
Abstrakt 

Tato práce se zabývá aktuálními otázkami mezinárodní letecké přepravy a konkrétně 

mezinárodní právní úpravou odpovědnosti leteckého dopravce při přepravě cestujících, 

zavazadel a nákladu. První mnohostrannou mezinárodní úmluvou, která tuto otázku upravila a 

unifikovala, byla Varšavská úmluva z roku 1929. Stanovila základní náležitosti přepravních 

dokumentů, tj. letenky, zavazadlového lístku a leteckého nákladního listu. Dopravce je podle 

jejích ustanovení odpovědný zejména v případě zranění či usmrcení cestujícího, dále 

v případě poškození či ztráty zavazadel a nákladu a konečně též za škodu způsobenou 

zpožděním. Úmluva zavedla odpovědnostní režim, pro který byla charakteristická 

odpovědnost za presumované zavinění a omezení odpovědnosti dopravce maximálními 

finančními částkami vyjádřenými ve francouzských francích. Z důvodu následného rozvoje 

letecké přepravy v dalších desetiletích si Úmluva vyžádala řadu doplnění prostřednictvím 

mezinárodně sjednaných protokolů a úmluvy, které spolu s ní tvoří tzv. Varšavský systém. 

Další instrumenty Varšavského systému se vyznačovaly zejména tendencí k postupnému 

zpřísňování odpovědnosti, která se projevovala ve snaze zavést princip objektivní 

odpovědnosti a v postupném zvyšování odpovědnostních limitů. Roku 1999 byl pak přijat 

druhý unifikační mezinárodní dokument, kterým je Montrealská úmluva. V mnohém vychází 

právě z předchozích právních úprav, ale samozřejmě přinesla řadu novinek, jakými jsou 

změny v náležitostech přepravních dokumentů, zavedení dvoustupňového odpovědnostního 

systému pro náhradu škod v případě usmrcení a zranění cestujících, dále zavádí tzv. pátou 

jurisdikci či požadavek na adekvátní pojištění dopravců. Odpovědnostní limity jsou nově 

vyjádřeny v jednotkách SDR. Ačkoli Montrealská úmluva jasně zavádí ve svém čl. 55 

aplikační přednost před Varšavskou úmluvou v případech tam uvedených, Varšavská úmluva 

je i nadále platným předpisem, podle kterého se bude odpovědnost dopravce řídit v mnoha 

ostatních situacích. Tyto dva předpisy tudíž vedle sebe v současnosti paralelně existují a bude 

tomu tak jistě do doby, dokud se k Montrealské úmluvě nepřipojí stejný nebo větší počet 

smluvních stran, než jaký má její předchůdkyně. 

Pozornost je v této práci věnována i přímo použitelným nařízením EU, která upravují 

problematiku související s výše diskutovanou odpovědností dopravce. Za zmínku stojí 

zejména nařízení č. 261/2004 a s ním související judikatura SDEU, které byly důvodem 

vzrušených diskusí odborné veřejnosti. 


