 

případech. Výše uvedené situace jsou typické zejména pro lodní dopravu, kdy je 

zboží přepravováno v tancích nebo lodních kontejnerech.163 

6.3 Článek 68 Úmluvy 

Článek 68 Úmluvy: 
„Nebezpečí škody na zboží, které je v době prodeje přepravováno, přechází na 
kupujícího od doby uzavření smlouvy. Jestliže to však vyplývá z okolností případu, 
přechází nebezpečí na kupujícího okamžikem, kdy zboží bylo předáno dopravci, který 
vystavil dokumenty zakládající smlouvu o přepravě. Jestliže však v době uzavření 
smlouvy o koupi prodávající věděl nebo měl vědět, že zboží bylo ztraceno nebo 
poškozeno a nesdělil to kupujícímu, nese nebezpečí ztráty nebo poškození zboží 
prodávající.“164  
 

 
161 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 977. 
162 VALIOTI, 2003, op. cit.  
163 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 976. 
164 Čl. 68 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
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Článek 68 Úmluvy se týká přechodu nebezpečí v situacích, kdy je zboží 

přepravováno. V takovém případě dochází k uzavření kupní smlouvy zboží až 

v průběhu jeho přepravy, kdy se zboží nachází například na lodi, vlaku nebo 

v kamiónu přepravce. Jedná se typicky o případy, kdy prodávající koupí již předem 

velké množství například oleje, pšenice, plynu, nebo jiného hromadně 

přepravovaného zboží, které je přepravováno do určité destinace, aniž by byli 

předem známi jeho kupující. Prodávající tak uzavírá smlouvy s jednotlivými 

kupujícími až v průběhu přepravy.165 
Článek 68 Úmluvy je velice kontroverzní a v praxi často způsobuje rozepře, 

jelikož je kromě jasných situací, jako je nehoda nebo velká bouře, či jiné události, 

které vedou ke vzniku škody na zboží, velice obtížné přesně určit a prokázat, kdy 

došlo v rámci přepravy k poškození zboží.166 Článek sice tvoří pouhý jeden 

odstavec, ten však obsahuje tři pravidla, která budou níže stručně rozebrána.  
  

Základní pravidlo v první větě nám říká, že nebezpečí škody na věci, která je 

v době prodeje přepravována přechází na kupujícího od okamžiku uzavření 

smlouvy. Abychom zjistili přesný okamžik uzavření kupní smlouvy, použije se 

článek 23 Úmluvy, tedy okamžik, kdy došlo k oznámení o akceptaci.167 Toto 
pravidlo nám rozděluje nebezpečí mezi prodávajícího a kupujícího, neboť 

prodávající nese riziko před a do okamžiku uzavření kupní smlouvy, zatímco 

kupující jej nese od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Jelikož je však v mnoha 
případech těžké určit, zda zboží bylo poškozeno či ztraceno již v okamžiku uzavření 

kupní smlouvy, považuje se toto pravidlo za problematické.168  
 

Věta druhá článku 68 nám stanovuje pravidlo retroaktivity přechodu nebezpečí 

a představuje výjimku pravidla obsaženého ve větě první. Zároveň je však nutné 

poznamenat, že jeho uplatnění je podmíněno existencí okolností případu, přičemž 

není zcela jasné, o jaké okolnosti se musí jednat.169 
Pravidlo obsažené v druhé větě nám v podstatě říká, že ačkoliv je zboží již 

přepravováno, nebezpečí přešlo již okamžikem předání prvnímu dopravci, který 

vystavil dokumenty o přepravě, typicky tzv. bill of landing neboli konosament. Díky 

tomuto retroaktivnímu navrácení okamžiku přechodu nebezpečí nám odpadává 

 
165 VALIOTI, 2003, op. cit. 
166 NICHOLAS, Barry. Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Article 68 [online]. 

Pace Law School Institute of International Commercial Law. 2005 [cit. 23. 11. 2019].  
167 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 300. 
168 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 981. 
169 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 300. 
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překážka vyplívající z věty první, tedy že u zboží, které je již přepravováno často 

nelze přesně určit okamžik přechodu nebezpečí.170 
Opět je však předmětem kritiky vágní ustanovení, podmiňující aplikaci druhé 

věty článku 68 „okolnostmi případu“. Například Hager však uvádí, že zde existuje 
obecná shoda na tom, že existence přepravního pojištění po celou dobu přepravy, je 

onou relevantní okolností.171 Pro lepší pochopení bych zde rád uvedl příklad, na 

kterém Buydaert objasňuje užití článku 68 a rozdíl mezi pravidlem ve větě první  
a druhé: 

Náklad kakaa je přepravován z Ekvádoru do Belgie, přičemž kupní smlouva 

byla mezi Ekvádorským prodávajícím a Belgickým kupujícím uzavřena během 

přepravy. Po příjezdu do Antverp a následné prohlídce zboží je zjištěno, že kakao 

bylo vážně poškozeno mořskou vodou. Dle čl. 68 věty první, riziko přechází na 

kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy, tedy někdy během přepravy 

z Ekvádoru do Belgie. Je však obtížné určit, zda škoda v důsledku prosakování vody 

byla způsobena již před, nebo až po uzavření kupní smlouvy. V rámci kupní smlouvy 

však na kupujícího byly převedeny jak doklady ke zboží, tak pojištění zboží. 

V takovém případě je kupující jedinou osobou, která se může na základě pojistné 

smlouvy domáhat náhrady škody. Tato skutečnost je důkazem záměru převést riziko 

na kupujícího již okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.172  
 

Jelikož v případě prodeje zboží během přepravy typicky dochází i k převodu 

pojistné smlouvy na kupujícího, dochází v praxi k častému užití článku 68 věty 

druhé. Není však pochyb o tom, že toto pravidlo je poměrně vágní, a proto se stranám 

doporučuje specifikovat ve smlouvě pravidlo, které přenese na kupujícího riziko za 

předpokladu, že se právě on může v případě ztráty či poškození zboží, obrátit na 

pojistitele.173 Rovněž přichází možnost užití standardizovaných doložek Incoterms. 
Jak uvádí Schwenzer ve svém komentáři, je vhodné zmínit, že obdobnou úpravu, 

jako obsahuje věta druhá článku 68, můžeme nalézt i v článku 99 tzv. ULIS neboli 
Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods. V tomto 
článku dle odstavce 1 přechází nebezpečí na zboží, které je prodáno během přepravy 

rovněž retrospektivně, konkrétně k okamžiku předání zboží prvnímu dopravci, který 

vystavil dokumenty ohledně přepravy. Druhý odstavec tohoto ustanovení se pak 

podobá pravidlu obsaženému ve třetí větě článku 68 Úmluvy. Dle něj totiž riziko 
nepřechází podle předchozího pravidla v odstavci 1, pokud prodávající o škodě na 

zboží věděl, nebo měl vědět.174 

 
170 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 300. 
171 BUYDAERT, 2014, op. cit. 
172 Ibidem.  
173 Ibidem. 
174 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 983. 
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Poslední pravidlo článku 68 se nachází ve větě třetí a týká se špatné víry 

prodávajícího. Na základě tohoto ustanovení odpovídá kupující za škodu, či ztrátu 

zboží, která nastala před či při uzavírání smlouvy, pokud o ní věděl, nebo vědět měl. 

Opět je však třeba vyjasnit, na co vše lze toto pravidlo aplikovat. Zda pouze na 
škodu, která zde byla v okamžiku uzavření smlouvy, nebo i na škodu která nastala 

následně, ale prodávající o ní nevěděl. Na zodpovězení této otázky si opět dovolím 

uvést modelový příklad, který Nicholas zmiňuje ve svém komentáři.175 
Prodávající odešle náklad cukru 1. února. Následně již během přepravy, celou 

tuto zásilku koupí 5. února kupující. K tomuto datu se prodávající domnívá, že jedna 

desetina zboží byla poškozena mořskou vodou, ale kupujícímu to nesdělí. Ve 

skutečnosti však nebyla poškozena pouze jedna desetina, ale jedna pětina zboží. 

Nyní vyvstává otázka, zda prodávající nese nebezpečí ohledně poškození jedné 

desetiny, či jedné pětiny zboží. Ačkoliv byl historický vývoj tohoto ustanovení 

poměrně matoucí, odpověď, která nám vyplývá z různých formulací v různých 

jazycích je taková, že prodávající odpovídá za veškerou škodu, která vznikla v době 

uzavření smlouvy a rovněž za všechny následné škody, které mají příčinnou 

souvislost s původní škodou. Výhodou takového závěru je, že zde nedochází k dělení 

transitních rizik jako u pravidla obsaženého ve větě první článku 68 Úmluvy a není 

tak třeba provádět složité dokazování.176 
 

Rovněž je vhodné zmínit, že i pro článek 68 platí podmínka obsažená v článku 

67 odstavec 2 Úmluvy, tedy že nebezpečí přechází na kupujícího jen tehdy, bylo-li 
zboží dostatečně konkretizováno. Opět se to však týká převážně hromadně 

přepravovaného zboží, tzv. bulk cargo.177 
 
Důkazní břemeno v rámci článku 68 Úmluvy 

Zpravidla platí, že přechod nebezpečí je povinen prokázat prodávající, který se 

bude dovolávat toho, že nebezpečí nepřešlo až v okamžiku uzavření kupní smlouvy, 

nýbrž již okamžikem zmíněným ve větě druhé článku 68, tedy předáním zboží 

prvnímu dopravci. Rovněž bude prodávajícího tížit důkazní břemeno ohledně toho, 

že zboží v okamžiku přechodu nebezpečí odpovídalo kupní smlouvě a nebylo nijak 

poškozeno či ztraceno. Naopak prokázání špatné víry prodávajícího, dle věty třetí 

článku 68 Úmluvy, bude na kupujícím.178 

 
175 NICHOLAS, 2005, op. cit. 
176 Ibidem. 
177 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 301. 
178 Ibidem. 
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6.4 Článek 69 Úmluvy 

Článek 69 Úmluvy: 
(1) V případech, na které se nevztahují články 67 a 68, přechází nebezpečí na 
kupujícího v době, kdy převezme zboží, nebo, jestliže tak neučiní včas, v době, kdy je 
mu umožněno nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že dodávku 
nepřevezme.  
 
(2) Jestliže však je kupující povinen převzít zboží v jiném místě, než je místo 
podnikání prodávajícího, přechází nebezpečí, jakmile nastane okamžik, v němž 
dodávka měla být splněna a kupující se dozví o tom, že je mu umožněno ve 
stanoveném místě nakládat se zbožím.  
 
(3) Jestliže smlouva se týká zboží, které v ní není identifikováno, má se za to, že je 
kupujícímu umožněno nakládat zbožím teprve, když je jasně identifikováno pro účel 
této smlouvy.179 
 

Článek 69 Úmluvy obsahuje jakási zbytková pravidla, neboť dopadá na případy 

přechodu nebezpečí, které neupravuje ani smlouva, mezinárodní zvyklosti, praxe 

stran a nedopadá na ně ani článek 67 či 68 Úmluvy. Článek 69 se tedy použije až 

v případě, že nedojde k použití článku 67 nebo 68.180  
 
Odstavec 1 

První odstavec dopadá na situace, kdy má k dodání zboží dojít v místě 

podnikání prodávajícího a stanovuje základní pravidlo, že nebezpečí přechází na 

kupujícího převzetím zboží, nebo okamžikem, kdy zboží odmítne převzít. Rovněž 

platí, že nebezpečí přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající umožní 

kupujícímu zboží převzít a nakládat s ním, ale kupující je v prodlení s převzetím. Po 

prodávajícím tedy nelze požadovat, aby nesl riziko pouze z důvodu, že kupující 

nesplnil svoji povinnost zboží včas převzít.181 
Pokud je tedy stanoveno datum, kdy si má kupující převzít zboží a ten tak učiní, 

nebezpečí přechází na něj. Stejně tak tomu je v případě, že si kupující převezme 

zboží ještě před tímto stanoveným termínem. Opakem je případ, kdy je stanoveno 

datum předání zboží, ale prodávající není schopen zboží do té doby připravit 

 
179 Čl. 69 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
180 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 302. 
181 SCHLECHTRIEM, Peter; SCHWENZER, Ingeborg H. Commentary on the UN convention on the 

international sale of goods (CISG). Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 691. 
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k převzetí. V takovém případě nebezpečí nepřechází a zůstává na prodávajícím až 

do doby, kdy kupující zboží převezme poté, co ho o této možnosti vyrozumí.182 
Důležitým okamžikem je tedy převzetí zboží, přičemž pro účely přechodu 

nebezpečí nezáleží, zda kupující užije k převzetí zboží dopravce, a to ani v případě, 

kdy bylo dohodnuto, že zboží převezme přímo kupující.183 
Lze tedy stručně shrnout, že dle prvního odstavce článku 69 přechází nebezpečí 

okamžikem převzetí zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží včas, přechází na něj 

nebezpečí za splnění dvou podmínek: a) bylo-li mu umožněno se zbožím nakládat, 

b) nepřevzetím zboží dochází z jeho strany k porušení smlouvy.184 
 
Odstavec 2 

Druhý odstavec článku 69 Úmluvy dopadá na situace, kdy je kupující povinen 

převzít zboží jinde než v místě podnikání prodávajícího. Tento odstavec se převážně 

užije na situace, kdy je zboží ponecháno u nějaké třetí osoby skladovatele. Dále také 

na situace, kdy má být zboží předáno v místě podnikání kupujícího, nebo 

v jakémkoliv jiném místě, než je místo podnikání prodávajícího. Rovněž je za 

potřebí, aby prodávající udělal vše potřebné k tomu, aby kupující mohl převzít 

zboží.185 
Nebezpečí tak přechází v okamžiku, kdy se kupující dozví o tom, že je mu 

umožněno se zbožím nakládat a dodávka měla být splněna. Důležitá je zde právě 

skutečnost, že se zboží již nenachází pod kontrolou prodávajícího, nýbrž je dáno 

k dispozici kupujícímu, který může na základě určitého dokladu požadovat jeho 

vydání. Nebezpečí tak přechází v okamžiku, kdy je dodávka zboží splatná  
a prodávající umístil zboží do dispozice kupujícího v ujednaném místě a čase  
a kupující je o tomto vyrozuměn.186 Způsob získání takové informace není relevantní 

a pro způsob oznámení kupujícímu není stanovena žádná forma. Je však nutné, aby 

měl kupující faktické povědomí, že zboží mu bylo dáno k dispozici na dohodnutém 

místě.187 
 
Odstavec 3 

Třetí odstavec článku 69 Úmluvy se opět týká požadavku vyznačení či 

identifikace zboží. Můžeme tak říci, že reflektuje obdobný požadavek, jako je tomu 

u článku 67 odstavce 2 Úmluvy. 

 
182 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 876. 
183 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 510. 
184 Ibidem. 
185 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 876. 
186 SCHLECHTRIEM, 2005, op. cit., s. 692. 
187 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 304. 
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Nedojde-li k naplnění požadavku tohoto odstavce, tedy k identifikaci zboží ve 

smlouvě v době jejího uzavření, nemůže nebezpečí na kupujícího přejít ani na 

základě odstavce 1, či odstavce 2 článku 69. Aby tedy riziko dle kteréhokoliv  
z odstavců článku 69 přešlo, vyžaduje se, aby zboží bylo řádně 

identifikováno/konkretizováno.188 Dle judikatury se za dostatečnou identifikaci 

považuje, je-li zboží uskladněno ve skladišti oddělně od jiného zboží.189 
Typicky lze tento odstavec vztáhnout na situace, kdy kupující nezvládne zboží 

převzít včas a prodávající jej proto musí někde uskladnit. Zboží určené pro 

prodávajícího je však uskladněno spolu s dalším zbožím. Nicméně k tomu, aby 
mohlo dojít k přechodu rizika je nutné, aby zboží určené pro kupujícího bylo 
objektivně rozpoznatelné.190 
 
Důkazní břemeno v rámci článku 69 

Na základě obecného principu formulovaného v článku 7 odstavec 2 Úmluvy 
platí, že přechod nebezpečí je povinen prokázat ta strana, která z něj dovozuje svá 

práva. Prodávající tedy musí prokázat, že dal zboží k dispozici kupujícímu a také, že 

kupující zboží včas nepřevzal. Dále nese prodávající důkazní břemeno ohledně toho, 

že kupujícího obeznámil se skutečností, že zboží je mu dáno k dispozici a kupující 

tak měl o této skutečnost povědomí.191 

6.5 Článek 70 Úmluvy 

Článek 70 Úmluvy: 
„Jestliže prodávající podstatně poruší smlouvu, ustanovení článků 67, 68 a 69 se 
nedotýkají nároků, které má kupující z důvodu takového porušení.“192 
 

Článek 70 je posledním z pěti článků, který se týká přechodu nebezpečí  
a stanovuje, že přechod nebezpečí formulovaný v článcích 67-69 Úmluvy nijak 
nenaruší možnost uplatnění opravných prostředků, které náleží kupujícímu 

v případě, že prodávající podstatně poruší smlouvu. Lze tedy uvést, že kupující je 

oprávněn požadovat z důvodu podstatného porušení smlouvy po prodávajícím tyto 

nápravné prostředky, které samotná Úmluva upravuje v článcích 45-51: a) prohlásit 

smlouvu za neplatnou, b) požadovat dodání náhradního zboží, c) opravu zboží,  

 
188 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 995. 
189 REIMANNOVÁ, 2018, op. cit., s. 510. 
190 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 995. 
191 Ibidem. 
192 Čl. 70 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
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d) snížení kupní ceny, e) náhradu škody, a to vše i přesto, že není schopen vrátit 

zboží v neporušeném stavu.193 
Pro účely tohoto článku je třeba rozlišovat, zda se jedná o porušení podstatné, 

které Úmluva definuje v článku 25, nebo porušení nepodstatné. 
I přes různorodé názory převládá přesvědčení, že článek 70 Úmluvy se aplikuje 

pouze na porušení podstatné. Platí tedy, že dodá-li prodávající vadné zboží 

kupujícímu, přičemž tato vada nepředstavuje podstatné porušení, může kupující 

požadovat prostředky právní ochrany v podobě opravy zboží, slevy z kupní ceny, 

nebo náhradu kupní ceny, a to i tehdy, bude-li zboží po přechodu nebezpečí zničeno 

nebo poškozeno.194 Samozřejmě je nutné přihlédnout k rozsahu daného poškození, 

neboť v případě kompletního zničení zboží jen s těží bude možné zboží opravit  
a kupující tedy bude nucen požadovat jiný z možných prostředků nápravy. Platí 

však, že v takovém případě nebezpečí přechází na kupujícího v souladu s běžnými 

pravidly, jelikož není naplněn požadavek podstatného porušení a nelze tedy 

v důsledku toho převést nebezpečí zpět na prodávajícího. Stejně tak nelze požadovat 

vypovězení smlouvy, či dodání nového zboží, nýbrž pouze prostředky právní 

ochrany vyjmenované výše.195 
V případě podstatného porušení, dochází k takzvanému navrácení rizika, kdy 

nebezpečí přechází ex tunc zpět na prodávajícího za předpokladu, že kupující uplatní 

proti onomu podstatnému porušení prostředky právní ochrany výše vyjmenované.196 
Nároky vyplývající z článku 70 zůstávají kupujícímu v případě podstatného 

porušení i tehdy, bude-li zboží v důsledku náhody zničeno nebo poškozeno. 

Nemožnost vrátit zboží v nepoškozeném stavu je v tomto případě irelevantní.197 
Je však nutné zmínit, že nebezpečí je na prodávajícím tehdy, musí-li zboží opět 

převzít, avšak pokud si kupující rozhodne zboží ponechat, není důvod ke zpětnému 

přechodu nebezpečí na prodávajícího.198 
 
Důkazní břemeno v případě článku 70 

Důkazní břemeno ohledně toho, zda bylo zboží při přechodu nebezpečí vadné 

v důsledku podstatného porušení smlouvy, nebo zda škoda na zboží vznikla 

v důsledku náhod po přechodu nebezpečí, tíží prodávajícího. 

 
193 KRÖLL, 2018, op. cit., s. 879. 
194 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 305. 
195 SCHLECHTRIEM, 2005, op. cit., s. 698. 
196 SCHLECHTRIEM, 2016, op. cit., s. 999. 
197 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 307. 
198 Ibidem. 
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7 Analýza doložek Incoterms 

Jelikož byla tato práce psána již v průběhu druhé části roku 2019 a poslední 

revidovaná verze Incoterms 2020 vstoupila v platnost teprve 1. ledna 2020, bude tato 
kapitola, která je věnovaná bližšímu poznání jednotlivých doložek Incoterms, 

zaměřena zejména na verzi Incoterms 2010. Jednotlivé doložky zde budou rozděleny 

do dvou podkapitol dle druhu přepravy. Nejprve bude provedena analýza doložek 
vhodných pro jakýkoliv druh přepravy a následně budou podrobeny rozboru doložky 

vhodné pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu.  
Osobně se domnívám, že stejně jak je tomu u všech inovací obecně, bude i zde 

platit, že nějakou chvíli potrvá, než si obchodníci Incoterms 2020 „zažijí“ a jejich 

užívání se ustálí a bude převažovat. Během následujícího roku, případně i delšího 

časového úseku si však dovolím tvrdit, že se stále ještě budeme moci setkat s užitím 

Incoterms verze 2010, neboť jsou tyto doložky přece jen užívány již 10 let  
a obchodníci o nich mají dobré povědomí. Zároveň na podporu mého tvrzení svědčí 

i fakt, že je zcela na stranách kupní smlouvy, jakou verzi Incoterms použijí. Nikde 
totiž není zakázáno užití starší verze, ani z ničeho nevyplývá, že by novější verze 

derogovala tu starší a znemožnila její užití. 
Incoterms 2020 poté bude věnována samostatná kapitola č. 8, která bude 

zaměřena zejména na zásadní změny této revize, včetně komparace s verzí Incoterms 

2010. 

7.1 Doložky vhodné pro jakýkoliv druh přepravy 

Obrázek 1: EXW - „Ex Works“ (named place), neboli Ze Závodu (ujednané 

místo) 

199 
 

199 SHIPHUB. Incoterms 2020 – EXW. Free e-book, s. 11 [online]. shiphub.co [cit. 21. 11. 2019]. 
Pro účely tohoto i dalších grafických znázornění Incoterms bych rád podotknul, že modře zbarvené 

pole v tabulce představuje náklady, žluté přechod nebezpečí a oranžové pojištění zboží. U každého 

 



ANALÝZA DOLOŽEK INCOTERMS 

60 

Slovní spojení „Ze závodu“ zde znamená, že „prodávající splní dodání, jakmile dá 

zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě200. 
Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní 

prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení 

přichází v úvahu“201 
 

Tato doložka představuje minimální povinnosti na straně prodávajícího, jelikož 

jedinou jeho povinností je, dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. 
Prodávající se přitom nemusí obtěžovat naložením zboží na dopravní prostředek 

kupujícího, neboť to si musí kupující obstarat sám, pokud si strany neujednají 

jinak.202 Tato skutečnost platí i přesto, že již z logiky věci může mít prodávající lepší 

podmínky a možnosti k naložení předmětného zboží, neboť se tak děje v jeho 
závodě.  

Pokud se tedy strany dohodnou, že má naložení provést prodávající, učiní tak, 

avšak náklady a riziko během nakládání ponese již kupující. Jako vhodnější se proto 

pro takové případy doporučuje užít doložku „FCA“, kdy je povinností prodávajícího 

dané zboží naložit kupujícímu na dopravní prostředek, přičemž tak činí na svoje 
náklady a nebezpečí.203 Zároveň však ICC uvádí, že pokud by strany chtěly 

Incoterms aplikovat na vnitrostátní obchod, je vhodnější užít právě doložku EXW, 

nikoliv FCA, zatímco v rámci mezinárodního obchodování je tomu naopak.204 
Rovněž je nutné zmínit, že při použití EXW prodávající nemá povinnost zboží celně 

odbavit pro vývoz a kupující je tak povinen si veškeré formality potřebné pro vývoz 

zboží přes hranice zajistit sám.205 I přes tuto skutečnost však platí, že pokud kupující 

vyžaduje nějaké další doklady či dokumenty ohledně zboží, například certifikát  
o původu zboží, má prodávající povinnost takové žádosti kupujícího vyhovět a na 

náklady a nebezpečí kupujícího mu pomoci k jejich získání.206 
 

Stručně lze tedy říci, že od okamžiku, kdy prodávající předal zboží k dispozici 
kupujícímu ve svém závodě, připadají veškeré náklady a nebezpečí na předmětném 

 
z nich je pak stanoveno, kdo má povinnost předmětnou věc obstarat (zda kupující, nebo 

prodávající) a do jakého okamžiku je tak povinen učinit. 
200 Jiným místem se zde myslí typicky například závod, případně továrna nebo nějaký sklad. 
201 ŠUBERT, Miroslav. Incoterms 2010, Pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a 

mezinárodním obchodě. Praha: ICC ČR, 2010, s. 34. 
202 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 64. 
203 RAMBERG, Jan. ICC Guide to Incoterms 2010: understanding and practical use. Paris: ICC 

Services Publications, 2010, s. 87. 
204 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 34. 
205 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 87. 
206 Ex Works (EXW) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 22. 11. 2019]. 
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zboží k tíži kupujícího. Nutno však podotknout, že v případě, kdy není ze smlouvy 

patrné místo, ani čas předání zboží, uplatní se notifikační povinnost kupujícího207. 
Ten je v takovém případě povinen poskytnout oznámení prodávajícímu. Neučiní-li 
tak, přechází na něj veškeré nebezpečí za ztrátu, či poškození zboží, a to „od 

dohodnutého data, nebo od vypršení lhůty, sjednané pro dodání za předpokladu, že 

zboží bylo jasně identifikováno dle kupní smlouvy.“208 
 

Z výše uvedených důvodů je patrné, že užití této doložky by mělo předcházet 

rozumné zvážení, neboť poměrně jednoznačně zvýhodňuje prodávajícího na úkor 

kupujícího. 
 
Obrázek 2: FCA – „Free Carrier“ (insert named place of delivery), neboli 

Vyplaceně dopravci (uveďte místo dodání) 

209 
Doložka „Vyplaceně dopravci“ znamená, že prodávající je povinen dodat zboží 

celně odbavené pro vývoz dopravci, nebo jiné osobě, kterou jmenuje kupující, a to 

ve svém objektu210, případně v jiném jmenovaném místě.211 Nebezpečí škody  
a zničení zboží pak přechází na kupujícího právě v tomto bodě, a proto se stranám 

důrazně doporučuje určit jej co nejpřesněji.  
V praxi to tedy vypadá tak, že pokud mají strany zájem na tom, aby bylo bodem 

předání objekt prodávajícího, měl by v rámci kupní smlouvy být výslovně 

specifikován právě tento objekt jako místo dodání. V případě, že strany chtějí dodat 

zboží v jiném místě, musí dostatečně přesně toto místo určit, tak aby se předešlo 

případným nejasnostem a komplikacím.  
 

Stejně jako v případě EXW, se jedná o doložku vhodnou pro jakýkoliv druh 

přepravy, a to i za předpokladu, že je v rámci přepravy použito vícero druhů 

 
207 Viz bod B5 a B7 povinností kupujícího u doložky EXW Incoterms 2010 
208 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 38. 
209 SHIPHUB. Incoterms 2020 – FCA. Free e-book, s. 15 [online]. shiphub.co [cit. 22. 11. 2019]. 
210 Tedy například ve svém závodu, skladu atd 
211 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 97. 

 



ANALÝZA DOLOŽEK INCOTERMS 

62 

dopravních prostředků. Jak již bylo zmíněno výše, samotná ICC však užití této 

doložky doporučuje spíše pro mezinárodní obchod, zatímco doložku EXW pro 
obchod vnitrostátní.212 Stěžejním důvodem tohoto doporučení je fakt, že FCA 

stanovují povinnost prodávajícího celně odbavit zboží pro vývoz, což usnadňuje 

kupujícímu situaci v případech, kdy zboží přepravuje přes hranice.213 Zároveň však 

prodávající již není povinen odbavit zboží pro dovoz či obstarat jiné celní formality 

potřebné pro dovoz zboží a jeho přepravu přes cizí, třetí země.214 
 

Opět se jedná o pravidlo, které je výhodnější pro prodávajícího, neboť mu 

ukládá méně povinností než kupujícímu. Na rozdíl od doložky EXW však FCA stále 

stanovuje o něco více povinností pro prodávajícího, zejména v případě celního 

odbavení, nebo nakládky zboží. 
 

Dalším rozdílem, kterým se liší od EXW je okamžik dodání. Ten se u doložky 

FCA liší v závislosti na tom, zda je místem dodání objekt prodávajícího, nebo jiné 

jmenované místo. Prodávající tedy může svou povinnost dodat zboží splnit dvěma 

způsoby. V případě dodání v objektu prodávajícího je podmínka dodání splněna 

okamžikem, kdy je zboží naloženo na připravený dopravní prostředek kupujícího.215 
Na rozdíl od EXW zde tedy prodávající má povinnost provést nakládku zboží na 

dopravní prostředek kupujícího. 
Druhou možností je dodání zboží v jiném jmenovaném místě, než je objekt 

prodávajícího. V takovém případě je podmínka dodání splněna, jakmile prodávající 

dá zboží k dispozici dopravci, nebo jiné osobě jmenované kupujícím, na svém 

dopravním prostředku, připravené k vyložení.216 Prodávající tak nemusí provádět 

vykládku ani nakládku zboží. Plně tedy postačuje, pokud přistaví ve jmenovaném 

místě svůj dopravní prostředek, v němž se zboží nachází a umožní kupujícímu, 

případně jiné, jím jmenované osobě, aby zboží vyložila a naložila jej do svého 

dopravního prostředku.  
 

Jakmile prodávající splní své povinnosti výše uvedené, vše ostatní, jako je 

přeprava zboží od místa dodání, následné vyložení zboží v objektu kupujícího, 

případně dodatečná doprava do konečného místa určení, či skladu, už je v režii 

kupujícího. Ten pak po celou tuto dobu, od okamžiku dodání zboží prodávajícím, 

nese tíhu v podobě nebezpečí náhodné ztráty a škody na zboží a rovněž veškeré 

 
212 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 86. 
213 Viz povinnost A2 u doložky FCA Incoterms 
214 Viz povinnost B2 u doložky FCA Incoterms 
215 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 50. 
216 Ibidem. 
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náklady, od tohoto okamžiku vzniklé.217 Ať již tedy dojde po splnění povinnosti 

prodávajícím k tomu, že kamion naložený zbožím vzplane ihned po dokončení 

nakládky, nebo má nehodu až během přepravy, nemění to nic na skutečnosti, že 

prodávající splnil svoji povinnost dodat zboží a může si nárokovat zaplacení 

sjednané ceny.218 
 

Z přechodu nebezpečí od okamžiku dodání zboží však opět existuje výjimka, 

ketrá se týká situací, kdy kupující nesplní svoji notifikační povinnost219. Ta obvykle 
zahrnuje povinnost kupujícího oznámit prodávajícímu způsob dopravy, včetně 

identifikačních údajů o dopravci a jeho dopravním prostředku. Důvodem je zejména 

to, aby byl prodávající schopen řádně deklarovat datum a způsob vývozu zboží ze 

země svým orgánům.220 Pokud tak kupující neučiní, anebo pokud dopravce, či jiná 

kupujícím jmenovaná osoba zboží nepřevezme do své péče, i přesto, že mu bylo 

v souladu s ujednáním stran dodáno, dojde z jeho strany k porušení smlouvy  
a nebezpečí ztráty a škody na zboží tak předčasně přechází na kupujícího, viz 

povinnost kupujícího, bod č. B5.221 
 

Jak uvádí článek od Shiphub o Incoterms 2020222, skutečnosti, že je doložka 

FCA výhodnější pro kupujícího svědčí i fakt, že v případě, že si strany nesjednají 

přesné místo dodání zboží, ve kterém dojde k přechodu nebezpečí a nákladů 

z prodávajícího na kupujícího, přechází toto právo na prodávajícího, který může 

zvolit bod, „který nejlépe vyhovuje jeho účelu“223, což ne vždy bude pro kupujícího 

přívětivé.  
 
 

 
217 Free Carrier (FCA) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 22. 11. 2019]. 
218 Ibidem. 
219 Viz FCA Incoterms 2010, povinnost kupujícího bod č. B7 
220 Free Carrier (FCA) – Incoterms 2020 Rules. Trade Finance Global. 2020, op. cit. 
221 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 52. 
222 SHIPHUB. Incoterms 2020 – FCA. Free e-book, s. 12 [online]. shiphub.co [cit. 22. 11. 2019]. 
223 V anglickém originálním znění „point that best suits its purpose“ 
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Obrázek 3: CPT – „Carriage Paid To“ (insert named place of destination), 

neboli Pře-prava placena do (uveďte místo určení) 

224  
CPT je další z doložek, kterou lze použít pro jakýkoliv způsob dopravy, včetně 

případů, kdy je zboží přepravováno vícero druhy dopravních prostředků. Slovní 

spojení „Přeprava placena do“225 představuje povinnost prodávajícího dodat zboží 

dopravci či jiné osobě, kterou prodávající sám jmenuje, a to ve sjednaném místě.226  
Prodávající je rovněž povinen sjednat přepravu a uhradit náklady s ní spojené až do 

jmenovaného místa určení.227 Náklady za přepravu si však prodávající pochopitelně 

započítá do ceny zboží. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že musíme rozlišovat dvě rozdílná místa -  

místo dodání a místo určení.228 Místem dodání se myslí místo nebo bod dohodnutý 

stranami, do kterého má prodávající povinnost zboží dopravit a předat jej do péče 

dopravce. Rovněž se jedná o místo, ve kterém přechází nebezpečí škody a zničení 

zboží na kupujícího.229 
Místo určení naopak představuje koncové místo, do kterého je prodávající 

povinen sjednat přepravu. Prodávající má tedy povinnost doručit zboží do místa 

dodání, které si strany sjednají ve smlouvě, a předat jej zde dopravci, kterého sám 

obstará. V tomto bodě přechází nebezpečí škody a zničení zboží na kupujícího, avšak 

náklady na dopravu z místa dodání, do místa určení stále hradí prodávající.230  
Zatímco tedy náklady za kompletní přepravu zboží hradí prodávající, který je 

povinen přepravu obstarat i uhradit, riziko přechází již v okamžiku předání zboží 

 
224 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CPT. Free e-book, s. 18 [online]. shiphub.co [cit. 22. 11. 2019]. 
225 Zkráceně CPT, značící zkratku pro anglický název této doložky - „Carriage Paid To“ 
226 Za předpokladu, že si strany takové místo ve smlouvě ujednají 
227 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 111. 
228 V originálním anglickém znění Incoterms jsou tato místa dle mého názoru lépe odlišitelná, neboť se 

zde hovoří o „place of delivery“, tedy místu, do kterého má prodávající zboží dodat a předat jej zde 

dopravci a „place of destination“, tedy koncovému místu, do kterého je prodávající povinen sjednat 

přepravu. 
229 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CPT, op. cit., s. 16. 
230 Carriage Paid To (CPT) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 24. 11. 

2019]. 
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prvnímu dopravci v místě dodání.  Během následné cesty z místa dodání do místa 

určení je tedy nebezpečí již na kupujícím. 
Stejně tak jak je tomu u všech zbývajících „C“ doložek Incoterms231, 

prodávající splní svoji povinnost dodat zboží již v okamžiku, kdy jej předá do péče 

dopravce, a nikoli až tehdy, jakmile je zboží dopraveno do místa určení.232 
Lze tedy shrnout, že v rámci CPT doložky přechází nebezpečí škody a zničení 

zboží na kupujícího v jiný okamžik než náklady. Je tedy nezbytné důkladně odlišit 

místo dodání a místo určení, což by strany neměly ve smlouvě opomenout. Toto 
pravidlo však není bezpodmínečné a lze jej modifikovat, neboť si strany mohou 

ujednat přechod nebezpečí na jiný, například pozdější okamžik.233 V takovém 

případě to však musí výslovně specifikovat ve smlouvě. Zároveň si lze představit 

situaci, kdy bude v rámci přepravy zainteresováno vícero dopravců. Zde přichází 

v potaz rovněž možnost stran, určit si konkrétní místo dodání. Neučiní-li tak, platí 

pravidlo, že k přechodu nebezpečí dochází již předáním zboží do péče prvního 

dopravce, který je jmenován prodávajícím.234 
 

Z manuálu k Incoterms, konkrétně z bodů A4 a B4 stanovujících povinnosti 

prodávajícího a kupujícího, však nevyplývá konkrétní úprava dodání, jak je tomu 

například u doložky FCA. Není tedy zcela jasné, zda je podmínka dodání zboží 

splněna až samotným naložením zboží na dopravní prostředek přepravce, jak je tomu 

u FCA v případě, kdy dodání probíhá v prostorách prodávajícího, nebo již  
v okamžiku přistavení nevyloženého dopravního prostředku prodávajícím, obdobně 

jako u doložky FCA v případě dodání v místě jiném než v prostorách 

prodávajícího.235 
 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že pokud to přichází v úvahu, je prodávající 

povinen obstarat vývozní formality, tedy odbavit zboží pro vývoz ze země. Kupující 

je naopak povinen obstarat veškeré dovozní formality. Zároveň není prodávající 

povinen obstarat pojištění zboží, ani celní formality potřebné pro převoz zboží přes 

třetí, cizí státy. V tomto ohledu je tedy doložka CPT srovnatelná s doložkou FCA.236 
 

 
231 Pod „C“ doložky Incoterms řadíme CPT, CIP, CFR a CIF. 
232 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 111. 
233 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 60. 
234 Ibidem. 
235 Carriage Paid To (CPT) – Incoterms 2020 Rules. Trade Finance Global, 2020, op. cit. 
236 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 111. 
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Obrázek 4: CIP – „Carriage and Insurance Paid To“ (insert named okáče of 

destinati-on), neboli Přeprava a pojištění placeny do (uveďte jmenované místo 

urče-ní) 

237  
Jedná se o další z doložek použitelných pro jakýkoliv způsob dopravy, včetně 

užití vícero dopravních prostředků. Doložka CIP je velice podobná doložce CPT, 

avšak podstatný rozdíl zde představuje slovo „insurance“, neboli pojištění. V rámci 

CIP doložky je prodávající obdobně jako u CPT povinen dodat zboží dopravci či 

jiné, prodávajícím jmenované osoby ve sjednaném místě (tedy místě dodání238). 
Stejně tak je povinen sjednat přepravu až do jmenovaného místa určení, přičemž 

náklady za spojené s dodáním zboží až do tohoto místa nese rovněž on.239 
Podstatným rozdílem u doložky CIP je však to, že o něco více zavazuje 

prodávajícího, neboť mu stanovuje povinnost sjednat pojištění, které pokryje riziko 

ztráty nebo poškození zboží, během přepravy. Nutno však podotknout, že povinností 

prodávajícího je zajistit pouze minimální pojistné krytí, a proto má-li kupující zájem 

na obstarání pojistného krytí v širším rozsahu, musí si to výslovně ujednat 

s prodávajícím, nebo si jej obstarat sám.240 
 

Jak již bylo zmíněno výše u doložky CPT, povinnost prodávajícího dodat zboží 

zde rovněž, stejně jako u všech ostatních „C“ doložek, je splněna okamžikem předání 

zboží dopravci ve sjednaném místě dodání. Nikoliv tedy až v místě určení.241 
Jakmile je tato podmínka dodání zboží splněna, neručí již prodávající za to, že zboží 

dorazí ke kupujícímu do místa určení v nepoškozeném stavu, ve stanoveném 

množství, případně že vůbec dorazí, neboť nebezpečí přešlo na kupujícího 

v okamžiku dodání, zmíněném výše.242 V případě, že je použito vícero dopravců a 

strany se nedohodnou na konkrétním místě dodání, přechází nebezpečí obdobně jako 

 
237 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CIP. Free e-book, s. 22 [online]. shiphub.co [cit. 24. 11. 2019]. 
238 Viz rozlišení místa dodání a místa určení u doložky CPT 
239 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 72. 
240 RAMBERG, 2010, s. 123. 
241 Ibidem. 
242 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CIP, op. cit., s. 19. 
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u doložky CPT předáním prvnímu dopravci, a to v bodě jmenovaném prodávajícím. 

Strany si však ve smlouvě mohou ujednat i pozdější přechod nebezpečí.243 
 

Lze tedy konstatovat, že doložka CIP je v převážné většině shodná s doložkou 

CPT. Podstatným rozdílem u CIP je však povinnost prodávajícího sjednat a uhradit 

kromě kompletní přepravy zboží i jeho pojištění, a to až do koncového místa určení. 

Prodávající tedy hradí přepravu a pojištění již od počátku jeho cesty, i po následném 

předání zboží dopravci v místě dodání, až do koncového místa určení. Nebezpečí na 

zboží však přechází na kupujícího stejně jako u doložky CPT, již okamžikem předání 

zboží do péče dopravce v ujednaném místě dodání. 
 

S povinností prodávajícího však mohou být spojeny i komplikace. Typicky se 

tak může stát v případě, kdy cílová země, do níž má být zboží doručeno vyžaduje, 

aby pojistné krytí bylo sjednáno právě v této zemi, nikoli v zemi prodávajícího. 

V takových případech se stranám doporučuje užít namísto doložky CIF právě 

doložku CPT, která povinnost prodávajícího obstarat pojistné krytí nezahrnuje. 

Případně se strany mohou dohodnout i na jiné, nižší úrovni krytí, a tím podmínky 

jednotlivých států zkusit „obejít“.244 
 

Obrázek 5: DAT – „Delivered At Terminal“ (insert named terminal at port or 

place of destination), neboli S dodáním do překladiště (uveďte překladiště v 

přístavu nebo v místě určení) 

 
245 

Jedná se o další z doložek, použitelných pro jakýkoliv způsob dopravy, a to  
i při využití vícero dopravních prostředků. Slovní spojení „S dodáním do 

 
243 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 72. 
244 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CIP, op. cit., s. 19. 
245 Grafické zobrazení jednotlivých doložek je převzato z: SHIPHUB. Incoterms 2020. Free e-book, 45 

s. [online]. shiphub.co.  
Doložka DAT však v Incoterms 2020 již nefiguruje, z toho důvodu byl částečně použit graf od 

Shiphub a částečně dotvořen mnou tak, aby odpovídal doložce DAT Incoterms 2010 a byla 

zachována jednotná forma grafického zobrazení pro celou práci. 
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překladiště“, nám značí povinnost prodávajícího dodat zboží do jmenovaného 

překladiště, ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení, přičemž povinnost 

dodání je splněna v okamžiku, kdy prodávající v tomto místě vyloží zboží 

z dopravního prostředku a předá jej k dispozici kupujícímu.246  
Pod pojem „překladiště“247, můžeme zahrnout „jakékoliv místo kryté nebo 

nekryté, jako například nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, 

železniční anebo letecké překladiště.“248 
 

Nebezpečí na věci přechází z prodávajícího na kupujícího právě v ujednaném 

překladišti, případně v místě určení. Dle samotné MOK249 se tedy stranám 

doporučuje, aby co možná nejpřesněji identifikovaly zvolené překladiště, případně  
i konkrétní bod v rámci onoho překladiště. 
 

Co se týče vývozních formalit, přichází-li to v úvahu, má prodávající povinnost 

zboží celně odbavit pro vývoz. Ostatní povinnosti ohledně celních formalit pro 

dovoz zboží jdou již k tíži kupujícího, který si je musí obstarat sám.250 
 

V případě, že by strany měly zájem na tom, aby nebezpečí a náklady za 

přepravu nepřecházely z prodávajícího na kupujícího již ve sjednaném terminálu, 

nýbrž například až dodáním zboží z překladiště na jiné určené místo, doporučuje se 

jím užít jinou doložku. Vhodnější se pro tyto případy jeví doložky DAP, případně 
DDP, které ukládají ještě více povinností k tíži prodávajícího.251 
 

Doložka DAT se v rámci Incoterms neudržela dlouhou dobu, jelikož byla 

poprvé zahrnuta až ve verzi Incoterms 2010. Jejím primárním účelem bylo rozšíření 

původní doložky DEQ, jejíž užití se vztahovalo pouze na lodní dopravu, přičemž 

DAT měla pokrýt veškeré typy dopravy. V rámci poslední revize Incoterms 2020 

však tato doložka již nefiguruje, neboť ji nahrazuje doložka DPU neboli „Delivered 
at Place Unloaded“.252  
 

 
246 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 127. 
247 V originálním anglickém znění označováno jako „terminal“ 
248 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 88. 
249 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 127. 
250 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 88. 
251 GIBBONS, Glen. The Impact of Incoterms 2010 [online]. Heinonline.org. Volume 4, Issue 3, s. 15 

[cit. 24. 11. 2019]. Dále také: ŠUBERT, Miroslav. Incoterms 2010, Pravidla ICC pro použití 

dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchodě. Praha: ICC ČR, 2010, s. 88. 
252 Delivered at Place Unloaded (DPU) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 

[cit. 25. 11. 2019]. 
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Obrázek 6: DAP – „Delivered At Place“ (insert named place of destination), 

neboli S dodáním v místě určení (uveďte místo určení) 

253  
Doložka DAP je rovněž další z řady doložek použitelných pro jakýkoliv způsob 

dopravy, včetně užití vícero dopravních prostředků. Jako taková byla poprvé 

zahrnuta v Incoterms 2010, přičemž nahradila původní doložku DDU, která se 

vyskytovala v Incoterms 1990 a 2000.254 
 

„S dodáním v místě určení“ představuje povinnost prodávajícího dodat zboží do 

místa určení, přičemž podmínku dodání splní, jakmile v tomto místě předá zboží do 
dispozice kupujícímu na příchozím dopravním prostředku, připravené k vyložení. 

Následné vyložení zboží je již v dispozici kupujícího.255 Ramberg256 s Šubrtem257 
však uvádějí, že přepravní smlouva sjednaná prodávajícím může zahrnovat i náklady 

spojené s vykládkou zboží v místě určení. V takovém případě by prodávající neměl 
právo požadovat navíc úhradu těchto nákladů po kupujícím, pokud si ve smlouvě 
neujednají jinak. Zvolení místa určení je v režii kupujícího. I přesto, že to pravidla 

Incoterms nestanovují, obvykle se bude jednat o prostory kupujícího.258 
 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že prodávající nese veškerá rizika a náklady 

až do okamžiku dodání zboží do místa určení. Jakmile předá zboží do dispozice 

kupujícího tím, že jej v tomto místě určeném kupujícím přistaví na dopravním 

prostředku připravené k vyložení, přechází veškeré nebezpečí na zboží a náklady 

s tím spojené na kupujícího. 
 

 
253 SHIPHUB. Incoterms 2020 – DAP. Free e-book, s. 25 [online]. shiphub.co [cit. 27. 11. 2019]. 
254 Delivered At Place (DAP) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 25. 

11. 2019]. 
255 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 100. 
256 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 137. 
257 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 100. 
258 Delivered At Place (DAP) – Incoterms 2020 Rules, 2020, op. cit. 
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Opět je velice důležité přesně specifikovat místo určení, neboť se jedná o místo, 

kde přechází nebezpečí z prodávajícího na kupujícího. Rovněž se jedná o místo, ve 

kterém se mění povinnost nést náklady, přičemž do tohoto místa připadají k tíži 

prodávajícímu, zatímco poté již tíží kupujícího. V neposlední řadě se pak jedná  
o místo, do kterého je prodávající povinen sjednat dopravu. Pokud tak neučiní, jedná 

se z jeho strany o porušení povinnosti vyplývající mu ze smlouvy a bude odpovídat 

za ztrátu na straně kupujícího.259 
 

Stejně jak tomu bylo již u doložky DAT, je v rámci DAP prodávající za 
předpokladu, že je to možné, obstarat celní formality pouze pro vývoz zboží. 

Prodávající tedy musí zboží celně odbavit pro vývoz, zatímco veškeré ostatní celní 

formality, zejména pro dovoz či přepravu přes třetí země, jsou již v dispozici 
kupujícího.260 
 

Užití doložky DAP se jeví jako vhodné zejména pro vnitrostátní obchod, 

eventuálně pro obchod v rámci celní unie. V případě zaoceánského obchodu však 

mohou vyvstat komplikace týkající se dovozního proclení. „V rámci DAP je sice 

povinností kupujícího obstarat celní formality pro dovoz zboží do své země, avšak 

může nastat situace, kdy jejich vyřízení budou doprovázet obtíže, které tento proces 

pozdrží. V takovém případě zboží bude muset být uskladněno v nějakém skladu, 

případně na celnici, dokud nebude celně odbaveno pro dovoz. Do okamžiku, kdy se 

zboží dostane do rukou celní kontroly, je nebezpečí na prodávajícím, zatímco během 

vykonávání celní kontroly nese nebezpečí kupující. Pokud má kupující problém 

například se špatně vydaným dovozním povolením, které zdržuje možnost proclení 

zboží pro dovoz, případně i jeho odmítnutí, jde o překážky na straně kupujícího, které 

však brání prodávajícímu v jeho povinnosti dodat zboží. Jakmile je zboží celně 

odbaveno pro dovoz a místem určení nebyl sklad, nebo překladiště, kde zboží čekalo 

na odbavení, musí být zboží uvolněno přepravci prodávajícího, který tak může 

pokračovat v přepravě zboží do místa určení.“261 
 

Již ze samotného grafu k doložce DAP vyplývá, že ukládá více povinností 

prodávajícímu. Například v porovnání s DAT, nám povinnosti prodávajícího 

nesměřují pouze do terminálu neboli překladiště, nýbrž ještě dále, do místa určení. 
 

 
259 SHIPHUB. Incoterms 2020 – DAP, op. cit., s. 23. 
260 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 137. 
261 Delivered At Place (DAP) – Incoterms 2020 Rules, 2020, op. cit.  
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Obrázek 7: DDP – „Delivered Duty Paid“ (insert named place of destination), 

neboli S dodáním clo placeno (uveďte místo určení) 

262  
DDP je doložkou stanovující maximální povinnosti pro prodávajícího, neboť 

nese nebezpečí i náklady až do místa určení, případně konkrétního bodu v rámci 

tohoto místa, které se nachází v zemi dovozu.263 Nad to má prodávající rovněž 
povinnost obstarat celní odbavení zboží pro dovoz, uhradit clo i daně a veškeré 

poplatky pojící se s dovozem.264 Lze tedy konstatovat, že doložka DDP je, co se týká 
povinností, pravým opakem doložky EXW. Ta je naopak pro prodávající 

nejpřívětivější, neboť ukládá vícero povinností kupujícímu. 
 

Doložka DDP je poslední z doložek, kterou lze uplatnit pro jakýkoliv druh 

dopravy, včetně užití více dopravních prostředků. Slovní spojení „S dodáním clo 

placeno“ značí skutečnost, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží, jakmile jej 

dá k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku, připravené 

k vykládce v ujednaném místě určení, přičemž musí být odbaveno pro dovoz.265 
 

Maximální povinnost prodávajícího tedy představuje skutečnost, že je právě on 

tím, kdo nese veškeré náklady a nebezpečí na zboží až do okamžiku jeho dodání do 
místa určení v zemi kupujícího. Dále je také povinen zboží celně odbavit nejen pro 
vývoz, jak je tomu například u DAP doložky, nýbrž i pro dovoz a rovněž uhradit 

veškerá dovozní i vývozní cla a formality. Z toho důvodu samotná MOK stranám 

nedoporučuje užití této doložky v případě, kdy prodávající není schopen obstarat 

příslušná celní odbavení v zemi vývozu i zemi dovozu.266 
 

 
262 SHIPHUB. Incoterms 2020 – DDP. Free e-book, s. 31 [online]. shiphub.co [cit. 28. 11. 2019]. 
263 Není-li takový bod stranami ujednán, případně nevyplývá-li ani ze zvyklostí, může prodávající sám 

zvolit bod v rámci ujednaného místa určení, který dle něj nejlépe vyhovuje účelu. – viz povinnost 
A3 u doložky DDP Incoterms 2010.  

264 MACHKOVÁ, 2007, op. cit., s. 67. 
265 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 149. 
266 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 112. 
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Jako problematická se může při užití této doložky jevit skutečnost, že daně 

splatné při dovozu, včetně daně z přidané hodnoty, (dále jen „DPH“), jdou k tíži 

prodávajícího, nedohodnou-li si strany jinak. Strany by při užití této doložky měly 

být obezřetné, neboť prodávající by v takovém případě měl být osobou 

registrovanou k dani související s dovozem, jakož i pro DPH, v zemi kupujícího. 

Není-li taková situace pro prodávající možná, tudíž by nemohl prodávající získat 
DPH zpět, doporučuje se stranám namísto této doložky užít DAP.267 

7.2 Doložky vhodné pro námořní a vnitrozemskou vodní 

dopravu 

Verze Incoterms 2010 obsahuje stejně jako nejnovější revidovaná verze z roku 2020 
celkem 4 doložky použitelné pouze pro vodní dopravu. Jedná se o doložky FAS, 

FOB, CFR a CIF. V rámci těchto doložek místo dodání i místo, kam je zboží 

dopraveno kupujícímu, představují jednotlivé přístavy.268 
 
Obrázek 8: FAS – „Free Alongside Ship“ (insert named port of shipment), 
neboli Vyplaceně k boku lodi (uveďte ujednaný přístav nalodění) 

269  
Doložka FAS je jednou ze současných čtyřech doložek Incoterms, které se užijí 

pouze pro lodní dopravu, ať již vnitrozemskou či námořní. Pojem „Vyplaceně k boku 
lodi“ představuje povinnost prodávajícího dodat zboží k boku lodi jmenované 

kupujícím, a to v ujednaném přístavu nalodění.270 Právě okamžik dodání zboží 

k boku lodi představuje zásadní bod, v němž veškeré náklady a nebezpečí na zboží 

 
267 Delivered Duty Paid (DDP) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 28. 

11. 2019]. 
268 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 18. 
269 SHIPHUB. Incoterms 2020 – FAS. Free e-book, s. 33 [online]. shiphub.co [cit. 28. 11. 2019]. 
270 Stranám se opět jako u jiných doložek doporučuje co možná nejkonkrétněji určit nejen samotný 

přístav, ale i konkrétní bod v rámci tohoto přístavu. 
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přecházejí z prodávajícího na kupujícího.271 Aby mohla být podmínka dodání 

splněna, musí již daná loď v přístavišti kotvit.272 Bokem lodi se zde myslí nábřeží, 

případně samotný bok lodi za předpokladu, že nekotví přímo u nábřeží. V takovém 

případě se zboží dopraví k boku samotné lodi například za pomocí odlehčovacího 

člunu.273 Splnění této podmínky zpravidla nebývá možné u zboží dodaného 

v kontejnerech, kde se obvykle předává v překladišti, nikoliv u boku lodi. 
V takových případech se tedy dle samotné MOK jeví jako vhodnější řešení užití 

doložky FCA.274 
 

Prodávající tedy může svou povinnost splnit buď tím, že dodá zboží k boku 
lodi, „anebo obstará takto dodané zboží pro odeslání do místa určení sjednané 

v kupní smlouvě. Odkaz na obstarání zde sleduje možnost tzv. následných prodejů 

(„string sales“), zvláště běžných v obchodech se zbožím hromadné povahy.“275 
 

V praxi se v dnešní době doložka FAS užívá již pouze zřídka. Některé zdroje 
uvádějí, že její užití přichází v úvahu například u zásilek těžkých strojů, které 

prodávající dopraví k boku lodi, případně na přístaviště, u něhož loď svým bokem 

kotví. Následné naložení zboží na palubu je již v dispozici kupujícího.276 Ten má 

povinnost zajistit, aby loď disponovala prostředky potřebnými k naložení zboží na 

její palubu, případně obstarat k naložení zařízení, kterým disponuje samotný přístav. 

Náklady a nebezpečí na zboží jsou během procesu nakládání zboží na palubu lodi již 

v režii kupujícího.277 
 

Co se týče otázky celních formalit, přichází-li to v úvahu, je povinností 

prodávajícího zboží celně odbavit pouze pro vývoz. Placení jiných celních poplatků, 

či zařizování celních formalit pro dovoz zboží je již povinností kupujícího.278 

 
271 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 161. 
272  Právě zde přichází potencionální nevýhoda v podobě požadavku fyzické přítomnosti lodi, neboť 

často může docházet k situaci, že má zboží být dodáno k boku lodi v určitý den a konkrétní hodinu, 

avšak loď zde například z důvodu komplikací v podobě bouřky po cestě, nebo z důvodu přetížení 

přístavu, doposud není. V takovém případě není možné podmínku dodání zboží splnit a nebezpečí 

na zboží zůstává na straně prodávajícího. 
Dále k problematice také: Free Alongside Ship (FAS) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade 
Finance Global. 2020 [cit. 30. 11. 2019]. 

273 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 126. 
274 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 161. 
275 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 126. 
276 Free Alongside Ship (FAS) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 30. 

11. 2019]. 
277 Ibidem. 
278 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 161. 
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Obrázek 9: FOB – „Free On Board“ (insert named port of shipment), neboli 

Vyplaceně loď (uveďte přístav nalodění) 

279  
Free on Board neboli FOB je druhá z celkových čtyřech doložek Incoterms, 

kterou je možno uplatnit pouze v námořní či vnitrozemské vodní dopravě. Již ze 

samotného názvu „On board“ vyplývá, že podmínka dodání je splněna až 

okamžikem naložení zboží na palubu lodi. Prodávající má tedy povinnost dodat 

zboží až na palubu lodi, anebo obstarat takto dodané zboží pro jeho odeslání do 

ujednaného místa určení, které vyplývá ze samotné kupní smlouvy. Svou povinnost 

dodání splní a nebezpečí na zboží a náklady tak přejdou na kupujícího, jakmile je 

zboží dodáno na palubu lodi jmenované kupujícím, a to ve sjednaném přístavu 

nalodění.280 
 

Je zde tedy rozdíl oproti doložce FAS, u které prodávající není povinen naložit 

zboží až na samotnou palubu lodi. Doložka FOB ukládá vícero povinností 

prodávajícímu, který nejen že musí dopravit zboží do přístaviště, ale musí obstarat  
i jeho naložení na palubu lodi. Teprve až v tomto okamžiku splní svou povinnost  
a nebezpečí na zboží a následné náklady přejdou k tíži kupujícího. 
 

Ohledně celních formalit je stejně jako u doložky FAS i u FOB prodávající 

povinen tam, kde to přichází v úvahu, obstarat celní odbavení zboží pro vývoz ze 

země. Není však již povinen zabývat se celními formalitami pro dovoz, či hradit 

dovozní clo, případně jiné náklady s tím spojené.281 
 

 
279 SHIPHUB. Incoterms 2020 – FOB. Free e-book, s. 35 [online]. shiphub.co [cit. 30. 11. 2019]. 
280 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 171. 
281 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 140. 
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I přesto, že je FOB jednou z nejužívanějších doložek v rámci lodní dopravy,  
z názorů zmíněných v článku282, i samotné knize od ICC283 vyplývá, že doložku FOB 

není vhodné uplatňovat v případě kontejnerové přepravy. Jelikož, je-li zboží 

přepravováno v kontejnerech, bývá zpravidla předáváno dopravci již dříve, 

například v určitém překladišti, případně již v prostorách prodávajícího, což kolikrát 

bývá daleko od samotného přístavu, ve kterém má být zboží dodáno na palubu lodi. 

V takovém případě je stranám doporučuje využít spíše doložku FCA, která se jeví 

jako vhodnější pro kontejnerovou dopravu.284 
 

Lze tedy konstatovat, že doložka FOB se kromě místa dodání takřka shoduje 

s doložkou FAS. V rámci FOB nebezpečí a náklady přecházejí na kupujícího 

později, neboť je mu navíc uložena povinnost obstarat naložení zboží až na samotnou 

palubu lodi. Z toho důvodu se FOB jeví jako o něco vhodnější doložkou pro 

kupujícího. 
 
Obrázek 10: CFR – „Cost and Freight“ (insert named port of destination), 
neboli Náklady a přepravné (uveďte jmenovaný přístav určení) 

285  
CFR je další z doložek použitelných výhradně pro námořní či vnitrozemskou 

lodní dopravu. Opět oproti předchozí doložce, kterou je doložka FOB, ukládá o něco 
více povinností prodávajícímu. V základních bodech se však takřka neliší. 

Prodávající tedy obdodbě splní svou povinnost až dodáním zboží na palubu lodi, 

případně obstaráním takto dodaného zboží.286 
 

Navíc je však v rámci CFR uložena prodávajícímu povinnost obstarat přepravní 

smlouvu a nést náklady spojené s přepravou a dodáním zboží až do jmenovaného 

 
282 Free On Board (FOB) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 30. 11. 

2019]. 
283 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 171. 
284 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 140. 
285 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR. Free e-book, s. 39 [online]. shiphub.co [cit. 3. 12. 2019]. 
286 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 152. 
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přístavu určení.287 Nebezpečí na zboží tedy přechází na kupujícího stejně jako  
u doložky FAS již v okamžiku dodání zboží na palubu lodi. Rozdíl však spočívá  
v povinnosti obstarat přepravu a nést náklady s ní spojené až do samotného místa 

určení, což jest povinností prodávajícího. I přesto, že má prodávající o povinnost 

navíc v podobě zajištění přepravy a nákladů s ní spojených, nejedná se nutně  
o nevýhodu, neboť si prodávající započítá tyto náklady do ceny sjednané za samotné 

zboží, a jak tomu v praxi bývá, připočte si k tomu i nějaký zisk navíc.288 
 

V rámci CFR je tedy nutno rozlišovat dvě důležitá místa, konkrétně dva 

přístavy, jelikož se jedná o dopravu lodní. Prvním z nich je přístav, v němž má býti 
zboží dodáno, a tedy naloženo na palubu lodi.289 V tomto místě dochází k dodání 

zboží a přechodu nebezpečí na prodávajícího.290 
Druhým přístavem je pak jmenovaný přístav určení, tedy koncový přístav 

v zemi kupujícího.291 Právě až do tohoto přístavu je u doložky CFR prodávající 

povinen sjednat přepravní smlouvu a nést náklady s ní spojené.292 
Pro lepší pochopení bych rád uvedl vymyšlený modelový příklad, obdobně, jak 

činí článek Shiphub o Incoterms293.  
Představme si tedy, že prodávající má povinnost dodat zboží do přístavu 

v Shanghai, které pak následně popluje lodí až do přístavu v Londýně. Shanghai je 

tedy přístavem dodání, ve kterém nebezpečí na zboží přechází na kupujícího, jakmile 

jej prodávající naloží na palubu lodi. Zatímco u doložky FOB by nesl jak nebezpečí, 

tak náklady spojené s následnou přepravou již kupující, u CFR je tomu jinak. Během 

přepravy lodí z Shanghaie do Londýna tedy nebezpečí na zboží bude již na 

kupujícím, zatímco přepravu jako takovou je povinen obstarat prodávající. 

Prodávající rovněž ponese náklady s ní spojené, a to až do jmenovaného přístavu 

určení, kterým je přístav v Londýně. 
 

V praxi často dochází k tomu, že si strany ve smlouvě poměrně přesně ujednají 

přístav určení, avšak již opomenou konkretizovat přístav dodání, ve kterém dochází 

k přechodu nebezpečí na zboží na kupujícího. Stranám je tedy doporučeno řádně 

 
287 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 183. 
288 Cost and Freight (CFR) – Incoterms 2020 Rules [online]. Trade Finance Global. 2020 [cit. 3. 12. 

2019]. 
289 V anglickém originálním znění tzv. „Shipment port“, neboli přístav odeslání, v němž dochází 

k dodání zboží na palubu lodi. 
290 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR, op. cit., s. 36. 
291 V anglickém originálním znění tzv. „Port of destination“, tedy koncový/cílový přístav v zemi 

kupujícího, do nějž má být zboží dopraveno. 
292 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR, op. cit., s. 36. 
293 Ibidem. 
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specifikovat oba tyto přístavy, a pokud možno i konkrétní bod v rámci onoho 

přístavu. Konkrétní bod je vhodné ujednat zejména u koncového přístavu určení, aby 

prodávající věděl, kam přesně má povinnost sjednat přepravní smlouvu.294 V rámci 

přístavu odeslání zboží je konkrétním bodem samotná paluba lodi. 
 

Při použití této doložky není podstatné, zda je během lodní přepravy použito 

vícero lodí různých dopravců, povinnosti výše jmenované zůstávají zachovány.295 
Ze stejného důvodu jako u FOB se však nedoporučuje doložku CFR užívat pro 

kontejnerovou dopravu.296 
 
Obrázek 11: CIF – „Cost Insurance and Freight“ (insert named port of 
destination), neboli Náklady, pojištění a přepravné (uveďte sjednaný přístav 

určení) 

297  
Doložka CIF je čtvrtou a tím pádem i poslední doložkou použitelnou pouze pro 

lodní přepravu námořní či vnitrozemskou.298 Opět se podobá jí předcházejícím 

doložkám FOB a CFR, avšak ukládá o něco více povinností prodávajícímu. 
 

Prodávající má v rámci doložky CIF rovněž povinnost dodat zboží na palubu 

lodi, případně obstarat zboží takto dodané299 a rovněž sjednat přepravní smlouvu  
a nést náklady na přepravu z přístavu odeslání až do přístavu určení.300 Nad toto 
uvedené je však, oproti ostatním doložkám pro lodní dopravu, prodávající povinen 

sjednat i pojištění zboží, které pokryje případné riziko během přepravy až do místa 

 
294  SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR, op. cit., s. 36.  
Dále také ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 152. 
295 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR, op. cit., s. 37.  
296 Cost and Freight (CFR) – Incoterms 2020 Rules, 2020, op. cit. 
297 SHIPHUB. Incoterms 2020 – CFR, op. cit., s. 42. 
298 FRIEDLAND, Jerold A. Understanding international business and financial transactions. New 

York: LexisNexis, 2002, s. 167. 
299 Obdobně jako u doložky FOB a CFR 
300 Obdobně jako u doložky CFR 
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určení.301 Nutno však podotknout, že dle Incoterms verze 2010 je prodávající 

povinen sjednat pojistné krytí pouze v minimální možné míře302, tedy jakési základní 

pojištění zboží pro účely jeho dopravy do místa určení. Ve verzi Incoterms 2010 je 
u doložky CIF obdobně jako u CIP, která je však použitelná pro jakýkoliv způsob 

dopravy, povinnost prodávajícího ohledně sjednání pojištění nastavená stejně. 

Prodávající zde tedy musí zajistit a uhradit jakýsi minimální standard pojištění až do 

místa určení. Je však přípustná autonomie vůle stran, kdy je jim umožněno 

dohodnout si pojistné krytí v širší míře, případně je dána kupujícímu možnost, aby 

si sám ujednal dodatečné pojištění nad rámec toho základního, které obstarává 

prodávající.303 
 

Obdobně jako u doložky CFR zde rozlišujeme dva odlišné přístavy. Prvním 

z nich je přístav odeslání, v němž dochází k přechodu nebezpečí na zboží na 

kupujícího. Přeprava a náklady s ní spojené, včetně povinnost sjednat pojistné krytí 

na zboží, však zůstávají k tíži prodávajícího i nadále až do okamžiku, kdy je zboží 

dopraveno právě do druhého z uvedených přístavů, kterým je přístav určení. 
 

Jelikož je jedinou zásadní změnou oproti CFR doložce pouze povinnost 

prodávajícího sjednat pojistné krytí až do okamžiku dopravení zboží do místa určení, 

je zbytečné zde vypisovat totožné okolnosti. Z toho důvodu zde uvádím, že zbytek 

informací a doporučení použitelných na doložku CFR lze vztáhnout právě i na 

doložku CIF. 
 
Poznámka na závěr k doložkám pro lodní dopravu 

Na závěr dle mého stojí za zmínění fakt, který může sloužit jako poměrně snadná 

pomůcka v případě rozlišení doložek dle okamžiku přechodu nebezpečí. Jedná se  
o skutečnost, že všechny doložky uplatnitelné pouze na lodní způsob přepravy 

považují povinnost prodávajícího dodat zboží za splněnou, jakmile jej předá do péče 

dopravce, nikoliv až v okamžiku, kdy zboží doputuje do koncového přístavu určení. 

Podmínka předání dopravci je však v jednotlivých doložkách splněna v rozdílných 

okamžicích. U doložky FAS je tímto okamžikem dodání zboží k boku lodi, případně 

do přístaviště, u něhož loď svým bokem kotví. U zbývajících doložek FOB, CFR  
a CIF je jím až okamžik, kdy je zboží umístěno na palubu lodi. 
 

 
301 RAMBERG, 2010, op. cit., s. 199. 
302 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 166. 
303 Ibidem. 



INCOTERMS 2020 

79 
 
 

8 Incoterms 2020  

8.1 Úvod k revizi Incoterms pro rok 2020 

V rámci této kapitoly budou uvedeny hlavní důvody, které vedly k poslední revizi 

Incoterms. Hlavním cílem kapitoly není opakovaně vypisovat veškeré doložky, které 

jsou v současné nabídce Incoterms, nýbrž se zaměřit na hlavní změny této revize. 

Analýze však bude podrobena nová doložka DPU, která nahradila původní doložku 

DAT. Rovněž bude provedena komparace vzájemných povinností stran dle znění 

Incoterms 2010 a revize 2020. Pro zpřehlednění bude použito znázornění v tabulce. 
 

Incoterms 2020 jsou nejaktuálnější verzí těchto doložek, která nabyla účinnosti 

od 1. ledna 2020. V rámci této revize zůstal počet doložek stejný jako u předchozí 

verze, tedy 11 a zanikla pouze doložka DAT, která byla nahrazena DPU. Došlo tak 

spíše k dílčím změnám v rámci jednotlivých doložek, a nikoliv k jejich 
komplexnímu nahrazení. Z toho důvodu jsem se rozhodl nevěnovat tuto kapitolu 

kompletnímu přepisu a analýze jednotlivých doložek, neboť bych zde psal totožné 

informace, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. Primárně tedy bude tato kapitola 
zaměřena na změny mezi verzí Incoterms 2010 a 2020 a podrobně bude analyzována 

pouze nově vzniklá doložka DPU. 
 

Stěžejním cílem této revize bylo učinit Incoterms co nejpřívětivější pro 

uživatele. Z toho důvodu se revize zaměřila převážně na zjednodušení a lepší 

vysvětlení jednotlivých pojmů. Rovněž bylo pozměněno vnitřní členění vzájemných 

povinností kupujícího a prodávajícího. Tato verze by tak měla lépe dopomoci 

jednotlivým stranám určit tu správnou doložku pro jejich kontrakt, což bylo doposud 
v praxi jednou z nejběžnějších chyb při použití Incoterms.304 

Co se týká obecného rozdělení, verze 2020 následuje tu předchozí, neboť 

rovněž dělí jednotlivé doložky podle způsobu přepravy do dvou skupin. Doložky 

aplikovatelné na jakýkoliv způsob dopravy a doložky aplikovatelné pouze na lodní 

dopravu vnitrostátní či mezinárodní.305 
Do první skupiny můžeme zařadit doložku EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, nově 

vzniklou doložku DPU a rovněž DDP. Změnou oproti předchozí verzi je zde tedy 

pouze doložka DPU, která nahradila původní DAT. 
V rámci druhé skupiny zůstalo označení doložek zachováno a můžeme sem 

tedy stejně jako u verze 2010 zařadit doložku FAS, FOB, CFR a CIF. 
 

304 ROŽEK, Petr. Incoterms 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms. 
Praha: Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR, 2019, s. 12. 

305 Ibidem, s. 9. 
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Samotná MOK však uvádí, že původní rozdělení doložek, používané naposledy 

ve verzi Incoterms 2000, které dělilo jednotlivé doložky do 4 skupin dle jejich 

počátečního písmene, tedy na doložky E, F, C a D, lze i nadále používat jako 

podpůrnou pomůcku, zejména ke správnému pochopení významu místa dodání.306 

8.2 Zásadní změny zavedené Incoterms 2020 a 

komparace s verzí Incoterms 2010 

Na úvod této podkapitoly bych rád uvedl změnu, která byla dle mého názoru nejvíce 

komplexní, neboť se dotkla všech 11 doložek. Jedná se o vnitřní členění povinností 

prodávajícího a kupujícího, které stejně jako u předchozích verzí Incoterms, je 

rozděleno do deseti vzájemných povinností označených jako A1/B1 až A10/B10. 307  
Záměrně jsem si dovolil problematiku tohoto vnitřního členění Incoterms 

zmínit a rozebrat až zde, v kapitole o Incoterms 2020, neboť v rámci tohoto členění 
došlo k poměrně významné změně. Ta se, jak jsem již zmínil výše, dotkla všech 11 

doložek. Z toho důvodu bych rád porovnal členění povinností u verze 2010 a 2020, 

uvedené níže v tabulce. 
Přestože změny, jež tato revize přinesla, nebyly tak velké, jak se zpočátku 

očekávalo, může nás pro účely této práce těšit alespoň jedna skutečnost. Onou 
skutečností je posunutí přechodu nebezpečí na významnější pozici v rámci 

povinností stran. Jak můžeme zjistit z tabulky uvedené na další straně, přechod 

nebezpečí byl v rámci povinnostní tabulky přesunut z pozice A5/B5 na významnější 

pozici A3/B3. Z této skutečnosti tedy můžeme dovodit, na problematiku přechodu 

nebezpečí je v Incoterms 2020 kladen větší důraz než ve verzi předchozí. 
  

 
306 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 5. 
307 Rozdělení povinností A a B má stanovit a vyvážit jednotlivé povinnosti pro prodávajícího a 

kupujícího. V rámci A1-A10 nalezneme výčet povinností, které jsou uloženy prodávajícímu. Ty 

jsou pak vyváženy výčtem B1-B10, které naopak představují povinnosti kupujícího. Jednotlivé 

povinnosti zahrnují například dodání zboží, přechod nebezpečí, povinnost zajistit přepravu či 

sjednat pojištění, nebo také zajistit celní odbavení atd. Jsou sestupně seřazeny od těch 

nejvýznamnější po ty méně významné. 
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Tab. 1: Vzájemné povinnosti stran Incoterms 2010 a 2020 

Povinnosti Incoterms 2010 Incoterms 2020 

A1/B1 

Všeobecné 

povinnosti prodávajícího 
General obligations of the seller 

 

Všeobecné 

povinnosti prodávajícího 
General obligations of the seller 

A2/B2 

Licence, povolení, bezpečnostní 

opatření a další formality  
Licences, authorizations, 
security clearances and 

other formalities 
 

Dodání/Převzetí dodávky 
Delivery/taking delivery 

A3/B3 

Přepravní smlouvy a pojištění  
Contracts of carriage 

and insurance 
 

Přechod rizik  
Transfer of risks 

 

A4/B4 
Dodání/Převzetí dodávky 

Delivery 
 

Přeprava 
Carriage 

A5/B5 
Přechod rizik  

Transfer of risks 
 

Pojištění 
Insurance 

A6/B6 
Dělba nákladů  

Allocation of costs 
 

Dokumenty k přepravě a 
dodání 

Delivery and transport document 

A7/B7 
Vyrozumění kupujícího  

Notices to the buyer 
 

Celní odbavení při vývozu a 
dovozu 

Export and import clearance 

A8/B8 

Dokument prokazující 

dodání zboží  
Delivery document 

 

Kontrola/balení/značení 
Checking/packaging/marking 

A9/B9 
Kontrola/balení/značení  

Checking/packaging/marking 
 

Dělba nákladů 
Allocation of costs 

A10/B10 

Informační podpora a 

s ní spojené náklady  
Assistance with information and 

related costs 

Oznámení a avíza 
Notices 
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Z výše uvedené tabulky tedy vyplývá, že Incoterms 2020 zaměřují větší 

pozornost na povinnost dodání a převzetí zboží, která byla z A4/B4 posunuta na 
významnější pozici A2/B2. Rovněž je kladen větší důraz na přechod nebezpečí 

(rizika), který byl z původního A5/B5 posunut na A3/B3. Tato změna celkově, ale 

především změna týkající se přechodu nebezpečí, byla provedena za účelem 

snazšího pochopení jednotlivých rozdílů mezi doložkami pro smluvní strany.308 
 

Rovněž je vhodné uvést, že verze 2020 je první, která mimo tradiční rozdělení 

doložek do dvou skupin podle přepravy a povinnostní tabulky u každé z doložek, 

navíc zavádí i horizontální dělení. To zahrnuje seznam obsahující analýzu všech 11 

doložek v rámci každé z povinností A1/B1 až A10/B10.309 Důvodem zavedení 

tohoto horizontálního členění byla rovněž snaha pomoci obchodníkům co nejsnáze 

vybrat tu správnou doložku pro jejich smlouvu. Dle MOK tak „obchodníci nyní 

mohou lépe identifikovat rozdíly například mezi místem dodání u FCA a místem 

dodání  
u DAP“310, nebo rovněž rozdělení nákladů u CIF a CFR doložek. 
 

Další dva velké rozdíly, které bych rád rozebral, se týkají možnosti dopravy, 

konkrétně použití vlastních dopravních prostředků namísto nezávislého dopravce  
a také rozsahu povinnosti sjednat pojištění u doložky CIF a CIP. 
 

Jako první bych uvedl změnu v oblasti zajištění přepravy. V doložkách 

Incoterms doposud platilo, že přeprava zboží od prodávajícího ke kupujícímu se 

zajišťuje pomocí přepravce. Tento přepravce měl být pro účely Incoterms třetí 

nezávislou osobou, která neměla žádný vztah k prodávajícímu či kupujícímu, 

nehledě na to, která ze smluvních stran přepravu sjednávala. Incoterms 2020 však 

již počítají s možností, kdy zboží bude moci být přepraveno od prodávajícího ke 

kupujícímu zcela bez účasti třetí nezávislé osoby.311 Prodávající i kupující tak budou 

moci dodat, případně si jej vyzvednout, pomocí vlastních dopravních prostředků. 

V rámci jednotlivých doložek je tato možnost zakomponována tak, že je zde 

obsaženo „výslovné povolení jak uzavření smlouvy o přepravě, tak i povolení 

prostého zajištění potřebného úkonu přepravy.“312 

 
308 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 11. 
309 Tento seznam je uspořádán stejně jako povinnostní tabulka, avšak u každé z povinností je rozebráno 

všech 11 doložek. Incoterms 2010 obsahují pouze výčet 10 povinnostních článků A1/B1-A10/B10. 
Incoterms 2020 obsahují navíc další seznam týchž povinností. U každé z jednotlivých povinností 

je pak vyjmenováno její znění ve všech 11 doložkách seřazených pod sebou. Cílem je zajistit co 

nejpřehlednější strukturu a umožnit snadné porovnání jednotlivých povinností u každé z doložek. 
310 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 12. 
311 Ibidem, s. 15. 
312 Ibidem, s. 16. 
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Druhým podstatným rozdílem u Incoterms je povinnost sjednat pojistné krytí 

v rozdílné výši u doložek CIF a CIP. Jak bylo u těchto doložek uvedeno výše  
v kapitole 7 a rovněž tak vyplývá z povinnosti A3 u doložek CIF a CIP Incoterms 

2010, je prodávající povinen obstarat pojištění zboží na svoje náklady, a to alespoň 

v minimální výši krytí. 
Zatímco Incoterms verze 2010 ukládají tuto povinnost v podobě jakéhosi 

minimálního standardu pojištění, verze 2020 přichází s rozdílným pojetím. 

Incoterms 2020 rozlišují doložky tzv. (C) Institute Cargo Clauses a tzv. (A) Institute 
Cargo Clauses. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že doložka (C) počítá povinností 

sjednat minimální strandard pojistného krytí, zatímco doložka (A) zahrnuje, až na 

některé výjimky, krytí veškerých rizik.313 
V rámci Incoterms 2020 tedy byla ponechána povinnost v podobě sjednání 

minimálního pojistného krytí314 pouze u doložky CIF, která je uplatnitelná výhradně 

pro lodní dopravu námořní či vnitrozemskou. Platí však stále autonomie vůle stran, 

které si mohou ujednat povinnost sjednání vyšší míry pojistného krytí. Naproti tomu 

vyšší míra pojistného krytí byla zavedena u doložky CIP, která je použitelná pro 

jakýkoliv způsob dopravy. V rámci této doložky tedy nyní z povinnosti A5 vyplývá 

pro prodávajícího povinnost sjednat pojistné krytí v rozsahu (A) Institute Cargo 
Clauses, tedy v maximálním rozsahu. Obdobně zde však platí možnost autonomie 

vůle stran, které se v případě zájmu mohou dohodnout na nižší míře pojistného 

krytí.315 

8.3 Změna doložky DAT na DPU 

Obrázek 12: DPU – „Delivered at Place Unloaded“, (insert named place of 

destination) neboli Dodáno a vyloženo v místě (uveďte přesné místo dodání) 

 
313 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 14-15. 
314 (C) Institute Cargo Clauses 
315 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 14-15. 
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316  
Jedná se o doložku použitelnou pro jakýkoliv způsob dopravy, včetně možnosti užití 

vícero dopravních prostředků. Slovní spojení „Dodáno a vyloženo v místě“ značí 

povinnost prodávajícího dodat zboží do ujednaného místa určení, případně 

konkrétního bodu v rámci tohoto místa, pokud si jej strany ve smlouvě ujednaly. 
Prodávajícího tíží rovněž povinnost zboží vyložit z příchozího dopravního 

prostředku a předat jej k dispozici kupujícímu.317 
Prodávající tedy nese veškeré nebezpečí na zboží po celou dobu přepravy až do 

místa určení, včetně následného vyložení zboží v tomto místě.318 Jakmile splní tuto 

podmínku, nebezpečí škody na věci a následné náklady přecházejí na kupujícího.319 
Hlavní rozdíl oproti předchozí doložce DAT je slovní spojení „v místě“, které 

se dotýká místa, kam má být zboží dodáno. Tím bylo u DAT určené překladiště, 

nebo terminál, které bylo definováno, jako „jakékoliv místo kryté nebo nekryté, jako 

například nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo 

letecké překladiště.“320 Doložka DPU však dodání již nepojí pouze a výhradně 

s překladištěm/terminálem, nýbrž umožňuje stranám zvolit místem určení jakékoliv 

libovolné místo.321  
 

Doložka DPU je tedy velice podobná současné DAP. Liší se od sebe pouze tím, 

že při použití DPU musí prodávající dodat zboží do místa určení a vyložit jej 
z dopravního prostředku. U DAP naopak postačilo, když zboží předá do dispozice 

kupujícímu na příchozím dopravnám prostředku, připravené k vyložení a následnou 

vykládku zboží již obstarává kupující.322 
Naopak v porovnání s doložkou DDP ukládá DPU prodávajícímu o povinnost 

méně. Ten tedy nemusí odbavit zboží jak pro vývoz, tak pro dovoz, nýbrž je povinen, 

pokud je tomu zapotřebí, obstarat celní formality pouze pro vývoz zboží.323 
 

Pro účely přechodu nebezpečí je tedy DPU doložkou, při jejímž použití 

nebezpečí přechází na kupujícího později než u doložek ostatních, neboť jak již bylo 

zmíněno výše, prodávající splní podmínku dodání až okamžikem, kdy zboží nejen 

 
316 SHIPHUB. Incoterms 2020 – DPU. Free e-book, s. 28 [online]. shiphub.co [cit. 12. 12. 2019]. 
317 SHIPHUB. Incoterms 2020 – DPU, op. cit., s. 26. 
318 Doložka DPU je jedinou z doložek Incoterms, která ukládá prodávajícímu povinnost zajistit 

vyložení zboží v místě určení. Z toho důvodu by měl prodávající dbát na to, aby disponoval 

prostředky umožňujícími vykládku zboží v místě určení provést. 
319 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 73. 
320 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 88. 
321 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 16. 
322 Viz analýza doložky DAP v předchozí kapitole  
323 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 73. 
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dopraví do místa určení, ale vyloží jej z příchozího dopravního prostředku a předá 

jej do dispozice kupujícího. 
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9 Vzájemný vztah mezi Vídeňskou úmluvou a 
Incoterms a jejich komparace v oblasti 
přechodu nebezpečí  

9.1 Vzájemný vztah mezi Vídeňskou úmluvou a 
Incoterms 

Cílem této kapitoly bude objasnit vzájemný vztah mezi Vídeňskou Úmluvou  
a doložkami Incoterms, se zaměřením na úpravu přechodu nebezpečí. Zejména se 
pokusím objasnit, zda je možná jejich vzájemná koexistence, či zda se vzájemně 

vylučují. Rovněž nastínit situace, ve kterých se v rámci přechodu nebezpečí oba 

prameny shodují a v čem liší, a také uvést příklady, ve kterých má jeden oproti 

druhému „navrch“. Závěrem kapitoly bude zodpovězení otázky, zda je možné, aby 

každý z pramenů obstál sám o sobě, včetně případného doporučení stranám 

mezinárodní koupě zboží. 
 

Úmluva byla sepsána za účelem kodifikace základních principů a pravidel s tím, 

že umožňuje stranám velkou vůli smluvní autonomie. Jak již bylo zmíněno 

v dřívějších kapitolách, tato autonomie vyplývá z jejího článku 6. Ten umožňuje 

stranám, aby se ohledně aplikace Úmluvy dohodly odchylně, dává jim tedy jistý 

prostor svobody. Zejména tím, že na jejich vzájemný vztah nebude dopadat některé 

ustanovení Úmluvy, případně jim umožňuje vyloučit užití Úmluvy jako celku. 

V druhém z případů se tedy nepoužije žádné z ustanovení Úmluvy. Rovněž mohou 

ze znění Úmluvy vycházet, avšak upravit si jej „k obrazu svému“. Na základě tohoto 

můžeme hovořit o možnosti tzv. různé míry úprav aplikace Úmluvy.324 
Jelikož Úmluva dopadá v řadě případů na stejné věci jako Incoterms, často 

dochází při využití autonomie vůle stran dle článku 6, právě k aplikaci doložek 

Incoterms.325 Z tohoto důvodu je vhodné vymezit jejich vzájemný vztah, který 

jednotlivé teorie pojímají různorodě.  
Hlavní otázkou této kapitoly tedy je, zda na úpravu přechodu nebezpečí bude 

v případě použití doložek Incoterms dopadat pouze úprava Incoterms, nebo zda se 

Úmluva ve zbytku, který Incoterms nederogují použije i nadále. Zodpovězení této 

 
324 COETZEE, Juana. INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law: an analysis 

of the interplay between mercantile custom and substantive sales law with specific reference to the 
passing of risk [online]. Stellenbosch, 2010, s. 303 [cit. 16. 1. 2020]. Dissertaion work. University 
of Stellenbosch. 2010, s. 304. 

325 Ibidem. 
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otázky nám bude odpovědí rovněž na to, zda Úmluva, případně doložky Incoterms 

jsou schopny fungovat samostatně. V neposlední řadě se pak v rámci této kapitoly 

vynasnažím zodpovědět otázku, zda je možné a rovněž i vhodné jejich současné 

použití, při kterém se vzájemně doplňují. 
 

Na Úmluvu lze nahlížet jako na jakýsi právní rámec, který nám poskytuje 

základ, ze kterého můžeme vycházet a případně jej doplňovat, ať již užitím 

Incoterms či jinak. Incoterms neupravují smlouvu jako celek, nýbrž pouze její určité 

aspekty. Nedopadají tak například na úpravu okolností, které působí neplatnost 

smlouvy, převod vlastnictví, nemožnost plnění, ani porušení smlouvy a nápravná 

opatření za toto porušení, a další.326 Z toho nám vyplývá, že Incoterms jsou doložky, 

které slouží stranám k tomu, aby specifičtěji upravily pouze určitá svá vzájemná 

práva a povinnosti, nikoliv, aby jejich užitím zcela vyloučili jinou úpravu. I přesto, 

že Incoterms zachází v oblastech, které upravují více do detailů než samotná 

Úmluva, nejsou tak komplexní. Právě z toho důvodu se nabízí možnost jejich užití 

v kontextu rozhodného práva, které je schopno pokrýt mezery doložkami 

neupravené.327 Stranám pak přináší větší právní jistotu aplikace Úmluvy, oproti 
složitému určování rozhodného práva přes kolizní normy. 
 

Obecně platí, že Incoterms se stanou součástí smlouvy tehdy, pokud se na jejich 

užití strany dohodnou. Daný postup je projevem článku 6 Úmluvy, čímž dochází ke 

včlenění pravidel obsažených v dané Incoterms doložce do smlouvy. Může se tak dít 

na základě výslovného či konkludentního souhlasu328, případně užitím Incoterms  
i bez projevené vůle stran, jako všeobecně známé obchodní zvyklosti329, o čemž již 

bylo pojednáno v podkapitole 4.3. Zároveň se převážná většina odborníků shodla na 

tom, že pravidla Incoterms výslovně začleněná do smlouvy převáží nad 

ustanoveními Úmluvy, upravujícími totožnou věc. Tato skutečnost však stále nedává 

jasnou odpověď na to, jaké přesné účinky má včlenění Incoterms do smlouvy. Tedy 

zda dojde k částečné derogaci ustanovení Úmluvy, vzájemné koexistenci Úmluvy  
a Incoterms, nebo k absolutnímu vyloučení užití Úmluvy jako celku.330 
 

 
326 COETZEE, Juana. The Interplay between Incoterms and the CISG. Journal of Law & Commerce 

[online]. University of Pittsburgh: Journal of Law & Commerce, Vol. 32, No. 1, 2013, s. 4 [cit. 22. 
1. 2020]. 

327 Ibidem. 
328 Čl. 9 odst. 1 Vídeňské Úmluvy 
329 Čl. 9 odst. 2 Vídeňské Úmluvy 
330 COETZEE, 2010, op. cit., s. 305. 
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V praxi se vyvinuly dvě teorie s protichůdnými názory. První z teorií, která je 

považována obecně za realističtější, zastává názor, že inkorporací Incoterms doložek 

do smlouvy dochází pouze k částečné derogaci ustanovení Úmluvy. Nedojde tedy 

k absolutnímu vyloučení aplikace článků 66-70 Úmluvy331, nýbrž k derogaci pouze 
těch ustanovení, která upravují včleněné doložky Incoterms více podrobněji. 
Zastáncem této teorie je například Erauw, který hovoří o možnosti tzv. „opt out“ 
ustanovení Úmluvy.332 Dle Erauwa tedy v případě užití Incoterms dochází v oblasti 
přechodu nebezpečí k tomu, že ustanovení Úmluvy o přechodu nebezpečí se na tento 

případ neaplikují a primárně se použijí Incoterms. I přesto, že jsou Incoterms 
mnohem detailnější úpravou, neznamená to nutně, že v rámci jejich užití nemohou 

vzniknout žádné mezery, které jimy nejsou pokryty. Úmluvu je pak tedy možné 

aplikovat podpůrně k vyplnění případných mezer, které Incoterms neupravují. Pro 

lepší pochopení bych rád tuto teorii aplikoval na případ vzájemného vztahu 

Incoterms a Úmluvy, který zmiňuje Coetzee ve své práci.333 
Případ se týká vzájemného vztahu článku 67 Úmluvy a doložky Incoterms FOB. 

Článek 67 nám říká, že nebezpečí přechází předáním zboží prvnímu dopravci, 

případně předáním zboží prvnímu dopravci v konkrétním místě, které bylo 

ujednáno. Naopak doložka FOB nám přímo stanovuje, že nebezpečí přechází, 

jakmile je zboží naloženo na palubu lodi. Úprava přechodu nebezpečí je tak v tomto 
případě  
u Incoterms konkrétnější, a proto se použije přednostně před Úmluvou. 

Naopak však můžeme zmínit situaci, kdy Incoterms dostatečně neupravují 

určitou okolnost a nastupuje podpůrné užití Úmluvy. Taková situace nastává 

zpravidla v případě, kdy nebezpečí již přešlo na kupujícího a následně došlo ke 

škodě, která však byla způsobena jednáním, či opomenutím prodávajícího. 

Vztáhneme-li tuto situaci na modelový příklad s doložkou FOB zmíněný výše, může 

situace vypadat následovně: Prodávající splní podmínku dodání zboží jeho 
naložením na palubu lodi, čímž přechází nebezpečí na kupujícího. Během následné 

plavby dojde k poškození zboží. Nejedná se však o náhodnou zkázu, nýbrž o škodu 

způsobenou jednáním, či opomenutím prodávajícího. Na takovou situaci Incoterms 

reagují vágně a dle mého názoru nelogicky, neboť dle nich jde škoda k tíži 

kupujícího, který musí zaplatit kupní cenu za zboží i přesto, že škoda byla způsobena 

chybou prodávajícího. V takovém případě se jeví jako vhodné aplikovat ustanovení 

článku 66 Úmluvy. Toto ustanovení zbavuje kupujícího povinnosti uhradit kupní 

 
331 V zahraniční literatuře je pro toto vyloučení používán výraz „exclusion of the CISG in toto“ 
332 COETZEE, 2010, op. cit., s. 305. 
333 Ibidem, s. 309. 
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cenu za poškozené zboží v případě, kdy škoda vznikla z důvodu jednání či 

opomenutí prodávajícího. Takový postup zvolila například i Čínská mezinárodní 

hospodářská a obchodní arbitrážní komise („CIETAC“), ve svém rozhodnutí z roku 
1995.334 V daném případě se jednalo o opomenutí prodávajícího řádně poučit 

přepravce ohledně teplot, ve kterých má zboží přepravovat. V důsledku toho vznikla 
na zboží škoda, neboť se rozteklo. 

V úvahu přichází řada dalších situací, na které lze takto podpůrně aplikovat 

Úmluvu. Zmínit lze například okamžik dodání zboží, který je kromě doložky FAS  
u zbylých 10 doložek Incoterms nikoliv zcela dostatečně upraven. Z toho důvodu se 

podpůrně uplatňuje článek 33 Úmluvy, jenž zmiňuje, že dodání má být provedeno 

v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy.335  
Možností vzájemného působení Incoterms a Úmluvy je široká škála, proto již 

další příklady nebudu uvádět, neboť účelem bylo pouze nastínit tuto problematiku  
a prokázat, že vzájemná koexistence těchto pramenů je možná. 
 

Druhá z teorií, nazývána jako tradiční, je ohledně možnosti vzájemné 

koexistence Úmluvy a doložek Incoterms více radikální. Jejím hlavním znakem 

v případě problematiky přechodu nebezpečí je, že obchodní podmínky včleněné do 

smlouvy zcela nahradí ustanovení Úmluvy týkající se přechodu nebezpečí.336  
Jejími předními zastánci jsou především Berman a Ladd.337 Ti své tvrzení 

opírají zejména o skutečnost, že obchodní podmínky, jako například Incoterms, jsou 

v problematice přechodu nebezpečí tak dokonalé a komplexní, že užití Úmluvy není 

třeba. Zároveň jsou, dle jejich chápání, obchodní podmínky a Úmluva natolik 

odlišné, že jejich koexistence není takřka možná. Dle této tradiční teorie tedy 

včleněním obchodních podmínek, jako jsou například Incoterms, fakticky dochází 

k implicitnímu vyloučení ustanovení Úmluvy, týkajících se přechodu nebezpečí.338  
Jak bylo uvedeno výše, zastánci této teorie mají poněkud více razantní názory, když 

považují užití obchodních podmínek ve smlouvě za komplexní vyloučení všech 

ustanovení Úmluvy týkajících se přechodu nebezpečí, přičemž nepřipouští vzájemné 

doplňování se těchto pramenů, jak je tomu u první z teorií. 
 

 
334 Rozhodčí nález Čínské Mezinárodní hospodářské a obchodní rozhodčí komise (CIETAC) - Jasmine 

aldehyde case, sp. zn. CISG/1995/01. 
335 COETZEE, Juana. The Interplay between Incoterms and the CISG. Journal of Law & Commerce 

[online]. University of Pittsburgh: Journal of Law & Commerce, Vol. 32, No. 1, 2013, s. 4 [cit. 25. 
1. 2020]. 

336 COETZEE, 2010, op. cit., s. 303-306. 
337 Ibidem. 
338 Ibidem, s. 305. 



VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI VÍDEŇSKOU ÚMLUVOU A INCOTERMS A JEJICH 
KOMPARACE V OBLASTI PŘECHODU NEBEZPEČÍ 

90 

V rámci současné praxe převažuje názor, že se uplatňuje první z teorií, která již 

překonala tradiční chápání Úmluvy a obchodních podmínek jako dvou samostatných 

a oddělených pramenů, neschopných vzájemné koexistence. Já osobně se ztotožňuji 

s první z teorií, která je více liberální a dle mého názoru i více logická a praktická.  
Na podporu svého tvrzení bych rád uvedl přístup obou teorií na užití článku 66 

Úmluvy. Tento článek, podrobněji rozebraný již v předchozích kapitolách práce, se 

týká zejména povinnosti uhradit kupní cenu za zboží poté, co nebezpečí již přešlo na 

kupujícího. Výjimka z této povinnosti je však stanovena ve druhé části tohoto 

souvětí, kdy kupující tuto povinnost nemá, jestliže škoda vznikla z důvodu jednání, 

či opomenutí prodávajícího. 
Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, doložky Incoterms upravují 

problematiku řešenou článkem 66 Úmluvy poměrně vágně a nedostatečně. 

V případě užití teorie tradiční, tedy druhé z výše uvedených, by tak škoda připadla 
k tíži kupujícího, který by byl povinen uhradit kupní cenu za zničené zboží. Byl by 

tak povinen i přesto, že škoda vznikla nikterak nahodilou událostí, nýbrž jednáním 

či opomenutím prodávajícího. Ten by fakticky nebyl nijak potrestán i přesto, že 

reálně nedošlo z jeho strany k řádnému plnění. Jedinou obranou kupujícího tak jest 

nárok na náhradu škody, avšak za poškozené či zničené zboží by musel tak či onak 

zaplatit. Takové chápání dle mého názoru bere v potaz pouze samotný okamžik 

přechodu nebezpečí, avšak nijak nezohledňuje další okolnosti, které mohou mít 

daleko zásadnější vliv.339 Zejména v tomto ohledu je dle mého názoru tradiční teorie 

nelogická. Jak můžeme vidět již výše v textu, i samotné soudní či arbitrážní 

orgány340 v praxi operují spíše s teorií první, čímž umožňují současnou aplikaci jak 

Incoterms, tak ustanovení Úmluvy, které se navzájem doplňují. 
 

Jak uvádí Rozehnalová, Úmluva stejně jako Incoterms vážou přechod 

nebezpečí na okamžik splnění povinnosti dodat zboží.341 Samotný okamžik uzavření 

smlouvy, či okamžik nabytí vlastnického práva ke zboží je pro případy přechodu 

nebezpečí irelevantní. V obou případech tedy dochází k přechodu nebezpečí až 

přenosem fyzické kontroly nad zbožím, případně umožněním kupujícímu se zbožím 

disponovat.342 Dále oba prameny operují s poškozením či zničením zboží v důsledku 

události, která musí být nahodilá. V tomto ohledu však Incoterms mohou být za 

 
339 Jako například to, že kupujícímu je dodáno vadné zboží, které bylo poškozeno jednáním 

prodávajícího, přičemž z toho pro prodávajícího neplynou žádné negativní důsledky. 
340 Viz Rozhodčí nález Čínské Mezinárodní hospodářské a obchodní rozhodčí komise (CIETAC) - 

Jasmine aldehyde case, sp. zn. CISG/1995/01. 
341 ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 382. 
342 COETZEE, 2013, op. cit., s. 11. 
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určitých okolností poměrně vágní. Naopak Úmluva pojednává i s možností uplatnění 

výjimky z přechodu nebezpečí, a to v případě vzniku škody v důsledku pochybení 

prodávajícího.343 Na tuto skutečnost se váže i fakt, že oba prameny hovoří o riziku 

cenovém.344 Splní-li tedy prodávající povinnost dodat zboží, je kupující zavázán 

uhradit mu kupní cenu. Právě tato povinnost je prolomena výjimkou v článku 66 

Úmluvy, kterou naopak Incoterms nikterak neupravují. 
 

Závěrem lze tedy říci, že oba prameny jsou si v oblasti přechodu nebezpečí 

velice blízké a v mnoha ohledech podobné. Jak Úmluvu, tak Incoterms lze aplikovat 

na prodej a koupi zboží, které může být v rámci více států přepravováno různými 

druhy dopravních prostředků. Za zmínku však možná stojí fakt, že Incoterms lze 
uplatnit i na obchod vnitrostátní345, zatímco Úmluva vyžaduje prvek mezinárodní.  

Na základě zjištěných okolností tedy můžeme dovodit, že Úmluva je 

komplexní, avšak v určitých ohledech nikoli natolik detailní jako Incoterms. 

Nehledě na to, je však schopna býti aplikována samostatně. Naproti tomu Incoterms 

jsou v určitých okolnostech konkrétní a podrobnější než Úmluva, avšak nejsou 

natolik komplexní, aby byly schopny pokrýt celou smlouvu samy. Můžeme tedy 

dovodit, že Úmluva je schopna na rozdíl od Incoterms obstát sama o sobě, avšak jak 

praxe, tak v současné době převládající teorie nám uvádí, že ideální variantou je 

jejich vzájemná koexistence. Stranám v rámci mezinárodního obchodování lze tedy 

doporučit, aby do své smlouvy včlenily doložky Incoterms, přičemž nevylučovaly 

užití Úmluvy, jako podpůrného právního rámce. V takovém případě tedy dojde 

k tomu, že skutečnosti, na které dopadají Incoterms, budou upraveny primárně právě 

jimy, zatímco Úmluva se použije k vyplnění případných nedostatků a mezer. 

9.2 Komparace přechodu nebezpečí dle Vídeňské 

úmluvy a Incoterms 

V rámci komparativní části dále přikládám tabulku pro přehlednější porovnání 

přechodu nebezpečí dle jednotlivých ustanovení Úmluvy a konkrétních Incoterms 

doložek. Tabulka je koncipována tak, že vedle sebe vždy stojí článek Úmluvy  
a doložka Incoterms, které jsou si v úpravě přechodu nebezpečí podobné. Pod 

 
343 Viz druhá věta článku 66 Úmluvy, vylučující přechod nebezpečí na kupujícího v případě, kdy je 

škoda způsobena jednáním, či opomenutím prodávajícího. 
344 COETZEE, 2013, op. cit., s. 4.  
Dále také: ROZEHNALOVÁ, 2010, op. cit., s. 382. 
345 Viz samotná Pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchod 
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tabulkou pak následuje stručná komparace, ve které se v rozmezí pár vět pokusím 

shrnout a vzájemně porovnat přechod nebezpečí dle Úmluvy a doložek Incoterms.  
I přesto, že tato komparace vychází ze samotného znění Úmluvy a Incoterms, ke 

stejným závěrům došli v rámci porovnávání i Buydaert346, či Romein347 
 

Tab. 2: Čl. 67 Úmluvy a F-doložky Incoterms 

Článek 67 Úmluvy F-doložky Incoterms 
 
 
 
 
 

 
 

Článek 67 
- Nebezpečí přechází na 

kupujícího, okamžikem, kdy 

je zboží předáno prvnímu 
dopravci. 
 

- Jestliže je prodávající povinen 
předat zboží dopravci na 
určitém místě, nepřechází 
nebezpečí na kupujícího, 
dokud zboží není předáno 
dopravci na tomto místě. 

 
FCA 

- Nebezpečí přechází na kupujícího 

předáním zboží dopravci nebo jiné 

osobě jmenované kupujícím 

v objektu prodávajícího, nebo 

v jiném jmenovaném místě. 
 

- V případě dodání v objektu 
prodávajícího přechází nebezpečí až 

po naložení zboží na prostředek 

dopravce, zatímco v případě dodání 

na jiné místo již přistavením zboží na 

příchozím dopravním prostředku, 

bez nutnosti vykládky a nakládky. 
 

FAS 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající dodá zboží 

k boku lodi jmenované kupujícím 

v ujednaném přístavu. 
 

FOB 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající dodá zboží na 

palubu lodi jmenovanou kupujícím 

v ujednaném přístavu. 
 

 
346 BUYDAERT, 2014, op. cit. 
347 ROMEIN, Annemieke. The Passing of Risk A comparison between the passing of risk under the 

CISG and German law [online]. Pace Law School Institute of International Commercial Law. 1999 
[cit. 12. 2. 2020]. 
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Tab. 3: Čl. 67 Úmluvy a C-doložky Incoterms 

Článek 67 Úmluvy C-doložky Incoterms 

 
Článek 67 

- Nebezpečí přechází na 

kupujícího, okamžikem, kdy 

je zboží předáno prvnímu 
dopravci. 
 

- Jestliže je prodávající 
povinen předat zboží 
dopravci na určitém místě, 
nepřechází nebezpečí na 
kupujícího, dokud zboží 
není předáno dopravci na 
tomto místě. 

 
CPT 

- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající předá zboží do 

péče dopravce, či jiné osoby 

jmenované kupujícím, ve sjednaném 

místě dodání. 
 

CIP 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající předá zboží do 

péče dopravce, či jiné osoby 

jmenované kupujícím, ve sjednaném 

místě dodání.348 
 

CFR 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající dodá zboží na 

palubu lodi jmenovanou kupujícím 

v ujednaném přístavu. 
 

CIF 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající dodá zboží na 

palubu lodi jmenovanou kupujícím 

v ujednaném přístavu.349 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
348 Obdobně jako u doložky CPT 
349 Obdobně jako u doložky FOB a CFR 



VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI VÍDEŇSKOU ÚMLUVOU A INCOTERMS A JEJICH 
KOMPARACE V OBLASTI PŘECHODU NEBEZPEČÍ 

94 

Tab. 4: Čl. 68 Úmluvy a CFR + CIF Incoterms 

Článek 68 Úmluvy CFR a CIF Incoterms 
 

Článek 68 
- Nebezpečí škody na zboží, které 

je v době prodeje přepravováno, 
přechází na kupujícího od doby 
uzavření smlouvy. Jestliže to 
však vyplývá z okolností případu, 
přechází nebezpečí na kupujícího 
okamžikem, kdy zboží bylo 
předáno dopravci, který vystavil 
dokumenty zakládající smlouvu  
o přepravě. 
 

CFR 
- Nebezpečí přechází na 

kupujícího dodáním zboží na 

palubu lodi (viz výše). V případě 

prodeje zboží během přepravy350 
však Incoterms operují 

s povinností prodávajícího zboží 

„obstarat“. 
 

CIF 
- Totožné s doložkou CFR. 

 
Tab. 5: Čl. 69 Úmluvy a EXW Incoterms 

Článek 69 Úmluvy EXW Incoterms 
 

Článek 69 
- (1) Nebezpečí přechází na 

kupujícího v době, kdy převezme 
zboží, nebo, jestliže tak neučiní 
včas, v době, kdy je mu 
umožněno nakládat se zbožím.  
 

- (2) Jestliže však je kupující 
povinen převzít zboží v jiném 
místě, než je místo podnikání 
prodávajícího, přechází 
nebezpečí, jakmile nastane 
okamžik, v němž dodávka měla 
být splněna a kupující se dozví  
o tom, že je mu umožněno ve 
stanoveném místě nakládat se 
zbožím.  

 

EXW 
- Nebezpečí přechází na kupujícího 

od okamžiku, kdy mu bylo zboží 

předáno k dispozici v závodě 

prodávajícího. Prodávající již 

není povinen nakládat zboží na 

přistavený přejímací dopravní 

prostředek. 

 

 
350 Situace totožná s čl. 68 Úmluvy 
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Tab. 6: Čl. 69 Úmluvy a D-doložky Incoterms 

Článek 69 Úmluvy D-doložky Incoterms 

 
Článek 69 

- (1) Nespadá-li situace pod 
článek 67 a 68, přechází 
nebezpečí na kupujícího v době, 
kdy převezme zboží. Neučiní-li 
tak včas, přechází nebezpečí 

tehdy, když je mu umožněno 
s ním nakládat.  

 
- (2) Jestliže je kupující povinen 

převzít zboží v jiném místě, než 
je místo podnikání 
prodávajícího, přechází 
nebezpečí v okamžiku, v němž 
dodávka měla být splněna  
a kupující se dozví o tom, že je 
mu umožněno ve stanoveném 
místě nakládat se zbožím.  

 

 
1) Verze 2010: DAT, DAP, DDP 
2) Verze 2020: DAP, DPU, DDP 

 
DAT 

- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající vyloží a předá 

zboží k dispozici kupujícímu ve 

sjednaném překladišti, 

jmenovaném přístavu, anebo  
v místě určení. 

 
DAP 

- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající předá zboží 

k dispozici kupujícímu ve 

sjednaném místě určení na 

příchozím dopravním prostředku. 

A to bez nutnosti zboží vykládat. 
 

DDP 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající předá zboží 

k dispozici kupujícímu ve 

sjednaném místě určení na 

příchozím dopravním prostředku. 

A to bez nutnosti zboží vykládat. 
 

DPU 
- Nebezpečí přechází na kupujícího, 

jakmile prodávající vyloží a předá 

zboží k dispozici kupujícímu ve 

sjednaném místě určení. 
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9.3 Článek 67 Úmluvy a F-doložky 

Článek 67 váže přechod nebezpečí na okamžik předání prvnímu dopravci, případně 

na jeho předání prvnímu dopravci v určeném místě. Na rozdíl od Incoterms 

nerozlišuje, jaký způsob dopravy bude pro přepravu zboží použit, ani nestanovuje, 

která ze stran má povinnost přepravu obstarat.351 
Dle doložky FCA přechází nebezpečí obdobně jako u článku 67 Úmluvy, avšak 

tento okamžik ještě více zpřesňuje. V případě předání zboží dopravci v objektu 
prodávajícího přejde nebezpečí až po naložení na dopravní prostředek dopravce. 

Naopak při dodání do jiného místa, než objektu prodávajícího přechází nebezpečí již 

okamžikem, kdy prodávající přistaví zboží na příchozím dopravním prostředku, aniž 

by jej musel vykládat a znovu nakládat. 
Následující doložky vhodné pro přepravu lodní, tedy FAS a FOB se rovněž 

podobají článku 67. Doložka FAS váže okamžik přechodu nebezpečí k dodání zboží 

k boku lodi v ujednaném přístavu. Dle FOB pak nebezpečí přechází až v okamžiku 

dodání zboží na palubu samotné lodi. 
Článek 67 Úmluvy má tedy s F-doložkami společné to, že počítá s následnou 

přepravou zboží ke kupujícímu a váže přechod nebezpečí na předání zboží dopravci. 

Na rozdíl od Úmluvy však Incoterms upravují přesný okamžik přechodu nebezpečí. 

Tím je u doložky FCA umožnění se zbožím disponovat na příchozím dopravním 

prostředku v ujednaném místě, případně po naložení zboží na dopravní prostředek 

dopravce v objektu prodávajícího. U FAS pak v okamžiku dodání zboží k boku 
konkrétní lodi a u FOB dodáním zboží až na palubu konkrétní lodi. 

 
S příchodem nejnovější verze Incoterms 2020 zde vzniká další odlišnost 

Úmluvy a doložek. Úmluva, hovoří o „předání zboží prvnímu dopravci“, který musí 

být nezávislou třetí osobou. Stejně tak Incoterms verze 2010 počítali s dopravcem, 
který bude třetí nezávislou osobou sjednanou některou ze stran. Incoterms 2020 však 

zavádí nové pravidlo, kdy zboží může být přepravováno zcela bez účasti třetích osob, 

tudíž zde již není vyžadována podmínka „předání prvnímu nezávislému 

dopravci“.352 

9.4 Článek 67 Úmluvy a C-doložky 

Podobnosti uvedené výše mezi F-doložkami a článkem 67 Úmluvy lze vztáhnout  
i na vztah článku 67 a C-doložek. Úmluva se svým zněním velice podobá zejména 

 
351 Viz kapitola 3, obsahující rozbor čl. 66-70 Úmluvy. 
352 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 15. 



VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI VÍDEŇSKOU ÚMLUVOU A INCOTERMS A JEJICH 
KOMPARACE V OBLASTI PŘECHODU NEBEZPEČÍ 

97 
 
 

doložkám CPT a CIP. Tyto doložky vážou stejně jako článek 67 přechod nebezpečí 

na předání zboží dopravci ve sjednaném místě dodání. Jak článek 67, tak doložky 

CPT a CIP však již nezmiňují, jak je to s nebezpečím během nakládky zboží a která 

ze stran je ji povinna provést. Z důvodu této nikoliv zcela dostatečné specifikace lze 

stranám doporučit, aby si tuto skutečnost vyjasnily ve smlouvě a určily přesný 

okamžik, ve kterém nebezpečí přejde.353 
Více konkrétní jsou pak ohledně okamžiku přechodu nebezpečí doložky CFR  

a CIF. Dle nich nebezpečí přechází okamžikem dodání zboží na palubu konkrétní 

lodi.354 

9.5 Článek 68 Úmluvy a doložky CFR a CIF 

Článek 68 zahrnuje situace, kdy je zboží prodáno během jeho přepravy a váže 

přechod nebezpečí zpětně k okamžiku uzavření kupní smlouvy. Naproti tomu CFR 

a CIF primárně neoperují s prodejem zboží během přepravy, avšak v rámci 

povinností prodávajícího355 uvádějí, že prodávající splní svou povinnost dodat zboží 

tím, že jej umístí na palubu lodi, případně tím, že obstará zboží takto dodané. Právě 

slovní spojení „obstará zboží takto dodané“ můžeme vztáhnout na situace, kdy je 

zboží následně prodáváno až během přepravy.356 V takovém případě nese 

prodávající nebezpečí na zboží po celou dobu, kdy je jeho majitelem. K přechodu 

nebezpečí tak nedochází již dodáním na palubu lodi, což je základním pravidlem  
u doložek CFR a CIF, nýbrž stejně jako v případě článku 68 Úmluvy, až okamžikem 

uzavření kupní smlouvy během přepravy.  

9.6 Článek 69 Úmluvy a D-doložky  

D-doložky spadají pod situace, kdy je zboží dopraveno až do místa určení. 

Nedochází tedy již k jeho další přepravě. Článek 69 Úmluvy se pak uplatní na 

situace, které nespadají pod článek 67 a 68. Rovněž tedy nehovoří o žádné další 

přepravě zboží.  

 
353 BUYDAERT, 2014, op. cit.  
354 Okamžik přechodu nebezpečí je u CIF a CFR totožný s doložkou FOB. 
355 Viz povinnost A4 Incoterms 2010 / A2 Incoterms 2020.  
356 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 59. 
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Zatímco Úmluva stanovuje pouze to, že nebezpečí přechází, jakmile si kupující 

zboží převezeme, případně jakmile je mu umožněno s ním nakládat, doložky 

Incoterms jsou opět o něco konkrétnější. 
Dle DAT, užívané v rámci Incoterms 2010 přechází nebezpečí okamžikem, kdy 

prodávající zboží dodá, vyloží a dá k dispozici kupujícímu v konkrétním místě357. 
Stejně tak je tomu u doložky DPU, která ve verzi Incoterms 2020 nahradila původní 

doložku DAT. 
U zbývající doložky DDP je pak oproti Úmluvě přechod nebezpečí vyjádřen 

rovněž přesným okamžikem, a to konkrétně předáním zboží k dispozici kupujícímu 

ve sjednaném místě určení na příchozím dopravním prostředku, aniž by jej musel 

vykládat. 

9.7 Článek 69 Úmluvy a EXW 

Doložka EXW se nejvíce podobá článku 69 Úmluvy, který se rovněž týká převzetí 

zboží kupujícím v objektu prodávajícího358, případně v jiném místě359. Zatímco 

z Incoterms verze 2010 vyplývá, že „jiným místem“ se zde myslí například závod, 

továrna nebo skladiště360, návod k EXW Incoterms 2020 uvádí, že dané místo nemusí 

nutně být umístěno v objektu prodávajícího.361 EXW pak zachází více do 

podrobností, jelikož zmiňuje, že již není povinností prodávajícího zboží nakládat na 

dopravní prostředek kupujícího. Nebezpečí tak dle EXW přejde již v okamžiku 

předání zboží k dispozici kupujícímu.  
Článek 69 je oproti EXW o něco šířeji koncipovaný, neboť dle něj nebezpečí 

primárně přechází převzetím zboží kupujícím. Nezmiňuje však výslovně, že se tak 
má stát v objektu prodávajícího, i když to z kontextu samotného ustanovení vyplývá, 

jelikož odstavec 2 se vztahuje na předání v jiném místě. Dále článek 69 rozvádí 

situaci na případ, kdy si kupující nepřevezme zboží včas. V takovém případě na něj 

nebezpečí přechází v okamžiku, kdy je mu umožněno se zbožím nakládat. 
V rámci vzájemného vztahu můžeme uvést i to, že na rozdíl od znění Úmluvy 

se dle samotné MOK hodí doložka EXW primárně pro obchod vnitrostátní362. 
Nehledě na tohle doporučení ji však lze využít i v rámci mezinárodního 

obchodování, i když se jako vhodnější jeví FCA, jak již bylo zmíněno výše. 
 

357 Konkrétním místem může být překladiště, jmenovaný přístav nebo ujednané místo určení. 
358 Srovnej EXW s čl. 69 odst. 1 Úmluvy 
359 Srovnej EXW s čl. 69 odst. 2 Úmluvy 
360 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 16. 
361 ROŽEK, 2019, op. cit., s. 21. 
362 ŠUBERT, 2010, op. cit., s. 34. 
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Z uvedeného nám tedy vyplývá, že nebezpečí přechází dle EXW v jiném 

okamžiku než dle Úmluvy. Dle odstavce 1 nebezpečí primárně přechází převzetím 

zboží.363 V případě, že však není zboží kupujícím převzato v dohodnutém termínu, 

přechází na něj nebezpečí tak jako tak tímto dohodnutým dnem, kterým je mu 

zároveň umožněno se zbožím nakládat.364 
Dle odstavce 2 pak nebezpečí přechází v okamžiku, kdy je kupující vyrozuměn 

o tom, že je mu zboží dáno v určitém místě k dispozici.365 
Naproti tomu Incoterms v případě EXW váží přechod nebezpečí již na okamžik 

dřívější. Dle EXW totiž přechází nebezpečí již samotným okamžikem dání zboží 

k dispozici kupujícímu v daném místě, nikoliv až okamžikem, kdy je o tom 

vyrozuměn. 
 
 

 
363 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 303. 
364 Děje se tak z důvodu, že kupující poruší svou povinnost, jelikož si zboží nepřevezme včas dle 

dohody. Prodávající tak není povinen nést nebezpečí na věci i nadále, jelikož svou povinnost na 

rozdíl od kupujícího splnil. 
365 TICHÝ, 2017, op. cit., s. 301-304.  
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10 Závěr 

Mezinárodní koupě zboží představuje, jak vyplývá již z úvodní kapitoly této práce, 

složitý systém vzájemných vztahů většího počtu osob, obchodujících přes hranice 

jednotlivých států. Zboží tak často putuje velké vzdálenosti za pomoci různých 

dopravních prostředků, přičemž se na celém tomto procesu podílí řada osob 

zastávajících různé funkce. Bez debat tedy můžeme konstatovat, že mezinárodní 

obchodování je pojem daleko složitější a komplexnější než obchodování v rámci 

jednoho státu. 
 

Jelikož je celá práce zaměřena na přechod nebezpečí právě při mezinárodní 

koupi zboží, byly podrobeny analýze dva stěžejní prameny úpravy, kterými je 

Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a doložky Incoterms.   
 

Práce obsahuje jak popisnou část, tak část komparativní. Celá část popisná 

směřuje k tomu, aby bylo čtenáři umožněno proniknout do problematiky přechodu 

nebezpečí a blíže pochopit jednotlivé pojmy, prameny úpravy a detailní úpravu 

tohoto institutu. Na základě zjištěných skutečností pak bylo možné provést 

komparativní část práce, která zahrnuje rozbor hlavních změn poslední revize 

Incoterms 2020 a rovněž vzájemný vztah Úmluvy a doložek Incoterms a jejich 

porovnání v oblasti úpravy přechodu nebezpečí. K lepšímu pochopení bylo použito 

i znázornění pomocí tabulek. 
 

V praxi se ve valné většině případů setkáme s aplikací Úmluvy, jelikož je široce 

užívaným pramenem pro mezinárodní koupi zboží a má velké množství smluvních 

států. Nutno však podotknout, že Úmluva je dokumentem vytvořeným v 80. letech 
minulého století a její text je konzistentní. Právě ono velké množství smluvních států 

a její etablovanost v praxi dokáží být i její slabinou, neboť se jedná o faktory 

ztěžující její případné změny. Právě z toho důvodu se text Úmluvy doposud 

nezměnil, což ji činí pramenem nereflektujícím současný vývoj a zároveň to vede 
k případným úvahám ohledně opt-out jejích ustanovení. 

Oproti tomu Incoterms jsou s mezinárodním obchodováním spjaty již od roku 

1936, avšak jsou pravidelně revidovány. Jsou tak schopny reagovat na rozvoj trhu, 

společnosti a obchodování obecně, ale i na jiné skutečnosti a problémy, které 

v průběhu let vyvstaly. Jejich pružnost tak umožňuje lépe zohlednit moderní trendy 

a nelze jim oproti Úmluvě vytknout zastaralost a neměnnost. Na druhou stranu si 

dovolím podotknout, že poslední revize nebyla dle mého názoru zcela nezbytná, 
jelikož žádné zásadní změny nezavádí. Primárním úkolem poslední revize Incoterms 

2020 bylo, jak tvrdí samotná ICC, učinit užití doložek pro uživatele co nejsnazší. 

Podrobné členění a různé způsoby zobrazení vzájemných práv a povinností stran cílí 



ZÁVĚR 

101 
 
 

zejména k předejití případných nejasností stran ohledně toho, kterou doložku pro 

konkrétní obchod použít a zároveň předejít tomu, aby strany zvolily doložky 

nevhodné, či dokonce pro daný obchod nemožné.366 Domnívám se tak, že se ICC 

snaží spíše dodržet pravidelnost jednotlivých revizí, a současně reflektovat vývoj 

moderní doby, avšak kromě pár výjimek se snaží udržovat doložky poměrně 

konzistentní a umožnit tak jejich zažití v praxi. 
 

Pro zodpovězení základní hypotézy práce je nutno zkoumat tyto dva výše 

uvedené prameny jako celek. Úmluva představuje komplexní celek zahrnující celou 

řadu otázek spojených s mezinárodní koupí zboží, přičemž přechodu nebezpečí 

věnuje pouhých pět ustanovení. Je zřejmé, že takový komplexní dokument nemůže 

upravit všechny oblasti, na které dopadá, dostatečně konkrétně. S tím však i samotní 

tvůrci Úmluvy počítali, a proto je postavena na principu autonomie vůle, který 

umožňuje stranám její aplikaci modifikovat. Děje se tak zejména vyloučením 

některých ustanovení Úmluvy, či užitím obchodních podmínek, případně jiných 

pramenů upravujících danou problematiku. 
 

Právě na principu autonomie vůle stran stojí i doložky Incoterms, které se mohou 

stát součástí smlouvy na základě konkludentního či výslovného souhlasu stran. 

V rámci praxe však některé soudy, zejména v USA, tuto skutečnost prolamují tím, 

že aplikují dvě nejstarší a tím pádem i pravděpodobně nejvíce zažité doložky CIF  
a FOB i jako mezinárodní obchodní zvyklost nehledě na úmysl stran. Nutno 

podotknout, že takový postup nemá zcela pevný základ a je spíše výjimkou. Stále 
totiž převažuje názor, že Incoterms se aplikují až v případě projevu vůle stran. 

 
Jelikož se tématem přechodu nebezpečí v mezinárodní koupi zboží zabývaly 

diplomové práce již v minulosti, nelze existenci jejich závěrů zapřít. Rád bych tedy 

konstatoval, že si dovolím souhlasit s názorem kolegy Gondy367, který v závěru své 

diplomové práce hovoří o relativní komplexnosti doložek Incoterms. Osobně se 

domnívám, že doložky Incoterms jsou komplexní, avšak nelze tak postulovat bez 

dalšího, nýbrž je třeba hovořit o jejich komplexnosti pouze ve vztahu k otázkám 

přepravy zboží a okolnostem s ní spojeným. Doložkám nelze upřít, že upravují celou 

řadu faktických otázek, avšak výhradně se jedná o problematiku přepravy zboží  
a s tím se pojící přechod nebezpečí. Právě z důvodu, že necílí na obecnou úpravu 

mezinárodní koupě zboží jako celku, nýbrž se vztahují především k jeho přepravě  
a otázkám s ní spojeným, si mohou dovolit tuto problematiku upravit podrobněji než 

Úmluva.  

 
366 Viz užití doložek pro lodní dopravu v rámci obchodu, kde bylo zboží přepravováno po souši. 
367 GONDA, Ján. Přechod nebezpečí dle Vídeňské úmluvy a ve vztahu k INCOTERMS 2010 [online]. 

Brno, 2013, s. 70 [cit. 18. 2. 2020]. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
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Úmluvu tak můžeme chápat jako komplexní celek, který je při aplikaci na daný 

smluvní vztah koupě zboží schopný obstát sám o sobě. Naopak Incoterms nám určité 

věci, jako je například okamžik uzavření kupní smlouvy či nabytí vlastnického práva 

ke zboží a další okolnosti, nikterak neupravuje. Z toho důvodu lze konstatovat, že 

obecně Incoterms nejsou schopny pokrýt veškeré smluvní náležitosti koupě zboží 

jako celek. 
Vztáhneme-li však aplikaci těchto pramenů pouze na oblast přechodu nebezpečí, 

platí výše uvedené vůči Úmluvě obdobně. Naproti tomu situace ohledně Incoterms 

se nám změní, a právě Incoterms se najednou jeví jako pramen vhodnější pro úpravu 

přechodu nebezpečí. Je tomu tak především z důvodu, že Incoterms zachází při 

úpravě přechodu nebezpečí více do detailů než Úmluva a umožňují lepší vymezení 

přesného okamžiku, kdy nebezpečí přechází na kupujícího. Zejména tím, že 

stanovují konkrétní místo a okamžik, jako například naložením zboží na palubu lodi. 

Rovněž se zabývají tím, která ze stran nese povinnost provést vykládku či nakládku 

zboží, a která ze stran má povinnost obstarat dopravu, přičemž reflektují užití 

různých způsobů dopravy. 
  

V rámci sedmé kapitoly bylo pojednáno o vzájemném vztahu Úmluvy  
a Incoterms, včetně možnosti jejich současného užití a jednotlivých teorií, které se 

jejich vzájemným vztahem zabývají. Závěr učiněný v této kapitole nám říká, že nyní 

převládá mínění o tom, že současné použití obou pramenů je nejen možné, ale  
i vhodné, čímž je vyvráceno tradiční pojetí Úmluvy a Incoterms jako zcela odlišných 

a nekompatibilních pramenů. Jelikož je Úmluva komplexní, avšak v úpravě 

přechodu nebezpečí místy příliš obecná, jeví se jako vhodné včlenit do smlouvy 

Incoterms, které jsou více konkrétní a jejich ustanovení o přechodu nebezpečí se 

použijí primárně. Úmluva pak slouží podpůrně k vyplnění případných mezer  
a okolností, které Incoterms neupravují. Nutno však podotknout, že nelze obecně 

říci, že by Incoterms upravovaly přechod nebezpečí lépe, neboť například v kapitole 
sedmé jsme si uvedli příklad, kdy problematiku placení kupní ceny v případě 

poškození zboží zaviněného prodávajícím, lépe reflektuje právě Úmluva. Lze však 

konstatovat, že přesněji a konkrétněji je tento institut upraven právě v doložkách 

Incoterms.  
Ohledně vzájemného vztahu těchto dvou pramenů tedy můžeme vyvodit závěr, 

že ideální variantou je jejich vzájemné spolupůsobení. Úmluva vystupuje jako 

obecná norma, která poskytuje základní rámec a řeší právní problémy. Naproti tomu 

Incoterms působí jako konkrétní pravidla, která neřeší problematiku právní, nýbrž 

se zabývají prováděním přepravy, čímž umožní realizaci koupě zboží.  
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Incoterms jsou tedy schopny obstát v úpravě přechodu nebezpečí samostatně, 

avšak problém nastane v případě, kdy dojde k poškození zboží nebo jiné vadě, 

v jejímž důsledku nedojde k řádnému splnění závazku. V takovém případě vyvstává 

na povrch celá řada otázek, k jejichž zodpovězení je nutné využít rozhodného práva. 

Stranám přináší větší právní jistotu aplikace Úmluvy oproti složitému určování 

rozhodného práva přes kolizní normy. Úmluva poskytuje obecný právní základ či 

rámec, na kterém je smluvní vztah „postaven“, zatímco Incoterms doložky ji pouze 

dotvářejí k větší dokonalosti a konkretizaci. Úmluva tak slouží jako nepostradatelný 

pramen a je jakousi oporou poskytující danému smluvnímu vztahu potřebnou 

úpravu. Incoterms, jakožto přesnější a detailnější úprava pak nahradí ustanovení 

Úmluvy pouze v těch oblastech, na které dopadají, tedy v oblastech týkajících se 

přepravy zboží a přechodu nebezpečí. Ve zbytku a k vyplnění případných nedostatků 
či mezer Incoterms doložkami neupravených, se v oblasti přechodu nebezpečí 

použijí podpůrně ustanovení článků 66-70 Úmluvy.  
Ačkoliv se tedy jedná o dva samostatné prameny vytvořené na různých 

úrovních, z nichž jeden má povahu právní normy a druhý nikoli, jejich současné 

použití je v případě úpravy přechodu nebezpečí možné a zároveň i vhodné, jelikož 

se vzájemně doplňují. 
 

Cílem této práce bylo naplnit, případně vyvrátit hypotézu, že Vídeňská úmluva 
a doložky Incoterms představují samostatné prameny úpravy přechodu nebezpečí 

při mezinárodní koupi zboží, vytvořené na různých úrovních, které jsou navzájem 

kompatibilní, avšak současně platí, že Vídeňská úmluva může, byť s jistými 

nedostatky, fungovat samostatně, zatímco doložky Incoterms samostatného 

působení schopny nejsou. V práci bylo potvrzeno, že se skutečně jedná o dva 

samostatné prameny, které se částečně věnují úpravě přechodu nebezpečí. Úmluva 

má povahu právního předpisu, má své smluvní státy a upravuje mezinárodní koupi 

zboží obecně. Incoterms byly vytvořeny Mezinárodní obchodní komorou v Paříži a 

jedná se o praktická pravidla, jež směřují k zajištění a řádnému provedení přepravy 

zboží. Oproti Úmluvě nemají Incoterms povahu právního předpisu, ani své smluvní 

státy, neboť se jedná o doložky, které mohou být včleněny do smlouvy, pokud si tak 

strany přejí. Jelikož je Úmluva nastavena obecně a nepočítá s pravidelnou revizí tak 

jako Incoterms, neupravuje přechod nebezpečí natolik podrobně. Na druhou stranu 

je postavena na principu autonomie vůle, vyplývajícího z jejího článku 6, čímž 

umožňuje stranám učinit součástí smlouvy právě například doložky Incoterms. Ty 

následně pojmou problematiku podrobněji a v určitých oblastech, jako je přechod 

nebezpečí, se užijí namísto příslušných ustanovení Úmluvy. Ve zbytku, který 

Incoterms nepokryjí se následně aplikuje Úmluva. Pokud si tedy strany správně zvolí 

danou doložku a učiní ji součástí smlouvy, lze provést dodání zboží bez dalšího. 

Dojde-li však během přepravy zboží k jeho poškození či zničení, pak nám již 
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Incoterms samy o sobě neobstojí. V takovém případě je třeba zodpovědět řadu 

právních otázek, včetně konstatování toho, co přesně přechod nebezpečí znamená, a 

co pro jednotlivé strany představuje. V takové situaci jsme pak odkázání na 

ustanovení článků 66-70 Úmluvy, jelikož nám tyto otázky Incoterms neupravují. Na 

základě výše uvedeného shrnutí si dovolím konstatovat, že základní hypotéza této 

práce byla naplněna. 
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