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Úvod 
 

S rostoucím významem mezinárodního obchodu pro světovou ekonomiku 

narůstá taktéž důležitost právních norem, které mezinárodně obchodní vztahy upravují. 

Čelné postavení tu má mezinárodní kupní smlouva a k ní komplementární smlouva 

o mezinárodní přepravě. Přeprava vlastními silami je dnes v oblasti mezinárodního 

obchodu prakticky vyloučena a tak se zde uplatňují specializovaní dopravci, 

profesionálové, kteří znají dobře prostředí a obchodníci se bez jejich služeb neobejdou. 

Ekonomická síla mezinárodního dopravce je obvykle větší než síla uživatele přepravy, 

taktéž asymetrické informace stojí většinou na straně dopravce. Uživatelé dopravy tedy 

požadují jistou míru ochrany. Dopravci na druhou stranu také potřebují ochránit před 

negativními následky škodních událostí, jejichž dopad, by pro ně mohl být likvidační, 

nebýt institutů omezení odpovědnosti. 

Jak regionální ekonomická integrace, tak ekonomická globalizace vytvořily 

prostor volného pohybu zboží. Vznikly tak předpoklady pro mezinárodní právní 

unifikaci soukromoprávních obchodních vztahů, tedy i vztahů mezi dopravcem a jeho 

zákazníkem. Specifický charakter smluv o mezinárodní přepravě vyžaduje, aby byly 

upraveny speciálními normami. Je tu zvláštní kolizní úprava, ale zejména unifikovaná 

přímá mezinárodní úprava. Ta je pro vztahy z přepravních smluv obzvláště vhodná. 

Úspěšně provedená unifikace pak může generovat další rozvoj mezinárodního obchodu 

tím, že vytváří přívětivější právní prostředí a dává stranám kontraktu potřebnou právní 

jistotu. Dopravce vykonává charakteristickou činnost přepravy a odpovědnost dopravce 

hraje ve vztazích v mezinárodní přepravě klíčovou roli. Je hlavním prvkem rozložení 

rizik mezi účastníky kontraktu. 

Cílem této práce je popsat historický i aktuální vývoj na poli mezinárodní 

unifikace soukromoprávní úpravy mezinárodní přepravy a úpravy odpovědnosti 

dopravce v ní obsažené; vylíčit teoretické i praktické aspekty odpovědnosti dopravce 

v mezinárodní přepravě. Z hlediska oborového bude zvláštní pozornost věnována 

námořní přepravě, z hlediska teritoriálního bude důraz kladen na Evropu. V neposlední 

řadě bude v nejdůležitějších bodech nastíněna právní úprava odpovědnosti dopravce 

v mezinárodní přepravě platná v České republice a to jak úprava kolizní, tak přímá 

úprava v mezinárodních smlouvách. Zmíněny ovšem budou i právní úpravy, které sice 

v platnost nevstoupily, ale jsou přesto zajímavé vzhledem k tématu práce. 
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1. Právní úprava vztahů z mezinárodní přepravy zboží 

1.1. Definice pojmů 
 
Přeprava je termín označující souhrn úkonů potřebných k tomu, aby se zboží či 

osoby přemístily z místa na místo včetně souvisejících úkonů (např. naložení).1 

Doprava jsou úkony technického charakteru nezbytné k zabezpečení provozu 

dopravního prostředku.2 

Mezinárodní přeprava zboží je buď přeprava, při níž se místo odeslání a místo 

určení zboží nacházejí v různých státech, nebo pokud část přepravy probíhá přes území 

jiného státu než je stát místa odeslání a určení. Na základě jediné přepravní smlouvy se 

zboží nebo osoby přepravují přes státní hranice. 

Smlouvy o dopravě (přepravní smlouvy apod.) jsou souhrnným označením 

pro několik smluvních typů upravujících přepravu. Jde zejména o smlouvu o přepravě 

zboží a smlouvu o přepravě osob, dále o smlouvu zasilatelskou, smlouvu o provozu 

dopravního prostředku (tzv. charter-party) a smlouvu o nájmu dopravního prostředku. 

Smlouva o přepravě zboží je smlouva, v níž se dopravce zavazuje odesílateli, že 

přepraví zásilku z jednoho místa na druhé. Odesílatel se zavazuje zaplatit úplatu. 

Dopravce je osoba provádějící přepravu. Je zavázán přemístit zboží nebo osoby 

z místa A do místa B podle smlouvy o přepravě. Od zasílatele se liší tím, že dopravu 

přímo provádí, zatímco zasílatel ji pouze obstarává. Plnění dopravce je 

charakteristickým plněním pro přepravní smlouvu. Dopravcem v širším smyslu může 

být někdy chápán subjekt dalších smluvních typů týkajících se dopravy, jako je smlouva 

zasílatelská (zasílatel) nebo charter-party (poskytovatel provozu). V této práci je 

pojmem dopravce používán v užším smyslu, tedy je chápán jako strana smlouvy 

o přepravě zboží, není-li uvedeno jinak. 

Odesílatel neboli uživatel přepravy je druhou stranou přepravní smlouvy; osoba, 

pro niž dopravce přepravu vykonává. Zejména dříve byl pro uživatele přepravy 

používán nepříliš vhodný pojem přepravce. V této souvislosti je vhodné zmínit, 

že oficiální český překlad Římské úmluvy (více v následující kapitole) používá pojmu 

přepravce chybně jako synonymum pro dopravce. V širším slova smyslu může pojem 

odesílatele a zejména uživatele přepravy zahrnovat i subjekty smlouvy zasílatelské 

                                                 
1 ROZEHNALOVÁ, N.: Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a. s., 2006. s. 519 
2 Tamtéž. 
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(příkazce), charter party (objednatel provozu) a dalších smluv o dopravě. V této práci je 

odesílatelem míněna strana smlouvy o přepravě zboží, není-li uvedeno jinak.  

Příjemce je osoba, která je oprávněna převzít od dopravce zásilku v místě 

určení.  

Odpovědnost je sankce za porušení závazků. Pokud se jedná o závazky založené 

smlouvou, je to smluvní odpovědnost. Vedle ní existuje mimosmluvní odpovědnost 

z deliktu (nebo kvasideliktu). 
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1.2 Kolizní úprava 
 

Kolizní normy upravují výběr rozhodného práva, jímž se řídí soukromoprávní 

vztahy s mezinárodním prvkem (tj. jeden nebo více prvků smlouvy se týká jiného státu 

než ostatní prvky smlouvy). Kolizní norma slouží k určení rozhodného práva. Kolizní 

norma neobsahuje věcnou úpravu, tu lze nalézt až v právním řádu, na nějž kolizní 

norma odkazuje. Pravidlo chování tedy určuje kolizní norma až v kombinaci s věcnou 

normou rozhodného práva. Konstrukce kolizní normy se pravidelně skládá z rozsahu a 

navázání. Rozsah stanoví, na které vztahy se kolizní norma vztahuje, navázání pak 

určuje příslušný právní řád. Navázání obsahuje tzv. hraniční určovatele (kolizní 

kritéria), což jsou určité skutečnosti týkající se daného právního vztahu, které jsou 

rozhodující pro výběr rozhodného práva. Kolizních normy o smluvních závazkových 

vztazích bývají dispozitivní a lze je tak obvykle vyloučit volbou práva (tj. strany se 

dohodnou, jakým právem se smlouva bude řídit).  

Kolizní metoda (tj. úprava vztahů s mezinárodním prvkem pomocí kolizních 

norem a rozhodného práva) je jednou z metod úpravy vztahů mezinárodního práva 

soukromého. Další metodou je přímá úprava. V právu mezinárodní přepravy má 

výsadní postavení právě přímá úprava mezinárodními smlouvami. Prostor pro kolizní 

úpravu tak zůstává tam, kde se jedná o jednotlivé otázky nepokryté přímou úpravou 

mezinárodních úmluv (např. odpovědnost odesílatele), dále u těch dopravních oborů, jež 

zůstávají zcela či zčásti mezinárodní kodifikací opominuty, a také v případech, kdy 

unifikovaná mezinárodní úprava není pro daný stát závazná. Příkladem jsou pro Českou 

republiku kombinovaná přeprava nebo charter-party v námořní přepravě. 

České platné právo obsahuje kolizní úpravu smluv o dopravě v zákoně 

o mezinárodním právu soukromém a procesním3 (ZMPS). Tento zákon z roku 1963 

vychází z tradic československého a rakouského práva. Byl mírně novelizován 

v devadesátých letech v souvislosti se změnou politického režimu a potom v souvislosti 

se vstupem do EU, kdy byl zákon upraven podle požadavků evropských směrnic. 

Od 1. 7. 2006 je Česká republika navíc vázána úmluvou o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy4, jež obsahuje mezinárodně unifikovanou kolizní úpravu 

závazkových smluv. Tato tak zvaná Římská úmluva byla v roce 1980 přijata tehdejšími 

                                                 
3 Zákon č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších přepisů 
4 Otevřena k podpisu v Římě 19. 6. 1980, č. 64/2006 Sb. m. s. 
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členskými státy Evropského hospodářského společenství (EHS). Někdy bývá řazena 

do terciárního práva EU. 

Římská úmluva je aplikovatelná na smlouvy uzavřené po dni vstupu v platnost, 

pro Českou republiku jsou to tedy smlouvy uzavřené po 1. 7. 2006. Z tohoto pravidla 

existují výjimky, např. Nizozemí a Švédsko, kde je úmluva aplikovatelná i na smlouvy 

uzavřené předtím, než se stala úmluva pro tyto státy závaznou. Úmluva má univerzální 

působnost, použije se nejen na vztahy s komunitárním prvkem, ale i na vztahy 

s mezinárodním prvkem vůbec (tedy i v případech kdy je cizí prvek z nečlenské země) a 

může tak odkazovat i na právo nečlenské země. Římská úmluva má v souladu s českým 

ústavním pořádkem přednost před zákonem. Ustanovení ZMPS lze tedy aplikovat pouze 

tehdy, nejsou-li v rozporu s Římskou úmluvou. Tato úmluva bude brzy nahrazena 

evropským nařízením Řím I, které bude mít před ZMPS aplikační přednost také. 

 

Úprava v zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním 

ZMPS upravuje v § 9 volbu práva, jež není nijak omezena. Je tedy v tomto 

ohledu liberálnější než Římská úmluva. Pokud si účastníci právo nezvolí, zakotvuje 

zákon obecný princip rozumného uspořádání. V § 10 (1) zákon stanoví: „Nezvolí-li 

účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá 

rozumnému uspořádání daného vztahu.“ 

Některé smluvní typy mají navíc upřesňující úpravu v § 10 (2). Z ustanovení 

tohoto paragrafu lze vyvodit obecné pravidlo, že smlouva se má řídit právem místa, kde 

je sídlo nebo bydliště té smluvní strany, jež poskytuje charakteristické plnění pro daný 

smluvní typ (výjimkou je např. smlouva týkající se nemovitosti, kde je rozhodující 

místo, na němž se nemovitost nachází). Toto pravidlo je upřesněním obecného principu 

rozumného uspořádání. Smlouvy o dopravě jsou upraveny v § 10 (2) c): „…se 

zpravidla řídí: smlouvy o dopravě (smlouvy o přepravě, smlouvy zasilatelské apod.) 

právem místa, kde má dopravce nebo zasílatel sídlo nebo bydliště v době uzavření 

smlouvy.“ Ustanovení se vztahuje i na charter-party (sídlo poskytovatele provozu) a 

snad i na smlouvu o nájmu dopravního prostředku (sídlo pronajímatele). 

 

Úprava v Římské úmluvě 

Římská úmluva umožňuje předně v čl. 3 volbu práva (lex electa). Volbu lze 

učinit výslovně, ale postačí, když vyplývá dostatečně určitě z některých ustanovení 

smlouvy nebo z okolností. Úmluva obsahuje tzv. doložku o vnitřním trhu v čl. 3/3: 
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„V případě, že všechny ostatní okolnosti v okamžiku volby souvisejí pouze s jednou 

zemí, nesmí být skutečností, že si strany zvolily cizí právo, ať již je volba práva spojena 

s volbou zahraničního soudu či nikoli, dotčeno použití právních ustanovení, od nichž se 

podle práva dotyčné země nelze smlouvou odchýlit („imperativní ustanovení“).“ Toto 

ustanovení bývá vykládáno jako nemožnost odchýlit se od kogentních ustanovení práva 

Evropských společenství (je-li zmíněnou zemí členský stát EU) a to i případech, kdy se 

nejedná o jedinou zemi, ale o více zemí, pokud jsou všechny členy EU (EU se tak 

považuje za jeden celek). 

Úmluva je kompromisem mezi přístupem k úpravě kolizních norem 

v kontinentálním právu a v common law. Nebylo-li právo zvoleno stranami, je určeno 

pomocí pravidla nejužšího spojení podle ustanovení čl. 4/1: „V míře, ve které nebylo 

právo rozhodné pro smlouvu zvoleno v souladu s článkem 3, se smlouva řídí právem 

země, s níž nejúžeji souvisí. Na část smlouvy, kterou lze od zbytku smlouvy oddělit a 

která úžeji souvisí s jinou zemí, však lze výjimečně použít právo této jiné země.“ Princip 

nejužšího spojení (closest connection) má svůj původ v common law (closest and most 

real connection). Nejužší spojení může určovat místo uzavření smlouvy nebo místo 

plnění, místo bydliště nebo provozovny smluvních stran apod. Římská úmluva výslovně 

umožňuje, aby byla smlouva rozdělena na části, které se mohou řídit každá jiným 

rozhodným právem. Jde vlastně o únikovou doložku týkající se oddělitelné části 

smlouvy. V ZMPS takové výslovné ustanovení není, ale i podle něj je možno smlouvu 

obdobně štěpit, pokud by to vedlo k rozumnému uspořádání právního vztahu. 

Toto základní pravidlo je dále upřesněno domněnkami. Obecná domněnka je 

stanovena v čl. 4/2: „…platí domněnka, že smlouva nejúžeji souvisí se zemí, v níž má 

strana, která je povinna plnit předmět smlouvy, v době uzavření smlouvy obvyklé 

bydliště nebo v případě obchodní společnosti, sdružení nebo právnické osoby ústředí. 

Byla-li však smlouva uzavřena při výkonu povolání nebo při provozování živnostenské 

činnosti této strany, je danou zemí země, v níž se nachází hlavní provozovna, nebo má-li 

být v souladu s podmínkami smlouvy plněno v jiné než hlavní provozovně, je danou zemí 

země, v níž se nachází tato jiná provozovna.“ Domněnka je založena na principu 

charakteristického plnění („strana, která je povinna plnit předmět smlouvy“), který má 

původ v kontinentálním právu a najdeme jej, jak bylo výše uvedeno, i v českém ZMPS. 

Charakteristickým bývá to plnění, jež spočívá v určité činnosti, zatímco druhá strana 

poskytuje plnění peněžité. U některých smluvních typů je ovšem určení 

charakteristického plnění velmi obtížné ba nemožné. Typickým příkladem je směnná 
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smlouva. Proto čl. 4 odst. 5 obsahuje ustanovení: „Odstavec 2 se nepoužije, není-li 

možné určit předmět plnění.“ 

Pro smlouvy o přepravě je ovšem obecná domněnka z čl. 4 odst. 2 vyloučena 

speciální domněnkou v čl. 4 odst. 4: „Pro smlouvy o přepravě zboží neplatí domněnka 

uvedená v odstavci 2. U těchto smluv platí domněnka, že smlouva nejúžeji souvisí se 

zemí, v níž má přepravce v době uzavření smlouvy hlavní provozovnu, nachází-li se 

v této zemi také místo nakládky nebo místo vykládky nebo hlavní provozovna odesílatele 

zboží. Pro účely tohoto odstavce se dopravní nájemní (charterové) smlouvy a jiné 

smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží, považují za smlouvy o přepravě 

zboží.“ Tato speciální domněnka umožňuje vyhnout se nevhodnému řešení, kdy by se 

rozhodným právem stalo právo vlajky lodi, respektive právo státu, kde má dopravce 

formální sídlo, aniž by tato země měla vztah k smluvnímu plnění. Nesplňuje-li případ 

podmínky uvedených domněnek, nezbývá než řídit se základním pravidlem nejužší 

souvislosti.  

Nakonec obsahuje čl. 4 únikovou doložku, která umožňuje nepoužít stanovené 

domněnky a určit rozhodné právo jiným vhodnějším způsobem podle principu 

nejužšího spojení. V čl. 4 odst. 5 stojí: „K domněnkám uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 

se nepřihlíží, vyplývá-li z okolností jako celku, že smlouva úžeji souvisí s jinou zemí.“ 

ZMPS takovou únikovou doložku nemá, nicméně obdobnou funkci v něm plní výraz 

„zpravidla“ (např. v § 10 odst. 2), který umožňuje se ve zvláštních případech od 

kolizního pravidla odchýlit.  

Z výše uvedeného je zjevné, že kolizní úprava přepravních smluv v Římské 

úmluvě je znatelně složitější a méně přehledná než úprava v ZMPS. Toto lze považovat 

za hlavní nevýhodu evropské úpravy. Další nevýhodou je nejednotný přístup 

k domněnkám a únikovým doložkám ze strany soudů v jednotlivých evropských 

zemích. Zatímco soudy britské a soudy severských zemí mají tendenci používat častěji 

únikových doložek, protože princip nejužšího spojení lépe odpovídá jejich právní 

tradici, soudy na evropském kontinentu ze stejného důvodu preferují rigidní používání 

domněnek charakteristického plnění.  

Na rozdíl od ZMPS poskytuje Římská úmluva ochranu slabší smluvní straně. 

Jedná se o speciální úpravu spotřebitelských a individuálních pracovních smluv v čl. 5. 

Volba práva je u takových smluv omezena tak, že si strany sice mohou právo zvolit, 

nicméně spotřebitel nesmí být zbaven ochrany kogentními normami práva země, kde 

má bydliště. V případě nezvolení práva, se použije speciální kolizní norma, jež stanoví 
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rozhodným právem právo země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště. Z těchto 

ustanovení jsou ovšem v ustanovení čl. 5 odst. 4 výslovně vyloučeny smlouvy 

o přepravě. V čl. 5 odst. 5 je sice učiněna výjimka z tohoto vyloučení, týká se ovšem 

přepravy a ubytování osob. Odpovědnosti dopravce zboží se tedy ochrana spotřebitele 

v Římské úmluvě netýká. 

Před ustanoveními Římské úmluvy mají přednost kolizní normy, jež jsou 

součástí komunitárního práva. Čl. 20 to stanoví takto: „Touto úmluvou není dotčeno 

použití kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy ve zvláštních oblastech, které jsou 

nebo budou obsaženy v právních aktech orgánů Evropských společenství 

nebo ve vnitrostátních právních předpisech, které byly při provádění 

takových právních aktů harmonizovány.“ Jedná se zejména o evropské směrnice 

upravující spotřebitelské smlouvy. Jde např. o směrnici č. 93/13/EHS o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských smlouvách5, která v čl. 6 odst. 2 zakotvuje povinnost 

členských států přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nebylo umožněno volbou práva 

nečlenského státu připravit evropského spotřebitele o ochranu, již mu směrnice 

poskytuje. Tato směrnice je v České republice implementována v ustanoveních 

o spotřebitelských smlouvách občanského zákoníku6. V § 55 odst. 2 stojí: „Ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel 

nedovolá jejich neplatnosti (§40a) Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další 

ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.“ Spotřebitel je 

tu tedy chráněn relativní neplatností takové smlouvy nebo její oddělitelné části. 

Zmíněný § 56 určuje, která ujednání nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat, tedy 

tzv. nepřiměřená ujednání (unfair terms), a uvádí jejich demonstrativní výčet. V § 40a 

zákon stanoví podmínky dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu.  

 

Úprava v sekundárním právu ES 

V rámci Evropské unie dochází k rychlému rozvoji evropského mezinárodního 

práva soukromého. Popudem k evropské unifikaci mezinárodního práva soukromého a 

procesního bylo přijetí Amsterodamské smlouvy v roce 1997 (vstoupila v platnost v roce 

1999), v níž byl vyhlášen tzv. prostor svobody, bezpečnosti a práva a některé otázky 

týkající se volného pohybu osob byly přesunuty ze třetího pilíře do prvního pilíře, 

tj. z mezivládní sféry do sféry komunitární. Evropské mezinárodní právo soukromé se 

                                                 
5 Směrnice Rady 93/13/EHS z 5. 4. 1993. 
6 Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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zabývá otázkami pravomoci soudů a spolupráce soudů, uznání a výkonu cizích 

rozhodnutí a v neposlední řadě také otázkami určení rozhodného práva, tedy kolizními 

normami. Předním cílem unifikace kolizních norem je zamezit tzv. forum shopping, 

tj. vybírání si z mezinárodně příslušných soudů určitý soud tak, aby jeho rozhodnutí 

bylo pro žalující stranu co nejvýhodnější (např. právě použitím kolizní normy určující 

pro žalobce výhodnější rozhodné právo). Na úrovni primárního práva je regulace této 

oblasti zakotvena v čl. 65 Smlouvy o evropských společenstvích pod názvem Justiční 

spolupráce v civilních věcech. Ve věcech soudní pravomoci a uznávání rozhodnutí byla 

přijata zejména nařízení Brusel I7 a Brusel IIa8 (Brusel IIa nahradil dřívější nařízení 

Brusel II9). 

Římská úmluva bude nahrazena od 17. 12. 200910 nařízením Evropského 

parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy11, tzv. Řím I. Patří 

mezi skupinu „římských nařízení“, jež se zabývají kolizněprávními otázkami 

momentálně se nacházejí v různém stadiu realizace. Řím I upravuje smluvní závazkové 

vztahy, Řím II mimosmluvní závazky, Řím III o použitelném právu a soudní příslušnosti 

ve věcech rozvodů manželství a Řím IV o dědictví a závěti. Poslední dvě jmenovaná 

nařízení se v současnosti nacházejí pouze ve stadiu přípravy. Řím I má podobně jako 

Římská úmluva univerzální působnost a bude závazný pro všechny členské státy EU, 

vyjma Dánsko a Spojené království, které zvolili možnost se nařízení neúčastnit, 

tzv. opt-out. V těchto dvou státech se bude zřejmě nadále používat Římská úmluva. 

Nařízení Řím I v zásadě transformuje v nařízení Římskou úmluvu. Taktéž na 

začátku uvádí možnost volby práva (čl. 3) a obsahuje princip nejužšího spojení 

i charakteristického plnění. Doložka o vnitřním trhu (čl. 3/4) je vyjádřena odlišně, 

přičemž reflektuje významový posun, k němuž došlo již při aplikaci obdobného 

ustanovení Římské úmluvy: „V případě, že se všechny ostatní prvky pro situaci 

významné se v okamžiku volby nacházejí v jednom nebo více členských státech, není 

volbou jiného rozhodného práva stranami, než je právo členského státu, dotčeno použití 

těch ustanovení práva Společenství, případně v podobě, v jaké je provedeno v členském 

                                                 
7 Nařízení č. 44/2001 o soudní pravomoci a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských 
a obchodních. 
8 Nařízení č. 2201/2003o příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech 
rodičovské zodpovědnosti. 
9 Nařízení č. 1346/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve 
věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem. 
10 www.epravo.cz/top/clanky/rim-i-nove-narizeni-o-urceni-prava-kterym-se-ridi-pracovni-smlouvy-
55276.html 
11 Nařízení č. 593/2008 
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státě sídla soudu, od nichž se nelze smluvně odchýlit.“ Je tu tedy na rozdíl od Římské 

úmluvy již výslovně uvedeno, že může jít nejen o jeden, ale i o více členských států 

(přičemž jsou tu započítány i státy, jež se nařízení neúčastní, tj. Dánsko a Spojené 

království). 

Postup v situaci, kdy si strany právo nezvolí je upraven podstatně odlišně od 

Římské úmluvy (a to zejména strukturálně). Nejprve je v čl. 4 odst. 1 uveden výčet 

jednotlivých smluvních typů a určení rozhodného práva pro ně, přičemž tu převládá 

princip charakteristického plnění. Následně je v čl. 4 odst. 2 formulována domněnka 

charakteristického plnění, v čl. 4 odst. 3 je úniková doložka a až nakonec je v čl. 3 a 4 

odst. 4 uveden princip nejužšího spojení. Tato úprava připomíná úpravu v českém 

ZMPS (zejména čl. 4 odst. 1 Řím I a § 10 ZMPS) a bývá kritizována za přílišnou 

rigiditu. Nezbytná flexibilita je tu nicméně zajištěna a to zejména únikovými doložkami 

(u ZMPS k tomuto účelu slouží výraz „zpravidla“). Základním principem je tedy i zde 

nejužší spojení, které nastupuje tam, kde jsou domněnky charakteristického plnění 

nepoužitelné, nebo by jejich použití bylo zjevně nevhodné.  

Smlouvy o přepravě jsou ovšem v nařízení upraveny odděleně v čl. 5. Přepravy 

zboží se týká čl. 5 odst. 1: „V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu 

o přepravě zboží zvoleno podle článku 3, je právem rozhodným pro takové smlouvy 

právo země obvyklého bydliště dopravce za předpokladu, že se místo převzetí nebo 

místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi. 

Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo země, ve které se na základě dohody 

smluvních stran nachází místo doručení.“ Pravidla nařízení pro přepravní smlouvy se 

tak od Římské úmluvy liší zejména tím, že v případě nesplnění podmínek speciálního 

pravidla (speciální domněnky), nabízí nařízení Řím I ještě náhradní speciální pravidlo 

místa doručení. Nechybí úniková doložka (čl. 5 odst. 3) : „Vyplývá-li ze všech okolností 

případu, že je smlouva, nedošlo-li k volbě práva, zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než 

je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné země.“  

K věcnému rozsahu speciálních ustanovení o přepravních smlouvách je 

v preambuli nařízení v  č. 22 toto vysvětlení: „Co se týká výkladu smluv o přepravě 

zboží, není s ohledem na čl. 4 odst. 4 třetí větu Římské úmluvy zamýšlena žádná 

podstatná změna. V důsledku toho by dopravní nájemní (charterové) smlouvy a jiné 

smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží, měly být považovány za smlouvy 

o přepravě zboží. Pro účely tohoto nařízení se „odesílatelem“ rozumí každá osoba, 

která uzavře s přepravcem smlouvu o dopravě, a „dopravcem“ se rozumí smluvní 
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strana, která se zaváže přepravit zboží, ať již přepravu sama vykoná, či nikoli.“ Toto 

výkladové pravidlo tedy stanoví, že pojmy dopravce a odesílatel je třeba v nařízení Řím 

I chápat v širším smyslu. Jsou zahrnuty všechny smlouvy o dopravě, tedy kromě 

samotné smlouvy o přepravě zboží, také smlouva zasílatelská, charter-party a nájem 

dopravního prostředku. 

Obdobně jako v případě Římské úmluvy se ustanovení o ochraně slabší smluvní 

strany (spotřebitele) na smlouvy o přepravě zboží nevztahují (čl. 6 odst. 4 lit. b). Stejně 

jako úmluva nemá nařízení retroaktivní působnost a bude tedy aplikovatelné až 

na smlouvy uzavřené po dni jeho použitelnosti (tj. po 17. 12. 2009). 
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1.3. Přímá úprava 
 
Jednotná právní úprava vztahů vznikajících na poli mezinárodního obchodu je 

ideálním stavem pro nejednoho obchodníka i právního vědce. Doposavad bylo dosaženo 

v tomto směru významných pokroků v právní úpravě kupní smlouvy, ochrany 

průmyslových práv a také právě v oblasti mezinárodní přepravy. Dnes přepravní 

smlouva v mezinárodní přepravě podléhá rozsáhlé mezinárodní unifikované úpravě. 

Tato úprava je rozdrobena do mnoha mezinárodních úmluv, upravujících jednotlivé 

dopravní obory. Pozornost tyto úmluvy věnují především otázkám přepravních 

dokumentů, odpovědnosti dopravce a řešení sporů. Z povahy svého dopravního oboru 

mají některé unifikace přirozeně dosah regionální unifikace regionální (železniční, 

silniční nebo vnitrozemská vodní přeprava), jiné jsou univerzální (letecká a námořní 

přeprava). 

Na přelomu 70. a 80. let vzniklo několik nově koncipovaných mezinárodních 

unifikací, jež měly nahradit již zastaralé úmluvy, sjednotit rozdrobenou úpravu nebo 

přinést unifikovanou úpravu do oborů, kde dosud chyběla. Jednalo se o Hamburská 

pravidla (námořní doprava) z roku 1978, Úmluvu MT (kombinovaná doprava) z r. 1980, 

novou redakci Úmluvy COTIF (železniční doprava) taktéž z r. 1980. Další vlna přišla 

na prahu nového tisíciletí s Montrealskou úmluvou z r. 1999 a Úmluvou CMNI 

z r. 2000.  

Nové úpravy se snaží přinést moderní úpravu, jež lépe odráží současné poměry 

toho kterého dopravního oboru, a dosáhnout spravedlivějšího vyvážení postavení 

smluvních stran, zejména tedy rozložení rizik. Po přijetí však zpravidla následovala 

velmi zdlouhavá fáze ratifikačního procesu spojená s neochotou států se novými 

normami vázat. Namísto nové jednodušší unifikované úpravy tak v některých případech 

vznikla ještě nepřehlednější situace, kdy je jeden dopravní obor upraven více úmluvami 

s různou členskou základnou a to je dále komplikováno existencí různých protokolů 

a revizních úmluv, jež byly ratifikovány jenom některými ze smluvních stran. 

Snaha o modernizaci mezinárodních unifikací přepravního práva tak přinesla 

problém paralelních unifikovaných úprav. Nově přijaté úpravy vnášejí chaos tam, kde 

již unifikovaná úprava existuje. Taková situace působí proti cílům mezinárodní 

unifikace, jako je právní jistota, zjednodušení a sjednocení úpravy. Nové unifikace lze 

tak považovat za přínosné pouze tam, kde je starší unifikace již skutečně neúnosná. 

Negativní dopad přechodného období paralelních úprav by tedy neměl být větší než 



 

16 
 

negativní dopad zachování zastaralé normy. Toto přechodné může být velmi dlouhé 

(desítky let), v některých případech se dokonce zdá, že situace zamrzla na mrtvém bodě 

a lze předpokládat, že ke sjednocení právní úpravy (tj. k všeobecnému přijetí nové 

unifikace) v dohledné době nedojde. Podstatnou roli přitom hrají velké země a to 

obzvláště ty, jež jsou důležité pro daný dopravní obor. Unifikace přijatá pouze zeměmi 

s okrajovou důležitostí nemá valného praktického smyslu (např. Hamburská pravidla). 

Bariérami unifikace respektive revize starší unifikace jsou zejména ekonomické 

zájmy jednotlivých států, na nichž se odráží střet mezi lobby dopravců a uživatelů 

dopravy. Státy pak obvykle zaujmou postoj podle toho, která z těchto skupit je u nich 

silnější. Dalším faktorem zpomalujícím změny jsou pojišťovny, které se staví proti 

změnám v rozložení rizik. Do hry vstupují taky bariéry politické, ty jsou ovšem 

po rozpadu bipolárního světa méně výrazné. 

Některé navrhované mezinárodní úmluvy měly pozitivní dopad na vnitrostátní 

právní úpravu nebo mezinárodní obchodní praxi (např. standardizace dokumentů 

v kombinované přepravě), ačkoli nebyly nakonec přijaty nebo ratifikovány. 

Mezinárodně úmluvy upravující přepravní smlouvu v mezinárodní dopravě mají 

kogentní charakter. Ten je obvykle přímo vyjádřen (např. v čl. 23 Hamburských 

pravidel nebo v čl. 5 COTIF/CIM). Platí zákaz smluvních ujednání ve prospěch 

dopravce, jež jsou v rozporu s ustanovením právního předpisu. Účelem je zamezit 

znevýhodňování odesilatele exoneračními doložkami či jinými ustanoveními 

přepravních smluv. Uživatel dopravy je tedy považován za slabší stranu. Modifikace ve 

prospěch odesilatele je většinou přípustná, výjimkou je úmluva CMR, jejíž ustanovení 

o odpovědnosti jsou kogentní pro obě strany kontraktu.12 

Formou právní úpravy je buď obecně závazná norma, nebo fakultativní pravidlo. 

Obecně závazná forma je tradičním a osvědčeným prostředkem unifikace práva 

mezinárodní přepravy. Prostřednictvím institutů mezinárodního práva veřejného 

(tj. mezinárodních smluv) je zakotvena závazná sjednocená soukromoprávní úprava. 

Vztahy v mezinárodní přepravě nejsou upraveny pouze závaznými právními normami, 

ale též různými sjednocenými pravidly, jež jsou účastníky přijímána na bázi 

dobrovolnosti. Tato fakultativní pravidla se musí pohybovat v rámci daném kogentními 

normami, a aby se stala pro strany závaznými, musí být použití výslovně uvedeno 

v konkrétní přepravní smlouvě. Jedná se o obecné přepravní podmínky, které jsou 

                                                 
12 Čl. 41 CMR 
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stanoveny buď na úrovni jednoho dopravce nebo svazu dopravců apod. Jsou-li obecné 

přepravní podmínky vypracovány na úrovni mezinárodního svazu dopravců nebo 

obdobné organizace a jsou-li všeobecně přijímány, přispívají v praxi také významně 

k unifikaci vztahů v mezinárodní přepravě zboží. 

Mezinárodní unifikovaná úprava vychází jako řešení kompromisní ve vztahu 

k jednotlivým národním úpravám a to jak ve smyslu obsahu, tak pokud jde o formální 

stránku (např. použité právní pojmy, struktura apod.). Za negativní důsledek unifikace 

by bylo lze považovat větší složitost systému, kde se vedle národní věcné úpravy 

vyskytuje ještě odlišná věcná úprava mezinárodní. Vzhledem k rozvoji mezinárodního 

obchodu a na něm vázaném rozvoji mezinárodní nákladní přepravy, lze mít za to, že 

výhody unifikace významně převyšují její negativa. To platí samozřejmě pouze 

v případě, že je soukromoprávní úprava mezinárodní přepravy skutečně sjednocena 

(tedy alespoň v relevantním regionu vzhledem k charakteru toho kterého oboru).  

Výskyt konkurujících si unifikací toto bohužel narušuje. 

Vztahy z mezinárodní přepravy zboží tedy upravují zejména kogentní 

ustanovení mezinárodních úmluv. Tyto jsou dále upřesňovány dalšími právními 

instrumenty, jako jsou mezinárodní tarify a další mezistátní dohody obchodního 

charakteru. V řadě ustanovení ponechávají úmluvy prostor vnitrostátní úpravě, na niž 

v některých ustanoveních výslovně odkazují. Jaké vnitrostátní právo má být použito, 

určují příslušné kolizní normy.  
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2. Speciální úprava odpovědnosti dopravce 
 
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě podléhá speciální právní úpravě, 

obsažené v mezinárodních smlouvách, jež upravují vztahy z mezinárodní přepravy 

v jednotlivých dopravních oborech. Pro každý obor platí specifická úprava, odlišná 

od úpravy jiného dopravního oboru. Taková právní unifikace je dnes v naprosté většině 

dopravních oborů a je tak u nich prakticky vyloučeno použití vnitrostátních norem 

na otázky odpovědnosti dopravce ze smlouvy o mezinárodní přepravě. Tato kapitola se 

bude věnovat obecnými otázkami odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě 

zboží, tedy tím, co je pro jednotlivé úmluvy společné. 

Kromě odpovědnosti dopravce za škody na přepravovaném zboží existuje 

odpovědnost dopravce za opožděné dodání a za třetí osoby, jež dopravce použil 

pro plnění svých závazků. Odpovědnost dopravce bývá nejčastěji chápána v užším 

smyslu jako odpovědnost za škodu na přepravovaném zboží. Kromě smluvní 

odpovědnosti je tu odpovědnost mimosmluvní (z deliktu nebo kvasideliktu). 

Mezinárodní unifikace se týká zejména odpovědnosti smluvní, některá ustanovení jsou 

ovšem výslovně rozšířena i na případné mimosmluvní nároky. 

Teorie rozlišuje dva základní odpovědnostní principy. Subjektivní odpovědnost 

za zavinění a objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. V právní úpravě 

odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě se vyskytuje zejména subjektivní 

odpovědnost za presumované zavinění a objektivní odpovědnost. Z odpovědnosti 

za presumované zavinění se může dopravce exkulpovat (vyvinit) prokázáním, že škodu 

nezavinil. K zproštění se objektivní odpovědnosti musí dopravce dokázat, že byl dán 

určitý liberační důvod, což je skutečnost na zavinění nezávislá. Absolutní odpovědnost, 

tedy objektivní odpovědnost bez možnosti zprostit se odpovědnosti liberačními důvody 

se vyskytuje v právu mezinárodní dopravy jen velmi zřídka (např. čl. 17 odst. 3 CMR). 

Dějinným základem pro úpravu odpovědnosti dopravce byl starořímský institut 

receptum nautarum (resp. receptum nautarum cauponum stabulariorum). Byla to jedna 

z tzv. prétorských smluv a najdeme ji zachycenou v Digestech (Dig IV,9)13: „Prétor 

praví: Lodníci, hostinští a majitelé stájí, kteří převezmou něco do své péče, aniž to 

nepoškozené vrátí, proti nim budu vést soudní řízení.“ (Dig IV,9,1) 14 Tato odpovědnost 

                                                 
13 Corpus iuris civilis. Volumen primum. Institutiones. Digesta. Berlin: Weidmann, 1928. s. 101 
14 Ait praetor: „Nautae caupones stabularii quod cuiusque salvum fore receperint nisi restituent, in eos 
iudicium dabo.“ 
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byla původně konstruována jako absolutní. Později začala být jako liberační důvod 

uznávána vyšší moc: „K tomu Labeo15 napsal, jestliže něco zajde při ztroskotání 

na moři nebo silou pirátů, není nespravedlivé, aby mu byla dána výjimka.“ 

(Dig IV,9,3)16 Princip objektivní odpovědnosti dopravce se v minulosti uplatňoval 

zejména v kontinentálním právu založeném na římskoprávní tradici. V anglickém 

common law se naopak uplatňoval princip odpovědnosti za zavinění, který se díky 

významu Velké Británie prosadil v námořní dopravě a posléze i v jiných oborech. Dnes 

je obvykle za modernější řešení považována objektivní odpovědnost dopravce, což 

potvrzuje například příklon objektivní odpovědnosti v nejnovější unifikované úpravě 

letecké přepravy. Zejména námořní přeprava těmto tendencím odolává. Argumentem 

pro zachování subjektivní odpovědnosti v některých dopravních oborech je mimo jiné 

systém pojištění, jež je adaptován na princip zavinění. Přechod na objektivní princip by 

měl pravděpodobně za následek zdražení pojistného. 

Subjektivní odpovědnostní princip je formulován buď pozitivně („odpovídá, 

ledaže nezavinil“), nebo negativně („neodpovídá, ledaže zavinil“). Pozitivně bývá 

vyjádřena odpovědnost dopravce, negativně naopak odpovědnost odesílatele. 

Pro subjektivní odpovědnost je typická obecná exkulpační klausule, jež bývá v textu 

normy buď přímo spojena se základní formulací odpovědnosti, nebo na ni navazuje. 

Presumované zavinění bývá konstruováno jako porušení náležité odborné péče, k níž je 

dopravce zavázán.  

Objektivní odpovědnost má namísto obecné exkulpační klausule taxativní 

liberační důvody. Nicméně liberačním důvodem bývají také nevyhnutelné okolnosti 

a takto vyjádřený liberační důvod poskytuje prostor pro subjektivnější posuzování. 

Bývá vykládán jako okolnosti, jimž se nedalo vyhnout ani při vynaložení hospodářsky 

nejzazší péče, již byl dopravce povinen vynaložit.  

Odpovědnostní princip bývá v úmluvách modifikován a to často v takové míře, 

že se jak odborná literatura, tak judikatura často nenachází shodu v tom, jaký 

odpovědnostní princip ta která úmluva zakotvuje. V několika případech tak byla proto 

zvolena cesta dodatečného výslovného vysvětlení, o jaký odpovědnostní princip se 

jedná (tzv. všeobecné vyrozumění u Hamburských pravidel nebo vysvětlení v preambuli 

Úmluvy MT). Prostředkem těchto modifikací jsou takové prvky konstrukce 

                                                 
15 Marcus Antistius Labeo, prétor a prominentní právník z období raného císařství. 
16 Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei 
dari. 
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odpovědnosti dopravce, jež vnášejí subjektivní rysy do odpovědnosti založené 

na objektivním principu a naopak objektivní rysy do odpovědnosti postavené 

na zavinění. 

Vodítkem pro rozpoznání, který odpovědnostní princip je jádrem konkrétního 

odpovědnostního režimu, je odpověď na otázku, zda se bere ohled na zavinění či nikoli. 

Praktickým dopadem rozdílných odpovědnostních principů je to, která strana smlouvy 

nese následky škody způsobené tzv. nižší náhodou, tj. casus minor. Casus minores jsou 

dopravcem nezaviněné události, které ovšem nesplňují podmínky pro casus maior (vis 

maior). Jedná se například o běžné dopravní nehody. V případě objektivní odpovědnosti 

nese břímě vzniklé škody dopravce. Subjektivní odpovědnost naopak casus minores 

nepokrývá a škodu tak nese odesílatel.  

Pro vypořádání se s těmito obtížemi, je vhodné rozlišovat odpovědnostní princip 

a odpovědnostní režim.17 Celkový odpovědnostní režim, coby komplexní konstrukce 

odpovědnosti, obsahuje kromě odpovědnostního principu (tj. presumovaná subjektivní 

odpovědnost nebo objektivní odpovědnost) také další dílčí složky. Těmito složkami jsou 

důvody vyloučení odpovědnosti, kritérium náležité odborné péče a také limity náhrady 

škody. Dále lze za prvek odpovědnostního režimu považovat zakotvení kvalifikovaného 

zavinění, tím je obvykle úmysl a hrubá nedbalost neboli nedbalost s vědomím toho, že 

ke škodě pravděpodobně dojde. Prokázání kvalifikovaného zavinění zhoršuje postavení 

dopravce obvykle tak, že znemožňuje dovolání se důvodů vyloučení odpovědnosti a 

také omezení odpovědnosti. Rozsah odpovědnosti dopravce ovlivňuje též vymezení 

osoby dopravce a osob, za něž dopravce odpovídá (obvykle zmocněnci s osoby v jeho 

službách). Odpovědnostní princip je tak jádrem odpovědnostního režimu, jehož celková 

podoba je modifikována dalšími prvky, které upravují čistou podobu odpovědnostního 

principu za účelem dosažení kompromisního řešení vhodného pro praxi. 

Důvody vyloučení odpovědnosti spoluurčují konkrétní rozsah odpovědnosti tím, 

že stanoví výjimky z odpovědnosti, tedy ty případy, kdy dopravce za škodu neodpovídá. 

Patří sem jednak obecný exkulpační důvod (tj. nezavinění) u subjektivní odpovědnosti, 

jednak liberační důvody, které jsou stanoveny víceméně konkrétně a jsou typické pro 

objektivní odpovědnost. Důvody vyloučení odpovědnosti mají svůj původ 

v tradičních exoneračních doložkách přepravních smluv, následkem čehož jsou zejména 

ve starších úmluvách uvedeny nesystematicky a jsou často kasuisticky formulovány. 

                                                 
17 PAUKNEROVÁ, M.: Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. Praha: Academia, 1985. 
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Pro zachování některých kasuistických výjimek z odpovědnosti hovoří zejména jejich 

praktičnost při dokazování, neboť upravují nejčastější případy vzniku škody, kdy je 

na místě exonerovat dopravce.  

Vedle těchto konkrétních liberačních důvodů se pravidelně vyskytuje také 

obecný liberační důvod vis maior neboli vyšší moc (Act of God, force majeure, höhere 

Gewalt) Ta bývá definována jako „mimořádná událost, která by objektivně nemohla být 

odvrácena a jejíž škodlivé následky nemohly být zmezeny ani vynaložením nejzazšího 

úsilí, které bylo možno s ohledem na konkrétní situaci požadovat“.18 Znaky, jež jsou 

s vyšší mocí obvykle spojovány, jsou nepředvídatelnost, původ z vnější, výjimečnost 

nebo mimořádnost a neodvratitelnost, respektive nevyhnutelnost. V úmluvách 

o mezinárodní přepravě se vyšší moc vyskytuje nejčastěji v modifikované podobě tzv. 

nevyhnutelných okolností. Oproti tradiční teoretické konstrukci vis maior tu chybí 

takové vlastnosti jako je nepředvídatelnost nebo působení zvenčí. 

Vyloučení odpovědnosti jako následek toho, že je dána výjimka z odpovědnosti, 

je v drtivé většině případů neúplné. Při neúplném vyloučení prokázané zavinění 

způsobuje, že ačkoli by byl dán důvod vyloučení odpovědnosti, břímě odpovědnosti 

na dopravci zůstává. Naopak úplnému vyloučení dochází tehdy, když prokázané 

zavinění vyloučení odpovědnosti nebrání. Takových ustanovení je jen málo (jedná se 

např. o nautické zavinění podle Haagských pravidel a původního znění Varšavské 

úmluvy19, požár podle Haagských pravidel, záchranu života a majetku na moři podle 

Haagských i Hamburských pravidel, dále pak o privilegované liberační důvody podle 

úmluvy COTIF/CIM. I v těchto případech nelze důvod vyloučení odpovědnosti 

uplatňovat, bylo-li dopravci prokázáno kvalifikované zavinění. 

Náležitá odborná péče jsou opatření, jež byl dopravce povinen učinit 

k zabránění vzniku škody. Její stupeň je určován zejména technickými podmínkami 

oboru, ovšem také možnostmi dopravce. Posouzení náležité péče záleží na okolnostech 

konkrétního případu. Interpretace stupně náležité péče podle formulace v právním 

předpisu poskytuje soudům vodítko, jak přísně posuzovat zavinění dopravce v případě 

subjektivní odpovědnosti. Pojem náležité péče poskytuje v praxi obvykle vyšší 

standard, než kdyby šlo o prosté zavinění. U objektivní odpovědnosti má pak relevanci 

při určování, zda se jednalo o vis maior. 

                                                 
18 PAUKNEROVÁ, M.: Institut tzv. vyšší moci v mezinárodních úmluvách o přepravě zboží. Studie z 
mezinárodního práva, 1982, sv. 16, s. 172 
19 Z Varšavské úmluvy bylo nautické zavinění vyřazeno Haagským protokolem z r. 1955. 
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Náležitá péče bývá v úmluvách vyjádřena často ve formě nezbytných opatření 

a to buď subjektivně, tj. jako „opatření, jež lze rozumně požadovat“20, nebo objektivně 

jako „veškerá nutná opatření“21. Náležitá péče dosahuje při aplikaci jednotlivých 

úmluvách různých stupňů náročnosti. V případě úmluv COTIF/CIM a CMR se v rámci 

posouzení liberačního důvodu nevyhnutelných okolností22 vyžaduje hospodářsky 

nejzazší možná péče. Nižší náročnost je u smluv, kde je odpovědnost dopravce 

za zavinění. Náležitá odborná péče tam bývá požadována na úrovni přiměřených 

a běžných opatření řádného dopravce, což vyjadřuje anglický pojem due dilligence. 

Obecně platí, že u objektivní odpovědnosti jsou objektivnější požadavky na odbornost 

dopravce. Hospodářská účelnost pak hraje roli u posuzování náležité péče v rámci 

odpovědnosti subjektivní, kde je míra požadované péče posuzována subjektivněji.  

Požadovaný stupeň péče bývá v praxi často posuzován nezávisle 

na odpovědnostním principu. Např. v rozkolísané praxi u Varšavské úmluvy došlo 

ke zpřísňování kritérií restriktivním výkladem exkulpačního důvodu a to v takové míře, 

že tím některé soudy posunuly odpovědnostní režim těchto úmluv velmi blízko 

k objektivní odpovědnosti, neboť stupeň požadované péče se přiblížil nejzazší péči, 

která je typická pro objektivní odpovědnost. Může tak dojít k tomu, že i v režimu 

založeném na subjektivním principu, bude dopravce odpovídat do jisté míry i za casus 

minor a to právě kvůli přísnějšímu posuzování náležité péče. V extrémním případě by 

exkulpaci umožnila pouze vis maior, což by ovšem bylo popřením subjektivního 

odpovědnostního principu, který Varšavská úmluva zakotvuje. Kritérium náležité 

odborné péče vnáší do odpovědnosti za zavinění objektivní měřítko odbornosti; 

do objektivní odpovědnosti naopak subjektivnější pohled v rámci posouzení 

nevyhnutelných okolností. 

Důvodem vyloučení odpovědnosti velmi zvláštního charakteru je tzv. nautické 

zavinění, tedy zavinění spočívající v navigaci, vedení a ovládání dopravního prostředku. 

Tuto výjimku obsahovala pravidla upravující námořní a leteckou přepravu. 

V souvislosti s technickým pokrokem se tento institut stal zastaralým a v současnosti jej 

obsahují již pouze Haagská (a Haagsko-visbyská) pravidla (čl. 4 § 2 lit. a).  

V mezinárodních úmluvách o přepravních smlouvách se vyskytují dva druhy 

důvodů vyloučení odpovědnosti: privilegované a neprivilegované. Privilegované 

                                                 
20 čl. 5 odst. 1 Hamburských pravidel 
21 čl. 20 Varšavské úmluvy 
22 čl. 23 odst. 2 COTIF/CIM a čl. 17 odst. 2 CMR 
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přinášejí dopravci zvýhodnění při dokazování. U neprivilegovaných důvodů musí 

dopravce pro úspěšnou exoneraci dokazovat kauzální nexus mezi událostí, jež je 

důvodem vyloučení odpovědnosti, a vznikem škody. U privilegovaných ovšem postačí, 

když dopravce prokáže, že k stanovené události došlo a že škoda mohla být touto 

událostí způsobena. Nastupuje pak vyvratitelná domněnka, že škoda byla touto událostí 

způsobena. Poškozený má tedy možnost provést důkaz, že škoda jako následek události, 

jež je privilegovaným liberačním důvodem, nevznikla a dopravce tudíž nemá právo se 

odpovědnosti na základě tohoto důvodu zprostit. 

Ve prospěch objektivní odpovědnosti hovoří snazší posuzování konkrétních 

případů, protože není třeba se zaobírat obtížně dokazatelnou subjektivní stránkou. 

Liberační důvody dostatečné pokrývají obvyklé události, tak aby rozložení povinností 

mezi stranami kontraktu bylo vyvážené. Pro subjektivní odpovědnostní konstrukci 

naopak mluví argument, že údajně lépe stimuluje chování osob. Své místo zde má taky 

tradice. Snahy o zavedení objektivního principu v těch dopravních oborech, v nichž 

byla odpovědnost dopravce založena na principu zavinění, byly odmítnuty jako příliš 

radikální a v nových kodifikacích tak zůstal princip subjektivní odpovědnosti 

(Hamburská pravidla, CMNI).   

V ustanoveních ohledně odpovědnosti dopravce bývá vyjádřeno časové 

ohraničení odpovědnosti, tedy okamžik vzniku odpovědnosti a okamžik, kdy dopravce 

přestává být za zásilku odpovědný. Dále je pro úmluvy o mezinárodní přepravě typický 

požadavek na reklamaci škody poškozeným. Řádná reklamace je předpokladem 

pro úspěšné uplatnění nároku. Nechybí taktéž ustanovení o promlčecích lhůtách. 

Omezení odpovědnosti je institut bez něhož se mezinárodní unifikace 

odpovědnosti dopravce neobejde. Ve starších úmluvách bývá vyjádřeno v librách 

šterlinků nebo francích (tj. v tehdy prestižních měnových jednotkách), v současnosti 

většinou ve zvláštních právech čerpání SDR23 (košová měnová a účetní jednotka 

Mezinárodního měnového fondu). Limity jsou stanoveny za jednotku množství nebo 

hmotnosti ztraceného či poškozeného zboží. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Special Drawing Rights 
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3. Jednotlivé dopravní obory 

3.1. Železniční přeprava 
 
Železniční přeprava byla prvním dopravním oborem, v němž byly přepravní 

podmínky mezinárodně unifikovány. Stalo se tak již v roce 1893 přijetím tzv. Bernské 

úmluvy, která byla později ještě mnohokrát revidována. Státy socialistického bloku 

používaly ve vzájemných vztazích Dohodu o mezinárodní přepravě zboží SMGS. 

Dohoda SMGS je dodnes používána v Rusku a dalších zemích bývalého SSSR. 

V roce 1980 v Bernu vedly nové potřeby oboru vzniklé z jeho dalšího rozvoje 

k další revizi Bernských úmluv a k přijetí nové Úmluvy o mezinárodní železniční 

přepravě COTIF (Convention relative aux transpoorts internationaux ferroviaires). Tato 

úmluva nabyla platnosti 1. 5. 1985, a stala se závaznou i pro tehdejší ČSSR24 (je tedy 

závazná pro Českou republiku). První část úmluvy je statutem Mezivládní organizace 

pro mezinárodní železniční přepravu OTIF (Organisation intergouvernementale pour les 

transports internationaux ferroviaires), která nahradila Centrální kancelář 

pro mezinárodní železniční přepravu založenou r. 1893. V přípojku A Úmluvy COTIF 

je upravena smlouva o přepravě cestujících a zavazadel (CIV). Pro přepravu zboží jsou 

relevantní jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě 

zboží CIM (Contrat de transport international ferroviaire des marchandises), jež tvoří 

přípojek B k Úmluvě COTIF. Předpisy CIM jsou doplněny čtyřmi přílohami, které 

stanovují pravidla pro zvláštní typy přepravy. Jedná se o řády pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečného zboží RID, vozů přepravců RIP, železniční přepravu 

kontejnerů RICo a přepravu spěšnin RIEx. OTIF má v současnosti 43 členských států; 

jedná se o všechny evropské státy vyjma země bývalého SSSR (baltské země a Ukrajina 

ovšem členy jsou), dále čtyři blízkovýchodní státy (Irák, Írán, Libanon a Sýrie) a tři 

severoafrické země (Alžírsko, Maroko a Tunisko). Pro tyto státy jsou závazná 

ustanovení Pravidel CIM. 

V roce 1999 došlo k podstatným změnám s přijetím Vilniuského protokolu, jenž 

vstoupil v platnost v roce 200625, aby více liberalizoval železniční dopravu v souladu 

s právem EU. Vilniuský protokol přinesl novinku v institutu tzv. provádějícího 

dopravce. Hlavní dopravce může zvláštní smlouvou převést provedení přepravy 

na vedlejšího dopravce (tj. výkonného neboli provádějícího dopravce). Provádějící 

                                                 
24 č. 8/1985 Sb. 
25 č. 49/2006 Sb. m. s.  
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dopravce ručí pouze za úsek přepravy, který provádí. Jako druhá možnost ovšem 

zůstalo i starší řešení, kdy odpovídá za celý průběh dopravy jak dopravce, který zboží 

převzal od odesílatele, tak i každý další dopravce, jenž zásilku přejal (tj. vstoupil do 

přepravní smlouvy). Odpovědnost je solidární a vůči ostatním dopravcům má každý 

dopravce právo postihu. Tomuto uspořádání se říká navazující dopravci. 

Základním pravidlem pro určení věcné působnosti Předpisů CIM je to, zda se 

místo převzetí a místo dodání nachází ve dvou různých členských státech (čl. 1). 

Dopravce podle COTIF/CIM odpovídá za škody na zásilce a za prodlení (tj. překročení 

dodací lhůty). Odpovědnost dopravce je stanovena v čl. 23 odst. 1 takto: „Dopravce 

odpovídá za škodu vzniklou úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením zboží 

v době od přijetí zboží až do jeho dodání, jakož i za škodu vzniklou překročením dodací 

lhůty...“ Důvody vyloučení odpovědnosti jsou formulovány v čl. 23 odst. 2: „Dopravce 

je této odpovědnosti zproštěn, došlo-li ke ztrátě, poškození nebo překročení dodací lhůty 

zaviněním oprávněné osoby, příkazem oprávněné osoby, který nezavinil dopravce, 

zvláštními vadami zboží (vnitřní zkázou, ubýváním atd.) nebo okolnostmi, kterým 

dopravce nemohl zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit.“ Oprávněnou osobou 

může být kromě odesílatele také příjemce (má za stanovených podmínek právo dávat 

dopravci příkazy).  

Ustanovení CIM nevyjadřují explicitně, o jaký typ odpovědnosti se jedná. Část 

právních vědců v nich vidí objektivní odpovědnost s taxativně uvedenými liberačními 

důvody, přičemž jeden z nich, tzv. nevyhnutelné okolnosti (événements inévitables, 

unavoidable circumstances), je interpretován jako obdoba vis maior (která byla v CIM 

uvedena v minulosti). Oproti vis maior chybí neodvratitelným okolnostem znak 

nepředvídatelnosti a vnějšího charakteru. Nevyhnutelné okolnosti jsou tedy šířeji 

vymezeným důvodem vyloučení odpovědnosti než vyšší moc. Jiní odborníci jsou toho 

názoru, že poněkud subjektivní formulace nevyhnutelných okolností („nemohl 

zabránit“, „nemohl odvrátit“) ukazuje na to, že odpovědnostním principem CIM je 

presumované zavinění (tj. dopravce škodu zavinil tím, že ji neodvrátil, ačkoli to bylo 

v jeho moci).  

Vzhledem k uspořádání normy lze usuzovat na to, že základní odpovědnostní 

ustanovení v čl. 27 § 1 zakotvuje princip objektivní odpovědnosti. Ten je v následujícím 

paragrafu doplněn o další prvky, jimiž jsou jednotlivé liberační důvody. Samotné 

prokázání toho, že dopravce škodu nezavinil, by k exoneraci zřejmě nestačilo. Mezi 

liberačními důvody mají zvláštní postavení díky svému abstraktnějšímu 
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a subjektivnějšímu vymezení tzv. neodvratitelné okolnosti, které celkový odpovědnostní 

režim CIM posouvají směrem k subjektivní odpovědnosti, neboť v „čisté“ objektivní 

odpovědnosti není místo pro subjektivní prvky a namísto nevyhnutelných okolností by 

tak vyžadovala jako liberační důvod striktnější vyšší moc.  

Důkaz o tom, že škoda vznikla z uvedených liberačních důvodů, náleží železnici 

podle zásady asserenti incumbit probatio26 (čl. 25). Dokázat je třeba jednak výskyt 

skutečnosti, jež je liberačním důvodem, jednak kauzální nexus mezi touto skutečností 

a vzniklou škodou. Kromě těchto neprivilegovaných liberačních důvodů obsahuje CIM 

také důvody privilegované, jejichž výčet je v čl. 23 odst. 3 uveden slovy: „Dopravce je 

této odpovědnosti zproštěn, vyplývá-li ztráta nebo poškození ze zvláštního nebezpečí 

spojeného s jednou nebo s několika z následujících skutečností...“ Privilegovaný 

charakter těchto je vyjádřen dále v čl 25 odst. 2: „Doloží-li dopravce, že ztráta nebo 

poškození mohly podle okolností případu vzniknout z jednoho nebo více zvláštních 

nebezpečí uvedených v článku 23 § 3, platí domněnka, že z nich škoda vznikla. 

Oprávněná osoba má však právo prokázat, že škoda nebyla nebo nebyla výlučně 

způsobena některým z těchto nebezpečí.“ Dopravci je tak tedy v případech takových 

nebezpečí, kdy je způsobení škody tímto nebezpečí obzvláště pravděpodobné, 

zjednodušeno dokazování pomocí vyvratitelné domněnky příčinné souvislosti (odesílatel 

může domněnku vyvrátit, čímž použití liberačního důvodu znemožní). 

Požadavek na náležitou odbornou péči není v CIM výslovně stanoven. Je třeba 

jej vyvodit z ustanovení o nevyhnutelných okolnostech. Stupeň náležité péče je tu 

interpretován jako hospodářsky nejzazší možná péče, což odpovídá objektivnímu 

charakteru odpovědnosti železničního dopravce. 

V případě úplné nebo částečné ztráty dopravce nahrazuje škodu ve výši burzovní 

nebo tržní ceny zboží a nelze-li to určit ve výši obecné hodnoty zboží stejného druhu 

a jakosti (v den a místě přijetí k přepravě). Při poškození zboží se nahrazuje částka 

odpovídající snížení hodnoty zboží, které vyjadřuje procentem z hodnoty určené 

obdobně jako v případě ztráty. Náhrada škody je omezena limitem 17 SDR za chybějící 

kilogram hrubé hmotnosti, přičemž náhrada za poškození nesmí být vyšší, než by byla 

náhrada za ztrátu. Speciálně je upravena ztráta hmotnosti během přepravy. Železnice 

odpovídá pouze za ztráty přesahující 2 % hmotnosti u kapalin a vlhkého zboží. 

U suchého zboží je hranicí 1 % (čl. 31). Při prokázaném úmyslu nebo hrubé nedbalosti 

                                                 
26 Důkazní břemeno leží na osobě, která se něčeho domáhá. 
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dopravce ztrácí právo na omezení odpovědnosti a dopravce nahrazuje škodu v plné výši 

(čl. 36).  

Vedle škody hradí železnice také dovozné (dovozné je složka přepravného), clo 

a další výdaje spojené s přepravou ztraceného zboží a to v takovém poměru v jakém 

došlo k poškození nebo ztrátě zásilky. Dopravce nese odpovědnost za škodu 

způsobenou prodlením, překročí-li dodací lhůtu. Předpisy CIM stanovují maximální 

lhůty, přičemž dodací lhůty určené v tarifech železnic nebo v konkrétních ujednáních 

nesmí tyto lhůty přesahovat. Odpovědnost za prodlení je objektivní a liberační důvody 

jsou obdobné jako u odpovědnosti za zásilku. Je-li ovšem prodlení delší než 30 dní, 

nastupuje domněnka, že zásilka byla ztracena. Náhrada škody vzniklé z prodlení 

dopravce nesmí podle CIM přesáhnout čtyřnásobek přepravného (čl. 33). 

Reklamace musí být uplatněna včas písemně u příslušného dopravce, přičemž 

řádně provedená reklamace je podmínkou pro případné uplatnění nároků u soudu. 

Promlčecí doba pro uplatnění nároků je jeden rok, v několika taxativně uvedených 

případech (odpovědnosti dopravce se týká zlý úmysl nebo podvod) dva roky. Řádné 

podání reklamace (tj. včetně patřičných dokladů) má za následek stavení promlčecí 

lhůty do dne, kdy železnice reklamaci písemně odmítne (a vrátí doklady). 

Úmluva COTIF/CIM řeší i některé otázky procesního práva, zejména to, kdo je 

oprávněn podat žalobu a u jakého soudu. Žalobu může podat především odesílatel 

a příjemce, přičemž COTIF/CIM stanoví, že žalovací právo přechází z odesílatele 

na příjemce zásadně okamžikem, kdy příjemce převezme nákladní list nebo zboží nebo 

uplatní své právo. Příslušným je soud ve státě žalované železnice, případně lze spor 

rozhodnout u rozhodčího soudu podle předpisů COTIF. 
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3.2. Silniční přeprava 
 

Přímou unifikovanou mezinárodní úpravu odpovědnosti silničního nákladního 

dopravce najdeme v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě CMR (Convention relative au contrat de transport international 

de merchandises par route). Tato smlouva byla uzavřena r. 1956 v Ženevě (v platnost 

vstoupila r. 1961) a je závazná pro Českou republiku27 (v roce 1974 vstoupila v platnost 

pro ČSSR). Úmluva CMR byla doplněna Protokolem z r. 1978, který je pro ČR též 

závazný28.  

Věcná působnost Úmluvy je stanovena tak, že se použije na každou úplatnou 

smlouvu o přepravě zásilky po silnici, jestliže místo převzetí a dohodnuté místo předání 

zásilky se nachází v různých státech. Alespoň jeden z těchto států musí být smluvním 

státem Úmluvy. Na bydliště nebo státní příslušnost stran kontraktu se nebere ohled. 

Úmluva se výslovně nevztahuje na přepravu prováděnou v rámci mezinárodních 

poštovních úmluv, a poněkud kuriózně také na přepravu mrtvol a přepravu stěhovaných 

svršků. 

Úprava smluvní odpovědnosti dopravce v CMR byla silně inspirována úpravou 

v železniční dopravě (tj. tehdejší verzí CIM). CMR upravuje kromě odpovědnosti 

za zásilku, také odpovědnost za prodlení. Odpovědnostní princip je v Úmluvě CMR 

zachycen v čl. 17 odst. 1: „Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky 

anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až 

do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.“ Tato formulace je 

prakticky totožná s Úmluvou COTIF/CIM a zřejmě zakotvuje objektivní odpovědnostní 

princip. Totéž platí pro důvody vyloučení odpovědnosti uvedené v čl. 17 odst. 2: 

„Dopravce je zproštěn této odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo 

překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, který nebyl 

vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce 

nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci.“ Odlišné od COTIF/CIM 

je ovšem ustanovení z čl. 17 odst. 3: „Dopravce se nemůže dovolávat, ve snaze zprostit 

se své odpovědnosti, ani vad vozidla použitého k přepravě, ani zavinění nebo 

nedopatření osoby, od níž najal vozidlo, nebo jejích zástupců nebo pracovníků.“ Toto 

                                                 
27 č. 11/1975 Sb. 
28 č. 108/2006 Sb. m. s. 
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ustanovení lze chápat jako výjimku z liberačního důvodu nevyhnutelných okolností, 

respektive jeho zúžení. Událost mající původ ve vozidle samotném tak nemůže být 

považována za nevyhnutelnou okolnost. Dojde-li tedy ke škodě následkem vady 

použitého vozidla, stává se odpovědnost dopravce absolutní. Ze stejných důvodů jako 

tomu je u železniční Úmluvy COTIF/CIM, nenachází se v případě CMR shoda v tom, 

zda je odpovědnost dopravce objektivní nebo subjektivní. Pro odpovědnost objektivní 

lze navíc v případě CMR argumentovat absolutní odpovědností, jež je zjevně zakotvena 

v čl. 17 odst. 3. Zatímco za předpokladu objektivní odpovědnost takové ustanovení 

do celku bezproblémově zapadá, uvažujeme-li subjektivní odpovědnost, jednalo by se 

o výjimku z odpovědnostního principu. 

Obdobně jako úmluva COTIF/CIM obsahuje i CMR kromě výše uvedených 

neprivilegovaných liberačních důvodů, důvody privilegované (zvláštní nebezpečí). 

Jejich zvýhodnění při dokazování je stejné jako u COTIF/CIM. Jsou zachyceny v čl. 17 

odst. 4 a jedná se o přepravu v otevřeném vozidle bez plachet, vada obalu, manipulace 

se zásilkou ze strany odesílatele či příjemce, přirozená povaha zboží, vadné označení 

a přepravu živých zvířat. Oproti COTIF/CIM je použití některých privilegovaných 

důvodů dále konkretizováno (čl. 18 odst. 4 a 5) tak, že dopravce je povinen prokázat 

dodržení speciální odborné péče. 

Aplikace privilegovaných důvodu v praxi není jednotná, obdobné případy tak 

mohou být různými soudy rozsouzeny naprosto odlišně. Zatímco některé soudy posoudí 

vadné naložení nebo zabalení zboží odesílatelem bez dalšího jako privilegovaný 

liberační důvod, jiné soudy v obdobných případech presumují, že se dopravce dopustil 

hrubé nedbalosti tím, že zásilku před dopravou dostatečně nezkontroloval. Jak úmysl, 

tak hrubá nedbalost použití liberačních důvodů vylučuje čl. 29 odst. 1: „Dopravce se 

nemůže odvolávat na ustanovení této kapitoly, která vylučují nebo omezují jeho 

odpovědnost anebo přenášejí důkazní břemeno, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo 

takovým jeho zaviněním, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, 

považuje za rovnocenné úmyslu.“ Následující odstavec navíc zajišťuje, že totéž platí 

pro kvalifikované zavinění, jehož se dopustí „zástupci nebo pracovníci dopravce nebo 

jiné osoby použité dopravcem k provedení přepravy a jestliže tito zástupci, pracovníci 

nebo jiné osoby jednali v rámci svých pracovních úkolů.“ (V druhé části tohoto 

odstavce je upravena osobní odpovědnost těchto třetích osob.) 

Obdobně jako u COTIF/CIM se i v případě CMR z formulace nevyhnutelných 

okolností výkladem vyvozuje požadavek na náležitou odbornou péči a to na úrovni 
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hospodářsky nejzazší možné péče, resp. nejzazší péče, jakou připouštějí okolnosti 

případu. Dopravní nehody jsou v důsledku toho za nevyhnutelné okolnosti považovány 

jen v případech, kdy se řidič nemohl ani při vynaložení veškerého umu a zvláštní 

opatrnosti nehodě vyhnout (nestačí tedy, že nehodu nezavinil). Podobně krádeže tu 

nejsou považovány za nevyhnutelné okolnosti. 

Úprava určení výše škody je obdobná jako v COTIF/CIM. Limitem náhrady 

škody je ovšem 8,33 SDR za kilogram chybějící hrubé váhy (původně to bylo 25 

franků, přičemž frankem se rozuměl zlatý frank o váze 10/31 g a ryzosti 900/1000; 

omezení vyjádřené touto zlatou měnovou jednotkou může dosud použít na svém území 

stát, který není členem IMF a jehož zákony použití SDR nepřipouštějí). Je-li stanovena 

jiná cena v nákladním listu (za příplatek), odpovídá dopravce v této výši. Vyšší náhrada 

je možná, byla-li udána cena zásilky nebo částka zvláštního zájmu na dodání (obojí 

za zvláštní příplatek); potom je limitem náhrady škody udaná částka. Škoda vzniklá 

z překročení dodací lhůty se hradí pouze do výše dovozného. 

Zjištěné nedostatky je třeba řádně a včas reklamovat. Promlčecí doba 

pro uplatnění nároků před soudem je jeden rok, v případě úmyslného (nebo jemu 

rovného) zavinění tříletá. 

V případě že se na dopravě podílelo postupně více dopravců (na základě jedné 

smlouvy), je každý z těchto dopravců ze smlouvy zavázán a odpovědný za průběh celé 

přepravy; převzetím zásilky a nákladního listu se stává smluvní stranou. Nákladní list, 

neobsahuje-li výhrady, je dokladem o tom, že byla zásilka v okamžiku převzetí zjevně 

v pořádku. Oprávněný může žalovat dopravce, který provedl první nebo poslední úsek 

přepravy, případně taky dopravce, na jehož úseku došlo ke ztrátě. Dopravce, který 

škodu nahradil, má vůči ostatním právo postihu. 
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3.3. Letecká přeprava 
 

V mezinárodní letecké dopravě existuje v současnosti značně roztříštěná 

soukromoprávní úprava. Jsou tu dva systémy, Varšavský systém a Montrealská úmluva, 

a několik dalších modifikací v rámci prvního z nich. Pro identifikaci pravidel, jimiž se 

konkrétní kontrakt řídí, je třeba zjistit kterou úmluvou nebo dílčí novelizací je ten který 

stát vázán. S tím, jak roste počet ratifikací Montrealské úmluvy, se situace postupně 

zjednodušuje. 

 
Varšavský systém 

Varšavský systém je tvořen Varšavskou úmluvou, jejími novelizacemi 

a doprovodnými úmluvami. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké dopravě, tzv. Varšavská úmluva, byla přijata v r. 1929 a v platnost vstoupila 

v r. 1935, kdy se stala závaznou i pro ČSR.29 V roce 1955 byla přijata revize Haagským 

protokolem (závazný pro ČR30) v němž byly mimo jiné zvýšeny částky limitu 

odpovědnosti. Ne všechny smluvní státy Úmluvy ale k protokolu přistoupily (např. pro 

USA dlouho závazná pouze původní Varšavská úmluva).  

Tzv. Guadalajarská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem z r. 1971 upravuje 

charter-party a lety, kdy případy provádí jiná osoba, než smluvní dopravce. 

Odpovědnost smluvního a faktického dopravce je tu solidární (poškozený může žalovat 

přímo faktického dopravce, ačkoli mezi nimi není smluvní vztah). Česká republika je 

stranou Guadalajarské úmluvy. Varšavskou úmluvu novelizují také Guatemalský 

protokol z r. 1971 (zpřísňuje odpovědnost dopravce za cestující a zavazadla) a čtyři 

Montrealské protokoly z r. 1975 (v platnost vstoupily protokoly č. 1, 2 a 4; z hlediska 

odpovědnosti dopravce za škodu na nákladu je důležitý protokol č. 4, který zavedl 

přísnější odpovědnost dopravce a změnil odpovědnostní limity). Tyto protokoly byly 

ratifikovány jenom některými smluvními státy Varšavské úmluvy. Česká republika není 

stranou žádného těchto protokolů. 

Varšavská úmluva upravuje listiny používané v mezinárodní letecké dopravě 

a odpovědnost dopravce. Vztahuje se na veškerou mezinárodní leteckou dopravu 

provozovanou za úplatu (tedy nejen přepravu zboží, nýbrž také osob a zavazadel). 

                                                 
29 vyhláška č. 15/1935 Sb. z. a n. 
30 č. 15/1966 Sb. 
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Vztahuje se ovšem i na bezplatnou dopravu, provozuje-li ji dopravní letecký podnik. 

Z působnosti Úmluvy je vyňata přeprava provozovaná podle mezinárodních poštovních 

úmluv. Letecká přeprava zahrnuje podle Úmluvy dobu, kdy byl náklad pod dozorem 

dopravce, tedy na letišti, v letadle nebo jinde při přistání mimo letiště (čl. 18 odst. 2). 

Do věcné působnosti spadají takové přepravní smlouvy, v nichž smluvené místo 

odletu a místo určení leží ve dvou různých státech, jež jsou smluvními stranami 

Úmluvy, nebo pokud takové smlouvy, podle nichž jak místo odletu tak určení leží ve 

stejném smluvním státě, ale během cesty je stanovena zastávka v jiném státě (který již 

nemusí být smluvním státem Úmluvy). Při hledání aplikovatelné verze Varšavské 

úmluvy je třeba posoudit jaké úmluvy a protokoly jsou závazné pro oba smluvní státy, 

jichž se kontrakt týká. Např. na smlouvu o přepravě zboží z Indonésie do České 

republiky, se budou aplikovat ustanovení úmluvy z r. 1929 (tj. bez pozdějších 

novelizací), neboť pouze tato verze je závazná pro oba státy.31 

Aplikace Úmluvy se týká i přepravy provedené více dopravci, je-li z projevu 

vůle stran zřejmé, že je celá přeprava zamýšlena jako jeden úkon, přičemž nezáleží 

na tom, zda byla celá přeprava sjednána v jedné, či několika smlouvách.  

Základem konstrukce odpovědnosti dopravce v Úmluvě je ustanovení čl. 18 

odst. 1: „Dopravce je odpověden za škodu vzniklou zničením, ztrátou nebo poškozením 

zapsaných zavazadel nebo zboží, stala-li se událost, jež způsobila škodu, za letecké 

dopravy.“ Tato formulace je podobná jako u úmluv COTIF/CIM nebo CMR, které jsou 

založené na objektivní odpovědnosti, nicméně v čl. 20 je obsažena obecná exkulpační 

klausule: „Dopravce není odpověden, prokáže-li, že on sám a jeho zaměstnanci učinili 

veškerá nutná opatření, aby zabránili škodě, nebo že nemohli tak učiniti.“ Toto 

ustanovení celkem jasně naznačuje, že se zde jedná o odpovědnost za presumované 

zavinění. Kromě obecného exkulpačního důvodu nezavinění obsahoval původně čl. 20 

v odst. 2 ještě výjimku nautického zavinění (vypuštěno Haagským protokolem). V čl. 19 

je stanovena odpovědnost dopravce za zpoždění. 

Nejasnosti způsobuje výklad pojmu nutná opatření (mesures nécessaires) a tedy 

stupně z něho plynoucí náležité odborné péče. Původně byl na varšavské konferenci 

navrhován pojem rozumná opatření (mesures raisonnables), který by byl zjevně 

subjektivní formulací. Nutná opatření mají naopak spíše objektivní charakter a je tedy 

otázkou, zda postačuje péče na úrovni řádného dopravce (due dilligence). Exkulpační 

                                                 
31 KRETSCHMER, N.: Das Internationale Privatsrecht der zivilen Verkehrsluftfahrt. Frankfut am Main: 
Peter Lang, 2003. s. 59n 
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klausule v čl. 20 je nezřídka vykládána restriktivně tak, že se prakticky nastoluje 

objektivní odpovědnost dopravce (kromě nezavinění je třeba ještě prokázat okolnost 

odpovídající nebo téměř odpovídající vyšší moci). To sice lépe odpovídá současné 

situaci na poli leteckého provozu (od 20. let 20. stol. bylo dosaženo vskutku výrazného 

pokroku), lze ovšem pochybovat o vhodnosti takového výkladu z právního hlediska. 

Tato přísná interpretace v současnosti převládá. Tuto tendenci k objektivizaci 

odpovědnosti zachytil Montrealský protokol č. 4, který zakotvil přímo objektivní 

odpovědnost leteckého dopravce (toto řešení pak bylo použito i pozdější v Montrealské 

úmluvě). Zavádění objektivní odpovědnosti narazilo na tvrdý odpor mnoha zemí a tento 

protokol nebyl ratifikován zdaleka všemi stranami Varšavské úmluvy. 

Haagský protokol přinesl dopravcům výjimku z obecného zákazu exoneračních 

doložek (tento zákaz stanoví čl. 23 odst.1). V čl. 23 odst. 2 čteme: „Odstavec 1 tohoto 

článku se nevztahuje na doložky týkající se ztráty nebo poškození, vyplývající z povahy 

nebo z vlastní vady dopravovaného nákladu.“ Dopravce má tedy možnost ve smlouvě 

vyloučit odpovědnost pro tyto případy zvláštního nebezpečí.  

Speciálním exkulpačním důvodem je zavinění poškozeného v čl. 21: „Prokáže-li 

dopravce, že škodu způsobilo zavinění poškozené osoby, nebo k ní přispělo, může soud 

podle předpisů svého domácího právního řádu vyloučiti nebo zmenšiti odpovědnost 

dopravce.“  

Limit odpovědnosti je ve výši 250 zlatých franků32 za kilogram. Toto omezení 

neplatí, je-li prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost dopravce.  

 

 

Montrealská úmluva 

V roce 1999 byla v Montrealu uzavřena Montrealská úmluva o sjednocení 

některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě. Jedná se o komplexní moderní 

úpravu letecké přepravy cestujících, zavazadel a nákladu, jež má nahradit roztříštěný 

Varšavský systém. Konsoliduje ustanovení Varšavské úmluvy (včetně Montrealských 

protokolů č. 3 a 4) a Guadalajarské úmluvy. Montrealská úmluva má přednost před 

jakýmikoli jinými pravidly mezinárodní letecké přepravy, tedy i před pravidly 

Varšavského systému. Montrealská úmluva nabyla účinnosti 4. listopadu 2003 a je 

závazná pro Českou republiku33. Věcná působnost je stanovena stejně jako u Varšavské 

                                                 
32 Franc Poincaré 65,5 miligramu zlata o ryzosti 0,900 
33 č. 123/2003 Sb. m. s. 



 

34 
 

úmluvy. Varšavský systém zůstává použitelný ve vztahu ke státům, které se dosud 

nestaly smluvními státy Montrealské úmluvy, ale jsou stranou Varšavské úmluvy. 

V čl. 18 odst. 1 najdeme zakotvení odpovědnosti leteckého dopravce za náklad 

a její časové vymezení: „Dopravce odpovídá za vzniklou škodu v případě zničení nebo 

ztráty nebo poškození přepravovaného nákladu pouze za podmínky, že se událost, která 

způsobila takové poškození, stala v průběhu letecké přepravy.“ Časové vymezení je 

upřesněno v čl. 18 odst. 3 tak, že leteckou přepravou se rozumí doba, po kterou je 

náklad v péči dopravce. Charakter principu odpovědnosti je třeba vyvodit z ustanovení 

ohledně důvodů vyloučení odpovědnosti v čl. 18 odst. 2: „Dopravce však neodpovídá 

za vzniklou škodu vůbec a nebo jen v omezené míře, jestliže prokáže, že byla škoda 

způsobena z dále uvedených důvodů: a) vlastní vadou kvalitou nebo nedokonalostí 

přepravovaného nákladu; b) vadným balením nákladu, který provedla osoba jiná než 

dopravce nebo jeho zaměstnanci nebo agenti; c) válkou nebo následky ozbrojeného 

konfliktu; d) zásahem úředního orgánu provedeným v souvislosti s příchodem, 

odchodem nebo tranzitem nákladu.“ Další ustanovení o zproštění odpovědnosti 

obsahuje čl. 20: „Jestliže dopravce prokáže, že škoda byla způsobena nebo k ní přispěla 

nedbalost nebo jiný protiprávní čin nebo opomenutí osoby požadující náhradu... ...bude 

dopravce zcela nebo z části zproštěn své odpovědnosti...“ Princip odpovědnosti je tedy 

zjevně objektivní odpovědnost s taxativně uvedenými a relativně konkrétními 

liberačními důvody. Chybí dokonce i jinak běžná obecnější výjimka vis maior. Takto 

přísně stanovená odpovědnost je hlavním důvodem, proč mnoho států odmítá k úmluvě 

přistoupit. Zejména pro dopravce z chudých rozvojových zemí, by se jednalo 

o neúnosné břímě. 

Rozložení rizik mezi dopravce a odesílatele je nicméně u nákladní dopravy 

dostatečně korigováno stanovením odpovědnostního limitu 17 SDR za kilogram nákladu 

(čl. 22 odst. 3). Výše limitu je tedy stejná jako u železniční přepravy podle COTIF/CIM. 

Vzhledem k tomu, že průměrná hodnota nákladu přepravovaného letecky bývá velmi 

vysoká, je takový limit vůči dopravci velice mírný. Průměrná hodnota zboží 

přepravovaného mezi státy EU při letecké přepravě je 44,60 euro za kilogram, zatímco 

při silniční přepravě se jedná pouze o 1,62 za kilogram. Odpovědnost silničního 

dopravce tak je cirka pětkrát větší (8,33 SDR za kilogram), než průměrná hodnota 

nákladu, odpovědnost leteckého dopravce naopak obnáší méně jak polovinu průměrné 
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hodnoty přepravovaného zboží.34 Toto omezení odpovědnosti platí bez ohledu 

na zavinění dopravce, což je řešení vzhledem k jiným dopravním oborům neobvyklé. 

Limit lze zvýšit prohlášením o zvláštním zájmu na dodání (za příplatek). 

V čl. 19 je zvlášť upravena odpovědnost za zpoždění: „Dopravce odpovídá za 

škody způsobené zpožděním letecké dopravy cestujících zavazadel nebo nákladu. 

Dopravce však neodpovídá za škody způsobené zpožděním, jestliže prokáže, že on sám 

a jeho zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná opatření, která lze spravedlivě 

požadovat, aby škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich silách, aby tak učinili.“  Tato 

formulace se velmi odlišuje od čl. 18 a spíše naznačuje odpovědnost za presumované 

zavinění s velmi vysokým stupněm náležité péče, neboť je exonerační doložka 

konstruována na základě jednání dopravce, nikoli na škodní události. 

Vedle režimu odpovědnosti dopravce se Montrealská úmluva liší od Varšavské 

zejména liberálnější úpravou přepravních dokumentů a ustanoveními o kombinované 

přepravě. Montrealská úmluva má v současnosti již 90 smluvních států a patří mezi ně 

např. členské státy EU35, USA, Kanada, Čína, Japonsko.36 Chybí mezi nimi zejména 

Rusko, Indie nebo Taiwan. Varšavskou úmluvu naproti tomu ratifikovalo více než 150 

států; počet zemí, pro něž zůstává v účinnosti Varšavský systém, tedy stále není 

zanedbatelný. 

                                                 
34 www.akmsv.cz/pdf/E-Bulletin_c_3_2007.pdf 
35 Stranou úmluvy je kromě jednotlivých států i ES jako celek. 
36 www.icao.int/icao/en/leb/mtl99.pdf 
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3.4. Vnitrozemská vodní přeprava 
 

Pro říční dopravu je typická regionální úprava sledující jednotlivé říční systémy. 

Jako příklad lze uvést Jednotné přepravní podmínky na Dunaji nebo Rýnské 

konosamentní podmínky. Snahy o unifikaci na celoevropské úrovni vyústily v přijetí 

Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách 

CMNI (Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises 

en navigation interieure) v r. 2000. Úmluva se v r. 2006 stala závaznou pro Českou 

republiku37. Dalšími smluvními státy jsou Německo, Bulharsko, Chorvatsko, Rusko, 

Maďarsko, Lucembursko, Nizozemí a Francie.38 

Věcná působnost je vymezena tak, že se Úmluva použije na každou smlouvu 

o přepravě, pokud se přístav nakládky a vykládky (nebo místo převzetí a místo dodání) 

nacházejí v různých státech. Nejméně jeden z těchto stát musí být smluvním státem 

Úmluvy. Nehraje roli státní příslušnost či bydliště smluvních stran či příjemce, ani 

na příslušnost plavidla. Přepravní dokument (přepravní listina) se může realizovat 

ve více formách. Jako nákladní list nebo jako náložný list (konosament) či jinak.  

Odpovědnost dopravce je stanovena takto (čl. 16 § 1): „Dopravce bude 

odpovídat za škodu, která vznikne ztrátou nebo poškozením zboží způsobenou v době 

od jeho převzetí k přepravě až do dodání zboží, nebo překročením doby doručení, pokud 

neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi, kterým by nemohl svědomitý dopravce 

zamezit a jejichž následky by nemohl odvrátit.“ Odpovědnost je tu založena na principu 

presumovaného zavinění. To je třeba vyvodit z formulace neodvratitelných okolností 

a požadované náležité odborné péče, jež je stanovena na úrovni péče řádného dopravce 

(due dilligence). Tento méně přísný požadavek na péči dopravce je typický 

pro subjektivní odpovědnostní princip. Rozsah odpovědnosti dopravce za jednání jeho 

zaměstnanců nebo zástupců je upřesněn v čl. 17.  

V čl. 18 § 1 se nachází katalog zvláštních důvodů pro vyloučení odpovědnosti, 

jež mají povahu důvodů privilegovaných podle ustanovení čl. 18 § 2: „Došlo-li k nějaké 

škodě, která podle okolností případu vznikla na základě některé z okolností uvedených 

v odstavci 1 nebo na základě některého z nebezpečí, které je s tím spojeno, má se za to, 

že škoda vznikla v důsledku této okolnosti nebo z tohoto nebezpečí. Prokáže-li 

                                                 
37 č. 32/2006 Sb. m. s. 
38 www.groupama-transport.com/en/newsletter/march08.php 
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poškozený, že škoda, kterou utrpěl, nevznikla nebo nevznikla výhradně na základě 

některé z okolností uvedených v odstavci 1 nebo některého z nebezpečí, uvedených 

v odstavci 1, tato domněnka odpadá.“  

Z působnosti Úmluvy CMNI je vyňata škoda způsobená mimo plavidlo 

dopravce ustanovením čl. 16 2: „Odpovědnost dopravce za škodu, která vznikne ztrátou 

nebo poškozením zboží způsobenou před tím, než je zboží naloženo na plavidlo, nebo 

po jeho vykládce z plavidla, se řídí zákony státu rozhodnými pro smlouvu o přepravě.“ 

Rozhodné právo tu bude určeno pomocí kolizní normy.  

V čl. 19 je obvyklým způsobem upraveno stanovení výše náhrady škody a čl. 20 

obsahuje limity náhrady škody. Ty jsou stanoveny stejně jako v u Haagsko-visbyských 

pravidel ve výši 666,67 SDR za jedno balení nebo jinou nákladovou jednotku, případně 

2 SDR za každý kilogram váhy (aplikuje se vyšší částka). Jedná-li se o kontejner 

(a v přepravní listině nejsou uvedeny jiné jednotky než ty uložené v kontejneru) je 

limitem 1500 SDR za samotný kontejner a navíc 25 000 za zboží v něm. Problematiku 

určení přepravní jednotky pro výpočet limitu náhrady škody upravuje čl. 20 § 2: „Bude-

li pro upevnění zboží použit kontejner, paleta nebo obdobné přepravní zařízení, 

považuje se balení nebo jiné nákladové jednotky, které jsou v přepravní listině uvedeny 

jako zabalené v takovém přepravním zařízení nebo na něm, za balení nebo nákladové 

jednotky. V opačném případě se zboží v takovém přepravním zařízení nebo na něm 

považuje za jednu nákladovou jednotku.“ 

Limitem náhrady škody vzniklé kvůli opožděnému dodání je výše přepravného. 

Celková náhrada škody (tj. např. za opožděné dodání a poškození) nesmí přesáhnout 

náhradu, jež by poškozenému náležela v případě ztráty zásilky. Limity lze vyloučit tím, 

že se hodnota zboží výslovně zaznamená do přepravní listiny nebo se strany dohodnou 

na vyšším limitu odpovědnosti. Nárok na uplatnění limitů odpovědnosti dopravce ztrácí, 

prokáže-li se kvalifikované zavinění dopravce. Kromě ujednání znevýhodňujících 

uživatele dopravy oproti úpravě v Úmluvě zapovídá Úmluva také ujednání zvyšující 

odpovědnost dopravce. 
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3.5. Námořní přeprava 
 

Mezinárodní právní úprava byla v námořní plavbě obzvlášť žádaná, což vyplývá 

jednak z globální povahy oboru, jednak z toho, že dopravci si uvykli vyznačovat 

v konosamentech výhrady z odpovědnosti mnohdy v takové míře, že prakticky veškeré 

riziko nesl uživatel dopravy. Nejprve začaly být na přelomu 19. a 20. stol. vydávány 

mimoevropskými anglosaskými zeměmi zákony upravující smlouvu o přepravě 

na moři, aby tím ochránili své obchodníky ve vztahu k převážně anglickým dopravcům. 

Ve dvacátém století pak mezinárodní společenství přistoupilo k unifikaci 

prostřednictvím mezinárodně právních instrumentů. V současnosti existují dvoje 

konkurující si mezinárodní unifikace, Haagská (resp. Haagsko-visbyská) a Hamburská 

pravidla. 

UNCITRAL39 připravuje návrh nové univerzální unifikované úpravy pod 

názvem Úmluva o smlouvě v mezinárodní přepravě zboží zcela nebo částečně po moři40. 

Úmluva obsahuje tzv. Rotterdamská pravidla. Mělo by jít o kompromis mezi oběma 

dosavadními úpravami, obsahující navíc ustanovení, týkající se kombinované přepravy 

a elektronického obchodu. 

 

Haagská a Haagsko-visbyská pravidla 

V roce 1924 byla pak v Bruselu podepsána Mezinárodní úmluva pro sjednocení 

některých pravidel pro konosamenty, obsahující tzv. Haagská pravidla 

o konosamentech41. Vzorem tu byl standardní anglický konosament, haagská pravidla 

jsou tudíž silně ovlivněna anglickým common law a americkým zákonem z r. 1893 

(Harter Act). Příslušnost pravidel je dána tehdy, byl-li konosament vydán v některém 

smluvním státě. Revizi těchto pravidel provedl Bruselský protokol z r. 1968 (vznikla 

tím tzv. Haagsko-visbyská pravdidla) a další Bruselský protokol z r. 1979. Haagsko-

visbyská pravidla jsou široce využívána v praxi mezinárodního obchodu, řídí se jimi 

námořní velmoci. Často je tomu na základě recepce pravidel do vnitrostátního práva, 

neboť závěrečný protokol k Haagským pravidlům umožňuje smluvním státům úmluvu 

buď přímo uzákonit, nebo její obsah přejmout do vnitrostátní právní normy. Pokud jde 

                                                 
39 Komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo 
40 Convention on the contrct for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. 
41 Haagská proto, že byla vypracována na konferenci v Haagu v r. 1921 
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o Českou republiku, Haagská pravidla byla sice recipována vyhláškou z r. 195642 (aniž 

by se ČSR stala stranou Úmluvy), tato vyhláška však byla zrušena novým zákonem 

o námořní plavbě v r. 200043. 

Přepravním dokumentem na moři je náložný list neboli konosament. Je to 

převoditelný cenný papír inkorporující nárok na přepravované zboží. Plní nejen funkci 

důkazu o uzavření přepravní smlouvy a o převzetí zásilky, nýbrž je také prostředkem 

k převedení vlastnického práva ke zboží na třetí osobu. Během přepravy s ním tedy lze 

obchodovat. Dopravce se zavazuje vydat zásilku osobě, která předloží konosament 

a potvrdí na něm převzetí zboží. 

Odpovědnost dopravce je v Haagských pravidlech upravena velmi nepřehledně. 

Odpovědnostní princip je zakotven zejména v čl. 4 (1 §): „Ani dopravce, ani loď 

neodpovídá za ztrátu nebo poškození vznikající z nezpůsobilosti lodi, ledaže by 

nezpůsobilost byla následkem nedostatku náležité péče na straně dopravce, aby učinil 

loď způsobilou k plavbě; zajistil, aby byla loď správně obsazena posádkou, opatřena 

výstrojí a dobře zásobena; aby učinil skladovací prostory, mrazicí a chladicí komory 

i všechny další prostory lodi, v nichž je přepravován náklad, způsobilými a bezpečnými 

pro jeho přijetí, přepravu a zachování, to vše podle ustanovení čl. 3 § 1. Kdykoli ztráta 

nebo poškození vznikne z nezpůsobilosti lodi, leží břemeno důkazu o zachování náležité 

péče na dopravci či jiné osobě, jenž se výjimky z odpovědnosti na základě tohoto článku 

dovolává.“ Tato formulace naznačuje, že v Haagských a Haagsko-visbyských 

pravidlech je stanovena odpovědnost za presumované zavinění. Zavinění není v tomto 

článku výslovně vyjádřeno a je jej třeba vyvodit z povinnosti dopravce vykonávat péči 

řádného dopravce (due diligence), přičemž je odpovědný pouze pokud tuto povinnost 

poruší. 

Problematika odpovědnosti je dále rozvinuta v katalogu výjimek z odpovědnosti 

v čl. 4 § 2: „Ani dopravce ani loď neodpovídá za ztrátu nebo poškození vznikající z  

a) ... 

... 

p) ...  

q) jakékoli jiné příčiny, která není následkem skutku či zavinění dopravce nebo 

skutku či zavinění jeho zmocněnců nebo osob v jeho službách, avšak na osobě, která se 

domáhá výhody této výjimky, leží břemeno důkazu o tom, že ani osobní zavinění či 

                                                 
42 č. 160/1956 Ú. l. (částka 80 Úředního listu) 
43 č. 61/2000 Sb. 
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skutek dopravce, ani zavinění či opomenutí jeho zmocněnců nebo osob v jeho službách 

nepřispělo ke ztrátě nebo poškození.“ Pod písmeny a) až p) je obsažen kasuistický výčet 

speciálních exkulpačních důvodů, mezi nimiž nechybí tzv. nautické zavinění (sub a) 

a vis maior (Act of God sub d). Pro určení odpovědnostního principu je důležitá 

poslední výjimka, jež je obecnou exkulpační klausulí zřetelně potvrzující, že se tu jedná 

o odpovědnost za presumované zavinění. Charakter odpovědnosti dopravce tu na rozdíl 

od § 1 zaznívá explicitně díky formulaci „osobní zavinění či skutek“ (actual fault or 

privity) a „zavinění či opomenutí“ (fault or neglect).  

Kromě tohoto paragrafu najdeme další výjimku z odpovědnosti ještě 

v ustanovení o odpovědnosti za deviaci v čl. 4: „Jakákoli deviace k zachránění nebo 

pokusu o záchranu života či majetku na moři nebo jakákoli rozumná deviace nebude 

považována za přestoupení nebo porušení těchto Pravidel nebo smlouvy o přepravě 

a dopravce nebude odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která takto vznikla.“ 

Deviace je odchýlení se od přímého nebo obvyklého směru plavby (jedná se o institut 

přejatý z common law). Dalšími výjimkami z odpovědnosti jsou případy, které Haagská 

pravidla rovnou vylučují ze své kogentní úpravy. Jedná se o věci vyjmenované v čl. 1 

lit. c) coby výjimky z pojmu „zboží“, tj. živá zvířata a náklad, jež je podle smlouvy 

přepravován na palubě. Jedná se o věci, jejichž povaha obzvláště zvyšuje riziko 

poškození během přepravy. Odpovědnost za tyto věci tedy může dopravce ve smlouvě 

vyloučit. 

Haagská (a taktéž Haagsko-visbyská) pravidla obsahují výjimku nautického 

zavinění. Je obsažená v čl. 4 § 2 lit. a): „Skutek nebo opomenutí nebo zanedbání 

kapitána, námořníka, lodivoda nebo osob ve službě dopravce ve vedení či správě lodi.“ 

Protože vylučuje odpovědnost i tam, kde jde zjevně o zaviněné jednání, působí jako 

narušení principu odpovědnosti za presumované zavinění. Pro účely posouzení případu 

podle Haagských pravidel je tudíž nutné rozlišovat nautické zavinění a komerční 

zavinění (tj. zavinění v péči o přepravované zboží). Po vyloučení nautického zavinění 

dopravce odpovídá pouze za počáteční způsobilost lodi (seaworthiness) 

a za tzv. komerční zavinění. Rozlišení, zda je v konkrétním dáno nautické nebo 

komerční zavinění může být velmi obtížné.  

Příkladem je rozhodnutí francouzského soudu44, který posoudil nedostatečné 

uvázání lodi jako komerční zavinění. Ke škodě došlo během přečerpávání nákladu 

                                                 
44  Tribunal de commerce  de Sète 
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(vína) do lodi hadicemi, když kolem proplula jiná loď, což způsobila v kanálu vodní vír 

a následné přetržení lana, jímž byla loď uvázána k nábřeží. Soud seznal, že dopravce 

měl počítat s průjezdy větších lodí kanálem a měl se proti tomu řádně zabezpečit, tak 

aby upoutání lodi bylo dostatečné pro přečerpání vína. Uvázání lodi bylo v tomto 

případě nejen nautickým úkonem, ale přímo též opatřením na ochranu nákladu, 

vzhledem ke způsobu nalodění nákladu.45 

K odpovědnosti za počáteční způsobilost lodi k plavbě lze jako příklad uvést 

případ Riverstone Meat Co. Pty., Ltd. v. Lancashire Shipping Co., Ltd.: Náklad byl 

poškozen vodou, protože zaměstnanec společnosti opravující lodě provedl svoji práci 

nedbale. Soud uznal, že dopravce nedostál svému závazku vynaložit péči řádného 

dopravce (due dilligence), tím, že nezajistil, aby byla loď schopná plavby (seaworthy).46 

Soudy jednotlivých zemí mají odlišný přístup k výkladu mnoha ustanovení 

haagských pravidel. Pro dovolání se výjimky z odpovědnosti stačí u některých soudů 

(např. francouzská a belgická judikatura) pouze dokázat, že událost zahrnutá mezi 

výjimky z odpovědnosti je příčinou škody, přičemž případné prokázání zavinění (jež by 

výjimku vyloučilo) musí prokazovat uživatel dopravy. Dopravce tedy nemusí 

v případech pokrytých speciálními důvody vyloučení odpovědnosti dokazovat své 

nezavinění.  

Jiné soudy (např. anglické a americké) naopak požadují po dopravci, aby 

prokázal nezavinění (tj. dodržení náležité péče). Dopravce je tedy odpovědný i za škody 

způsobené důvody danými jako výjimky z odpovědnosti, pokud původní příčinou 

vzniku škody bylo porušení povinnosti náležité péče. Odlišnost přístupů je ve způsobu 

dokazování. Vzhledem k principu asserenti incumbit probatio47 vyjádřeném v obecné 

exkulpační klausuli lze považovat za vhodnější restriktivnější výklad výjimek 

z odpovědnosti, tedy dopravci méně nakloněnou variantu. Některé národní úpravy, které 

jsou recepcí Haagských pravidel, výslovně uvádějí, na kom v těchto případech důkazní 

břemeno leží. 

Liší se i názory soudů na to, jaké podmínky musí určitá událost splňovat, aby 

mohla být vůbec za důvod vyloučení odpovědnosti považována. Např. výjimka 

z odpovědnosti v čl. 4 § 2 lit. c) tzv. námořní rizika (perils of the sea) je soudy USA 

nebo Kanady vykládán restriktivněji než činí soudy anglické či australské. Americko-

                                                 
45 PAUKNEROVÁ, M.: Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. Praha : Academia, 1985. s. 69. 
46 AUGUST, R.: International Bussiness Law. Text, Cases and Readings. Upper Saddle River, New 
Jersey : Prentice-Hall, 2000. s. 620 
47 Důkazní břemeno leží na osobě, která se něčeho domáhá. 



 

42 
 

kanadská koncepce požaduje, aby se jednalo o mimořádné škody nebo o škody mající 

původ v neodvratitelné a nepřekonatelné síle, proti nimž nemůže být zakročeno 

vynaložením řádného úsilí při využití odbornosti a prozíravosti. Aglicko-australské 

chápání námořních rizik nevyžaduje, aby šlo o událost mimořádnou (extraordinary). 

Škody způsobené špatným počasím, jež mohlo být rozumně očekáváno, pak jsou 

pokládány za způsobené námořním rizikem.  

Příkladem budiž případ řešený u High Court of Australia: 40 beden hliníkových 

plechovek bylo zasláno ze Sydney do Ťi-lungu na Taiwanu. Konosamnet potvrzoval 

převzetí zboží bez výhrad. Během cesty narazila loď na zhoršené počasí, které bylo 

předpovídáno ještě před vyplutím lodě z přístavu. Část nákladu byla následkem těchto 

nepříznivých povětrnostních podmínek poškozena. Dopravce se dovolával exkulpace na 

základě výjimky z odpovědnosti nebezpečí na moři. Poškozený namítal, že tuto výjimku 

nelze aplikovat na situaci, kdy dopravce dopředu věděl, jaké bude během plavby počasí, 

a měl se proti němu rozumně zabezpečit. Poškozený prohlašoval, že žalovaný nesplnil 

požadavek due dilligence. Soudce neshledal na straně dopravce žádné zanedbání 

povinnosti náležité péče řádného dopravce (jeho péče byla standardní vzhledem 

k očekávaným povětrnostním podmínkám) a případ rozhodl ve prospěch dopravce.48 

Příkladem odlišného posouzení, je případ lodi Washington, rozhodovaný 

kanadským federálním soudem, jenž byl skutkově podobný případu uvedenému 

v předchozím příkladu. Soud tu ovšem rozhodl v neprospěch dopravce, s tím, že 

k uplatnění výjimky námořního rizika je třeba nejenom prokázat nepříznivé počasí, ale 

také to, že počasí bylo takového charakteru, že nebezpečí vzniku škody nemohlo být 

předvídáno nebo mu nešlo zabránit rozumnými opatřeními.49 

Limity odpovědnosti byly v Haagkých pravidlech z r. 1921 stanoveny ve výši 

100 liber šterlinků za balení (package) nebo za přepravní jednotku (customary freight 

unit). V 60. letech docházelo k silným snahám limity posunout, neboť začaly být 

považovány za nedostatečné. V Haagsko-visbyských pravidlech tak byly limity výrazně 

zvýšeny na 10 000 zlatých franků50 za balení nebo jednotku, případně 30 zlatých franků 

za kilogram hrubé váhy (použije se vždy vyšší z takto stanovených limitů). Pozdější 

novelizací byly zlaté franky nahrazeny jednotkou SDR a limity stanoveny ve výši 

666,67 SDR za balení nebo přepravní jednotku či 2 SDR za kilogram hrubé váhy 

                                                 
48 AUGUST, R.: International Bussiness Law. Text, Cases and Readings. Upper Saddle River, New 
Jersey : Prentice-Hall, 2000. 
49 PAUKNEROVÁ, M.: Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. Praha : Academia, 1985. s. 71. 
50 Franc Poincaré 65,5 miligramu zlata o ryzosti 0,900 
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(použije se vždy vyšší z obou limitů). Strany mohou dohodou limity vyloučit. Limity se 

také nepoužijí, pokud byla škoda způsobena zlým úmyslem nebo hrubou nedbalostí 

dopravce.  

Nízké limity původních Haagských pravidel jsou dosud platné v USA, což tam 

občas vede k reinterpretaci pojmů balení (package) a obvyklá přepravní jednotka 

(customary freight unit) takovým způsobem, aby náhrada škody byla přiměřená. 

Za jednotku tak jsou považovány např. kartony a nikoli celé kontejnery. 

Příklad: Odesílatel naložil 341 kartonů stereo vybavení do kontejneru, který 

zapečetil a nechal svého zmocněnce doručit kontejner dopravci. Dopravce vydal 

nákladní list, ve kterém byl popsán obsah kontejneru co do druhu zboží i do počtu. 

Když byl kontejner přepraven do Venezuely, zjistilo se, že je prázdný. Odesílatel 

požadoval náhradu škody a dopravce se dovolával limitu odpovědnosti 500 USD 

stanovenou zákonem COGSA (Carriage of Goods by Sea Act, který je recepcí 

Haagských pravidel) za přepravní jednotku, tj. za celý kontejner. Soudce shledal, že 

za jednotku nebo balení je třeba považovat jednotlivý karton, neboť kontejner není 

balením podle COGSA, pokud je znám obsah a počet balení nebo jednotek v něm 

obsažených. Soudce tak odmítl starší metodu sestávající z posouzení, zda je balení samo 

o sobě vhodné k přepravě.51 Jiným způsobem určení přepravní jednotky je, že přepravní 

jednotkou je jednotka zboží použitá pro výpočet přepravného, nikoli fyzická jednotka 

připravená k přepravě.  

Pokud jde o požadovaný stupeň náležité odborné péče, nachází se při aplikaci 

Haagských pravidel shoda v tom, že se jedná o péči, již lze požadovat od řádného 

dopravce (due dilligence). Vyskytuje se ovšem i tendence klást na dopravce vyšší 

nároky. Výčet toho, co tato náležitá péče je obsažen v čl. 3 § 1 a 2. Jedná se o opatření 

učiněná před vyplutí mající zajistit, aby loď byla schopná plavby, a dále jde o patřičnou 

péči o náklad.  

Haagská (haagsko-visbyská) pravidla jsou ve srovnání s úpravami ostatních 

dopravních oborů vůči dopravci z hlediska jeho odpovědnosti velmi mírná. Navíc 

poskytují velký prostor pro odlišný výklad v praxi, což v některých regionech postavení 

dopravce ještě zlepšuje  

 

                                                 
51 AUGUST, R.: International Bussiness Law. Text, Cases and Readings. Upper Saddle River, New 
Jersey : Prentice-Hall, 2000. s. 627 
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Hamburská pravidla 

Pro Českou republiku je od r. 1996 závazná52 Úmluva OSN o námořní přepravě 

zboží, tzv. Hamburská pravidla z r. 1978. Tato moderní mezinárodní úprava měla 

nahradit zastaralá Haagská, resp. Haagsko-visbyská pravidla. To se zatím nepodařilo, 

neboť mezi státy, jež tuto novou úmluvu ratifikovaly, patří jen málo pro námořní 

přepravu významných států. Úmluvu zatím ratifikovalo jen 34 států53, v drtivé většině 

státy vnitrozemské nebo rozvojové země. 

Hamburská úmluva se použije na všechny smlouvy o námořní přepravě, kdy se 

zásilka dopravuje mezi dvěma státy, pokud se smlouvou určený přístav nakládky nebo 

vykládky nachází ve smluvním státě, nebo pokud je ve smluvním státě vydán 

konosament či jiný doklad o smlouvě, či pokud konosament nebo jiný doklad o smlouvě 

stanoví příslušnost Hamburských pravidel nebo práva státu, který je smluvní stranou.  

Úprava odpovědnosti doznala oproti Haagským pravidlům řady změn. Byl 

výslovně zakotven princip odpovědnosti za presumované zavinění, kasuistický katalog 

výjimek z odpovědnosti byl nahrazen moderní formulací a limity škody byly upraveny 

zvýšeny. Odpovědnostní princip nalezneme v čl. 5 § 1: „Dopravce odpovídá za škodu 

vyplývající ze ztráty zboží nebo jeho poškození, jakož i za opožděné dodání, jestliže 

událost, která způsobila ztrátu, poškození nebo opoždění, nastala v době, kdy zboží bylo 

v jeho péči, jak je stanoveno v článku 4, pokud dopravce neprokáže, že on, jeho 

zaměstnanci nebo zmocněnci podnikli všechna opatření, která mohla být rozumně 

požadována, aby bylo zabráněno události a jejím následkům.“ Odpovědnostní princip 

presumovaného zavinění je tu vyjádřen nepřímo prostřednictvím kritéria náležité péče. 

K zavinění dojde tehdy, je-li náležitá péče zanedbána. Úroveň požadované péče 

opatřením, která lze rozumně požadovat (due dilligence). Přes poměrně jednoznačnou 

formulaci tohoto ustanovení, byl charakter odpovědnostního principu zpochybňován. 

Aby byl zajištěn jednotný výklad, bylo proto k úmluvě vydáno tzv. všeobecné 

dorozumění, výslovně vyjadřující, že se jedná o odpovědnost za zavinění: 

„Je všeobecným dorozuměním, že se odpovědnost dopravce podle této Úmluvy zakládá 

na principu presumovaného zavinění nebo nedbalosti. To znamená, že důkazní břemeno 

zpravidla spočívá na dopravci, avšak ustanovení této Úmluvy toto pravidlo v určitých 

případech modifikují.“54 

                                                 
52 č. 193/1996 Sb. 
53 www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html 
54 Příloha II k Závěrečnému aktu konference 



 

45 
 

Důvodem vyloučení odpovědnosti je obecně nezavinění. Dopravce prokazuje, že 

vynaložil náležitou odbornou péči. Tato obecná exkulpační klausule, zachycená v přímo 

ve výše citovaném čl. 5 § 1, je v následujících paragrafech čl. 5 dále upřesněna. Jedná 

se o upřesnění ohledně opožděného dodání, případu požáru, přepravy živých zvířat, 

záchrany života a majetku na moři a o otázku částečného zavinění. Za pozornost stojí 

zejména modifikace odpovědnosti v případě škody způsobené požárem, kdy je důkazní 

břemeno přesunuto na poškozeného. Přeprava živých zvířat může být za stanovených 

podmínek privilegovaným důvodem vyloučení odpovědnosti (jako v COTIF/CIM 

a CMR). Oproti Haagským pravidlům se tedy odpovědnost dopravce rozšířila jednak 

o nautické zavinění, jednak o škody na palubním nákladu a na živých zvířatech. Je-li 

zboží přepravováno na palubě v rozporu s podmínkami čl. 9, nastupuje tu objektivní 

odpovědnost dopravce. Tento vyšší standard odpovědnosti námořního dopravce je 

hlavním důvodem, proč mnohé státy Hamburská pravidla odmítají. 

Limity odpovědnosti jsou stanoveny ve výši 835 SDR za kus nebo jinou 

přepravní jednotku či 2,5 za kilogram hrubé hmotnosti (použije se vyšší z obou limitů). 

Limity jsou tedy postaveny výše než u Haagsko-visbyských pravidel. Při použití 

kontejnerů, palet apod. se kus nebo přepravní jednotka posuzuje podle toho, co je 

vyčísleno v přepravním dokumentu (čl. 6 odst. 2). Přepravní jednotkou je i samotná 

přepravní pomůcka nebo obal, jestliže byly poskytnuty odesílatelem. Ke ztrátě práva 

na omezení odpovědnosti dochází v důsledku prokázání zlého úmyslu nebo hrubé 

nedbalosti. Vyšší limity odpovědnosti lze dohodnout ve smlouvě. 
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3.6. Kombinovaná přeprava 
 

Je-li v rámci jedné přepravy použito využito více dopravních oborů, jedná se 

o kombinovanou neboli multimodální přepravu. Kombinovaná přeprava není dosud 

na mezinárodní úrovni komplexně upravena. Pouze okrajově se jí zabývají ustanovení 

některých unimodálních úmluv (např. čl. 2 CMR nebo čl. 31 Varšavské úmluvy). 

Ve stádiu příprav je Úmluva o smlouvě v mezinárodní přepravě zboží zcela nebo 

částečně po moři, která se má otázkami kombinované přepravy také zabývat. 

Z mezinárodní praxe vzešla standardní pravidla, tzv. jednotné přepravní 

dokumenty, jež pomáhají překlenout právní úpravy omezené na jednotlivé dopravní 

obory. Použití těchto pravidel musí být ustanoveno v konkrétní přepravní smlouvě. 

Snaha o zavedení závazné mezinárodní právní úpravy multimodální přepravy se 

objevila již v 50. letech. Byl vypracován návrh Úmluvy o mezinárodní kombinované 

přepravě zboží TCM, jenž byl však v r. 1972 odmítnut. Další návrh s podobnou 

koncepcí jako Hamburská pravidla byl v r. 1980 přijat na konferenci v Ženevě v r. 1980 

jako Úmluva OSN o mezinárodní multimodální přepravě zboží MT. Úmluva nicméně 

dosud nevstoupila v platnost pro nedostatečný počet ratifikací.  

Úmluva MT stanovuje pojem provozovatele multimodální přepravy (multimodal 

transport operator MTO), který je nositelem odpovědnosti ze smlouvy o multimodální 

přepravě. MTO uzavírá smlouvu o multimodální přepravě na svůj účet. Další smlouvy 

uzavírá se subkontrahenty, tedy s dopravci, již podnikají v jednotlivých dopravních 

oborech. MTO tedy dopravu zpravidla sám neprovádí a nejedná se tudíž o dopravce 

v užším smyslu. MTO odpovídá za celý průběh přepravy. Odpovědnost MTO je 

formulována v čl. 16 Úmluvy a nemění se v závislosti na tom, na kterém úseku 

přepravy ke škodě došlo. Formulace je přejata z čl. 5 § 1 Hamburských pravidel, 

Úmluva MT tedy stejně tak zakotvuje odpovědnost za presumované zavinění a stupeň 

náležité péče na úrovni řádného dopravce. Aby nedošlo k pochybnostem, je 

v Preambuli úmluvy výslovně uvedeno, že se jedná o odpovědnost založenou 

na principu presumovaného zavinění (sub lit. d).  

Úprava odpovědnosti MTO se od úprav odpovědnosti dopravce v úmluvách 

o unimodálních přepravních smlouvách liší tím, že kromě obecné exkulpační klausule 

v čl. 16 § 1 neobsahuje žádné další zvláštní důvody vyloučení odpovědnosti. Limity 

náhrady škody se řídí ustanoveními toho dopravního oboru, během jehož úseku 

přepravy ke škodě došlo (lze-li škodu takto lokalizovat). To vnáší do systému jednotné 
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odpovědnosti (sui generis odpovědnost MTO podle Úmluvy MT) prvek síťové 

odpovědnosti, v níž se přihlíží k právní úpravě jednotlivých úseků přepravy. 
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Závěr 

 

Mezinárodní unifikovaná úprava odpovědnosti dopravce a mezinárodní přepravy 

vůbec je jedním z velkých úspěchů mezinárodní právní spolupráce. Má ovšem i jisté 

vady na kráse. Pokud jde o nepříliš šťastnou situaci v mezinárodní námořní a letecké 

přepravě, kde vznikly vzájemně si konkurující systémy, lze očekávat, že Montrealská 

úmluva bude pokračovat ve vítězném tažení a prakticky vytěsní Varšavský systém 

z užívání. Podstatné bude zejména to, zda úmluvu jednání Ruska. V námořní přepravě 

naopak výraznou změnu statu quo v dohledné době čekat nelze, hegemonie Haagských 

pravidel bude pravděpodobně trvat nadále. 

Prosazování (resp. z delšího historického pohledu spíše znovuprosazování) 

objektivní odpovědnosti je bezesporu trendem, nicméně přeprava po vodě stále odolává. 

Hlavní naději, že bude tento odpovědnostní přijat všeobecně napříč dopravními obory, 

skýtá možnost kompromisního stanovení limitů odpovědnosti a to tak nízko aby to 

vyvážilo nevýhody objektivní odpovědnsoti v očích dopravců, tak jak to bylo učiněno 

v případě Montrealské úmluvy. Je otázkou, zda je taková kombinace zisku (tj. výše 

získané náhrady) a rizika (tj. rizika nezískání žádné náhrady) pro uživatele dopravy 

skutečně přilepšením. 
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Resumé 
 

The growth of international trade, globalization and regional integration brings 

good conditions for international unification of bussiness law, especially 

the arrangements of international contract of sale and international contracts 

for carriage. Carriage is a naturally complementary to the sale.   

Conflicts of law or private international law has two methods how to solve cases 

of international contracts. One of them is the use of conflict rule that identifies certain 

system of law (i. e. law of particular country) to be used. In European union, there is 

a unified conflict rule for international contracts. It is Convention on the Law Applicable 

to Contractual Obligations, also called Rome Convention. The Rome convention is soon 

to be replaced by the so called Rome I Regulation issued by European Parliament and 

Council of the European Union. The leading rule of this legal form is the closest 

connection and characteristic fulfilment. The contracts for carriage are object of special 

conflict rule. 

In fact conflict rules has little use in international carriage law beacause of direct 

rules contained in international conventions on this matter. These unimodal conventions 

cover up the international legal form of contracts for carriage. This unification is 

the main source od rules regulating private legal relationships in international carriage. 

International carrier’s liability has its special arrangement in a number of unimodal 

international conventions on contract for carriage, either solely carriage of goods or 

carriage of goods and passengers too.  

The core part of the liability construction is the liability principle. In theory there 

are two bacis principles: liability for fault and the strict liability where the fault is 

irrelevant and one can by relieved of liability only upon proof of some event occured 

that is admit to be a  liability exception, e. g. Act of God. The concept of strict liability 

has its roots in a Roman institution called receptum nautarum and is preferred 

by the continental law, whether the fault liability of carrier was developed in common 

law. The principle is further modified by other institutions creating the overall liability 

mode. 

The Railroad carriage is ruled by the COTIF convention and road carriage by 

the CMR convention, both establishing strict liability. Carriage by air is ruled by two 

competing systems, the Warsaw System (including Warsaw Convention, its updatings 

and an additional Guadalajara convention) and the new Montreal Convention. Whereas 
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Warsaw Convention  bases the fault liability, Montreal convention comes with more 

present-day concept of strict liability. In both Carriage by inland waterway and carriage 

by sea fault liability is used. The former ruled by the CMNI Budapest Convention, 

the latter by two competing sets of rules: The Hague (and Hagie-Visby) Rules and 

the more modern Hamburg Rules. Unfortunately mainly inland and developing coutries 

use the Hamburg Rules. Maritime powers continue to adhere the antiquated Hague 

Rules. Multimodal carriage has no international unification, because 

the MT Convention did not come into force because of small number of ratifications. 
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