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1. Úvod 

 

Mezinárodní letecká přeprava je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které si vyţádalo jiţ 

v počátku své existence odpovídající právní regulaci. Jak bude naznačeno v první kapitole 

věnované pojmu „letecké právo“, je právními normami upravena široká škála právních vztahů 

v oblasti letectví. S ohledem na omezený rozsah této diplomové práce není jejím cílem snaţit 

se obsáhnout tuto problematiku v celé její šíři. Tato práce je zaměřena pouze na část právní 

úpravy, kterou je moţno podřadit pod pojem „letecké právo“, a sice na odpovědnost leteckého 

dopravce při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. 

Byla to právě tato soukromoprávní otázka odpovědnosti dopravce, která si jiţ ve dvacátých 

letech minulého století vyţádala přijetí mezinárodního unifikačního dokumentu, jenţ 

souhrnně upravil a sjednotil základní pravidla. Pro leteckou dopravu je typická právě její 

mezinárodní povaha. Jejím specifikem je nepochybně schopnost překonávat velké 

vzdálenosti, rychlost, stále se zvětšující objem přepravy a rostoucí obliba uţivatelů sluţeb, tj. 

cestujících a odesílatelů nákladu. Všechny tyto atributy leteckou dopravu předurčují k tomu, 

aby byla regulována na mezinárodní úrovni. V následujících kapitolách proto bude podán také 

stručný výklad o unifikaci a odpovědnosti v obecné rovině. 

Stěţejními prameny práva v oblasti odpovědnosti dopravce při přepravě cestujících, zavazadel 

a nákladu jsou Varšavská a Montrealská úmluva, jejichţ rozbor tvoří hlavní část této práce. 

Varšavská úmluva z roku 1929 byla vůbec první mezinárodní unifikační snahou o úpravu této 

otázky. Spolu s pozdějšími protokoly a úmluvou, které ji doplnily, tvoří tzv. Varšavský 

systém. Montrealská úmluva přijatá v roce 1999 pak představuje druhou unifikační snahu 

věnovanou stejné problematice. Tato úmluva nevytváří, jak by se mohlo na první pohled zdát, 

zcela nový odpovědnostní reţim oproti původnímu, který byl zaveden Varšavským systémem. 

Naopak z něj v mnoha případech čerpá a respektuje určitou logiku a systematiku jím 

zavedenou. Z toho důvodu jsou obě úmluvy rozebírány v jediné kapitole pojednávající o 

vývoji mezinárodního leteckého práva. Ačkoli má Montrealská úmluva v případech 

uvedených ve svém čl. 55 aplikační přednost před Varšavskou úmluvou, je tato starší 

unifikační úmluva stále platným právním předpisem, který bude tvořit rozhodné právo 

v mnoha kaţdodenních situacích. S ohledem na tuto skutečnost je ve zmíněné kapitole oběma 

dokumentům věnována přibliţně stejná pozornost. Výklad se bude opírat téţ o nejznámější 
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soudní rozsudky, s jejichţ pomocí bude doplněna interpretace stěţejních ustanovení obou 

mezinárodních smluv. 

Předposlední kapitola této práce je pak věnovaná vybraným nařízením Evropské unie, jejichţ 

předmět úpravy souvisí s odpovědností dopravce v letecké přepravě cestujících a nákladu. Jak 

bylo jiţ řečeno, tato oblast je sice předurčena pro mezinárodní regulaci a unifikaci, neunikla 

však ani pozornosti evropského zákonodárce.  Kromě výkladu o nejpodstatnějších bodech této 

regionální právní úpravy je kapitola věnována i související judikatuře. 
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2. Letecké právo 

 

2.1 Pojem „letecké právo“ 

 

Letecké právo můţeme předně charakterizovat jako určitý soubor právních norem, které 

upravují problematiku spojenou s leteckým odvětvím.  Mezi tyto normy budou nepochybně 

patřit jak normy vnitrostátní, tak ty mezinárodní. Předmětem úpravy je široká škála jevů, 

oblastí a vztahů. Pod pojem „letecké právo“ tak budou spadat právní vztahy upravené 

mezinárodním právem veřejným (např. reţim vzdušného prostoru), mezinárodním právem 

soukromým (např. otázka odpovědnosti leteckého dopravce diskutovaná níţe), občanským 

právem (např. vnitrostátní úprava přepravní smlouvy) či správním právem (problematika 

registrace letadel) apod.
1
 

Letecké právo (angl. air law, něm. Luftrecht, fr. droit aérien) je některými autory vnímáno 

jako samostatný obor v systému práva. Např. Tadeusz Halewski se domnívá, ţe „letecké 

právo je samostatné a autonomní odvětví práva, které má samostatnou historii, samostatný 

systém i doktrínu“.
2
 Obdobně český autor Vladimír Mandl zastává názor, ţe „leteckým 

právem je výsek právního řádu vytvořený z hlediska předmětného dělidla právními normami 

stanovícími po výtce povinnosti seskupené kol létání“.
3
 Naproti tomu se lze setkat často           

i s jinými úhly pohledu a s názory, které se od zvolání autonomie oboru distancují                   

a které leteckému právu přiznávají spíše postavení komplexní vědecké specializace.
4
 

Problematika odpovědnosti dopravce v mezinárodní letecké dopravě
5
 je tudíţ jen jednou 

z oblastí upravených normami, které můţeme souhrnně označit jako „letecké právo“. Tyto 

normy je dále moţné zařadit mezi normy mezinárodního práva soukromého. Je pro ně, resp. 

pro soukromoprávní vztahy jimi upravené, typická přítomnost tzv. mezinárodního prvku, 

                                                 
1
 Milde, M.: Odpovědnost dopravce v mezinárodní letecké dopravě cestujících a zboţí, Studie z mezinárodního 

2
 Halewski, T.: O system prawa lotniczego, Lwow 1937, str. 12. 

3
 Mandl, V.: Letecké právo, Plzeň 1928, str. 13-14. 

4
 Op. cit. sub. 1, str. 224-225. 

5
 Ačkoli jsou mnohdy termíny „přeprava“ a „doprava“ pouţívány promiscue, ve skutečnosti je „doprava“ 

pojmem širším a představuje realizaci přemisťování v technickém smyslu, zpravidla neurčených osob nebo 

nákladu, zatímco „přeprava“ je spojena s určitou individualizací předmětu přemisťování – Horník, J.: Výklad  

 některých základních pojmů právní úpravy mezinárodní letecké přepravy, EMP č. 6/1999, ročník 8, str. 41. 
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který představuje jistou vazbu k zahraničí.
6
 V našem případě, tj. v mezinárodní letecké 

dopravě, tak bude tento mezinárodní prvek bezpochyby představován místem přistání, resp. 

místem určení, ve státě odlišném od místa vzletu.
7
 

Primárním pramenem práva pro tuto oblast leteckého práva je mezinárodní smlouva – 

zejména pak mezinárodní smlouva multilaterální. Tyto mnohostranné mezinárodní smlouvy,   

o nichţ bude řeč v dalších kapitolách, jsou prostředkem unifikace a vytvářejí nový právní 

reţim v oblasti odpovědnosti leteckých dopravců. 

                                                 
6
 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, 7. opravené a doplněné vydání, Brno – Plzeň, 2009, str. 17 a násl. 

7
 Op. cit. sub. 5, str. 42. 
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3. Metoda právní úpravy mezinárodní letecké dopravy 

 

3.1 Kolizní a přímá metoda úpravy 

 

Je potřeba zodpovědět si otázku, jaký bude způsob úpravy těchto soukromoprávních vztahů 

s mezinárodním prvkem. Nabízejí se v zásadě dvě moţnosti:  

a) kolizní metoda úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a 

b) přímá metoda úpravy.
8
 

Ad a) Pro řešení konkrétního soukromoprávního vztahu zde připadá v úvahu více právních 

řádů. O tom, který z nich bude pro danou situaci rozhodný a který bude nakonec aplikován, 

rozhodne tzv. kolizní norma. Jedná se o „zvláštní právní normu, která obsahuje kritéria pro 

určení rozhodného právního řádu“. 
9
 

Ad b) Tato metoda úpravy předpokládá existenci zvláštních hmotněprávních norem, které 

upravují přímo práva a povinnosti účastníků konkrétních právních vztahů a jsou na danou 

oblast bez dalšího přímo pouţitelné. Tyto normy jsou nejčastěji zakotveny právě 

v mezinárodních smlouvách, státům tak vzniká povinnost uvést je do svých právních řádů. 

V důsledku toho se jim dostává obecné závaznosti a navíc mají i aplikační přednost před 

vnitrostátními normami, které by stejnou otázku upravovaly odchylným způsobem.
10

 

Právě přímá metoda úpravy je metodou lépe odpovídající zvláštnostem tohoto odvětví, neboť 

umoţňuje efektivnější aplikaci konkrétních norem na právní vztahy vznikající v dnešní 

mezinárodní letecké dopravě. Vzhledem k současnému vývoji, kdy stále narůstá objem 

přepravených osob a zboţí a kdy úměrně s tím narůstá počet vztahů, které úpravu vyţadují, je 

existence takových norem nezbytně nutná. 

                                                 
8
 Op. cit. sub. 6, str. 22 a násl. 

9
 Kučera, Z., Pauknerová, M., Růţička, K. a kolektiv: Právo mezinárodního obchodu, Plzeň 2008, str. 20. 

10
 Tamtéţ, str. 20 a násl. 
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4. Odpovědnost dopravce v mezinárodním leteckém právu  

 

4.1 Obecně o smluvní odpovědnosti dopravce 

 

Snaha právně zakotvit a upravit tuto problematiku sahá k samým počátkům pravidelné letecké 

dopravy, tj. na počátek 20. století. Jiţ roku 1929 tyto první snahy vyústily v přijetí Varšavské 

úmluvy.
11

 Unifikovaná úprava smluvní odpovědnosti dopravce patří k největším přínosům 

tzv. Varšavského systému
12

 a posléze Montrealské úmluvy.
13

 

Neţ budeme dále rozebírat jednotlivé konkrétní příklady odpovědnosti dle Varšavského 

systému a Montrealské úmluvy, ráda bych nejprve stručně pojednala o smluvní odpovědnosti 

dopravce v obecné rovině. 

Koncepce této odpovědnosti je výsledkem určitého kompromisu dvou smluvních stran – 

dopravce na straně jedné a uţivatele dopravy na straně druhé. Zatímco mírnější úprava 

odpovědnosti by lépe vyhovovala zájmům leteckých dopravců, naopak přísnější podmínky 

odpovědnosti by jistě lépe chránily zájmy uţivatelů jejich sluţeb. Je logické, ţe aktuální 

platná úprava odpovědnosti dopravce se snaţí zohlednit obě zmíněná hlediska. 

Abychom mohli hovořit o smluvní odpovědnosti za škodu, musí nejprve dojít ke 

kumulativnímu naplnění následujících předpokladů: 

a) smluvní povinnost či závazek, 

b) porušení smluvní povinnosti (protiprávní chování, resp. právně relevantní škodná 

událost), 

c) vznik škody, 

d) příčinná souvislost mezi porušením závazku a vznikem škody, 

e) v případě odpovědnosti zaloţené na principu zavinění téţ existence zavinění.
14

  

 

                                                 
11

 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, publikovaná pod č. 15/1935 Sb. 
12

 Tj. Varšavská úmluva spolu s dalšími instrumenty, které ji doplňují a o kterých bude pojednáno níţe. 
13

 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsaná v Montrealu 28. května 

1999, publikovaná pod č. 123/2003 Sb. m. s. 
14

 Pauknerová, M.: Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, Praha 1985, str. 14. 
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4.2 Druhy odpovědnosti 

 

Právě skutečnost, zda je potřeba k prokázání odpovědnosti existence zavinění, zavádí další 

kategorizace odpovědnosti. Z tohoto hlediska rozlišujeme: 

I.) odpovědnost za zavinění – jejím nezbytným předpokladem je právě kumulativní 

naplnění všech shora zmíněných znaků; 

II.) odpovědnost objektivní – zde stačí, ţe nastane právní normou předvídaná situace, 

současná existence zavinění se nevyţaduje; 

III.) odpovědnost absolutní – hovoříme o ní tehdy, pokud je v případě objektivní 

odpovědnosti zcela vyloučena liberace odpovědného subjektu.
15

 

Ačkoli se rozdíl mezi odpovědností za zavinění a odpovědností objektivní zdá na první pohled 

zřejmý, v praxi mnohdy dochází ke stírání rozdílů mezi oběma principy. Tím spíše, pokud 

konkrétní úprava pojme za svou odpovědnost za presumovaného zavinění (na rozdíl od 

zavinění prokazovaného), jak je tomu v případě Varšavské úmluvy. Dojde-li k objektivnímu 

porušení povinností daných smlouvou, budeme v  případě odpovědnosti za zavinění mluvit    

o presumpci zavinění a v případě opačného principu a presumpci odpovědnosti. Obdobnou 

shodu je moţné vidět v souvislosti s vyloučením odpovědnosti, kdy u obou odpovědnostních 

principů bude nutné, aby odpovědný dopravce unesl důkazní břemeno vymezené buď 

exkulpační klauzulí, anebo liberačním důvodem.
16

 

 

4.3 Důvody vyloučení odpovědnosti 

 

Rozlišujeme dva důvody vyloučení odpovědnosti: 

a) exkulpace 

b) liberační důvod 

Ad a)  Exkulpace je důvodem vylučujícím odpovědnost v případě odpovědnosti za zavinění. 

Obecným důvodem exkulpace je nezavinění. Tzv. exkulpační klauzuli nacházíme např.     

                                                 
15

 K tomu srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Díl třetí: Závazkové právo, Páté, 

jubilejní aktualizované vydání, Praha 2009, str. 381 a násl. 
16

 Op. cit. sub. 14, str. 15-17 a str. 26. 
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v čl. 20 Varšavské úmluvy, který praví, ţe „dopravce není odpověden, prokáže-li, že on sám  

a jeho zaměstnanci učinili veškerá nutná opatření, aby zabránili škodě, nebo že nemohli tak 

učiniti“. Do této formulace je promítnuto kritérium vynaloţení potřebné péče k zabránění 

škodě, které je specifickým jevem v právních úpravách smluvní odpovědnosti dopravce.
17

 

Toto kritérium v praxi není interpretováno zcela jednotně. Někdy je moţné se setkat s tak 

přísným výkladem toho kritéria, který de facto vychyluje princip presumovaného zavinění 

směrem k principu opačnému.
18

 

Ad b) V případě objektivní odpovědnosti dopravce můţe vyloučit svou odpovědnost, pokud 

prokáţe, ţe nastala situace předvídaná některým z taxativně stanovených liberačních důvodů. 

Aplikace liberačního důvodu nikterak nesouvisí s absencí zavinění, neboť se zde odpovědnost 

od začátku presumuje bez dalšího. Za obecný liberační důvod je povaţována zpravidla vyšší 

moc (někdy téţ označovaná jako tzv. nevyhnutelné okolnosti).
19

  

K dalšímu stírání rozdílů mezi oběma hlavními odpovědnostními principy pak dochází rovněţ 

proto, ţe v aktuálních úpravách jsou mnohdy exkulpační klauzule poněkud objektivizovány 

(viz čl. 20 Varšavské úmluvy) a naopak liberační důvody vykazují určité subjektivní prvky 

(viz výše formulace „nevyhnutelné okolnosti“).
20

 

 

4.4 Charakteristické znaky odpovědnosti dopravce v mezinárodním leteckém právu 

 

Jak vyplyne z následujícího výkladu, unifikované úpravy odpovědnosti leteckého dopravce 

postupně opustily princip odpovědnosti za zavinění a nahradily jej principem objektivní 

odpovědnosti. Kromě toho byl celkový reţim odpovědnosti zpřísněn i pozvolným nárůstem 

finančních částek tvořících maximální odpovědnostní limit. Z hlediska uţivatele sluţeb 

dopravce se jedná jistě o krok vítaný. Tento počin měl ale v mnoha případech za důsledek 

nepopulárnost některých dřívějších unifikovaných úprav, jak bude uvedeno dále.  

Dalším důleţitým znakem unifikované úpravy odpovědnosti, který stojí za zmínku, je 

kogentnost takové úpravy. Je to logický krok, který má předejít potenciálnímu smluvnímu 

                                                 
17

 Op. cit. sub. 14, str. 18. 
18

 Tamtéţ, str. 63. 
19

 Tamtéţ, str. 101. 
20

 Tamtéţ, str. 15-17. 
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znevýhodnění uţivatele sluţby, tj. slabší smluvní strany. Naopak smlouvy, které by stanovily 

podmínky výhodnější, jsou bez dalšího přípustné.
21

 Těmto kogentním ustanovením musí 

odpovídat i přepravní podmínky jednotlivých dopravců.
22

 Mezinárodní úmluvy otázku 

odpovědnosti dopravce a jejího vyloučení navíc upravují poměrně celistvě, čímţ minimalizují 

moţnost subsidiárního pouţití vnitrostátních předpisů. 

                                                 
21

 Op. cit. sub. 14, str. 45. 
22

 Pauknerová, M.: Koncepce odpovědnosti dopravce v mezinárodních úmluvách o přepravě zboţí, Právník 

1981, roč. 120, str. 190. 
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5. Unifikace v mezinárodním leteckém právu 

 

5.1 Pojem unifikace 

 

Unifikaci či sjednocení práva je moţné definovat jako „záměrnou, společně podniknutou 

činnost unifikujících subjektů (států) za účelem vytvoření jednotného textu právních norem, 

který bude uveden jako platné právo do právních řádů těchto států na základě jejich 

mezinárodněprávního závazku“. Unifikací dále rozumíme i výsledek této činnosti, tj. 

konkrétní soubor unifikovaných norem.
23

 

Oblast mezinárodní dopravy – a zejména právě mezinárodní letecké dopravy – patří k těm 

sférám, kde bylo dosaţeno velkých úspěchů na poli unifikace a pro které je právě snaha 

dosáhnout sjednocení úpravy po dlouhá desetiletí typická. Mezi otázky, které si vyţádaly 

sjednocení úpravy, patří především jiţ zmíněná odpovědnost dopravce. Je tomu tak proto, ţe 

unifikace a přímá metoda úpravy lépe vyhovují potřebám dynamického trhu letecké dopravy, 

posilují právní jistotu účastníků vztahu a jde koneckonců o variantu mnohem přehlednější, 

neţ kdyby byla předmětná ustanovení roztříštěna do mnoha národních právních řádů              

a rozhodné právo by se mělo volit podle kolizních norem.  

Vzhledem k tomu, ţe tato práce pojednává primárně o odpovědnosti dopravce v mezinárodní 

letecké dopravě, je pro tuto oblast relevantním pramenem práva mnohostranná mezinárodní 

smlouva. Normy, které jsou v takových úmluvách unifikovány, jsou normy hmotněprávní 

(mimo to rozeznáváme např. ještě unifikaci norem kolizních, norem mezinárodního práva 

procesního apod.)
24

 

 

5.2 Problematické oblasti unifikace  

 

Obsahová dokonalost rodící se unifikační úmluvy ještě zdaleka nemusí znamenat její reálný 

úspěch. Zda konkrétní úmluva bude potenciálními účastníky přijata za svou a zda vůbec získá 

                                                 
23

 Op. cit. sub. 6, str. 65. 
24

 Tamtéţ. 
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počet ratifikací potřebný pro vstup v platnost, totiţ mnohdy závisí na tom, jaká je aktuální 

politická a ekonomická situace jak konkrétního účastníka, tak v globálním měřítku.
25

 V této 

souvislosti mě napadá uvést jako příklad situaci, která předcházela přijetí Montrealské 

úmluvy. Velké debaty panovaly zejména o přijetí a akceptovatelnosti tzv. páté jurisdikce (viz 

níţe), která byla jedním z nových přínosů Úmluvy a která byla prosazována zejména 

Spojenými státy americkými. Čelila naopak velké kritice ze strany některých evropských 

zemí (zejména Francie) a hlasité negativní ohlasy se ozývaly ze států hospodářsky hůře 

situovaných. Hlavními argumenty proti bylo, ţe přijetí nové Úmluvy zahrnující pátou 

jurisdikci bude mít neblahý finanční dopad na malé a středně velké letecké dopravce zejména 

v rozvojových zemích, neboť pokud budou akceptací páté jurisdikce vystaveni nutnosti nést 

vyšší kompenzace (typicky přiznávané zejm. soudy v USA), odrazí se tento fakt i na ceně 

letenek, coţ bude vést v konečném důsledku k nepřiměřené zátěţi daných leteckých dopravců 

a stagnaci rozvoje letecké dopravy v daných regionech. Kritici dále uváděli, ţe pokud z tohoto 

důvodu Úmluva některými zeměmi přijata nebude, byla veškerá unifikační snaha de facto 

zbytečná, neboť tím Úmluva ztratí svůj globální význam. Naopak Spojené státy americké 

vyvíjely poměrně velký tlak na prosazení páté jurisdikce. Předem daly na srozuměnou, ţe 

začlenění páté jurisdikce do jakékoli nové unifikační úmluvy je pro ně nezbytným 

předpokladem jejich účasti na ní.
26

 Domnívám se, ţe konkrétně Spojené státy americké 

v historii unifikačních snah v oblasti letecké dopravy mnohdy velmi tvrdě a nekompromisně 

zastávaly své zájmy, na druhou stranu je jistě pravda, ţe bez jejich účasti by takové unifikační 

instrumenty těţko mohly nabýt skutečného globálního významu. 

Dále se ukázala být v minulosti jako problematická paralelní existence více unifikačních 

instrumentů, které se vztahují k jedné oblasti. Konkrétně v případě tzv. Varšavského systému 

byla nejprve roku 1929 ratifikována Varšavská úmluva, která byla posléze v následujících 

desetiletích doplňována a obměňována na ni navazujícími dalšími dokumenty. Protoţe však 

počet a sloţení účastníků prvotní Varšavské úmluvy vţdy nekorespondoval s počtem              

a sloţením účastníků pozdějších protokolů a úmluvy, došlo v praxi k tomu, ţe původně 

zamýšlený jednotný právní reţim, který měl být Varšavským systémem zaveden, vzal za své. 

V důsledku toho, ţe různé státy byly smluvnímu stranami různých instrumentů, došlo 

k vzniku několika variant aplikovatelných právních reţimů, resp. plurality reţimů 

                                                 
25

 Pauknerová, M.: Unifikace práva mezinárodního obchodu a její limity, Právník 1987, roč. 126, str. 38-41. 
26

 Pradhan, D.: The Fifth Jurisdiction Under the Montreal Liability Convention: Wandering American or 

Wandering Everybody? Journal of Air Law and Commerce, Fall 2003, Number 4, str. 724-727. 
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odpovědnosti leteckého dopravce.
27

 Jistě i tento fakt byl jedním z důvodů, proč vyvstala 

potřeba vytvořit novou unifikační úmluvu.  

Obdobný případ je moţné spatřovat v paralelní existenci úprav na univerzální úrovni ve 

vztahu k úpravám partikulárním, tj. v rámci integračního seskupení jako je Evropská unie. 

Pokud mají takové úpravy vedle sebe efektivně fungovat, je jistě nezbytné, aby byl nejlépe za 

pomoci kompetenční klauzule vymezen jejich vzájemný vztah.
28

 V dalším textu se budeme 

věnovat aktuálním unifikačním instrumentům v globálním i partikulárním slova smyslu 

podrobněji (k vzájemnému vztahu úpravy univerzální a přijaté v rámci EU viz 7. kapitola, 

zejména relevantní rozsudky SDEU). 

 

 

                                                 
27

 Viz k tomu Došková, J.: Některé otázky unifikace v mezinárodní letecké dopravě, Acta Universitatis Carolinae 

– Iuridica 2, 1980, str. 169. 
28

 Op. cit. sub. 25, str. 36-38 , 41 a 44-45. 
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6. Vývoj mezinárodního leteckého práva 

 

6.1 Nástin vývoje, který předcházel přijetí Varšavské úmluvy 

 

První pokusy o právní úpravu otázek spojených s letectvím jsou zaznamenány na počátku 20. 

století (pomineme-li však právní úpravy jednodušších způsobů dopravy vzduchem, kdy lze jiţ 

v 18. století najít předpisy upravující např. reţim letu horkovzdušných balónů)
29

, tedy ve 

stejné době, kdy se uskutečnily první lety. První uskutečněné lety, stejně jako první právní 

úpravy, byly toliko vnitrostátní povahy. 

Historicky prvním pravidelným mezinárodním letem
30

 byl let na lince Paříţ-Brusel 

uskutečněný 22. března roku 1919. Jen o pár měsíců později, dne 25. srpna roku 1919, byla 

zprovozněna první mezinárodní linka s denní frekvencí, která spojila Londýn s Paříţí.
31

 Pro 

srovnání ČSA, které byly zaloţeny roku 1923 a řadí se tím mezi nejstarší dosud existující 

dopravce světa, uskutečnily svůj první mezinárodní let na lince Praha-Zábřeh 1. července 

1930.
32

 

Výše zmíněné první vnitrostátní úpravy leteckého práva se snaţily zejména vypořádat 

s otázkou přeletů cizích letadel nad vlastním územím. Během první světové války se vůči této 

otázce vymezila řada států. Státy povaţované za neutrální mnohdy ve snaze zajistit si 

bezpečnost vztáhly neutralitu i na vzdušný prostor, tj. zakázaly lety cizích letadel nad svým 

územím.
33

 Tato pozvolna se formulující myšlenka byla poté vyjádřena jakoţto tzv. princip 

suverenity nad vzdušným prostorem roku 1919 v Paříţské úmluvě.
34

 

Přijetí Paříţské úmluvy bylo jedním z výsledků mírové konference svolané roku 1919 do 

francouzské metropole. Význam tohoto dokumentu tkví jednak ve formulaci principu 

suverenity nad vzdušným prostorem a dále v tom, ţe tento dokument je vůbec první 

mezinárodní smlouvou v oblasti leteckého práva.  

                                                 
29

 Čapek, J., Klíma, R., Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva, 2005, str. 11. 
30

 Milde, M. uvádí, ţe „za mezinárodní leteckou dopravu lze pokládat takovou dopravu, při níž letecká trať vede 

přes území cizího státu nebo na území cizího státu končí“ – op. cit. sub. 1, str. 227. 
31

 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/1919_in_aviation. 
32

 Zdroj: www.csa.cz. 
33

Op. cit. sub. 29, str. 12. 
34

 Úmluva o úpravě letectví, publikovaná pod č. 35/1924 Sb. 
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Paříţská úmluva ve svém čl. 1 uvádí, ţe kaţdý stát má úplnou a výlučnou suverenitu nad 

vzdušným prostorem nad svým územím. Princip suverenity nad vzdušným prostorem je 

jedním ze stěţejních principů v leteckém právu, který je určující pro mnoho dalších principů  

a pravidel. Tuto suverenitu je potřeba vnímat jakoţto součást státní suverenity. V čl. 2 a 3 

Úmluvy si státy dále smluvily právo pokojného přeletu cizích letadel nad svým územím       

(tj. letadel civilních) s tím, ţe z důvodů vojenských či veřejné bezpečnosti má stát právo 

zakázat přelety letadel nad určitými oblastmi svého území. Kromě této problematiky upravila 

Paříţská úmluva např. i pravidla pro označování a registraci letadel. Obsah Úmluvy měl 

v následujících letech značný vliv na podobu vnitrostátních předpisů o letectví. 

Vedle těchto otázek bylo potřeba ale na mezinárodní úrovni začít řešit i problematiku 

soukromoprávní, tj. otázky odpovědnosti dopravce, a stále více sílila potřeba unifikace, neboť 

dosavadní vnitrostátní úpravy byly nejednotné. Z iniciativy francouzského ministerského 

předsedy R. Poincaré se nakonec v roce 1926 schází za účasti delegátů 41 států tzv. I. 

mezinárodní konference o soukromém právu leteckém. Delegáti zúčastněných zemí se shodli 

na tom, ţe je zapotřebí sjednotit formu a náleţitosti dopravních dokumentů a otázky 

odpovědnosti dopravce. Pro potřeby vypracování znění úmluvy, která by odpovídala 

soudobým poţadavkům rozvoje letecké dopravy, byl ustaven stálý orgán CITEJA (Comité 

Internationale Technique d´Experts Juridiques Aériens).  

Konečně ve dnech 4.-12. října 1929 se koná ve Varšavě tzv. II. mezinárodní konference         

o soukromém právu leteckém, kde je účastníky konference předešlé schválen návrh 

vypracovaný CITEJA jako „Úmluva o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké 

dopravě“ (dále jako „Varšavská úmluva“ či zkráceně „VÚ“).
35

 Úmluva vstoupila v platnost 

13. února 1933 a pro Československo poté 15. února 1935. V současné době má Úmluva 152 

smluvních stran, resp. 137 smluvních stran v případě Varšavské úmluvy změněné v Haagu    

r. 1955.
36

 

Varšavská úmluva byla první úmluvou, která významným způsobem na mezinárodní úrovni 

unifikovala otázky formy a náleţitostí přepravních dokumentů a odpovědnosti dopravce. 

                                                 
35

 Viz zákon  č. 15/1935 Sb. a zákon č. 243/1933 Sb. 
36

 http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx - Current lists of parties to 

multilateral air law treaties, stav k 1.1.2011. 

http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx
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Z moţných přístupů k unifikaci se CITEJA rozhodla pro jakousi střední cestu, kdyţ znění 

návrhu a posléze Úmluvy unifikovalo výlučně otázky mezinárodní letecké dopravy.
37

 

Varšavská úmluva a ji doplňující pozdější předpisy vytvořily jiţ zmíněný Varšavský systém. 

Úmluva na dlouhá léta vytvořila poměrně stabilní a funkční systém a byla ratifikována velkou 

většinou států světa. 

Z důvodu omezeného rozsahu této práce a jejího zaměření není moţné blíţe popsat vývoj 

práva mezinárodní letecké dopravy v širším měřítku. Od prvních dokumentů, které byly 

zmíněny, aţ do dnešního dne byla přijata celá řada mezinárodních úmluv, které upravují 

širokou škálu nejrůznějších právních vztahů, jak o nich bylo stručně pojednáno v 1. kapitole. 

K nejdůleţitějším z nich jistě patří např. Úmluva o mezinárodním civilním letectví z roku 

1944 (tzv. Chicagská úmluva), jejíţ část druhá v sobě zahrnuje statut ICAO, dále mnohé 

úmluvy týkající se protiprávních činů spáchaných ve vzdušném prostoru (např. Úmluva o 

trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, Tokio, 1973), mezinárodní 

úmluvy řešící problematiku škody způsobené letadlem třetím osobám (např. Úmluva o 

škodách způsobených cizím letadlem třetím stranám na zemském povrchu, Řím, 1952), četné 

dokumenty, jejichţ ustanovení upravují otázky řízení letového provozu, ţivotního prostředí a 

mnohé další. Mimo to jsou obdobné otázky regulovány převáţně formou nařízení i na úrovni 

EU.  

 

6.2 Varšavská úmluva 

 

Jak bylo jiţ uvedeno, přínosem Varšavské úmluvy je zejména sjednocení formy a náleţitostí 

přepravních dokumentů a odpovědnosti dopravce. Varšavskou úmluvu nelze vnímat jakoţto 

izolovaný instrument unifikace, protoţe později přijaté protokoly a úmluva, které ji doplňují  

a novelizují, přinesly mnohé podstatné změny. Tyto změny buď představovaly přímou 

novelizaci Úmluvy, nebo alespoň změnu odpovědnostního reţimu, který zavedla. Jak bylo 

zmíněno v kapitole o unifikaci, právě skutečnost, ţe ne všichni účastníci Varšavské úmluvy 

přistoupili také k těmto novelizacím a doplňkům, měla za následek vznik poměrně 

nepřehledné situace, kdy pro různé státy v praxi platily různé právní reţimy.  

                                                 
37

 Uvaţovalo se téţ o tom, ţe by se unifikace vztahovala i na dopravu vnitrostátní. Od tohoto návrhu však bylo 

upuštěno. K tomu blíţe Milde, M., cit. dílo, str. 230-233. 
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Ačkoli vstoupila roku 2003 v platnost Montrealská úmluva, nic to nemění na faktu, ţe 

původní Varšavská úmluva je stále platným dokumentem, jehoţ ustanovení se i nadále 

aplikují na četné případy, jak bude posléze blíţe vysvětleno. Nejedná se tedy o jakýsi „mrtvý“ 

dokument, který lze vnímat toliko jako vzor novější úpravy. Daleko vhodnější je mluvit         

o paralelní existenci obou dokumentů, z nichţ právě Varšavská úmluva má stále daleko větší 

počet smluvních stran. Z těchto důvodů jsem se rozhodla věnovat Varšavské úmluvě 

potřebnou pozornost a rozloţit výklad o těchto dvou unifikačních dokumentech do dvou 

separátních částí. 

 

6.2.1 Působnost 

 

Nejprve je potřeba si zodpovědět otázku, ve kterých případech je Varšavská úmluva vůbec 

aplikovatelná. Odpověď nám dávají první dva články jejího textu: 

 Podle čl. 1 odst. 1 se „Úmluva vztahuje na veškerou mezinárodní dopravu osob, zavazadel 

nebo zboží provozovanou letadlem za úplatu. Vztahuje se rovněž na bezplatnou dopravu, 

kterou provádí letadlem dopravní letecký podnik“. 

Odst. 2 téhoţ článku dále uvádí, ţe „Mezinárodní dopravou ve smyslu této Úmluvy je každá 

doprava, při které podle ujednání stran leží místo odletu a místo určení, ať již dojde 

k přerušení dopravy nebo k překládání či nikoliv, buď na území dvou Vysokých smluvních 

stran, nebo na území pouze jedné Vysoké smluvní strany, je-li stanovena zastávka na území 

jiného státu, i když tento stát není Vysokou smluvní stranou. Bez takové zastávky se doprava 

mezi dvěma místy na území jediné Vysoké smluvní strany nepovažuje za mezinárodní ve 

smyslu této Úmluvy“.  

Odst. 3 téhoţ článku rozebírá, za jakých podmínek se doprava prováděná postupně několika 

dopravci povaţuje za nepřerušenou dopravu. 

Jak je z výše uvedeného patrné, nezbytnou podmínkou aplikovatelnosti VÚ je mezinárodní 

charakter dopravy. Pozornost je zde třeba zaměřit na formulaci „podle ujednání stran“, tj. dle 

ustanovení konkrétní přepravní smlouvy. Jak totiţ poukazuje Milde, aby v daném případě byl 

naplněn poţadavek mezinárodního charakteru dopravy, je zde důleţitý právě původní smluvní 

úmysl přeletu hranice. Ţe k faktickému přeletu státní hranice reálně nedojde (např. kvůli 
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nutnosti nouzového přistání v jiném bodě), je irelevantní, neboť podstatné je zde právě 

prvotní smluvní ujednání stran. Naproti tomu jestliţe původně strany s takovým přeletem 

státní hranice nepočítaly, a přesto k němu neplánovaně došlo, nečiní takový faktický stav 

z této dopravy dopravu mezinárodní.
38

 

Dalším atributem je dle čl. 1 odst. 1. úplatnost takto poskytnuté sluţby. Ovšem rovněţ 

v případě dopravy bezplatné bude VÚ pouţitelnou, je-li doprava prováděna dopravním 

leteckým podnikem.  

Článek 2 výslovně vylučuje aplikovat VÚ na dopravu listovní pošty a poštovních balíků. 

 

6.2.2 Náležitosti dopravních listin 

 

V mezinárodní letecké dopravě se můţeme setkat se třemi základními dopravními 

dokumenty. Jsou jimi: 

a) letenka  

b) zavazadlový lístek 

c) letecký nákladní list 

Postupný rozvoj letecké dopravy si vyţádal unifikaci základních náleţitostí těchto 

dokumentů. Protoţe původní znění VÚ přestalo díky prudkému rozvoji tohoto odvětví 

v některých bodech vyhovovat aktuálním potřebám, došlo jiţ roku 1955 Haagským 

protokolem
39

 k některým podstatným úpravám náleţitostí dopravních listin. Haagský protokol 

především tyto náleţitosti značně zjednodušil a odstranil některé nelogické formulace. 

Náleţitosti dopravních listin jsou upraveny v hlavě II. Úmluvy. 

Ad a) Jak stanoví ve svém čl. 3 VÚ, musí být při dopravě cestujících vydána letenka 

s konkrétními náleţitostmi. Zatímco původní znění VÚ bylo poměrně bohaté na výčet těchto 

náleţitostí, vlivem Haagského protokolu došlo k jejich redukci a tím ke zjednodušení úpravy. 

Nadále proto letenka měla obsahovat tyto údaje: 

1. označení míst odletu a určení; 

                                                 
38

 Milde, M., cit. dílo, str. 235. 
39

 Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná 

ve Varšavě dne 12. října 1929, publikovaný pod č. 15/1966 Sb.  
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2. leţí-li místa odletu a určení na území jediné smluvní strany a předvídá-li se jedna 

nebo několik zastávek na území jiného státu, označení alespoň jedné takové 

zastávky; 

3. oznámení, kterým se upozorňuje, ţe pro dopravu cestujících, kteří podnikají cestu, 

jejíţ konečné určení nebo zastávka leţí v jiné zemi neţ v zemi odletu, můţe platit 

Varšavská úmluva.  

Ad 3) Účelem tohoto oznámení bylo informovat cestující o tom, ţe VÚ upravuje a ve většině 

případů také omezuje odpovědnost dopravce v případech zranění či usmrcení, jakoţ i při 

ztrátě nebo poškození zavazadel. 

Jak je dále zřejmé z čl. 3 odst. 2, je letenka důkazem o tom, ţe byla uzavřena dopravní 

smlouva, nebude-li prokázán opak. Nesprávnost nebo ztráta letenky zásadně nemají vliv na 

existenci či platnost dopravní smlouvy. Důleţitým ustanovením je zmínka o tom, ţe 

v případě, kdy by letenka neobsahovala oznámení uvedené v bodě 3), nemohl by se dopravce 

dovolávat čl. 22 VÚ, který omezuje odpovědnost dopravce konkrétními finančními částkami. 

Tentýţ důsledek Úmluva předvídá pro případ, kdy do letadla nastoupí se souhlasem dopravce 

cestující, aniţ by mu byla vydána letenka. 

 

Ad b) Zavazadlový lístek je druhým z hlavních přepravních dokumentů. Neţ se dostaneme 

k tomu, jaké náleţitosti pro něj předvídá VÚ, je potřeba nejprve podotknout, ţe vydání 

zavazadlového lístku je pojmově spjato s přepravou tzv. zapsaného zavazadla, tj. zavazadla, 

které je po dobu letu přepravováno mimo dosah cestujícího v nákladovém prostoru letadla. 

Naproti tomu tzv. nezapsaným či téţ kabinovým zavazadlem rozumíme osobní předměty, 

které jsou po celou dobu letu pod dozorem cestujícího. Haagský protokol i zde, stejně jako 

v případě úpravy náleţitostí letenky, redukoval obligatorní náleţitosti zavazadlového lístku. 

Tím opět došlo k zpřehlednění a zjednodušení úpravy. 

Podle čl. 4 odst. 1 musí zavazadlový lístek (dle textu VÚ „průvodka pro zavazadla“), pokud 

není spojen s letenkou nebo v ní obsaţen
40

, obsahovat obdobně jako letenka: 

                                                 
40

 V praxi se převáţně zavazadlový lístek a letenka spojují v jediný dokument. Tuto praxi dokládá i článek 1.1 

Přepravních podmínek ČSA, kdyţ pojem „letenka“ vykládá jako „cestovní a zavazadlový lístek vystavený 

dopravcem nebo jeho agentem cestujícímu, podle kterého se provádí doprava cestujícího a přeprava jeho 

zavazadel“. 
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1. označení míst odletu a určení; 

2. leţí-li místo odletu a určení na území jediné smluvní strany a předvídá-li se jedna 

nebo několik zastávek na území jiného státu, označení alespoň jedné z této 

zastávek; 

3. oznámení upozorňující, ţe pro dopravu, jejíţ konečné určení nebo zastávka leţí 

v jiné zemi neţ v zemi odletu, můţe platit Varšavská úmluva, která upravuje a téţ 

ve většině případů omezuje odpovědnost dopravce při ztrátě či poškození 

zavazadel. 

Ad 3) Oznámení upozorňující na moţnou aplikaci VÚ, které je obdobně formulováno 

v případě letenky, zavazadlového lístku a téţ níţe u leteckého nákladního listu, je 

ustanovením zvláštní důleţitosti. Jak se domnívá Milde,
41

 je potřeba v souhlasu cestujícího 

s takovým upozorněním spatřovat volbu práva, tj. podřízení se reţimu Varšavské úmluvy.     

A mimo to ta část oznámení, která výslovně stanoví, ţe VÚ omezuje odpovědnost dopravce, 

má vést cestujícího ke zváţení, zda není vhodné uzavřít vlastní individuální pojištění. 

Z výše uvedeného je zřejmá podobnost náleţitostí letenky a zavazadlového lístku. Stejnou 

podobnost je moţné spatřit v čl. 4 odst. 2, který vychází ze stejné logiky jako předchozí čl. 3 

odst. 2, tj. uvádí, ţe nebude-li zavazadlový lístek (ledaţe by byl spojen s letenkou nebo v ní 

obsaţen) obsahovat oznámení dle bodu 3), nebude dopravce oprávněn se dovolávat 

ustanovení omezujícího jeho odpovědnost. Stejná sankce je i zde předvídána tehdy, jestliţe 

dopravce převezme zapsaná zavazadla, aniţ bude vydán zavazadlový lístek.  

 

Ad c) Třetím dopravním dokumentem je letecký nákladní list. VÚ mu na rozdíl od 

předchozích dvou dopravních dokumentů věnuje v čl. 5- 16 o něco větší pozornost. Stejně 

jako v případech předešlých ale i zde platí, ţe Haagský protokol původní úpravu zjednodušil.  

VÚ v čl. 5-7 stanoví, ţe dopravce má právo po odesílateli zboţí ţádat, aby vyhotovil a jemu 

odevzdal letecký nákladní list. Na rozdíl od dvou předchozích případů je zde tudíţ tvůrcem 

dokumentu druhá smluvní strana, tj. odesílatel zboţí. Je-li zásilek více, můţe dopravce po 

odesílateli ţádat vydání více leteckých nákladních listů. Odesílatel naproti tomu má právo po 

dopravci ţádat přijetí této listiny. Letecký nákladní list je vyhotoven ve třech prvopisech        

a odevzdán spolu se zboţím. Dopravce musí listinu podepsat dříve, neţ dojde k naloţení 

                                                 
41

 Milde, M.: cit. dílo, str. 239 a 241. 
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zboţí do letadla. Odst. 5 čl. 6 předvídá i moţnost, ţe na ţádost odesílatele vyhotoví letecký 

nákladní list dopravce. 

Následně čl. 8 určuje náleţitosti leteckého nákladního listu. Zde je opět patrná shoda 

s náleţitostmi předchozích přepravních dokumentů. Jedná se o: 

1. označení míst odletu a určení; 

2. leţí-li místo odletu a určení na území jediné smluvní strany a předvídá-li se jedna 

nebo několik zastávek na území jiného státu, označení alespoň jedné ze zastávek; 

3. oznámení, kterým se odesílatelé upozorňují, ţe má-li doprava konečné určení nebo 

zastávku v jiné zemi neţ v zemi odletu, můţe se na ni vztahovat Varšavská 

úmluva, která ve většině případů omezuje odpovědnost leteckého dopravce za 

ztrátu nebo poškození zboţí. 

Stejně jako v předchozích případech i zde platí, ţe absence oznámení (viz bod č. 3) má za 

následek, ţe se dopravce nebude oprávněn dovolat omezení odpovědnosti daného čl. 22 VÚ. 

Totoţná sankce je v čl. 9 předvídána pro případ, kdy je za souhlasu dopravce do letadla 

naloţeno zboţí, aniţ byl vystaven dotčený dokument. 

Na rozdíl od předchozích dvou dokumentů zde ale výrazný průlom ve vzájemných právech    

a povinnostech smluvních stran představuje čl. 10, kdyţ stanoví, ţe odesílatel ručí za přesnost 

údajů a prohlášení o zboţí v leteckém nákladním listu a ţe bude odpovědný za kaţdou škodu, 

kterou utrpí dopravce či kdokoli jiný, vůči němuţ je dopravce odpovědný proto, ţe tyto údaje 

byly nesprávné, nepřesné nebo neúplné. 

Za pozornost jistě stojí ještě čl. 11 odst. 2, kdyţ říká, ţe údaje v leteckém nákladním listu 

ohledně váhy, rozměrů, balení zboţí a počtu zásilek jsou důkazem, pokud nebude prokázán 

opak, zatímco v případě jiných údajů (např. stavu zboţí) to automaticky neplatí.  

Varšavská úmluva nikterak nebrání tomu, aby byl vydán převoditelný letecký nákladní list 

(viz čl. 15 odst. 3). Převoditelnost a tudíţ obchodovatelnost by tento přepravní dokument 

povýšila na cenný papír. Milde je ale poněkud skeptický ohledně přínosu tohoto ustanovení 

pro mezinárodní obchodní styk, neboť se domnívá, ţe z důvodu rychlosti letecké dopravy se 

můţe letecký nákladní list jen stěţí stát obchodovatelným dříve neţ zboţí samo.
42

 S tímto 

závěrem nelze neţ souhlasit. Zatímco z důvodu rychlosti letecké dopravy je praktický význam 

                                                 
42

 Milde, M.: cit. dílo, str. 246. 
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takového ustanovení jen malý, naopak např. v námořní dopravě má obchodovatelnost 

konosamentu velkou váhu. 

Co je moţné vyvodit z výše nastíněné úpravy přepravních dokumentů: jednak je moţno tyto 

listiny chápat jako důkaz o uzavření a podmínkách přepravní smlouvy, dále je zjevný úzký 

vztah mezi nimi a odpovědností dopravce, neboť vtělením oznámení o moţnosti aplikace 

Varšavské úmluvy dochází mezi stranami ke konsenzu ohledně podřízení se reţimu Úmluvy a 

naopak při absenci téhoţ oznámení v přepravním dokumentu dochází k situaci, kdy se 

dopravce nebude moci dovolat omezení své odpovědnosti (k tomu srov. čl. 3 odst. 2, čl. 4 

odst. 2 a čl. 11 odst. 1 VÚ). 

 

6.2.3 Odpovědnost dopravce 

 

Odpovědnost dopravce je upravena v hlavě III. Varšavské úmluvy. Pokusme se nyní shrnout 

základní principy, na kterých tato úprava spočívá. 

Dopravce především odpovídá za: 

1. škodu, která nastala tím, ţe došlo k usmrcení, zranění nebo jiné tělesné újmě 

cestujícího, pokud k nehodě, která způsobila škodu, došlo v letadle nebo při 

operacích spojených s nastoupením do letadla a vystoupením z něho (viz čl. 17 

VÚ); 

2. škodu vzniklou zničením, ztrátou nebo poškozením zapsaných zavazadel nebo 

zboţí, pokud ke škodné události došlo za letecké dopravy (viz čl. 18 odst.1 

VÚ); 

3. škodu, která vznikla při letecké dopravě zpoţděním cestujících, zavazadel nebo 

zboţí (viz čl. 19 VÚ). 

Ad 2) Předmětný článek 18 ve svém odst. 2 a 3 blíţe specifikuje, co je třeba rozumět „dobou 

letecké dopravy“. Touto dobou je především časový úsek, po který jsou zapsaná zavazadla     

a zboţí během manipulací v objektu letiště nebo v letadle pod dozorem dopravce.  
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Z výše uvedeného je patrné, ţe některé pojmy (např. „operace spojené s nastoupením do 

letadla a vystoupením z něho“) jsou formulovány dosti neurčitě. Odpověď na to, co si pod 

nimi představit konkrétně,  dává judikatura – viz níţe. 

 

6.2.3.1 Omezení odpovědnosti dopravce 

 

Typickým znakem úpravy odpovědnosti dopravce v mezinárodních unifikacích leteckého 

práva je omezení rozsahu odpovědnosti určitou maximální částkou pro jednotlivé výše 

naznačené typy škodných událostí, ke kterým můţe v souvislosti s leteckou přepravou dojít. 

Maximální částka v případě odpovědnosti za škodu spočívající v usmrcení, zranění či jiné 

tělesné újmě cestujícího byla roku 1955 Haagským protokolem podstatně navýšena oproti 

původnímu znění Varšavské úmluvy. Takto nově stanovený vyšší limit bezpochyby lépe 

odpovídal i daleko většímu objemu letecké dopravy. Jak si lze v historii mezinárodních 

unifikačních snah v oblasti mezinárodní letecké dopravy povšimnout, Spojené státy americké 

nejednou poměrně tvrdě prosazovaly své vlastní představy o znění stěţejních bodů 

diskutovaných úmluv a protokolů. Nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy USA ţádaly, aby 

původní finanční limit daný VÚ byl napříště dokonce ztrojnásoben.
43

 Posléze přijaté znění 

Haagského protokolu bylo nakonec určitým kompromisem, neboť původní limit byl toliko 

zdvojnásoben. 

Rozsah odpovědnosti dopravce je tudíţ dle znění čl. 22 VÚZH omezen takto: 

1. při dopravě osob je odpovědnost dopravce omezena částkou 250 000,- 

franků, přičemţ na základě zvláštní úmluvy mezi dopravcem                 

a cestujícím můţe být stanovena hranice vyšší; 

2. při dopravě zapsaných zavazadel a nákladu je odpovědnost dopravce 

omezena částkou 250,- franků za kilogram, přičemţ pokud cestující 

nebo odesílatel zboţí učiní zvláštní prohlášení o zájmu na dodání do 

místa určení a zaplatí příslušný poplatek, bude dopravce povinen 

uhradit sumu odpovídající částce uvedené v prohlášení; 

3. v případě nezapsaných zavazadel je odpovědnost dopravce omezena 

částkou 5000,- franků u kaţdého cestujícího. 
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 Viz k tomu Milde, M.: cit. dílo, str. 253. 
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Tyto částky představují maximální rozsah odpovědnosti dopravce. Poškozený, tj. 

v konkrétním případě cestující nebo odesílatel, musí dokázat, ţe škoda, která mu vznikla, je 

rovna nebo event. převyšuje maximální hranici. Pokud škoda takové výše nedosahuje, bude 

uhrazena jen škoda skutečná.
44

 

Výše uvedené maximální limity odpovědnosti dopravce jsou vyčísleny konkrétní sumou ve 

francích. Čl. 22 odst. 5 proto vysvětluje, ţe je tím myšlena měnová jednotka, „která se svou 

hodnotou rovná šedesáti pěti a půl miligramu zlata o ryzosti devítiset tisícin. Tyto částky lze 

převádět na kteroukoli státní měnu v zaokrouhlených číslech. Nejde-li o zlaté státní měny, 

převedou se tyto částky v případě soudního řízení podle hodnoty těchto měn ve zlatě v den 

rozsudku“. Toto ustanovení je jedním z dalších přínosů Haagského protokolu. Původně 

Varšavská úmluva označovala tuto měnovou jednotku jako tzv. francouzský frank (resp. 

Poincarého frank)
45

 s obdobným zlatým krytím, ale nedávala jasnou odpověď a návod 

v otázkách převodu na jiné státní měny. Haagský protokol tudíţ nejen vyplnil zmíněnou 

mezeru, ale nadále tuto jednotku pojímá jiţ pouze abstraktně, bez návaznosti na národní 

platidlo, kdyţ ji označuje jen jako „frank“. 
46

  

Varšavská úmluva ovšem předvídá situace, kdy dochází k prolomení tohoto omezení 

odpovědnosti. Některé tyto případy byly naznačeny jiţ výše, proto uvádím nyní jen stručný 

přehled: 

- v prvním případě se čl. 22 VÚ nemůţe dopravce dovolávat v případě, kdy 

dopravní dokumenty nesplňují obligatorní náleţitosti (při absenci oznámení           

o moţné aplikaci Varšavské úmluvy), a dále v některých jiných případech 

předvídaných v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 a čl. 9, jak bylo blíţe popsáno 

v podkapitole věnované náleţitostem dopravních dokumentů; 

- další takový případ je moţno spatřit v čl. 22 odst. 2a), který sice uvádí, ţe 

odpovědnost dopravce je při dopravě zapsaných zavazadel a nákladu omezena 

částkou 250,- franků za kilogram, ovšem nebude tomu tak tehdy, pokud cestující 

nebo odesílatel učinil zmíněné zvláštní prohlášení; 

                                                 
44

 Milde, M., cit. dílo, str. 247. 
45

 http://en.wikipedia.org : Poincarého frank byl uţit jakoţto relevantní mnoţstevní jednotka v některých 

mezinárodních úmluvách upravujících otázky odpovědnosti – kromě Varšavské úmluvy z roku 1929 se jednalo o 

Mezinárodní úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním z roku 1969 a 

Mezinárodní úmluvu o zřízení Mezinárodního fondu náhrad za škody způsobené ropným znečištěním z roku 

1971. Tato jednotka byla později nahrazena jednotkou SDR. 
46

 K tomu Milde, M., tamtéţ,  str. 254-256. 
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- a konečně třetí případ tzv. kvalifikovaného zavinění je moţno dovodit z čl. 25 VÚ, 

který jasně říká, ţe hranice odpovědnosti stanovené čl. 22 neplatí, pokud se 

prokáţe, ţe škoda vyplývá z činu nebo z opomenutí dopravce nebo jeho 

zaměstnanců, kterého se dopustil/dopustili buď úmyslně, nebo z vědomé 

nedbalosti. Kromě toho musí být rovněţ prokázáno, ţe zaměstnanci jednali při 

výkonu své sluţby. Z textu je nepochybné, ţe tyto skutečnosti má prokázat 

poškozený. 

Naproti tomu, pokud by dopravce prokázal, ţe ke škodě přispěl, nebo ji zcela zavinil 

poškozený, můţe soud dle konkrétního vnitrostátního práva odpovědnost dopravce zmenšit 

nebo vyloučit, jak uvádí čl. 21 Úmluvy. Jak říká Milde, je toto ustanovení toliko kolizní 

normou, která odkazuje na lex fori, aby podle něj bylo posouzeno, zda a do jaké míry je 

moţné vyloučit či sníţit odpovědnost dopravce vzhledem k tomuto zavinění či spoluzavinění 

poškozeného.
47

 

 

6.2.3.2 Režim odpovědnosti dopravce 

 

Čl. 20 VÚ přímo říká, ţe „dopravce není odpověden, prokáže-li, že on sám a jeho 

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

Jak bylo popsáno jiţ v kapitole věnované odpovědnosti dopravce v obecné rovině, 

odpovědnost dopravce upravená Varšavskou úmluvou spočívá na principu odpovědnosti za 

zavinění. Mimo to lze z článku 20 dovodit, ţe se v tomto případě jedná o odpovědnost za 

presumované zavinění, kdy se zavinění dopravce předpokládá bez dalšího. Dopravce se musí 

vyvinit tím, ţe prokáţe, ţe on sám a jeho zaměstnanci učinili veškerá nutná opatření 

k zabránění škodě, jak říká tato tzv. exkulpační klauzule. Dopravce je zde tím subjektem, 

který nese důkazní břemeno.
48

 

Jiţ jsme rovněţ zmínili, ţe kritérium veškerých nutných opatření (lze se setkat s různými 

obdobnými názvy) je praxí pojímáno různě přísně. Někdy je exkulpace dopravce dokonce 

moţná jen tehdy, pokud prokáţe, ţe škoda byla způsobena okolností, která se svou kvalitou či 

charakterem blíţí vyšší moci, coţ vnáší do exkulpační klauzule určité objektivní prvky           

                                                 
47

 Milde, M.: cit. dílo, str. 274-275. 
48

 K tomu srov. Milde, M., tamtéţ, str. 258 a násl. a Pauknerová, M., dílo cit. v poznámce č. 28, str. 192 a násl. 
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a prakticky tím vychyluje celý princip k principu opačnému, tj. k principu objektivní 

odpovědnosti.
49

 

Reţim odpovědnosti dopravce zavedený Varšavskou úmluvou je navíc potřeba vnímat jako 

kogentní, jak ostatně vyplývá z čl. 23 a 32. První jmenované ustanovení upozorňuje, ţe 

neplatné a právně neúčinné budou jakékoli doloţky zprošťující dopravce odpovědnosti nebo 

stanovující niţší odpovědnostní limity. Druhé jmenované ustanovení pak stanoví neplatnost 

takových doloţek a úmluv, které byly sepsány před vznikem škody a měly za cíl odchýlit se 

od pravidel VÚ volbou jiného rozhodného práva nebo soudní příslušnosti. 

 

6.2.4 Procesní problematika 

 

Otázky procesního charakteru řeší Varšavská úmluva zejména ve svých čl. 28 a 29.  

Jak vyplývá z čl. 28 VÚ, lze ţalobu z odpovědnosti podat na území jedné ze smluvních stran, 

dle volby ţalobce přichází v úvahu tyto varianty: 

- u soudu sídla dopravce, 

- u soudu sídla jeho hlavního provozu, 

- u soudu místa, kde má dopravce provozovnu, v níţ byla smlouva sjednána 

- a u soudu místa určení. 

Pro řízení bude platný právní řád zvoleného soudu, tj. lex fori. Podle čl. 32 jsou při dopravě 

přípustné doloţky o rozhodčím řízení, pokud by se mělo rozhodčí řízení provést v místech, na 

něţ se vztahuje příslušnost soudů uvedených výše. 

Ţalobu je potřeba podat do dvou let, přičemţ lhůta počíná běţet od příchodu na místo určení, 

ode dne, kdy letadlo mělo přiletět, nebo od zastavení dopravy. Tato lhůta má prekluzivní 

charakter, protoţe jejím uplynutím ţalobní právo zaniká. Způsob výpočtu lhůty se bude 

rovněţ řídit lex fori příslušného soudu (viz čl. 29). 
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 K tomu např. Pauknerová, M.: Koncepce odpovědnosti dopravce v mezinárodních úmluvách o přepravě zboţí, 

str. 192 a násl., Pauknerová, M.: Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, str. 23 a násl. a Milde, M., cit. 

dílo,  str. 267 a násl. 
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6.2.5 Související judikatura 

 

Jelikoţ se níţe uvedené judikáty převáţně vztahují k článku 17 Varšavské úmluvy, uvádím 

vybraná soudní rozhodnutí z důvodu přehlednosti v této samostatné kapitole. 

Jedním z nejvíce diskutovaných ustanovení Varšavské úmluvy je bezpochyby čl. 17, který 

činí dopravce odpovědným za škodu, která spočívá v usmrcení, zranění nebo jiné škodě na 

těle, kterou utrpěl cestující. Nabízí se proto otázka, jak moc je tato definice flexibilní. Jedním 

z nejdůleţitějších judikátů k této otázce je rozhodnutí ve věci Air France v. Saks z roku 

1985.
50

 Federální nejvyšší soud se v tomto případě zabýval zejména definicí „nehody“ dle čl. 

17 VÚ a dospěl k tomu, ţe za nehodu je třeba povaţovat neočekávanou nebo neobvyklou 

událost, která je ve vztahu k cestujícímu způsobena vnějšími okolnostmi („unexpected or 

unusual event or happening that is external to the passenger“). Soud dále doplnil, ţe              

o nehodu se nebude jednat tehdy, jestliţe zranění vyplývá z reakce cestujícího na obvyklé, 

normální a očekávané provozní situace. V důsledku toho nemůţe být tato událost, kdy došlo 

k běţným změnám tlaku při přistání, kvalifikována jako nehoda dle čl. 17 Varšavské úmluvy. 

Soud zdůraznil, ţe definice zranění, jak bylo formulována v případu Saks, musí být na daný 

případ aplikována flexibilně poté, co byly zváţeny všechny okolnosti související se zraněním 

cestujícího. Případ Saks, resp. výše zmíněné vymezení termínu „nehoda“, se stal relevantním 

vodítkem v mnoha dalších případech. Z obdobné definice navíc vycházejí např. i britské, 

německé a jiné soudy signatářských států.
51

 Dále nebude moţno za nehodu povaţovat např. 

situace, kdy opilý cestující na palubě letadla upadne a zraní se,
52

 nebo případ, kdy dojde ke 

zranění cestujícího sedícího v uličce, jestliţe se tento zvedne ve stejný okamţik, kdy jiný 

cestující právě sundává své zavazadlo z úloţného prostoru. Soud v tomto případě došel 

                                                 
50

 Valerie Saks byla cestující na lince z Paříţe do Los Angeles. Při sestupu na přistání ucítila prudkou bolest a 

změnu tlaku v levém uchu. V cílové destinaci opustila letadlo bez toho, aniţ by o této skutečnosti informovala 

kohokoli  z posádky. Protoţe bolest neodeznívala ani v následujících dnech, vyhledala V. Saks lékaře, který 

konstatoval, ţe trvale ohluchla na levé ucho v důsledku změn tlaku v kabině při přistání. Air France v. Saks, 470 

U.S. 392 (1985). 
51

 K tomu srov. Karp, J. R.: Mile High Assaults: Air Carrier Liability under the Warsaw Convention, Journal of 

Air Law and Commerce, Fall 2001, Number 4, str. 1557 a násl.; Cobbs, L.: The Shifting Meaning of „Accident“ 

under Article 17 of the Warsaw Convention: What did the Airline know and what dit it do about it? Air & Space 

Law,  Vol. XXIV, Number 3, 1999, str. 122 a násl.; Goldhirsch, L. B.: The Warsaw Convention Annotated: A 

Legal Handbook, str. 80 a násl. 
52

 Padilla v. Olympic Airways 765 F.Supp 835 (D.C. N.Y. 1991). 
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k závěru, ţe cestující se často zvedají ze sedadel, aby uloţili nebo vyndali své osobní 

předměty z úloţných schránek, a ţe se tudíţ jedná o běţnou a očekávanou událost.
53

 

Jsou případy,
54

 kdy pod čl. 17 soudy subsumovaly i případy sexuálního obtěţování. Soud 

v případě Wallace v. Korean Air mimo jiné vyslovil domněnku, ţe prostředí letadla v daném 

kontextu ještě umocnilo bezbrannost napadené ţeny, neboť seděla u okna obklopena dvěma 

cizími muţi, které musela překonat, aby se dostala do uličky a vyhledala pomoc palubního 

personálu. K útoku navíc došlo v době, kdy kabinové osvětlení bylo po ukončení servisu 

ztlumeno na minimum. Soud se při svém rozhodnutí opřel zejména o fyzickou podstatu 

takového napadení.
55

 

Dalším diskutovaným tématem je otázka psychické újmy. Zatímco Federální nejvyšší soud 

vyloučil aplikaci čl. 17 VÚ na toliko psychickou újmu,
56

 v ostatních případech, kde se ţalobce 

neopíral jen o psychickou újmu, se názory a závěry soudů podstatně liší. Mimo to dochází 

postupně ke stírání rozdílu mezi čistě psychickou a fyzickou újmu i s ohledem na nejnovější 

lékařské poznatky, které prokázaly souvislost mezi proţitým psychickým traumatem               

a následnými fyzickými obtíţemi (tzv. „PTSD“ z angl. „post traumatic stress disorder“).
57

 

Není proto pochyb o tom, ţe na tuto skutečnost informovaný ţalobce rád poukáţe a ţe se to 

odrazí na vnímání pojmu „tělesné újmy“ (resp. „bodily injury“ či „lésion corporelle“), jak je 

popsán v ustanovení Varšavské úmluvy. Jedním z případů, kde hrál roli právě PTSD, byla 

kauza Bobian v. CSA Czech Airlines.
58

 Ţalobci tvrdili, ţe utrpěli psychickou újmu, kdyţ 

letadlo ČSA prolétalo silnou turbulencí, a následně fyzické obtíţe vyvolané proţitým 

traumatem.  Ţalobci mimo jiné poukazovali na to, ţe PTSD způsobuje biochemické                

a strukturální změny mozku. Soud nakonec neshledal, ţe by bylo tyto tvrzené obtíţe moţno 

podřadit po čl. 17 VÚ. Zatímco v případech, kdy psychická újma vyústila ve fyzické obtíţe, 

jakými jsou např. poruchy spánku, soudy většinou náhradu škody ţalobci nepřiznaly, naopak 

v situacích, kde psychická újma plyne z újmy fyzické, se soudy v zásadě postavily na stranu 

ţalobce.
59
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 Gotz v. Delta Air Lines, Inc. 12 F.Supp.2d 199 (D.C. Mass. 1998). 
54

 Jedním z takovým případů je Wallace v. Korean Air 26 Avi. 16329 (D.C. N.Y. 1999), kdy byla cestující 

ţenského pohlaví sexuálně obtěţována svým spolusedícím opačného pohlaví. 
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 K tomu blíţe Karp, J. R., cit. dílo, str. 1561 a násl. 
56

 Konkrétně v případu Eastern Airlines, Inc. v. Floyd, 499 U.S. 530, 552 (1991). 
57

 Easton, J. F., Trock, J. E., Radford, K. A.: Post Traumatic „Lésion Corporelle“: A Continuum of Bodily Injury 

under the Warsaw Convention, Journal of Air Law and Commerce, Fall 2003, Number 4, str. 665 a násl. 
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 Bobian v. CSA Czech Airlines, 232 F. Supp. 2d 319 (D.N.J. 2002). 
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 Op. cit. sub. 57, str. 697 a násl. 
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V 70. a 80. letech minulého století soudy do odpovědnostního rámce tvořeného článkem 17 

VÚ vtěsnaly i tělesné újmy, které cestující utrpěli v důsledku únosů letadel či teroristických 

útoků.
60

 

V rámci čl. 17 si dále bliţší vysvětlení zaslouţí pojmy „na palubě“ (resp. „v letadle“ dle 

českého znění VÚ) a pojmy „při jakýchkoli operacích spojených s nastoupením do letadla      

a vystoupením z něho“. Případ Herman v. Trans World Airlines
61

 se dotýká nejen 

problematiky definice zranění utrpěného na palubě na letadla, ale zároveň je případem 

rozhodnutí zmíněného v odstavci předchozím. Islámský terorista unesl dne 6. září letadlo na 

cestě z Frankfurtu nad Mohanem do New Yorku. Letadlo bylo odkloněno nad jordánské 

území, kde oběti únosu po dobu jednoho týdne setrvávali jako rukojmí na palubě letadla. 

Soud v tomto případě kvalifikoval újmu cestujících jako zranění dle čl. 17 Úmluvy.
62

 

V případech, které se týkají vystupování z letadla, bude dopravce odpovědný např. aţ do 

doby, neţ cestující dosáhne bezpečného bodu v budově letištního terminálu, resp. neprojde 

pasovou a celní kontrolou.
63

 

Článek 28 VÚ mimo jiné uvádí, ţe ţalobce můţe dle své volby podat ţalobu v místě, kde má 

dopravce provozovnu, s níţ byla sjednána přepravní smlouva. Vzhledem k faktu, ţe cestující 

v posledních letech běţně uzavírají přepravní smlouvu online při koupi letenky, bylo na 

soudní praxi, aby vyřešila, co je moţné povaţovat za toto „místo“. Dle rozhodnutí soudu ve 

věci Polanski v. KLM Royal Dutch Airlines je za takové místo nutné povaţovat to, kde došlo 

k uskutečnění posledního nezbytného kroku vedoucího k uzavření přepravní smlouvy přes 

internet. V případě, ţe tedy přes internet proběhl nákup letenky a platba, bude tímto místem 

to, kde kupující obdrţel pomocí internetu potvrzení o uskutečnění nákupu, resp. platby.
64

 

Konečně bych ještě ráda upozornila na jeden z nejznámějších rozsudků ve věci El Al Israel 

Airlines Ltd. v. Tseng.
65

 Ve jmenovaném případě byl vysloven důleţitý právní názor, kdyţ 
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 Karp, J. R., cit. dílo, str. 1567 a násl. 
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 Herman v. Trans World Airlines, Inc., 337 N.Y.S. 2d 827. 829 (N.Y. App. Div. 1970). 
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 Ricotta v. Iberia 482 F.Supp. 497 (D.C. N.Y. 1979) – cestující se zranil při přepravě autobusem, který měl 

odvézt pasaţéry od letadla do budovy terminálu. 
64

 K tomu blíţe Tompkins, G. N. Jr.: Internet Purchases and Article 28 of the Warsaw Convention, Air & Space 

Law, Vol. XXXI/1, str. 79. 
65

 El Al Israel Airlines Ltd. v. Tseng 525 U.S. 155 (1999) – cestující Tsui Yuan Tseng byla před mezinárodním 

letem z New Yorku do Tel Avivu podrobena velmi důkladné bezpečnostní prohlídce. Tuto prohlídku označila za 

„dotěrnou“ a ţalovala El Al o náhradu škody dle národního práva – blíţe k tomu Goldhirsch, L. B., cit. dílo, str. 
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s odvoláním na čl. 24 VÚ Federální nejvyšší soud uvedl, ţe v případech, kdy se jedná             

o ţalobu na náhradu škody za tělesné újmy cestujících v mezinárodní letecké přepravě, 

nemůţe ţalobce vymáhat náhradu škody s odvoláním na národní právo, jestliţe nejsou 

naplněny podmínky odpovědnosti dle Varšavské úmluvy (tvrzená újma ţalobkyně 

nenaplňovala poţadavky čl. 17 VÚ). Jinými slovy je tak pro výše zmíněné případy vyslovena 

exkluzivita VÚ a potaţmo MÚ, neboť čl. 29 Montrealské úmluvy je obdobou čl. 24 

Varšavské úmluvy (viz níţe). 

 

6.3 Haagský protokol 

 

Tzv. Haagský protokol
66

 je v pořadí dalším instrumentem Varšavského systému. Ačkoli 

samotný text Varšavské úmluvy byl zdařilým unifikačním pokusem, některé pasáţe této 

mezinárodní smlouvy přestaly logicky postupně vyhovovat potřebám tohoto dynamicky se 

rozvíjejícího odvětví. Schválení textu nové revize Varšavské úmluvy předcházelo několik let 

příprav iniciovaných Právním výborem ICAO.
67

 Roku 1955 se konala v nizozemském Haagu 

diplomatická konference zainteresovaných států, na které došlo dne 28. září k přijetí textu 

Haagského protokolu. Protokol na konferenci podepsali zástupci 26 států a v platnost vstoupil 

dne 1. srpna 1963 poté, co byl ratifikován 30 státy. Jak upozorňuje čl. XIX Protokolu, 

Varšavská úmluva tvoří s Protokolem jediný dokument, který se nazývá „Varšavská úmluva 

změněná v Haagu r. 1955“ (dále jako „VÚZH“). Bude-li Protokol ratifikovaný státem, který 

není smluvní stranou Varšavské úmluvy, přistoupí tím tento stát k Varšavské úmluvě ve znění 

Haagského Protokolu, jak praví jeho čl. XXI odst. 2. K dnešnímu dni má Haagský protokol, 

resp. VÚZH, 137 smluvních stran (zatímco Varšavská úmluva ve svém původním znění jich 

má 152, viz výše).
68

 

                                                                                                                                                         
150 a Garcia-Bennett, R.: Psychological Injuries under Article 17 of the Warsaw Convention, Air & Space Law, 

Vol. XXVI/1, February 2001, str. 53 a násl. 
66

 Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsaná 

ve Varšavě 12. října 1929, sjednaný 28. září 1955 v Haagu (publikováno pod č. 15/1966 Sb.) 
67

 ICAO (International Civil Aviation Organisation, resp. Mezinárodní organizace pro civilní letectví) je vládní 

organizací přidruţenou k OSN, která byla zaloţena roku 1944 přijetím tzv. Chicagské úmluvy. V současné době, 

tj. v prosinci roku 2010, ICAO sdruţuje 190 států – viz www.icao.int  
68

 http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx - Current lists of parties to 

multilateral air law treaties, stav k 1.1.2011. 

http://www.icao.int/
http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx
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Co je podstatou přínosu tohoto Protokolu je vysvětleno v předchozím textu, kde je                  

u jednotlivých oblastí upravených Varšavskou smlouvou popsáno, ke kterým změnám došlo 

právě důsledkem jeho přijetí. Hlavní změny můţeme stručně shrnout do následujících bodů: 

1. došlo ke zjednodušení úpravy náleţitostí dopravních listin, počet náleţitostí byl 

minimalizován a v případě všech tří dopravních dokumentů jsou nyní náleţitosti 

obdobné, coţ vytváří, jak se domnívám, lepší logickou strukturu a přehlednost celé 

úpravy;  

2. došlo ke zdvojnásobení finančního limitu dle čl. 22 odst. 1, tj. odpovědnost za kaţdého 

cestujícího je nově omezena na částku dvou set padesáti tisíc franků; 

3. došlo k podstatnému přeformulování čl. 25 VÚ, který nově a srozumitelně zakotvuje 

pravidlo, ţe v případech, kdy bude prokázáno, ţe škoda vznikla v důsledku úmyslu či 

vědomé nedbalosti dopravce nebo jeho zaměstnanců jednajících při výkonu své 

sluţby, se nebude moţno dovolat čl. 22 VÚ, který omezuje hranice odpovědnosti 

dopravce. Tento článek nově jiţ neodkazuje na lex fori, ale je novou unifikovanou 

materiální normou.
69

 

4. došlo ke zrušení čl. 20 odst. 2, který do původního znění VÚ začlenil institut 

nautického zavinění. Jedná se institut vlastní námořnímu právu, jehoţ podstatou byla 

liberace dopravce při dopravě zapsaných zavazadel a zboţí.
70

 Dopravce nebyl 

odpovědný tehdy, pokud prokázal, ţe škoda nastala chybou v ovládání letadla, ve 

vedení letadla nebo v navigaci a ţe ve všech ostatních ohledech on i jeho zaměstnanci 

učinili všechna nutná opatření, aby zabránili škodě.  

Jak bylo jiţ dříve poznamenáno, na Haagské konferenci se vedla velká diskuze právě k tématu 

navýšení limitů odpovědnosti dopravce. V případě škod, kdy dojde k usmrcení cestujícího, 

jeho zranění nebo jakémukoli jinému poškození na těle, byla tato částka nakonec 

zdvojnásobena. Snahou Spojených států amerických bylo dosáhnout rovnou z trojnásobení 

původní částky, coţ bylo naopak nemyslitelné pro státy ekonomicky slabší. USA tuto svou 

iniciativu odůvodňovaly tím, ţe americké soudy v některých případech náhrady škody ve 

vnitrostátní dopravě přisoudily částky mnohonásobně vyšší.
71

 Protoţe USA nedosáhly 
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 Milde, M., cit. dílo, str. 273. 
70

 K tomu srov. Milde, M., tamtéţ, str. 271 a Pauknerová, M.: op. cit. sub. 14, str. 37 a násl. 
71

 Milde, M., cit. dílo,  str. 253. 
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prosazení svého návrhu na konferenci, rozhodly se Haagský protokol nepodepsat.
72

 Tato 

skutečnost měla citelný negativní dopad zejména proto, ţe se tak utvořily mezi ratifikujícími 

státy a USA v oblasti mezinárodní letecké přepravy odlišné právní reţimy (tj. reţim 

Varšavské úmluvy před a po revizi Haagským protokolem). Zajímavé ovšem je, ţe Spojené 

státy přistoupily k Haagskému protokolu, resp. VÚZH, aţ v roce 2003 krátce před vstupem 

Montrealské úmluvy v platnost. Montrealské úmluva mimo to vstoupila v platnost téhoţ roku 

aţ v důsledku ratifikace Spojenými státy, které byly oním třicátým státem, jehoţ ratifikace 

byla pro vstup v platnost poţadována.
73

 

 

6.4 Guadalajarská úmluva 

 

Dalším instrumentem, který tvoří součást Varšavského systému, je Úmluva o sjednocení 

některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou neţ smluvním 

dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu (dále „Guadalajarská úmluva“),
74

 která byla 

sjednána dne 18. září 1961 v mexické Guadalajaře. Stejně jako v předešlém případě 

Haagského protokolu šlo i zde o výsledek iniciativy ICAO. Úmluva vstoupila v platnost        

1. května roku 1964 a byla ratifikována 86 státy.
75

 

Guadalajarská úmluva představuje podstatné doplnění Varšavské úmluvy v bodě, kterému VÚ 

vůbec nevěnovala pozornost. Varšavská úmluva ve svém čl. 30 toliko upravuje případ, kdy je 

doprava prováděna postupně několika dopravci, výslovně však neřeší, zda je za dopravce 

povaţován ten, kdo uzavřel smlouvu o dopravě, či majitel letadla, kterým je doprava 
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 Kretschmer, N.: Das Internationale Privatrecht der zivilen Verkehrsluftfahrt, Schriften zum Internationalen 

und vergleichenden Privatrecht, Band 2, Frankfurt am Main 2003, str. 50. 
73

 Viz k tomu: Byerly, J. R., Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs: Testimony Before the Senate 

Foreign Relations Committee, Washinghton, D.C.,17.6.2003, dostupné z http://usinfo.state.gov – Byerly velmi 

kladně hodnotí přínos Montrealské úmluvy, neboť se do ní podařilo vtělit základní poţadavky prosazované 

USA. V době tohoto projevu byla MÚ ratifikována 29 státy a USA se rozhodly ji ratifikovat v září 2003. Spojené 

státy byly do té doby toliko smluvní stranou Varšavské úmluvy z roku 1929 a Montrealského protokolu č. 4 

z roku 1975. Byerly podpořil ovšem také ratifikaci Haagského protokolu s tím, ţe by došlo zejména 

k modernizaci právní úpravy vztahující se k nákladu a ţe by tím byl vytvořen přijatelný právní stav do doby, neţ 

vstoupí v platnost a nabude globálního významu Montrealská úmluva. Trochu kuriózní se pak můţe zdát, ţe 

Haagský protokol USA ratifikovaly téhoţ měsíce jako právě Úmluvu. 
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 Publikovaná pod č. 27/1968 Sb. 
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 http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx - Current lists of parties to 

multilateral air law treaties, stav k 1.1.2011. 
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uskutečněna.
76

 V takovém případě bude mimo jiné sloţité stanovit, kdo je odpovědným, 

pokud je doprava prováděna jiným subjektem, neţ je smluvní dopravce, tj. např. v případě 

pronájmů celé kapacity letadla (charterů) apod.
77

 Je evidentní, ţe bylo pouze otázkou času, 

kdy vyvstane potřeba tuto mezeru vyplnit.  

Guadalajarská úmluva hovoří o tzv. „smluvním dopravci“ a „skutečném dopravci“. 

Nenajdeme zde ţádnou definici charterů či nájmů letadel. Sama právní povaha charterů je 

totiţ poměrně komplikovaná a navíc např. v případě tzv. výměny letadel (interchange) nebylo 

na konferenci ani jednomyslně dosaţeno shody o tom, zda je v tomto případě vůbec nezbytné 

řešit problematiku odpovědnosti.
78

 

Jak vyplývá ze samotného znění článku I. Úmluvy, za tzv. „smluvního dopravce“ je třeba 

povaţovat subjekt, který jako podnikatel uzavřel přepravní smlouvu podle Varšavské úmluvy 

s cestujícím nebo zasilatelem, popř. osobou jednající jejich jménem. Varšavskou úmluvou se 

rozumí jak její původní text z roku 1929, tak Varšavská úmluva pozměněná v Haagu roku 

1955 – záleţí, pod který reţim spadá daná přepravní smlouva. Naproti tomu „skutečným 

dopravcem“ je osoba jiná neţ smluvní dopravce, která na základě jeho zmocnění provádí 

celou nebo část přepravy, přičemţ zmocnění se předpokládá, není-li dokázán opak. 

Guadalajarská úmluva se opírá o zásadu společné odpovědnosti smluvního a skutečného 

dopravce vůči poškozenému uţivateli. Toto řešení nepochybně reflektuje zájem na ochraně 

uţivatele přepravy jakoţto slabší smluvní strany. Článek II. pak konkrétně stanoví, ţe 

dopravce smluvní i skutečný odpovídají za škodu dle ustanovení VÚ s tím, ţe dopravce 

smluvní odpovídá za celou přepravu a dopravce skutečný za přepravu (její část), kterou 

provedl.  

Článek III. je pak výrazem solidárního ručení obou dopravců, neboť jednání a opominutí 

skutečného dopravce, resp. téţ jeho zaměstnanců a zástupců, se povaţuje ve vztahu 

k přepravě prováděné skutečným dopravcem téţ za jednání a opominutí smluvního dopravce 

a naopak jednání a opominutí smluvního dopravce (jeho zaměstnanců a zástupců) se povaţuje 

ve vztahu k přepravě prováděné skutečným dopravcem téţ za jednání a opominutí skutečného 
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 Basch, J: Úmluva o mezinárodní dopravě letadlem, kterou provádí jiná osoba neţ smluvní dopravce, Časopis 

pro mezinárodní právo 1965, ročník 9, str. 91. 
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 K tomu srov. Horník, J., op. cit. sub. 5, str. 44 a násl.  
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 Basch, J.: cit. dílo, str. 91 a násl. 
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dopravce. Jak tentýţ článek ale rovněţ stanoví, skutečný dopravce za ţádné takové jednání 

nebo opominutí neponese odpovědnost převyšující hranice určené dle článku 22 VÚ. 

Dále je potřeba zmínit článek VI., ve kterém je stanoveno, ţe pokud poškozený uţivatel 

poţaduje náhradu od obou dopravců nebo jejich zaměstnanců, můţe dostat nanejvýš náhradu 

do výše limitu, který by mohl dostat od některého z dopravců. A navíc ţádná z uvedených 

osob nemůţe odpovídat za vyšší částku, neţ kolik činí limit jejích vlastních závazků.
79

 

Ve svém čl. VII. přiznává Úmluva ţalobci, pokud jde o přepravu prováděnou skutečným 

dopravcem, právo podat ţalobu o náhradu škody dle jeho volby proti skutečnému dopravci 

nebo dopravci smluvnímu, na oba společně nebo zvlášť. Ţalovaný dopravce má právo ţádat 

dopravce druhého, aby se připojil k soudnímu řízení. Článek VIII. doplňuje, ţe taková ţaloba 

můţe být podána nejen u soudu příslušného dle čl. 28 VÚ, ale rovněţ u soudu příslušného dle 

místa trvalého pobytu skutečného dopravce nebo podle místa, kde je hlavní sídlo jeho 

podniku.  

Jak upozorňuje Basch,
80

 úmluva zásadně neobsahuje ustanovení o vzájemném poměru obou 

dopravců, coţ říká i čl. X. Guadalajarské úmluvy. Jedinou výjimku lze najít v jejím čl. VII., 

kdy ţalovaný dopravce má právo ţádat dopravce druhého, aby se připojil k soudnímu řízení.  

Guadalajarská úmluva díky svému odkazu na Varšavskou úmluvu v článku I. a II. platí 

obdobně pouze tehdy, pokud k ní přistoupil stát odesílatele i příjemce.
81

 

 

6.5 Guatemalský protokol 

 

Další mezinárodní úmluvou, která měla přímo měnit VÚ a byla úmluvou s velkými ambicemi, 

byl tzv. Guatemalský protokol sjednaný dne 8. března 1971 v Guatemala City.
82

 Přípravných 

prací se i v tomto případě ujal Právní výbor ICAO.
83

 Protoţe však pro vstup v platnost 

předvídá článek XX. Protokolu 30 ratifikací a k 31. 12. 2010 se počet ratifikací zdaleka 
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 Basch, J., cit. dílo, str. 94. 
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 Tamtéţ, str. 93 a  násl.  
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 Zapp, M.: Nároky vůči skutečnému dopravci v mezinárodní letecké přepravě, EMP 2001, roč. 10, str. 41. 
82

 Protokol o změně Varšavské úmluvy jak byla doplněna v Haagu r. 1955, sjednaný 8. března 1971v Guatemala 

City. 
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 K tomu srov. Matte str. 19 n. 
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neblíţil ani třetině,
84

 Protokol v současné době stále ještě nenabyl platnosti a s velkou 

pravděpodobností se tak ani nestane.  

Hlavním přínosem Protokolu mělo být podstatné posílení právní jistoty cestujících. Zatímco 

Varšavská úmluva i Haagský protokol v případech odpovědnosti dopravce prosazují zásadu 

presumovaného zavinění, Guatemalský protokol tuto zásadu opustil a celý odpovědnostní 

reţim zpřísnil, kdyţ mimo jiné jako další novinku zavedl značné navýšení limitů 

odpovědnosti dopravce. Je logické, ţe při projednávání návrhu Protokolu byly tyto body pro 

mnoho států problematické, resp. přímo neakceptovatelné.
85

 

Protokol vycházel z principu objektivní odpovědnosti dopravce, přičemţ z odpovědnosti 

připustil pouze dvě výjimky: zavinění cestujícího nebo osoby, která poţadovala náhradu 

škody, nebo pokud ke škodě došlo výhradně v důsledku zdravotního stavu cestujícího.
86

  

Limit odpovědnosti dopravce byl nově stanoven článkem VIII. takto: 

1. 1 500 000,- franků pro případ zranění nebo smrti cestujícího (přičemţ původní znění 

VÚ operuje s částkou 125 000,- franků a Haagský protokol s částkou 250 000,- franků 

– viz článek 22 odst. 1 VÚZH); 

2. 62 500,- franků pro případ zpoţdění při přepravě osob;  

3. 15 000,- franků pro případ škody na zavazadlech, tj. jejich zničení, ztráty, zpoţdění 

(navíc Protokol nerozlišuje mezi zavazadly zapsanými a nezapsanými).
87

 

Frank je v Protokolu definován stejným způsobem jako ve VÚZH, tj. jako měnová jednotka, 

která se svou hodnotou rovná šedesáti pěti a půl miligramu zlata o ryzosti devítiset tisícin.
88

 

Jak jiţ bylo řečeno, Guatemalský protokol (zatím) nevstoupil v platnost. Vzhledem k faktu, ţe 

od doby jeho sjednání jiţ vstoupila v platnost zcela nová úmluva globálního významu, tj. 

Montrealská úmluva, nejspíš jiţ nikdy v platnost nevstoupí.  
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 K tomu srov. Došková, J., cit. dílo, str. 170 a násl. a Matte, N. M.: International Air Transport, International 
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 Došková, J., tamtéţ. 
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6.6 Montrealské protokoly 

 

V září roku 1975 se konala v Montrealu pod záštitou ICAO Mezinárodní konference              

o leteckém právu, jejímţ cílem bylo dosáhnout další revize Varšavského systému. Důvodů, 

proč se revize stávajícího systému jevila potřebnou, bylo hned několik. Jiţ krátce po přijetí 

Guatemalského protokolu se na svých jednáních shodly ICAO a IATA
89

, ţe by bylo vhodné 

vytvořit pro leteckou přepravu nákladu paralelní reţim odpovědnosti dopravce, který by 

odpovídal reţimu odpovědnosti v případě přepravy cestujících. Dalším podstatným důvodem 

revize byl fakt, ţe stávající měnová jednotka vázaná na zlato a do té doby pouţívaná 

v dokumentech Varšavského systému, se stala z důvodu častých výkyvů hodnoty zlata 

nevyhovující.
90

  

Výsledkem konference bylo vypracování celkem 4 Protokolů, tyto byly v Montrealu přijaty 

dne 25. září 1975. Montrealské protokoly I, II a III
91

 upravují v rámci Varšavského systému 

přechod na novou měnovou jednotku. Francouzský zlatý frank byl nahrazen tzv. zvláštními 

právy čerpání (dále jako „Special Drawing Rights“ či „SDR“). Jednotka SDR byla vytvořena 

roku 1969 v rámci Mezinárodního měnového fondu jako mezinárodní rezervní aktivum 

k doplnění oficiálních rezerv členských států. Nejprve byla její hodnota definována jako 

0,888671 gramu zlata, coţ v té době odpovídalo právě hodnotě 1 USD. Protoţe však roku 

1973 došlo ke kolapsu brettonwoodského systému, byla hodnota SDR předefinována jako tzv. 

„koš“ klíčových světových měn, kterými se v současné době rozumí americký dolar, japonský 

jen, britská libra a euro. Skladba koše je znovu přehodnocena kaţdých pět kalendářních let     

s ohledem na relevanci měn ve světovém obchodu apod.
92

  

                                                 
89

 International Air Transport Association, resp. Mezinárodní sdruţení leteckých dopravců, je nejvýznamnější 

nevládní mezinárodní organizací činná v oblasti civilního letectví, která byla zaloţena v dubnu 1945 v Havaně. 

V současnosti sdruţuje zhruba 230 leteckých dopravců ze 126 různých zemí reprezentujících 93% celosvětové 

pravidelné letecké přepravy – www.iata.org. 
90

 Matte, N. M., cit. dílo, str. 21. 
91

 Dodatkový protokol č. 1, kterým se doplňuje Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

dopravě podepsaná ve Varšavě 12. října 1929, podepsaný v Montrealu 25. září 1975;  

Dodatkový protokol č. 2, kterým se doplňuje Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

dopravě podepsaná ve Varšavě 12. října 1929, doplněná v Haagu protokolem podepsaným 28. září 1955, 

podepsaný v Montrealu 25. září 1975; 

Dodatkový protokol č. 3, kterým se doplňuje Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

dopravě podepsaná ve Varšavě 12. října 1929, doplněná v Haagu protokolem podepsaným 28. září 1955 a 

v Guatemala City 8. března 1971, podepsaný v Montrealu 25. září 1975. 
92

 Viz k tomu domovská stránka Mezinárodního měnového fondu, resp. International Monetary Fund 

http://www.imf.org.  

http://www.iata.org/
http://www.imf.org/
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Pro představu uvádím procentuální zastoupení čtyř měn v „koši“ SDR v letech 2006-2010      

a nyní, tj. pro léta 2011-2015: 

 

Zdroj informací k vypracování grafu: www.imf.org 

Jak je z grafu zřejmé, tzv. „koš“ SDR (tj. celkových 100%) je z více jak jedné třetiny tvořen 

eurem, které je tak druhou nejvíce zastoupenou měnou po dolaru, jehoţ procentuální 

zastoupení se sice pro příštích pět let oslabilo, ale stále si drţí vedoucí příčku. 

Hodnota jednotky SDR (téţ pouţívána zkratka XDR) k 1. lednu 2011 byla 28,877 Kč.
93

 

Jelikoţ byl Varšavský systém prakticky roztříštěn do několika paralelně existujících právních 

reţimů, byly k zavedení SDR přijaty tři Protokoly: 

1. Montrealský protokol I zavádí SDR pro reţim Varšavské úmluvy, tedy pro reţim 

původního textu přijatého v roce 1929; 

2. Montrealský protokol II zavádí SDR pro reţim Varšavské úmluvy změněné 

Haagským protokolem roku 1955 a  

3. Montrealský protokol III zavádí SDR pro reţim Varšavské úmluvy ve znění 

Haagského a Guatemalského protokolu.
94

 

                                                 
93

 Viz www.cnb.cz. 
94

 Matte, N. M., cit. dílo, str. 21. 
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Všechny tyto protokoly předvídaly pro vstup v platnost 30 ratifikací. Montrealský protokol I 

dosáhl zatím počtu 49 smluvních stran a v platnost vstoupil dne 15. února 1996. Téhoţ dne 

vstoupil v platnost Montrealský protokol II se stávajícími 50 smluvními stranami. Na rozdíl 

od nich Montrealský protokol III zatím stále nedosáhl potřebného počtu ratifikací.
95

 Důvodem 

nízké popularity tohoto textu je obdobně jako u Guatemalského protokolu fakt, ţe pro případ 

škody na zdraví Protokol stanovuje odpovědnostní limit 100.000 SDR (resp. 1.500.000 

franků) – zatímco např. představitelům Spojených států amerických tato částka přišla velmi 

nízká, představitelům některých jiných zemí naopak neakceptovatelně vysoká.
96

 

Konečně Montrealský protokol IV
97

 modernizuje zejména ustanovení o přepravě nákladu tím, 

ţe zpřísňuje do té doby platný odpovědnostní reţim. Jednak zavedl princip objektivní 

odpovědnosti a dále zvýšil odpovědnostní limity dopravce.
98

 Tento protokol vstoupil 

v platnost 14. června 1998 a v současnosti má 57 smluvních stran.
99

 

Jak je z výše uvedeného patrné, z existujících čtyř Montrealských protokolů vstoupily 

v platnost (prozatím) tři, přičemţ v případě všech Protokolů se tak stalo aţ v druhé polovině 

90. let minulého století. Záměr tvůrců novelizovat Varšavský systém tak díky tomu nelze 

povaţovat za zdařilý. 

 

6.7 Další iniciativy ke změně stávajícího systému 

 

Je nepochybné, ţe Varšavský systém ve své roztříštěné podobě, jak je popsán výše, těţko 

mohl plnit původní zamýšlenou funkci unifikačního instrumentu. Za prvé původní Úmluva se 

svými změnami a dodatky vytvořila jiţ poměrně nepřehledný celek a za druhé vedle sebe 

paralelně působilo více právních reţimů díky tomu, ţe různé smlouvy měly různé signatáře 

(co do počtu i sloţení). 

                                                 
95

 Stav k 1. lednu 2011, viz http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx. 
96

 Müller-Rostin, W.: Montrealské úmluvy, EMP 9-10/2000, str. 62. 
97

 Dodatkový protokol č. 4, kterým se doplňuje Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

dopravě podepsaná ve Varšavě 12. října 1929, doplněná v Haagu protokolem podepsaným 28. září 1955, 

podepsaný v Montrealu 25. září 1975. 
98

 Kretschmer, N., cit. dílo, str. 51. 
99

 Stav k 1. lednu 2011, viz http://www2.icao.int/en/leb/List%20of%20Parties/mp4_en.pdf. 
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Snahy o nápravu byly podniknuty i na mimostátní úrovni, proto takto přijaté dokumenty nelze 

povaţovat za součást Varšavského systému ve vlastním slova smyslu.
100

 

 

6.7.1 Přepravní podmínky IATA z r. 1957 a 1971 

 

Všeobecné přepravní podmínky IATA z let 1957 a 1971 (Conditions of Carriage – Passenger, 

Baggage, Conditions of Carriage for Cargo) upravují celou řadu jednotlivých otázek 

týkajících se přepravy osob, zavazadel a nákladu a doplňují tím právní úpravu vytvořenou 

VÚ.
101

 

 

6.7.2 Montrealské prozatímní ujednání 

 

Všeobecné přepravní podmínky IATA uvedené výše nejsou aplikovatelné na přepravu 

uskutečněnou v rámci území USA a Kanady a při přepravě uskutečněné z těchto zemí směrem 

do zahraničí. V takových případech se aplikuje Montrealské prozatímní ujednání vypracované 

prostřednictvím IATA a Civil Aeronautics Board a přijaté v září roku 1966.
102

 

Letečtí dopravci, kteří se podřídili tomuto ujednání, souhlasili s vyšším odpovědnostním 

limitem v případě, ţe místo odletu, cíl cesty nebo smluvená zastávka se nachází na území 

USA. Mimo to ujednání vyloučilo dovolávat se čl. 20 odst. 1 VÚ, tedy obecné exkulpační 

klauzule. Montrealské prozatímní ujednání má svůj právní základ v čl. 22 odst. 1 VÚ, který 

mimo jiné uvádí, ţe cestující můţe stanovit zvláštní úmluvou s dopravcem vyšší hranici 

odpovědnosti. Toto soukromoprávní ujednání bylo přijato v době, kdy hrozilo vypovězení 

Varšavské úmluvy ze strany Spojených států amerických. Jak vyplývá z předešlého výkladu, 

po celou dobu existence Varšavského systému byly USA nespokojeny s výší maximálních 

odpovědnostních limitů dopravce a při vyjednávání se vţdy snaţily tuto částku 

maximalizovat. Toto ujednání tudíţ přišlo s novou hranicí odpovědnosti za smrt, zranění nebo 

jiné tělesné poškození cestujícího. Tato hranice byla nově stanovena na 75 000 amerických 

dolarů (vč. soudních poplatků a výloh), resp. 58 000 amerických dolarů. Spojené státy 
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 Viz k tomu Kretschmer, N., cit. dílo, str. 51. 
101

 Tamtéţ. 
102

 K tomu Kretschmer, N., cit. dílo, str. 52. 
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americké nakonec odvolaly svou výpověď Varšavské úmluvy a akceptovaly toto ujednání, 

vymínily si ovšem podmínku, ţe dojde k revizi VÚ do roku 1970.
103

 Spojené státy navíc 

svým vnitrostátním předpisem de facto podmínily provozování dopravy do USA přistoupením 

k výše popsanému ujednání. ČSA k němu proto přistoupily roku 1970.
104

 

Původní odpovědnostní limit dopravce, který stanovila VÚ v roce 1929 na 125 000 franků 

Poincaré, byl Haagským protokolem roku 1955 zdvojnásoben. Montrealské prozatímní 

ujednání z roku 1966 znamenalo další prolomení této částky. A jak je patrné z kapitol 

předešlých, k dalšímu prolomení této částky došlo v letech následujících, kdy byly přijaty 

Guatemalský protokol a Montrealské protokoly.  

 

6.7.3 Maltské ujednání 

 

V souvislosti s přijetím Montrealského prozatímního ujednání se mnohé letecké společnosti 

rozhodly ve svých přepravních podmínkách navýšit odpovědnostní limity i pro své ostatní 

lety. Dne 1. července 1976 bylo uzavřeno Maltské ujednání, ve kterém se četné 

západoevropské aerolinky zavázaly zvýšit odpovědnostní limit pro případ smrti nebo tělesné 

újmy cestujícího na 58 000 USD.
105

  

 

6.7.4 Neúspěšný návrh nové úmluvy z 80. let 

 

Celková roztříštěnost a nepřehlednost stávající platné úpravy odpovědnosti dopravce, jak jiţ 

byla mnohokrát popsána výše, vedla k tomu, ţe v 80. letech vznikl návrh zcela nové 

unifikační úmluvy.  

Zvláštností návrhu bylo, ţe v sobě spojoval dva odpovědnostní systémy: Varšavský systém    

a systém vzniklý na základě Římské úmluvy z roku 1952.
106

 V jediném dokumentu tak došlo 

ke spojení smluvní odpovědnosti dopravce za škody způsobené během letecké přepravy, 
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 K tomu blíţe: Došková,  J., cit. dílo, str. 169  a násl. a Matte, N. M., cit. dílo, str. 19. 
104

 Op. cit. sub. 29, str. 147. 
105

 K tomu blíţe: Došková, J., cit. dílo, str. 169 a násl. a Kretschmer, N., cit. dílo, str. 52 a násl. 
106

 Úmluva o škodách způsobených cizím letadlem třetím stranám  na zemském povrchu, podepsaná v Římě      

7. října 1952. 
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čemuţ byla věnována část první, a deliktní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 

na zemském povrchu, o které pojednávala druhá část návrhu. Dokument dále vycházel 

z principu objektivní odpovědnosti dopravce, přišel nově s neomezenou výší odpovědnosti 

v případě újmy způsobené cestujícím a zakotvil ustanovení o systému pojištění.
107

  

Tento návrh sice nakonec nezískal potřebnou podporu a nebyl realizován, poukázal však na 

fakt, ţe přijetí nové unifikační úmluvy se jeví jako nutné a v budoucnu nevyhnutelné. 

 

6.7.5 IATA-Intercarrier Agreement 

 

Ani v průběhu první poloviny devadesátých let nedošlo k ţádnému posunu k lepšímu, navíc 

Montrealské protokoly I-IV, které přišly s některými zásadními novinkami a změnami, ještě 

stále nenabyly platnosti.  

Na základě iniciativy IATA byl proto vypracován a sjednán k 31.10.1995 IATA-Intercarrier 

Agreement. Ten se ve skutečnosti skládá ze tří dokumentů: 

- IATA-Intercarrier Agreement on Passenger Liability, 

- Agreement on Measures to Implement the IATA-Intercarrier Agreement, 

- Agreement on Provisions Implementing the IATA-Intercarrier Agreement to be 

Included in Conditions of Carriage and Tariffs. 

Letecký dopravce, který přistoupí k IATA-Intercarrier Agreement a zahrne tato pravidla do 

svých přepravních podmínek, se zavazuje rozšířit svou odpovědnost nad rámec daný 

Varšavskou úmluvou (konkrétně jde o prolomení čl. 20 a 22 VÚ)
108

. Nově byla zavedena 

objektivní odpovědnost dopravce a vyšší limity odpovědnosti v případě tělesné újmy a smrti 

cestujících. Dopravce odpovídá bez ohledu na zavinění do částky 100.000 SDR. Pokud by byl 

však ţalován nad tento limit, bude se jeho zavinění presumovat a můţe vyuţít obrany, kterou 

nabízí čl. 20 VÚ, tj. dovolávat se obecné exkulpační klauzule.
109

  

 

                                                 
107

 K tomu Doo Hwan Kim: Some Considerations of the Draft for the Convention on an Integrated System of 

International Aviation Liability, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 53, 1988, No. 3, str. 765 a násl. 
108

 Takový postup je moţný na základě čl. 22 odst. 1 VÚ. 
109

 Kretschmer, N., cit. dílo, str. 53 a násl., Whalen, T. J.: The New Warsaw Convention: The Montreal 

Convention, Air & Space Law, Vol. XXV/1, 2000, str. 14. 
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6.8 Montrealská úmluva 

 

Dne 28. května 1999 byla v Montrealu přijata Úmluva o sjednocení některých pravidel           

o mezinárodní letecké přepravě (dále jen „Montrealská úmluva“ či „MÚ“)
110

. Mezi 52 státy, 

které ji toho dne podepsaly, byla i Česká republika. Úmluva vstoupila v platnost 4. listopadu 

2003, téhoţ dne vstoupila v platnost i pro ČR. V současné době má MÚ 101 smluvních 

stran.
111

 

Návrh na vypracování nové úmluvy vzešel z iniciativy ICAO. Zejména v druhé polovině 

devadesátých let dostával svou konkrétní podobu na jednáních, kterých se účastnili jak 

zástupci smluvních států Varšavského systému a mezinárodních organizací (zejm. IATA), tak 

samozřejmě odborníci Právního výboru ICAO.
112

  

Montrealská úmluva v mnohém vychází ze starších právních úprav, tj. zejména z Varšavské 

úmluvy, resp. VÚZH, Montrealských protokolů, Guadalajarské úmluvy a také přebírá některé 

zásady z IATA-Intercarrier Agreement a nařízení č. 2027/97.
113

  

 

6.8.1 Působnost 

 

Obdobně jako v případě Varšavské úmluvy se i Montrealská úmluva vztahuje na veškerou 

mezinárodní leteckou přepravu osob, zavazadel a nákladu prováděnou za úplatu a ve stejném 

rozsahu na bezplatnou leteckou přepravu prováděnou podnikem či organizací, které se 

zabývají leteckou dopravou. Namísto původního termínu „zboţí“ uváděného ve VÚ, uţívá 

MÚ termínu „náklad“.
114

  

Jak je dále patrné z čl. 1 Montrealské úmluvy, obdobně jako ve Varšavské úmluvě zůstala 

definována „mezinárodní přeprava“. Stejně jako v případě předešlé unifikační úmluvy se jí 

rozumí „jakákoli přeprava, při níž podle dohody mezi zúčastněnými stranami leží místo odletu 

                                                 
110

 Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, resp. Úmluva o sjednocení 

některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě publikovaná pod. č. 123/2003 Sb.m.s. 
111

 www.icao.org – Current lists of parties to multilateral air law treaties. Údaj o počtu smluvních stran je platný 

k datu odevzdání práce. 
112

 K tomu blíţe Horník, J.: Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – nová unifikace mezinárodní letecké přepravy, 

Právník 2000, ročník 139, str. 264 a násl. 
113

 Kretschmer, N., cit. dílo, str. 55 a násl. 
114

 K tomu srov. čl. 1 odst. 1 VÚ a čl. 1. odst. 1 MÚ. 
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a místo určení, ať již dojde nebo nedojde k přerušení přepravy nebo překládání, buď na území 

dvou smluvních stran, anebo na území jedné smluvní stany, je-li stanovena zastávka na území 

jiného státu, a to i když tento stát není smluvní stranou“. Bez dohodnuté zastávky na území 

jiného státu by naopak přeprava mezi dvěma místy na území jedné smluvní strany 

nenaplňovala znaky mezinárodní přepravy.
115

  

Za jednu souvislou nepřerušenou dopravu bude povaţován i případ, kdy fakticky byla 

doprava provedena postupně více dopravci. Důleţité je, aby byla smluvními stranami 

zamýšlena jako jediný výkon. Je přitom nepodstatné, zda byla k její realizace sjednána jedna 

či několik smluv. Tuto dopravu bude moţné označit jako mezinárodní i přesto, ţe jedna či 

více výše zmíněných smluv byly plněny na území jednoho státu. Konkrétně by se jednalo 

např. o situaci, kdy si cestující zakoupí letenku z Ostravy do New Yorku a zpět, přičemţ 

letecká přeprava na trase Ostrava - Praha, resp. posléze Praha - Ostrava, bude realizována 

ČSA a doprava na trase Praha – New York - Praha bude provedena v rámci code-share 

spolupráce aliančním partnerem ČSA, tj. Delta Airlines. O konkrétních podmínkách 

odpovědnosti leteckých dopravců v případě této postupné dopravy blíţe pojednává MÚ 

v článku 36, přitom i zde je v převáţné míře zachováno původní znění Varšavské úmluvy.
116

 

Montrealská úmluva je dále aplikovatelná i na případy, kdy je letecká přeprava provedena 

jinou osobou neţ smluvním dopravcem, jak stanoví čl. 1 odst. 4 MÚ.  Jak bylo popsáno výše, 

této problematice je věnována Guadalajarská úmluva. Ta byla tvůrci Montrealské úmluvy 

převzata a vtělena do Hlavy V. MÚ. 

Konečně článek 2 MÚ doplňuje, ţe za výše uvedených podmínek stanovených článkem 1 

bude Montrealské úmluva platit i pro přepravu provozovanou státem nebo právnickou osobou 

zřízenou podle zákona. K tomuto ustanovení však můţe členský stát v dokumentu předaném 

depozitáři učinit výhradu.
117

 Montrealská úmluva se nevztahuje na přepravu poštovních 

zásilek, stanoví pouze, ţe dopravce odpovídá příslušné poštovní správě dle pravidel platných 

pro jejich vzájemné vztahy.
118
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 Čl. 1 odst. 2 MÚ. 
116

 K tomu srov. čl. 30 VÚ. 
117

 Čl. 57 MÚ. 
118

 Čl. 2 odst. 2 a 3 MÚ. 
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6.8.2 Přepravní dokumenty 

 

Na rozdíl od své předchůdkyně Varšavské úmluvy upravuje Montrealská úmluva přepravní 

dokumenty poněkud odlišně. Ačkoli lze v obou úpravách, jak jiţ bylo naznačeno, zaznamenat 

podobnosti a shody, právě této oblasti upravené v Hlavě II MÚ se to netýká. 

 

6.8.2.1 Článek 3 – přeprava cestujících 

 

V případě přepravy cestujících předvídá MÚ vydání přepravního dokumentu (dále jen 

„letenka“, ačkoli MÚ tento termín vůbec nepouţívá) a zavazadlového lístku pro kaţdý kus 

zapsaného zavazadla. 

Letenka, resp. „individuální nebo hromadný přepravní dokument“, musí obsahovat: 

- vyznačení míst odletu a určení, 

- pokud jsou místo odletu a určení na území jedné smluvní strany a byla dohodnuta 

jedna nebo několik zastávek na území jiného státu, vyznačení nejméně jedné 

takové zastávky.
119

 

Namísto vydání výše popsaného dokumentu umoţňuje Úmluva pouţít jakýkoli jiný 

prostředek, který bude obsahovat stanovené informace. Pokud se pouţije tento jiný 

prostředek, je povinností dopravce vydat písemné potvrzení o informacích v něm 

obsaţených.
120

 V praxi se proto bude jednat zejména o vyuţití elektronických médií, tj. 

vydání letenky v elektronické podobě.
121

 

Dopravce je dále povinen vydat cestujícímu písemné potvrzení o tom, ţe v případě aplikace 

Úmluvy se podle ní řídí a můţe být omezena odpovědnost dopravce za usmrcení nebo zranění 

osob, zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel a za zpoţdění.
122

 Toto upozornění můţe být 

vydáno samostatně nebo jako součást letenky či zavazadlového lístku.
123

 

                                                 
119

 Čl. 3 odst. 1 MÚ. 
120

 Čl. 3 odst. 2 MÚ. 
121

 K tomu blíţe Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 267 a Whalen, T. J., cit. dílo, str. 16. 
122

 Čl. 3. odst. 4 MÚ. 
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 Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 267. 
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Montrealská úmluva dále uvádí, ţe nesplnění výše uvedených poţadavků neovlivňuje 

existenci ani platnost přepravní smlouvy. Na přepravní smlouvu se bude i v takovém případě 

aplikovat Úmluva včetně ustanovení o omezení odpovědnosti.
124

 Její předchůdkyně 

Varšavská úmluva naproti tomu s absencí takového ustanovení spojovala jako sankci 

nemoţnost dovolat se ustanovení o omezení odpovědnosti.
125

 Na jednu stranu se můţe jevit 

absence takové sankce v případě Montrealské úmluvy jako podstatným nedostatkem, na 

stranu druhou je potřeba si uvědomit, ţe MÚ je dokumentem, který bezpochyby dostatečně 

chrání zájmy cestujícího, tj. uţivatele mezinárodní letecké přepravy. Vysoká úroveň ochrany 

je zajištěna jak zakotvením objektivní odpovědnosti, tak i vysokými finančními limity pro 

náhradu škody, jak o nich bude pojednáno níţe.
126

 

Montrealská úmluva je sice poměrně mladou úmluvou, ale od doby jejího podpisu v květnu 

1999, resp. vstupu v platnost v listopadu 2003, došlo k mnohým změnám i v oblasti 

přepravních dokumentů. Ráda bych zde upozornila zejména na program organizace IATA 

s názvem Simplifying the Business. Jedním z cílů tohoto programu mimo jiné byl postupný 

přechod na e-ticketing, tj. systém vydávání elektronických letenek. Zatímco Montrealská 

úmluva ve svém článku 3 odst. 2 fakultativně umoţňuje vydání elektronické letenky, IATA si 

stanovila za cíl 100% přechod na e-ticketing k 1. červnu 2008. V červnu 2004, kdy se 

program rozeběhl, bylo pouze 18% celosvětově vydaných letenek v elektronické podobě. 

V únoru 2008 tvořil tento podíl jiţ 93%. Elektronická letenka umoţňuje cestujícím 

pohodlnější cestování: není třeba ji vyzvedávat na ţádném prodejním místě, není moţné ji 

ztratit a s její koupí přes internet je zpravidla spojeno i vyuţití dalších sluţeb. Mimo to 

představuje přechod na e-ticketing velkou finanční úsporu pro letecké dopravce. Program 

Simplifying the Business má dále za cíl např. podporu odbavování přes internet či pomocí 

samoobsluţných kiosků. Kromě další úspory nákladů je předností těchto kroků rovněţ 

vzrůstající obliba takových sluţeb u cestujících.
127
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 Čl. 3 odst. 5 MÚ. 
125

 K tomu srov. čl. 3 odst. 2 VÚ. 
126

 K tomu srov. Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 267. 
127

 Zdroj: www.iata.org: Press Releases, 22 February 2008, No. 6, Countdown to Last Paper Ticket- 100 days 

until 100% ET. Zatímco průměrný náklad na papírovou letenku je asi 10 amerických dolarů, u elektronické 

letenky je to jen 1 dolar. Ročně tak můţe být v leteckém odvětví při přechodu na e-ticketing dosaţeno úspory 

zhruba 3 miliardy amerických dolarů. 

http://www.iata.org/
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6.8.2.2 Články 4 až 16 – letecký nákladní list 

 

Dalším přepravním dokumentem je vedle letenky a zavazadlového lístku letecký nákladní list 

(dále „AWB“ z anglického „air waybill“). Ustanovení článků 4 aţ 16 MÚ v mnohém 

vycházejí z Montrealského protokolu IV.
128

 

Stejně jako v případě VÚ nadále platí, ţe při přepravě nákladu vyhotovuje odesílatel ve třech 

prvopisech letecký nákladní list. Vyhotoví-li na ţádost odesílatele AWB dopravce, má se za 

to, ţe tak učinil v zastoupení odesílatele, pokud nebude prokázán opak. 
129

 

Stejně jako v případě letenky můţe být místo vydání AWB pouţit jakýkoli jiný prostředek, ve 

kterém budou obsaţeny informace o přepravě nákladu. V takovém případě musí dopravce na 

ţádost vystavit odesílateli potvrzení o převzetí nákladu k přepravě.
130

 Obdobně jako u letenky 

je tedy moţné vydávat elektronický AWB. Pokud se zásilka skládá z více kusů, můţe 

dopravce po odesílateli poţadovat vystavení AWB pro kaţdý kus zásilky a naopak odesílatel 

můţe ţádat, aby dopravce vydal samostatné potvrzení pro kaţdý kus v případě elektronického 

AWB.
131

 

AWB či výše zmíněné potvrzení o převzetí nákladu k přepravě musejí obsahovat následující 

informace: 

- vyznačení míst odletu a určení, 

- pokud jsou tato místa na území jedné smluvní strany a byla dohodnuta jedna nebo 

několik zastávek na území jiného státu, vyznačení nejméně jedné takové zastávky, 

- vyznačení druhu a hmotnosti nákladu.
132

 

Nesplnění shora uvedených náleţitostí a poţadavků nemá vliv na existenci nebo platnost 

přepravní smlouvy, pro kterou nadále platí MÚ včetně ustanovení o omezení odpovědnosti.
133

  

Letecký nákladní list či potvrzení o převzetí nákladu jsou přímými důkazy o uzavření 

přepravní smlouvy, převzetí nákladu k přepravě a podmínkách přepravy v nich uvedených. 
134
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 K tomu srov. Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 268 a násl. a Whalen, T. J., cit. dílo, str. 17. 
129

 Čl. 4 odst. 1 a čl. 7 MÚ. 
130

 Čl. 4 odst. 2 MÚ. 
131

 Čl. 8 MÚ. 
132

 Čl. 5 MÚ; čl. 8 VÚ naproti tomu řadil mezi náleţitosti leteckého nákladu listu i upozornění, ţe přeprava můţe 

spadat pod reţim Varšavské úmluvy a ţe s tím můţe být spojeno omezení odpovědnosti dopravce pro případ 

ztráty nebo poškození zboţí. 
133

 Čl. 9 MÚ. 
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Odesílatel odpovídá za správnost údajů a prohlášení o nákladu, ze kterých se vycházelo při 

zpracování AWB a potvrzení o převzetí nákladu k přepravě. Dále odpovídá za škodu vzniklou 

z důvodu nesprávnosti, nepřesnosti či neúplnosti takových údajů a prohlášení, přičemţ 

obdobně je koncipována i odpovědnost dopravce odesílateli.
135

 

Totoţně jako v případě e-ticketingu podniká IATA kroky i v oblasti AWB. Pod jiţ zmíněný 

program Simplifying the Business spadá i snaha co nejvíce prosadit elektronizaci do oblasti 

nákladní přepravy. IATA Cargo Committee vyhlásila cíl přejít na 100% elektronizaci AWB 

v roce 2014.
136

 

 

6.8.3 Odpovědnost dopravce 

 

Právě otázka odpovědnosti dopravce je oblastí, které se dostávalo největší pozornosti a která 

od přijetí Varšavské úmluvy doznala největších změn. Postupně bylo moţné sledovat 

zpřísnění celkového odpovědnostního reţimu, zejména posun od odpovědnosti za 

presumované zavinění k odpovědnosti objektivní a rovněţ postupné zvyšování finančních 

limitů odpovědnosti dopravce. V Montrealské úmluvě, jak vyplyne z následného výkladu, 

došlo k největším změnám v oblasti odpovědnosti za zranění či usmrcení cestujících, kde 

vznikl de facto dvoustupňový odpovědností systém.  

Odpovědnost dopravce je upravena v Hlavě III Úmluvy. V mnohém zůstala zachována 

původní systematika Varšavské úmluvy, dělení odpovědnosti dle předmětu je však nově 

inspirováno Guatemalským protokolem. Základní změny v odpovědnostním reţimu mají svůj 

původ v Montrealském protokolu IV.
137
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 Čl. 11 odst. 1 MÚ. 
135

 Viz k tomu čl. 10 MÚ. 
136

 Zdroj: www.iata.org - Simplifying the Business, e-freight Project, e-AWB. 
137

 K tomu Horník J., op. cit. sub. 112, str. 269 a násl. 

http://www.iata.org/


 

 

47 

 

6.8.3.1 Přeprava osob a zavazadel 

 

Letecký dopravce je odpovědný za škodu vzniklou tím, ţe došlo k usmrcení nebo zranění 

cestujícího, jestliţe se nehoda, která usmrcení či zranění způsobila, stala: 

a)  na palubě letadla nebo 

b) v průběhu jakýchkoli operací při nastupování do letadla nebo vystupování 

z něho.
138

 

Předmětem diskusí bylo, zda do výše uvedeného ustanovení zahrnout i otázku psychické 

újmy, coţ prosazovaly zejména USA
139

. Nedostatkem této úpravy je zejména absence bliţšího 

vymezení pojmů „ jakékoli operace při nastupování do letadla a vystupování z něho“, coţ 

v praxi způsobuje nemalé obtíţe.
140

 

Limity odpovědnosti dopravce pro případ zranění nebo usmrcení cestujícího jsou stanoveny 

následovně: 

1. v případě škod, které nepřesahují na kaţdého cestujícího částku 100.000 SDR, je 

stanovena objektivní odpovědnost dopravce, tj. dopravce se nemůţe zbavit 

odpovědnosti (výjimkou je ovšem i zde čl. 20 MÚ, o kterém bude pojednáno níţe); 

2. v případě škod, které přesahují na kaţdého cestujícího částku 100.000 SDR, se 

zavinění dopravce presumuje, ten však nebude odpovědný, pokud prokáţe ţe: 

- ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí, protiprávním činem či 

opomenutím dopravce, jeho zaměstnanců nebo agentů nebo
141

 

                                                 
138

 Čl. 17 odst. 1 MÚ. 
139

 Obdobně jako v případě VÚ nebyla psychická újma výslovně zařazena ani do textu čl. 17 MÚ. Ze soudních 

rozhodnutí je ovšem evidentní, ţe i v případech, kdy je nově aplikována MÚ, se soudy uchylují ke stejným 

závěrům. Není proto připuštěna náhrada škody tehdy, pokud došlo toliko k psychické újmě cestujícícho (Booker 

v. BWIA West Indies Airways, Ltd.), náhrada však bude moţná, pokud psychická újma plyne z utrpěné újmy 

fyzické (Kruger v. United Air Lines, Inc.). Pojem „nehoda“ je vykládán i nadále obdobným způsobem, jak byl 

zavaden judikaturou vztahující se k Varšavské úmluvě- tj. jako neočekávaná a neobvyklá událost, která je ve 

vztahu k cestujícímu způsobena vnějšími okolnostmi. Tak tomu bylo např. v kauze Rafailov v. El Al Israel 

Airlines, Ltd. z roku 2008, kdy podle soudu cestující, který uklouzl během letu v kabině po plastovém obalu a 

zranil se, neutrpěl zranění, které lze subsumovat pod čl. 17 MÚ. Důvodem je skutečnost, ţe dle názoru soudu 

přítomnost odhozeného obalu od přikrývky není ani neočekávanou ani neobvyklou událostí („unexpected or 

unusual event“). K tomu blíţe Tompkins, G. N. Jr.: The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, 

Air & Space Law, Vol. XXXIV/6, 2009, str. 422 a násl. 
140

 Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 273. 
141

 V případu Wright v. American Airlines, Inc. ţalobce poţadoval na aerolinkách dle čl. 21 odst. 2 MÚ náhradu 

daleko přesahující částku 100.000 SDR za zranění, které si způsobil sám tím, ţe v době, kdy ještě byly 

rozsvíceny transparenty „připoutejte se“ a letadlo ještě zcela nezastavilo na stojánce, otevíral zavazadlový 



 

 

48 

 

- ke škodě došlo výlučně nedbalostí, protiprávním činem nebo 

opomenutím třetí strany.
142

 

O jednotce SDR (čili Special Drawing Rights, tj. zvláštní práva čerpání) bylo jiţ pojednáno 

v předchozích kapitolách. V této souvislosti je ovšem nutné upozornit na čl. 24 MÚ, který 

stanoví, ţe limity odpovědnosti dopravce budou v pětiletých intervalech přezkoumány 

depozitářem v závislosti na míře inflace. První takové přezkoumání má být provedeno na 

konci pátého roku následujícího po vstupu Úmluvy v platnost. S účinností od 30. prosince 

2009 byly proto stanoveny limity odpovědnosti takto: 

1. 113.100 SDR za kaţdého cestujícího pro případ škody způsobené zraněním nebo 

usmrcením dle článku 21 odst. 1 MÚ, 

2. 4.694 SDR za kaţdého cestujícího v případě škody způsobené zpoţděním při dopravě 

osob dle článku 22 odst. 1 MÚ, 

3. 1.131 SDR pro kaţdého cestujícího v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoţdění 

zavazadel dle článku 22 odst. 2 MÚ a  

4. 19 SDR za kilogram nákladu v případě jeho zničení, ztráty, poškození nebo zpoţdění 

dle článku 22 odst. 3 MÚ.
143

 

Pokud došlo při letecké nehodě ke zranění nebo usmrcení cestujících, je moţné vyplatit 

fyzickým osobám s nárokem na odškodnění zálohu za účelem uspokojení jejich okamţitých 

ekonomických potřeb. Dopravce takovou zálohu vyplácí v případě, ţe je to poţadováno 

vnitrostátními předpisy, kterým je podroben. MÚ výslovně stanoví, ţe akt vyplacení zálohy 

není uznáním odpovědnosti a záloha můţe být započítána proti částce vyplacené v budoucnu 

jako náhrada škody.
144

 Tento článek sice bezpochyby ještě více posiluje postavení cestujícího, 

na druhou stranu je formulován příliš neurčitě. Jednak není jasné, které situace mají být 

zahrnuty pod termín „letecká nehoda“, neboť s ohledem na čl. 17 odst. 1, který blíţe upravuje 

odpovědnost za zranění a usmrcení cestujících, by to mohly být de facto jakékoli situace, 

k nimţ došlo v průběhu nastupování a vystupování z letadla a na palubě letadla, a za druhé 

Úmluva nestanoví ţádnou výši záloh. Řešení takových otázek je evidentně ponecháno 

                                                                                                                                                         
prostor a na hlavu mu vypadlo jeho vlastní zavazadlo. Argumentoval mimo jiné tím, ţe palubní personál ho nijak 

nezastavil, aby tak nečinil. Soud samozřejmě uznal, ţe ze strany aerolinek, resp. jeho zaměstnanců, v ţádném 

případě nemohlo dojít k pochybení uţ z toho důvodu, ţe cestující jsou mnohokráte během letu výslovně 

upozorněny na to, aby zůstali připoutání aţ do vypnutí světelných transparentů, které v inkriminované chvíli 

svítily. K tomu blíţe Tompkins, G. N. Jr., op. cit. sub. 139, str. 438. 
142

 Čl. 21 MÚ. 
143

 Zdroj: http://www2.icao.int/en/leb/List%20of%20Parties/mtl99_en.pdf. 
144

 Čl. 28 MÚ. 
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vnitrostátním předpisům daného státu. Otázkou proto zůstává, proč se snaţili tvůrci Úmluvy 

tuto problematiku do textu vůbec zahrnout. Vysvětlení je moţné spatřovat v tom, ţe tvůrci 

začlenili ustanovení o záloze, která má být jinak upravena národními předpisy, do textu 

Úmluvy právě proto, aby v případě absence zmínky o záloze předešli výkladu                         

o neslučitelnosti tohoto benefitu s MÚ.
145

 O právní úpravě záloh dle práva EU blíţe 

pojednává kapitola 7. 

Nově byl do MÚ začleněn odpovědnostní limit za škodu vzniklou zpoţděním při přepravě 

osob. Tvůrci Úmluvy se inspirovali Guatemalským protokolem.
146

 Článek 22 odst. 1 MÚ 

uvádí, ţe tento limit činí 4.150 SDR za kaţdého cestujícího, resp. 4.694 SDR s účinností od 

30. prosince 2009, jak je vysvětleno výše.  

S přepravou osob neodmyslitelně souvisí rovněţ přeprava zavazadel – ať jiţ zapsaných, pro 

které je vydán zavazadlový lístek, nebo nezapsaných (kabinových), které má cestující po dobu 

přepravy pod svým dohledem. V případě nezapsaných zavazadel (včetně osobních předmětů) 

bude dopravce odpovědný tudíţ pouze za škody vzniklé přímo jeho vinou nebo vinou jeho 

zaměstnanců či agentů. Naopak v případě zapsaných zavazadel bude dopravce odpovídat za 

škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadla, jestliţe škodná událost nastala: 

a) na palubě letadla nebo 

b) kdykoli v době, kdy zapsané zavazadlo bylo pod kontrolou dopravce. 

Pokud ovšem škoda byla způsobena vlastní vadou, kvalitou či nedokonalostí zavazadla, 

nebude dopravce odpovědný vůbec nebo pouze v omezené míře.
147

 

Z článku 17 odst. 3 MÚ vyplývá, ţe zapsané zavazadlo je moţné povaţovat za ztracené, 

pokud nedojde ani po uplynutí 21 dnů ode dne, kdy mělo dojít. 

Limit odpovědnosti za škodu způsobenou zničením, ztrátou nebo poškozením zavazadla
148

 je 

stanoven na 1.000 SDR pro kaţdého cestujícího, resp. 1.131 SDR s účinností od 30. prosince 

2009. Stejná částka bude platit i pro škodu způsobenou zpoţděním zavazadla.
149

 Pokud by 

                                                 
145

 K tomu Whalen, T. J., cit. dílo, str. 20. 
146

 K tomu Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 273. 
147

 Čl. 17 odst. 2 MÚ. 
148

 Zde jsou pod pojem „zavazadlo“ zahrnuta zavazadla zapsaná i nezapsaná – viz k tomu čl. 17 odst. 4 MÚ. 
149

 V případu Nastych v. British Airways byla cestující oprávněna poţadovat kompenzaci aţ do částky 1.000 

SDR jak za zpoţdění zavazadla na prvním úseku letu, tak za ztrátu zavazadla na druhém úseku, tj. zpáteční cestě. 

Soud tyto skutečnosti pojal jako dvě separátní události. Soud však nepřiznal ţalobkyni právo poţadovat za 

zpoţdění, resp. ztrátu zavazadla také náhradu škody za emocionální újmu, coţ odůvodnil jednak s odvoláním na 
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však cestující učinil zvláštní prohlášení o zájmu na dodání v místě určení, bude dopravce 

povinen zaplatit náhradu aţ do výše deklarované částky, leda by prokázal, ţe taková částka je 

vyšší neţ skutečný zájem cestujícího na dodání do místa určení. Výše uvedené prohlášení lze 

učinit při předání zapsaného zavazadla dopravci a můţe podléhat zpoplatnění.
150

Jak dovodil 

SDEU, bude mez odpovědnosti dopravce 1.000 SDR dle čl. 22 odst. 2 MÚ zahrnovat 

majetkovou i nemajetkovou újmu. SDEU je oprávněn k výkladu MÚ, neboť od jejího vstupu 

v platnost tvoří její ustanovení nedílnou součást právního řádu EU.
151

 

Ustanovení o odpovědnostních limitech v případě zničení, ztráty a poškození zavazadel a dále 

v případě zpoţdění při přepravě osob a zavazadel neplatí, pokud se prokáţe, ţe ke škodě došlo 

jednáním či opomenutím dopravce, jeho zaměstnance či agenta s úmyslem způsobit škodu 

nebo z nedbalosti s vědomím, ţe ke škodě pravděpodobně dojde. Zaměstnanec nebo agent 

přitom musí při takovém jednání nebo opomenutí jednat v rámci svých pracovních 

povinností.
152

 

 

6.8.3.2 Přeprava nákladu 

 

V případě přepravy nákladu odpovídá dopravce za škodu vzniklou zničením, ztrátou nebo 

poškozením nákladu pouze za podmínky, ţe škodná událost nastala v průběhu letecké 

přepravy. Leteckou přepravou je přitom myšlen časový úsek, po který je náklad v péči 

dopravce. Tato doba naopak nezahrnuje přepravu pozemní, námořní či vnitrozemskou vodní 

prováděnou mimo letiště. Pokud však během plnění přepravní smlouvy v průběhu nakládání, 

                                                                                                                                                         
jiné judikáty, které v návaznosti na čl. 17 činí moţnost kompenzace za psychickou újmu závislou na prodělané 

újmě fyzické, ale dále to dle rozhodnutí soudu vylučuje čl. 29 MÚ, který stanoví, ţe ţalobou nelze vymáhat 

represivní, exemplární a jiné nenahraditelné škody. K tomu téţ Tompkins, G. N. Jr.: The Continuing 

Development of Montreal Convention 1999 Jurisprudence, Air & Space Law, Vol. XXXV/6, 2010, str. 437. 
150

 Čl. 22 odst. 2 MÚ. 
151

 SDEU rozhodoval ve věci C-63/09 Axel Walz v. Clickair SA  o předběţné otázce dle čl. 234 ES vznesenou 

Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Barcelona. Španělský soud se na SDEU obrátil s ţádostí o výklad čl. 22 odst. 2 

MÚ. Otázka zněla, zda mez odpovědnosti, tj. 1.000 SDR, v tomto ustanovení zahrnuje jak majetkovou, tak 

nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou zavazadla? A. Walz cestoval se společností Clickair z Barcelony do 

Porta. Jeho zapsané zavazadlo bylo ztraceno a A. Walz poţadoval k náhradě celkem 3.200 EUR, z čehoţ 500 

EUR mělo být náhradou za nemajetkovou újmu. SDEU nakonec dospěl při rozhodnutí o předběţné otázce 

k závěru, ţe mez odpovědnosti v čl. 22 odst. 2 zahrnuje jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu. K tomu srov. 

rozhodnutí ve věci Nastych v. British Airways – viz výše. 
152

 Čl. 22 odst. 5 MÚ. 
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dodání či překládání bude taková přeprava realizována, má se za to, ţe ke škodě došlo 

v průběhu letecké přepravy, ledaţe bude prokázán opak.
153

 

Dopravce ovšem bude odpovídat jen omezeně nebo vůbec, jestliţe prokáţe, ţe škoda nastala 

z důvodu:  

1. vlastní vady, kvality či nedokonalosti přepravovaného nákladu, 

2. vadným balením nákladu provedeným osobou odlišnou od dopravce, jeho 

zaměstnanců nebo agentů, 

3. války nebo následků ozbrojeného konfliktu, 

4. zásahu úředního orgánu v souvislosti s příchodem, odchodem či tranzitem nákladu.
154

 

Při přepravě nákladu je stanoven Montrealskou úmluvou limit odpovědnosti za škodu 

způsobenou zničením, ztrátou nebo poškozením na částku 17 SDR, resp. 19 SDR s účinností 

od 30. prosince 2009. Tato částka je myšlena za kilogram hmotnosti a stejně jako v případě 

přepravy zavazadel se uplatní i u škody způsobené zpoţděním. Rovněţ v případě přepravy 

nákladu můţe odesílatel učinit zvláštní prohlášení o zájmu na dodání do místa určení. 

Dopravce by pak byl povinen vyplatit náhradu aţ do výše deklarované částky, pokud by 

neprokázal, ţe uvedená částka je vyšší  neţ byl zájem odesílatele na dodání do místa určení.
155

 

Zatímco v případě škody způsobené při přepravě zavazadel a škody způsobené zpoţděním při 

přepravě osob nelze aplikovat odpovědnostní limity, pokud ke škodě došlo v důsledku jednání 

či opomenutí dopravce, jeho zaměstnanců a agentů, jak je blíţe specifikováno článkem 22 

odst. 5 MÚ, v případě přepravy nákladu v Montrealské úmluvě takové ustanovení 

nenalezneme, bylo však součástí úpravy dřívější. Tato skutečnost bude mít v praxi jistě za 

následek posílení postavení dopravce ve vztahu k odesílateli.
156
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 Čl. 18 odst. 1, 3, a 4 MÚ. 
154

 Čl. 18 odst. 2 MÚ. 
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 Čl. 22 odst. 3 MÚ. 
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 K tomu Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 275 a násl. 
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6.8.3.3 Ostatní ustanovení o odpovědnosti 

 

Podle Montrealské úmluvy je dopravce odpovědný za škody způsobené zpoţděním letecké 

dopravy, ať uţ jde v konkrétním případě o přepravu cestujících
157

, zavazadel nebo nákladu. 

Za takové škody dopravce nebude odpovídat, pokud se mu podaří prokázat, ţe on sám, jeho 

zaměstnanci nebo agenti učinili veškerá moţná opatření k odvrácení škody, která lze 

spravedlivě poţadovat, nebo ţe nebylo v jejich silách, aby tak učinili.
158

 Obdobná formulace 

byla pouţita v dřívější úpravě. Článek 20 Varšavské úmluvy změněné Haagským protokolem, 

tzv. obecná exkulpační klauzule, totiţ operoval s termínem „veškerých nutných opatření“. 

V běţném provozu se nezřídka stává, ţe je zpoţdění letu způsobeno nutností nechat 

zkontrolovat letoun, resp. jeho jednotlivé komponenty, odborným personálem, který zajistí, ţe 

let proběhne standardně a bezpečně. V případě takového zpoţdění samozřejmě přichází 

v úvahu odpovědnost dopravce a s tím spojená eventualita vyplácení příslušné finanční 

náhrady. Zde ovšem vzniká poněkud paradoxní situace. Odpovědnost dopravce a s ní spojené 

finanční limity, jak jsou stanoveny Montrealskou úmluvou, jistě zaručují dobrou ochranu       

a právní jistotu cestujícím, resp. uţivatelům přepravy obecně, ale ve veřejném zájmu je bez 

pochyby i bezpečné provedení letu.
159

 Jak jiţ bylo popsáno výše, limity odpovědnosti, včetně 

limitů odpovědnosti v případě zpoţdění, jsou blíţe specifikovány čl. 22 MÚ, přičemţ jeho 

odstavec 5 stanoví, kdy se těchto limitů nelze dovolat.  

Významným ustanovením je článek 20 Montrealské úmluvy, který určuje podmínky, za 

kterých se dopravce můţe zprostit své odpovědnosti. Dopravce se můţe podle tohoto článku 

zprostit své odpovědnosti zcela nebo zčásti, pokud prokáţe, ţe škodu způsobila nebo k ní 

přispěla nedbalost, jiný protiprávní čin nebo opomenutí osoby ţádající náhradu či osoby místo 

ní uplatňující svá práva. Pokud v případě zranění nebo usmrcení cestujícího bude poţadovat 

náhradu škody osoba od cestujícího odlišná, dopravce se rovněţ můţe zčásti nebo zcela 

zprostit odpovědnosti, podaří-li se mu prokázat, ţe ke škodě přispěl nebo ji způsobil sám 

cestující. Důleţitá je pak zejména poslední věta tohoto článku, která výslovně stanoví, ţe 

                                                 
157

 V případu Edem v. Ethiopian Airlines Enterprise soud dospěl k závěru, ţe dopravce nemůţe být dle čl. 19 

MÚ odpovědný za zpoţdění cestujícího, jestliţe toto zpoţdění bylo způsobeno úředníky pasové kontroly 

(Tompkins, G. N. Jr., op. cit. sub. 149, str. 437). Stejně tak nebude dopravce odpovědný tehdy, pokud se 

cestující nedostavil po několikeré výzvě včas na přepáţku odbavení v odletovém gatu a zrušená místa 

opozdilých cestujících nabídl pasaţérům bez rezervace („stand-by“), jak vyslovil soud v případu Igwe v. 

Northwest Airlines, Inc. K tomu Tompkins. G. N. Jr., op. cit. sub. 139, str. 423. 
158

 Čl. 19 MÚ. 
159

 K tomu srov. Whalen, T. J., cit. dílo, str. 18. 
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moţnost zprostit se odpovědnosti se dotýká veškerých odpovědnostních ustanovení 

v Úmluvě. Jmenovitě rovněţ článku 21 odst. 1, ve kterém je zavedena hranice 100.000 SDR 

(resp. 113.100 SDR) za škodu vzniklou zraněním nebo usmrcením cestujícího. Ačkoli se dle 

dikce čl. 21 odst. 1 můţe tato odpovědnost jevit na první pohled jako absolutní, s ohledem na 

moţnost liberace je odpovědností objektivní. 

Neplatná a právně neúčinná budou jakákoli ujednání, jejichţ cílem je zbavit dopravce 

odpovědnosti nebo stanovit niţší limity odpovědnosti. Toto ustanovení je nutno vnímat jako 

výraz kogentního charakteru odpovědnostního reţimu, který byl obdobně formulován                 

i v Úmluvě z roku 1929.
160

 Dopravci však nic nebrání stanovit vyšší (resp. ţádné) limity 

odpovědnosti, vzdát se jakékoli obrany umoţněné mu Úmluvou nebo stanovit odlišné 

podmínky, které s Úmluvou nebudou v rozporu.
161

  

Fakt, ţe odpovědnostní limity jsou vyjádřeny pomocí jednotek SDR, je významným posunem 

ve prospěch stabilizace celého odpovědnostního reţimu a posiluje právní jistotu cestujícího, 

resp. odesílatele.
162

 Přepočet SDR na národní měnu se v případě soudního řízení provede dle 

hodnoty SDR v den vynesení rozsudku. Úmluva dále upravuje postup při přepočtu jednotek 

SDR pro smluvní státy, kterou jsou členem Mezinárodního měnového fondu, a pro ty státy, 

které jeho členem nejsou.
163

 Mimo to podléhají limity odpovědnosti vyjádřené v jednotkách 

SDR pravidelnému přezkumu s ohledem na míru inflace,
164

 jak bylo blíţe popsáno 

v předešlém textu. 

 

6.8.4 Procesní problematika 

 

Oproti starší úpravě je hlavní změna v procesních otázkách představována zavedením tzv. 

páté jurisdikce pro případy ţalob o náhradu škody způsobené zraněním nebo usmrcením 

cestujícího.
165
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 Srov. čl. 26 MÚ a čl. 23 VÚ. 
161

 Čl. 25 a 27 MÚ. 
162

 K tomu srov. Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 271. 
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 Čl. 23 MÚ. 
164

 Čl. 24 MÚ. 
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 Čl. 33 odst. 2 MÚ. 
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V případě poškození či zpoţdění zavazadel a nákladu musí podání ţaloby předcházet písemná 

reklamace vznesená v příslušné lhůtě. Tyto lhůty se přitom nikterak neliší od lhůt zavedených 

starší Úmluvou. Pokud poškozený neuplatní ve stanovené lhůtě reklamaci, ţaloba vůči 

dopravci není přípustná, leda by se dopustil podvodu. Pokud oprávněný příjemce převezme 

zapsané zavazadlo nebo náklad a neučiní reklamaci, je takové jednání přímým důkazem toho, 

ţe věc byla předána v pořádku.
166

 

Ţaloba na náhradu škody při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu je přípustná toliko 

v souladu s podmínkami a limity odpovědnosti stanovenými MÚ.
167

V ţádné ţalobě nelze 

vymáhat represivní, exemplární a jiné nenahraditelné škody.
168

 Pokud bude o náhradu škody 

ţalován zaměstnanec nebo agent dopravce, můţe se i on dovolávat podmínek a limitů 

odpovědnosti, které se dle Úmluvy vztahují na dopravce, pokud prokáţe, ţe jednal v rámci 

svých pracovních povinností. Navíc celková výše náhrad, kterou lze od dopravce a výše 

jmenovaných subjektů získat, nesmí překročit stanovené limity. V tomto bodě se nová úprava 

opět v mnohém přidrţuje své předchůdkyně.
169

 

Ţalobu je nutné podat ve lhůtě dvou let počínaje dnem příletu na místo určení, dnem, kdy 

letadlo mělo doletět, nebo dnem zastavení dopravy. Nedodrţení této lhůty má za následek 

promlčení práva na náhradu škody. Způsob výpočtu lhůty se řídí dle lex fori.
170

 Pro soudní 

řízení bude obdobně platit lex fori soudu.
171

 Stejně jako v případě starší úpravy můţe ţalobce 

podat ţalobu o náhradu škody na území jedné ze smluvních stran dle své volby u jednoho       

z uvedených čtyř soudů. Pro úplnost uvádím, ţe se jedná o: 

- soud, kde má dopravce bydliště, 

- soud v místě hlavního sídla jeho podnikání, 

- soud v místě jeho podnikání, kde byla sjednána přepravní smlouva, nebo 

- soud v místě určení.
172
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 K tomu srov. čl, 31 MÚ a čl. 26 VÚ. 
167

 Toto ustanovení čl. 29 MÚ přebírá v zásadě obdobné ustanovení čl. 24 VÚ. V případě Tseng v. El Al Israel 

Airlines, Ltd. vyslovil Federální nejvyšší soud s ohledem na čl. 24 VÚ exkluzivitu Varšavské úmluvy pro řízení 

ve věci náhrad škody za zranění nebo usmrcení cestujícího v mezinárodní letecké přepravě. Montrealská úmluva 

poţívá stejné exkluzivity vyslovené v tomto rozhodnutí. K tomu Garcia-Benett, R., op. cit. sub. 65, str. 53. 
168

 Čl. 29 MÚ. 
169

 K tomu srov. čl. 30 MÚ a čl. 25A VÚZH. 
170

 Čl. 35 MÚ. 
171

 Čl. 33. odst. 4 MÚ. 
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 K tomu srov. čl. 33 odst. 1 MÚ a čl. 28 odst. 1 VÚ. 
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Avizovanou novinkou bylo zavedení páté jurisdikce. Aby však bylo moţné vyuţít tohoto 

ustanovení a podat ţalobu u dalšího nabízeného soudu, je potřeba splnit několik podmínek:
173

  

1. musí se jednat o ţalobu o náhradu škody v případě usmrcení nebo zranění cestujícího, 

2. ţaloba musí být podána u soudu na území smluvní strany,  

3. cestující musel mít v tomto místě v době nehody „hlavní a trvalé bydliště“
174

, tj. trvale 

pobýval v místě, kde je ţaloba podána, přičemţ jeho státní příslušnost je irelevantní,
175

 

a zároveň 

4. dopravce provádí svým vlastním letadlem, či letadlem jiného dopravce (dle obchodní 

smlouvy) leteckou dopravu cestujících ve vztahu k tomuto místu nebo zde dopravce 

uskutečňuje leteckou přepravu cestujících v provozních prostorách, které má on sám 

nebo osoba, s níţ má uzavřenou obchodní smlouvu, ve vlastnictví nebo v nájmu.  

Ad 4) Ráda bych poukázala na skutečnost, ţe zatímco v českém znění Montrealské úmluvy se 

v čl. 33 odst. 2 objevuje slovo „anebo“, v anglickém textu je to naopak slovo „and“, coţ by 

ovšem znamenalo, ţe obě podmínky musejí být splněny kumulativně, přičemţ z českého 

znění čtenář získá pocit zcela opačný. Záměrem tvůrců s největší pravděpodobností bylo,  aby 

shora uvedené podmínky byly splněny kumulativně.
176

  

Jak blíţe doplňuje čl. 33 odst. 3, je za „obchodní smlouvu“ třeba povaţovat smlouvu odlišnou 

od smlouvy o zastoupení, která byla dopravci sjednána k zajištění jejich společných sluţeb 

pro leteckou přepravu cestujících. Takovou smlouvou bude např. dohoda o code-share 

spolupráci. Cílem tvůrců tudíţ bylo formulovat čl. 33 takovým způsobem, aby pod pátou 

jurisdikci spadali oba code-share dopravci na společně provozovaném letu.
177
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 Čl. 33 odst. 2 MÚ. 
174

 Důleţité rozhodnutí ve věci tzv. páté jurisdikce učinil soud v případu Hornsby v. Lufthansa German Airlines. 

Cestující byla občankou Spojených států amerických a ţila trvale a většinu svého ţivota v Kalifornii, ovšem 

v době nehody, která se stala podkladem ţaloby, pobývala v Německu. Soud po zváţení však aspektů pojmu 

„hlavní a trvalé bydliště“ nakonec došel k závěru, ţe je ţalobkyně více spjata s územím USA a nevyslyšel tudíţ 

připomínku Lufthansy, která poţadovala zamítnutí ţaloby z důvodu chybějící soudní pravomoci amerického 

soudu dle čl. 33 odst. 2 MÚ. K tomu blíţe Tompkins, G. N. Jr., op. cit. sub. 139, str. 424. 

 Naopak v případu Javier v. Philippines Airlines, Inc. soud prohlásil, ţe mu nepřísluší soudní pravomoc dle čl. 

33 odst. 2 MÚ, kdyţ ţalobu podal syn zraněné cestující, která v době nehody trvale pobývala na území USA, 

zatímco její syn, rovněţ cestující na témţe letu a svědek této nehody, rezidentem nebyl – viz k tomu Tompkins, 

tamtéţ, str. 438. 
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 Čl. 33 odst. 3 blíţe specifikuje pojem „hlavní a trvalé bydliště“. 
176

 K tomu srov. Horník, J., op. cit. sub. 112, str. 277, Whalen, T. J., cit. dílo, str. 21 a Pradhan, D., cit. dílo, str. 

720  a násl.  
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 Srov Pradhan, D., cit. dílo, str. 720 a Whalen, T. J., cit. dílo, str. 21. 
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V případě zranění nebo usmrcení cestujícího má tak osoba aktivně legitimovaná k podání 

ţaloby na výběr celkem pět soudů, u kterých můţe ţalobu podat.
178

 Tzv. pátá jurisdikce však 

není ţádnou novinkou, počítal s ní jiţ Guatemalský protokol z roku 1971. Koncepce páté 

jurisdikce byla od prvopočátku silně prosazována zejména ze strany USA, naopak hlavním 

odpůrcem byly aerolinky působící mimo území Spojených států. Důvodem, proč tomu tak 

bylo, jsou vysoké finanční obnosy přiznávané americkými soudy jako náhrada škody. A tak 

zatímco představitelé Spojených států lobovali za to, aby osoby s trvalým pobytem v USA 

mohly z této skutečnosti profitovat, zmíněné aerolinky z obavy, ţe budou osobám v USA 

usídleným, které zde podaly ţalobu, vyplácet v budoucnu astronomické sumy, koncepci 

bojkotovaly. V průběhu tvorby Montrealské úmluvy se problematika páté jurisdikce stala 

nejvíce diskutovaným tématem. Spojené státy nakonec podmínily svou podporu jakékoli nové 

úmluvě tím, ţe do ní budou vtělena ustanovení o páté jurisdikci.
179

 

Konečně čl. 34 MÚ umoţňuje, aby v případě přepravy nákladu smluvní strany sjednaly 

písemnou rozhodčí doloţku. Podmínkou však je, aby se arbitráţ, resp. rozhodčí řízení, konalo 

dle volby navrhovatele pod jednou z jurisdikcí uvedených v článku 33 Úmluvy a aby se 

rozhodčí soud řídil ustanoveními Montrealské úmluvy. 

Subjekt, který bude dle ustanovení Úmluvy odpovědný za škodu, můţe uplatnit právo postihu 

vůči jakékoli jiné osobě, coţ výslovně stanoví článek 37. 

 

6.8.5 Další ustanovení Úmluvy 

 

Montrealská úmluva obsahuje ustanovení o letecké přepravě prováděné jinou osobou neţ 

smluvním dopravcem. Tato ustanovení tvoří Hlavu V. MÚ a byla převáţně převzata 

z Guadalajarské úmluvy. Mimo to pojednává MÚ i o postupné a kombinované přepravě. 

Článek 49 MÚ je pak obdobou článku 32 Varšavské úmluvy, kdyţ stanoví, ţe neplatná           

a právně neúčinná budou veškerá ujednání přepravní či jiné smlouvy uzavřené před vznikem 

škody, v nichţ by se strany záměrně zavázaly nedodrţet pravidla stanovená Úmluvou, ať uţ 

by šlo v konkrétním případě o změnu rozhodného práva nebo změnu pravidel o soudní 

pravomoci. 
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 Čl. 33 odst. 2 MÚ. 
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 Pradhan, D., cit. dílo, str. 719 a násl. 
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Nově je v článku 50 MÚ upravena problematika pojištění. Toto ustanovení jednak nařizuje 

smluvním státům poţadovat na svých dopravcích uzavření odpovídající pojistky k pokrytí 

odpovědnosti stanové Úmluvou, mimo to však můţe být uzavření takové pojistky vyţadováno 

i jakýmkoli jiným smluvním státem, na jehoţ území dopravce operuje. Jakkoli je toto 

ustanovení významným krokem k posílení postavení uţivatelů dopravy, má nepochybně i své 

stinné stránky. Odpovědnost dopravce v případech tělesné újmy či smrti cestujícího je de 

facto neomezená, bude proto potřeba, aby státy zajistily, ţe pojišťovny vypracují takové 

pojistné podmínky, které budou počítat i s takovýmto typem pojistky.
180

 V rámci EU jsou pro 

letecké dopravce takové pojistné podmínky blíţe určeny nařízením č. 785/2004, o kterém se 

hovoří v kapitole 7. 

Úmluva vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2003, tedy šedesátý den poté, co byl                   

u depozitáře uloţen třicátý dokument o ratifikace, resp. přístupu smluvního státu k Úmluvě, 

přičemţ dokumenty uloţené organizacemi se sem nezapočítávají. Depozitářem Montrealské 

úmluvy je ICAO.
181

 Třicátým smluvním státem, který Úmluvu ratifikoval, se staly Spojené 

státy americké. Montrealská úmluva byla otevřena k podpisu kromě suverénních států rovněţ 

„regionálním organizacím pro ekonomickou integraci“ (dále jen „organizace“).
182

 Smluvní 

stranou Úmluvy se tak na základě tohoto ustanovení a díky rozhodnutí Rady 2001/539/ES 

mohla stát EU (resp. v době přístupu ES). Montrealská úmluva pro ni vstoupila v platnost 28. 

června 2004. 

Jedním z poslání Úmluvy bylo nahradit stávající roztříštěnou právní úpravu představovanou 

Varšavským systémem. Z tohoto hlediska je mimořádně důleţité ustanovení článku 55, který 

vymezuje vzájemný vztah obou unifikací, přičemţ stanoví přednost Montrealské úmluvy. 

Montrealská úmluva tak má přednost před jinými pravidly, jimiţ se řídí mezinárodní letecká 

přeprava – ať uţ mezi svými smluvními státy, jsou-li zároveň smluvními státy instrumentů 

Varšavského systému, nebo na území svého smluvního státu, je-li tento stát rovněţ smluvním 

státem instrumentů Varšavského systému. V případě, kdy je prováděna mezinárodní přeprava 

mezi dvěma státy, které jsou smluvními státy MÚ, nebude pochybnost o tom, ţe jsou její 

ustanovení aplikovatelná na daný příklad. Co je třeba povaţovat dle MÚ za mezinárodní 

přepravu, jasně stanoví čl. 1 odst. 2 MÚ, jak bylo popsáno v kapitole o působnosti MÚ. 

Jednoduše řečeno o ni půjde tehdy, jestliţe jsou místo odletu a určení buď na území dvou 
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 K tomu srov. Whalen, T. J., cit. dílo, str. 24-25. 
181

 Čl. 53 odst. 5 a 6 MÚ. 
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 Čl. 53 odst. 1 a 2 MÚ. 
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různých států, z nichţ oba jsou smluvními státy Montrealské úmluvy, nebo na území jediného 

smluvního státu, přičemţ musí být stanovena zastávka na území státu jiného (smluvního či 

nikoli). Oblíbeným cílem českých turistů je např. Tunis. Zatímco Česká republika je 

smluvním státem MÚ, Tunis nikoli. V případě, kdy bude uskutečněna letecká doprava na 

trase Praha-Tunis-Praha, tak bude místo odletu (Praha) i místo určení (Praha) na území 

smluvního státu se stanovenou zastávkou (Tunis) na území státu nesmluvního. Tento zpáteční 

let tudíţ bude vyhovovat předpokladům pro aplikaci Montrealské úmluvy, ačkoli Tunis není 

jejím smluvním státem. Naproti tomu pokud by přeprava byla provedena toliko na úseku 

Praha-Tunis nebo Tunis-Praha, tj. v případě zakoupení jednosměrné letenky, plně se na tento 

případ uplatní Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu, neboť ČR i Tunis jsou 

smluvními státy těchto dokumentů. Dalším takovým příkladem je spojení Praha-Moskva či 

Moskva-Praha (resp. spojení mezi Prahou a ostatními ruskými destinacemi), neboť Ruská 

federace rovněţ není smluvním státem MÚ. V takovém případě by se opět aplikovala VÚZH, 

neboť ČR i Ruská federace jsou jejími smluvními státy.
183

  

V případě výše zmíněných zpátečních letů, kde stát, v němţ byla provedena smluvená 

zastávka, není smluvní stranou Montrealské úmluvy (jak předvídá čl. 1 odst. 2 MÚ), bude 

zajímavé zamyslet se nad otázkou, podle jakého práva bude postupovat soud, bude-li 

vznesena ţalobě v tomto nesmluvním státě (např. Tunis, Ruská federace atd.) Soud tohoto 

nesmluvního státu nebude oprávněn aplikovat na případ MÚ, bude muset postupovat dle 

ustanovení Varšavské úmluvy, resp. těch instrumentů Varšavského systému, jejichţ jsou oba 

dotčené státy smluvními stranami. Pokud by případně nebylo moţno postupovat ani takto, 

pouţije se subsidiárně lex fori. Pokud se naproti tomu ve stejném případě rozhodne ţalobce 

podat ţalobu ve státě, který je v našem případě výchozím a zároveň cílovým místem 

zpátečního letu a smluvním státem MÚ (zde ČR), nebude pochyb o tom, ţe soud aplikuje 

ustanovení Montrealské úmluvy. 
184

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe Varšavská úmluva, resp. VÚZH, má stále podstatně více 

smluvních stran neţ Montrealská úmluva, je evidentní, ţe ještě zcela nedošlo k naplnění 
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 Linka Praha-Moskva je jednou ze strategických a ekonomicky nejvýznamnějších linek ČSA, a.s., přičemţ dle 

zimního letového řádu 2010-2011 je to nejfrekventovanější linka vůbec. ČSA v poslední době rozšířily nabídku 

ruských destinací a z tiskových prohlášení poslední doby je mimo jiné zřejmá orientace na tuto část trhu letecké 

dopravy. 
184

 K tomu blíţe: Weber, L. J.: Recent Developments in International Air Law, Air  & Space Law, Vol. XXIX/4-

5, 2004, str. 285. 
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unifikačních snah jejích tvůrců, ani k nahrazení starší úpravy, která bude ve výše popsaných 

případech aplikovaná na konkrétní situace. 

Na závěr této kapitoly ještě pro úplnost a lepší souvislost s předešlým výkladem uvádím, ţe 

ČR je smluvními stranami Varšavské úmluvy, Haagského protokolu, Guadalajarské úmluvy   

a Montrealské úmluvy.
185
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 Current lists of parties to multilateral air law treaties – www.icao.int.  

http://www.icao.int/
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7. Vybraná nařízení Evropské unie  

 

Je nepochybné, ţe s ohledem na svůj charakter a stávající objem si letecká doprava vyţádala 

právní úpravu ve formě mezinárodních unifikačních úmluv. Letecká doprava, resp. doprava 

jako taková, se stala však i předmětem zájmu v Evropské unii. Jiţ v Římské smlouvě              

o zaloţení EHS v roce 1957 bylo pojednáno o společné dopravní politice jakoţto o jedné ze 

společných politik. Lze ji jednoduše charakterizovat jako souhrn opatření členských států EU 

v oblasti dopravy s cílem postupného vytvoření společného dopravního trhu. Tento cíl měl být 

realizován postupnou koordinací, harmonizací a unifikací relevantních předpisů. Právě 

doprava byla jedním z nástrojů při formování jednotného trhu, proces utváření společné 

dopravní politiky byl však poněkud zdlouhavý, neboť členské státy si tradičně osobovaly 

právo zasahovat do dopravních otázek. Ačkoli byly otázky spojené s dopravou rámcově 

začleněny do Hlavy V Smlouvy o zaloţení ES z r. 1957 (SES), nezahrnovala tato hlava 

problematiku dopravy námořní a letecké. Důvodem bylo mimo jiné to, ţe v raném 

integračním stadiu se jevily tyto dva druhy dopravy jako méně významné v porovnání 

s dopravou ţelezniční, silniční či vnitrozemskou vodní. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen 

„SDEU“) v rozsudku „Komise v. Francouzská republika“
186

 dovodil, ţe námořní a letecká 

doprava podléhají obecným ustanovením SES v rozsahu čl. 80 SES. Hlava V „Doprava“ se 

ovšem na tyto dva druhy dopravy dle názoru SDEU nevztahuje. Právě čl. 80, resp. jeho 

odstavec 2, je ustanovením, na jehoţ základě došlo k přijetí sekundárních předpisů týkajících 

se leteckého odvětví. Dalším důleţitým rozhodnutím SDEU byl rozsudek „AETR“ z r. 1971, 

ve kterém soud mimo jiné dospěl k závěru, ţe Evropská unie,
187

 má výlučnou kompetenci 

uzavírat smluvní vztahy se třetími státy v celém rozsahu svých deklarovaných cílů, jakým je   

i společná dopravní politika – typickým příkladem je Montrealská úmluva, kterou uzavíralo 

s účinkem pro své smluvní státy Evropské společenství.
188

 

Mnohost a rozmanitost vztahů upravených právními předpisy je vlastní nejen leteckému právu 

jako takovému, ale samozřejmě také leteckému právu v rámci EU. Proto mezi sekundárními 
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 Rozsudek SDEU ze 4. dubna 1974 167/73 Komise v. Francie, SbSD 1974, 359. 
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 V důsledku změn provedených Lisabonskou smlouvou se nástupkyní ES stává EU, které je přiznána právní 

subjektivita. 
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 K tomu blíţe: Pauknerová, M.: Právo Evropské unie a doprava, Právní rozhledy 9/1998, příloha Evropské 

právo, str. 2-4 a Pauknerová, M.: Smlouvy o dopravě v Evropské unii, Pocta Stanislavu Plívovi k 75. 

narozeninám, ASPI 2008, str. 258-260. 
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předpisy EU upravujícími oblast letecké dopravy najdeme takové, které se věnují 

problematice vytvoření Jednotného evropského nebe, ochrany cestujících, ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy, řízení letového provozu, ţivotního prostředí a mnohé další. 

Letecká doprava v EU byla postupně liberalizována a trh letecké dopravy byl otevřen pro 

dopravce z členských států. Umoţnil to zejména tzv. 3. balík liberalizačních opatření z roku 

1992, do kterého zahrnujeme nařízení č. 2407-2409.
189

 Vzhledem k omezenému rozsahu této 

práce a vzhledem ke zvolenému tématu se však blíţe budeme věnovat toliko několika 

vybraným nařízením EU, která mají nejuţší vazbu na odpovědnost leteckého dopravce při 

přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. 

 

7.1 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91  

 

Zmíněným nařízením
190

 byl v rámci EU sjednocen systém náhrad při odepření nástupu na 

palubu. V praxi se letečtí dopravci snaţí maximalizovat obsazenost daného letu. Jelikoţ se ve 

velké řadě případů z nejrůznějších důvodů najde předem neznámý počet cestujících, kteří se 

letu nakonec nezúčastní, vyplatí se dopravcům prodat na daný let více letenek, neţ je kapacita 

spoje. V některých případech naopak dojde k situaci, kdy musejí být přespočetní pasaţéři 

v důsledku tohoto překnihování (tzv. overbooking) odmítnuti. V případě, ţe taková situace 

nastane, hledají pracovníci dopravce nejprve dobrovolníky, kteří se za náhradu vzdají svého 

místa.
191

 

Cílem tohoto nařízení proto bylo docílit adekvátní ochrany cestujících formulováním pravidel 

pro takové případy a zejména stanovením společných minimálních náhrad. Působnost tohoto 

předpisu byla dána tehdy, jestliţe místo odletu bylo na území členského státu EU, přičemţ 

nezáleţelo na místu určení, státní příslušnosti cestujícího, ani státu, ve kterém je usazen 
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 Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům, Nařízení 

Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy 

uvnitř Společenství a Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké 

sluţby; k tomu blíţe: Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, 3. vydání, 

Praha, C. H. Beck 2006, str. 703 a násl. 
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 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za 

odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě. 
191

 K tomu srov. Horník, J.: Evropská unie významně posílila práva cestujících v letecké dopravě, Právní 

rozhledy 2004, ročník 12, str. 570. Odmítnutí cestujícího v důsledku překnihování bývá aţ nejzazším řešením. 

Situace se předně řeší např. přesunutím cestujícího do vyšší cestovní třídy, je-li to moţné z kapacitních důvodů. 

Jedná se pak o tzv. nedobrovolné upgradování, zatímco v případě klasického upgradování  lze místo ve vyšší 

cestovní třídě dle předpisů jednotlivých dopravců získat na základě různých věrnostních programů apod. 
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dopravce (viz čl. 1), a jak samotný název napovídá, týkalo se nařízení pravidelné letecké 

dopravy.  Odepřením nástupu na palubu se rozumí situace, kdy byl cestující odmítnut, 

přestoţe měl platnou letenku, potvrzenou rezervaci a včas a řádně se dostavil k odbavení (k 

tomu srov. čl. 2). Při odepření nástupu na palubu byl dopravce ihned povinen vyplatit náhradu 

ve výši 150 ECU
192

 při letech do vzdálenosti 3500 km a 300 ECU v případě letů delších. 

Rozhodující bylo konečné místo určení. Nařízení rovněţ předvídalo situace, za kterých můţe 

dojít ke sníţení náhrady. Náhrada se po dohodě s cestujícím vyplácela v hotovosti, cestovních 

poukázkách apod. Kromě zmíněné náhrady bylo cestujícím přiznáno např. i právo na 

občerstvení přiměřené době čekání, ubytování v hotelu, bylo-li nutné přenocovat, či náhradu 

nákladů telefonního hovoru do místa určení (k tomu blíţe čl. 4 a 6). 

 

7.2 Nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004 

 

Toto nařízení
193

 nahradilo předpis blíţe rozebraný v předchozí kapitole a zároveň poskytlo 

cestujícím daleko větší míru ochrany, neboť kromě problematiky odepření nástupu na palubu 

upravuje poskytnutí náhrad i v jiných případech a rovněţ ve srovnání se svým „předchůdcem“ 

má daleko širší působnost. Nařízení vstoupilo v platnost dne 17. února 2005. 

Cílem předmětného dokumentu je stanovit minimální práva cestujících v případě odepření 

nástupu na palubu, zrušení letu či jeho zpoţdění (čl. 1). Na rozdíl od staršího předpisu je 

působnost nařízení č. 261/2004 dána nejen tehdy, kdy je odlet uskutečněn z letiště na území 

EU, ale bude se vztahovat i na cestující dopravující se letecky z území třetí země do EU za 

předpokladu, ţe let je provozován „dopravcem Společenství“
194

 a ţe cestujícímu nebyla jiţ 

poskytnuta adekvátní kompenzace v této třetí zemi. Další podmínkou je, ţe cestující má 

potvrzenou rezervaci pro dotčený let
195

 a k odbavení se dostaví ve smluveném čase, nebo 

nebyl-li takový čas smluven, nejpozději 45 minut před odletem. Naproti tomu se nařízení 

nebude vztahovat na osoby cestující bezplatně nebo za sníţené ceny, které nejsou běţně 
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 Tj. zúčtovací jednotka, která byla pouţívaná při sestavování souhrnného rozpočtu ES dle čl. 207 a 209 SES. 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná 

pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 

významného zpoţdění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/2001. 
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 Za „dopravce Společenství“ je třeba pokládat dle čl. 2 c) nařízení č. 261/2004 takového dopravce, kterému 

bylo platné provozní povolení udělena členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92. 
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 Tj. cestující má letenku či jiný důkaz o tom, ţe rezervace byla evidována – viz čl. 2 g) nařízení č. 261/2004. 
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dostupné veřejnosti (čl. 3).
196

 Na rozdíl od dřívějšího nařízení č. 295/2001 tento předpis není 

omezen toliko na pravidelnou dopravu, coţ jistě významně posiluje ochranu cestujících.  

 

7.2.1 Odepření nástupu na palubu 

 

V tomto bodě vychází v mnohém nařízení č. 261/2004 z původního nařízení z r. 1991. 

Nařízení je určeno k ochraně cestujících, kterým byl odepřen nástup na palubu proti jejich 

vůli. V případech překnihování letu je dopravce nejdřív povinen vyzvat dobrovolníky, kteří za 

náhradu odstoupí od svých rezervací. Pokud ani poté nebude kapacita letu dostatečná, lze 

teprve odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli. K osobám postiţeným odepřením 

nástupu na palubu a chráněným těmito ustanoveními ovšem nelze řadit ty, u kterých byl 

důvodem odepření jejich zdravotní stav, bezpečnost letu, nesrovnalosti v cestovních 

dokladech apod.
197

 

Cestujícím postiţeným odepřením nástupu na palubu bude poskytnuta náhrada a pomoc 

upravená čl. 7-9 tohoto nařízení. Dle čl. 7 cestujícímu tudíţ přísluší náhrada škody ve výši: 

a) 250 EUR u letů do vzdálenosti 1500 km, 

b) 400 EUR u letů nad 1500 km v rámci EU a u ostatních letů o délce mezi 1500 km a 

3500 km, 

c) 600 EUR u všech ostatních letů. 

V původním návrhu nařízení se počítalo s ještě vyššími náhradami škody a Komise navíc 

chtěla prosadit moţnost kompenzací i pro cestující, které postihlo delší zpoţdění letu
198

 (k 

tomu srov. níţe rozsudek SDEU ve věci č. C-402/07 a C-432/07). 

Pro určení vzdálenosti je relevantní poslední místo určení. V případě, kdy cestující vyuţije 

moţnosti přesměrování a oproti času příletu původně zarezervovaného letu se nezpozdí o 

více, neţ je nařízením odstupňováno pro jednotlivé kategorie letů,
199

 můţe být taková náhrada 

                                                 
196

 Mezi takové osoby jistě spadají např. cestující, kteří vyuţívají tzv. zaměstnaneckých letenek.  
197

 K tomu srov. čl. 2 j), k) a čl. 4 nařízení č. 261/2004. 
198

 K tomu blíţe Balfour, J: EC Aviation Scene (No. 2:2003), Air & Space Law, Vol. XXVIII/2, 2003, str. 106. 
199

 Dle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 261/2004 se jedná o: a) dobu 2 hodin u letů do vzdálenosti 1500 km, b) dobu 3 

hodin pro lety nad 1500 km v rámci EU nebo v délce 1500 km aţ 3500 km u ostatních letů a c) dobu 4 hodin pro 

ostatní lety.  
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škody sníţena aţ o 50%. Náhradu škody je moţno vyplatit hotově, bankovním příkazem, 

cestovním poukazem aj. Dále dle čl. 8 téhoţ nařízení cestujícím zásadně přísluší volba mezi:  

1. náhradou pořizovací ceny letenky (příp. téţ letem do původního místa odletu), 

2. přesměrováním do místa určení při nejbliţší příleţitosti a za srovnatelných dopravních 

podmínek nebo 

3. přesměrováním do místa určení později dle přání cestujícího a za srovnatelných 

dopravních podmínek. 

Mimo to cestujícím dále přísluší dle čl. 9: nárok na stravu přiměřenou době čekání, hotelové 

ubytování, pokud je nezbytný nocleh, doprava mezi letištěm a hotelem, moţnost zdarma 

vyuţít dva telefonní hovory, či odeslat dvě e-mailové zprávy apod.   

 

7.2.2 Zrušení letu 

 

Zrušením letu se rozumí jeho neuskutečnění, jestliţe byl takový let dříve plánován a bylo na 

něj rezervováno alespoň jedno místo. V případě zrušení letu je pak cestujícím nabídnuta 

moţnost výběru dle čl. 8, tj. moţnost se rozhodnout pro náhradu ceny letenky (spolu               

s případným zpátečním letem do výchozího bodu) či přesměrováním do místa určení 

v nejbliţší moţné době či v době pozdější a dále pomoc upravená čl. 9, tedy např. moţnost 

vyuţít bezplatně občerstvení, hotelový nocleh či přístup k internetu, faxu nebo telefonu. 

Náhrady škody dle čl. 7 nařízení, jak byly popsány v kapitole předchozí, však budou 

cestujícím, jejichţ let byl zrušen, náleţet pouze v určitých případech. V zásadě náhrada škody 

cestujícím nebude příslušet tehdy, kdyţ: 

- byli o zrušení letu informováni minimálně dva týdny před plánovaným časem odletu 

nebo 

- byli o zrušení letu informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným 

odletem a bylo jim nabídnuto přesměrování, přičemţ odlet by se uskutečnil nejpozději 

dvě hodiny před plánovaným časem odletu a do místa určení by dorazili nejpozději 

čtyři hodiny po plánovaném času příletu nebo 

- byli informováni o zrušení ve lhůtě kratší neţ sedm dní před plánovaným odletem, ale 

díky nabídnutému přesměrování by odletěli nejpozději jednu hodinu před plánovaným 
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započetím cesty a cílové destinace dosáhli nejpozději dvě hodiny oproti původnímu 

plánu nebo 

- provozující letecký dopravce prokáţe, ţe zrušení letu bylo způsobeno takovými 

mimořádnými okolnostmi, jimţ nešlo zabránit při přijetí všech přiměřených 

opatření.
200

 

Pokud jsou cestující informováni o zrušení spoje, má jim být dále dle nařízení podáno 

vysvětlení o moţnosti vyuţití náhradní dopravy. Zásadně bude na leteckém dopravci, aby 

prokázal, zda a kdy byl cestující informován o zrušení letu.
201

 

 

7.2.3 Zpoždění letu 

 

Cestujícím, jejichţ let byl zpoţděn, má být zdarma nabídnuto občerstvení v rozsahu 

přiměřeném době čekání a moţnost bezplatného uskutečnění dvou telefonních hovorů, či 

odeslání dvou zpráv telexem, faxem nebo elektronickou poštou. Jestliţe je odlet posunut o 

den, náleţí cestujícím moţnost bezplatného ubytování a přepravy mezi objektem letiště a 

hotelem. Navíc je za předpokladu, ţe zpoţdění dosáhlo pěti hodin, všem cestujícím nabídnuta 

náhrada ceny letenky spolu s moţností zpátečního letu do výchozího bodu cesty. 

Veškeré tyto nároky jsou ovšem podmíněny tím, ţe dojde ke: 

- zpoţdění o délce minimálně dvou hodin u letů do vzdálenosti 1500 km nebo 

- zpoţdění tří a více hodin u letů v rámci EU nad vzdálenost 1500 km a u ostatních letů 

v rozmezí vzdálenosti 1500 km aţ 3500 km nebo 

- zpoţdění čtyř a více hodin u letů, které nespadají pod ţádnou z předchozích variant.
202

 

                                                 
200

 Za takovéto mimořádné okolnosti bude třeba povaţovat např. případy politické nestability, povětrnostní 

podmínky neslučitelné s provedením letu či rozhodnutí řízení leteckého provozu – viz k tomu důvody pod 

bodem 14) a 15) v preambuli nařízení č. 261/2004. 
201

 Čl. 2 l), čl. 5 a čl. 7-9 nařízení č. 261/2004. 
202

 Tamtéţ, čl. 6, 8 a 9. 
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7.2.4 Další ustanovení  

 

V případě, kdy dopravce řeší situace tímto nařízením předvídané tak, ţe cestujícího umístí do 

vyšší cestovní třídy, nesmí na něm poţadovat ţádnou dodatečnou platbu. V případě opačném, 

dojde-li k umístění cestujícího do třídy niţší, musí být cestujícímu do sedmi dní vyplaceno 

buď 30%, 50% nebo 75% ceny letenky v závislosti na délce letu.
203

 

Toto nařízení obecně klade velký důraz na ochranu slabší smluvní strany, v tomto případě 

cestujícího. Zdůrazňuje navíc nutnost brát ohled na osoby s omezenou pohyblivostí, jinými 

zvláštními potřebami či děti bez doprovodu.
204

 Takovým osobám má být dána při přepravě 

přednost a má jim být co nejdříve poskytnuta pomoc v souladu s tímto nařízením.
205

 

Náhrady získané cestujícím na základě tohoto nařízení nevylučují moţnost vyuţít jakéhokoli 

jiného práva poţadovat náhradu přiznaného např. mezinárodní úmluvou či vnitrostátním 

předpisem. Náhrady získané na základě nařízení č. 261/2004 však mohou být od takových 

jiných odškodnění odečteny. Leteckému dopravci je přiznáno právo domáhat se náhrady 

škody od jiných subjektů, včetně třetích osob.
206

 

Nařízení dále výslovně stanoví povinnost dopravce informovat cestující o právech, kterých se 

jim na základě tohoto předpisu dostává. Odpovědnosti zavedené nařízením č. 261/2004 se 

dopravce nemůţe zprostit ani jí omezit např. odlišným ujednáním v přepravní smlouvě, 

v čemţ lze nepochybně spatřovat kogentní charakter tohoto odpovědnostního systému. 

V kaţdém členském státě budou stanoveny sankce za porušení nařízení a určen subjekt 

odpovědný za účinné prosazování ustanovení tohoto předpisu. Na tento subjekt se budou moci 

v případě domnělého porušení tohoto nařízení obracet i cestující se svými stíţnostmi.
207

 

V České republice je takovým subjektem Úřad pro civilní letectví.
208

 

 

                                                 
203

Čl. 9 odst. 3 a čl. 10 nařízení č. 261/2004. 
204

 Tzv. UM- unaccompanied minor, je sluţba nabízená leteckými dopravci pro samostatně cestující děti určitého 

věku. Dítě je po celou dobu pohybu po prostorách letiště v osobní péči k tomu určeného pracovníka aţ do doby 

nástupu do letadla, resp. výstupu z něj. Během samotného letu je za UM zodpovědný palubní personál, resp. 

vedoucí kabiny. ČSA nabízejí tuto sluţbu pro děti ve věku 5-11 let (max. však do věku 17 let) za poplatek ve 

výši 50 EUR při letech do 3500 km  nebo 75 EUR při letech delších, poplatek je počítán za kaţdý úsek cesty – 

viz www.csa.cz. 
205

 Čl. 11 nařízení č. 261/2004. 
206

 Tamtéţ, čl. 12 a 13. 
207

 Tamtéţ, čl. 14-16. 
208

 Dle § 3 odst. 7. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. 

http://www.csa.cz/
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7.2.5 Zhodnocení a judikatura 

 

Nařízení č. 261/2004 bezpochyby posiluje právní jistotu cestujících a navíc upravuje některé 

oblasti, kterých se Montrealská úmluva, která pracuje toliko s termínem „zpoţdění“, 

nedotýká. Letečtí dopravci a organizace IATA se však vyjádřili opačně, kdyţ tato opatření 

přijatá v rámci EU povaţují za příliš svazující a ve svém důsledku pro spotřebitele, tj. 

cestující, nevýhodná, neboť náklady s těmito kompenzacemi spojené se nejspíš promítnou do 

ceny letenek.
209

 Jelikoţ celkové náhrady, které lze na základě nařízení získat, mohou dokonce 

převýšit cenu letenky, neboť jejich výše nemá ţádnou návaznost na tuto částku, byly velké 

negativní ohlasy vůči tomuto předpisu zaznamenány zejména ze strany nízkonákladových 

leteckých dopravců.
210

 Domnívám se, ţe taková kritika ze strany leteckých dopravců je 

oprávněná. 

Jedním z nejznámějších rozsudků SDEU, které se váţí k nařízení č. 261/2004, je rozsudek ve 

věci IATA a ELFAA
211

 č. C-344/04. Ačkoli se tento rozsudek primárně týkal problematiky 

rozhodnutí o předběţné otázce dle čl. 234 ES, slavným se stal z jiných důvodů
212

 osvětlených 

v následujících odstavcích. Asociace leteckých dopravců IATA a ELFAA napadly ve 

Spojeném království platnost zmíněného nařízení z důvodu jeho neslučitelnosti s MÚ, 

nedostatečného odůvodnění, z důvodu nesouladu se zásadami právní jistoty apod. Napadány 

byly zejména čl. 5, 6 a 7 tohoto nařízení, tj. články, které upravují otázku zrušení a zpoţdění 

letu a s tím související právo na náhradu škody. Zejména čl. 6 nařízení pojednávající              

o zpoţdění letu byl ţalobkyněmi shledáván neplatným z důvodu své neslučitelnosti s MÚ, 

konkrétně pak jejími články 19, 22 a 29, ve kterých je blíţe upravena problematika 

odpovědnosti dopravce za zpoţdění, stanoveny finanční limity odpovědnosti dopravce            

a upravena otázka přípustnosti ţaloby na náhradu škody. IATA a ELFAA chtěly poukázat 

zejména na fakt, ţe čl. 19 a 22 MÚ obsahují ustanovení, která leteckého dopravce v případě 

zpoţdění mohou odpovědnosti zprostit nebo ji omezit. SDEU měl tudíţ za úkol vyjasnit, zda 

                                                 
209

 K tomu blíţe Horník, J., op. cit. sub 191, str. 572. 
210

 Jaeschke, L.: Významné posílení práv cestujících v EU, EMP 6/2004, ročník 13, str. 41. 
211

 Tj. European Low Fares Airline Association. Jedná se o sdruţení zaloţené v lednu 2004, které zastupuje 

v současnosti zájmy 10 nízkonákladových leteckých společností (např. EasyJet, Ryanair, Wizz Air aj.). Členové 

asociace přepraví ročně více neţ 160 miliónů cestujících - viz www.elfaa.com.  
212

 K tomu blíţe Uher, D.: Odškodnění cestujících v letecké dopravě, Právní fórum 10/2006 – příloha, str. 121    

a násl. 

http://www.elfaa.com/
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jsou ze zmíněných důvodů uvedená ustanovení nařízení neplatná a zda to má eventuálně vliv 

na platnost nařízení jako celku.
213

 

Soudní dvůr konstatoval, ţe zpoţdění v letecké dopravě můţe v zásadě způsobit dva druhy 

škod. Jednak škody, jejichţ náhrada můţe mít formu standardizované a okamţité pomoci 

(např. poskytnutí občerstvení a ubytování), a za druhé individuální újmu kaţdého cestujícího 

závislou na účelu cesty jednotlivce, která však můţe být posouzena a nahrazena toliko            

a posteriori a individuálně. Dále SDEU dovodil, ţe náprava druhé zmíněné škody, resp. újmy, 

je předvídána právě ustanoveními MÚ a ţe záměrem tvůrců Úmluvy navíc jistě nebylo 

ochránit letecké dopravce před zásahem jiných orgánů veřejné moci (zde evropského 

zákonodárce), který by jim mohl přikázat nápravu první jmenované škody formou 

standardizované a okamţité pomoci, jak je to provedeno nařízením č. 261/2004. Proto 

cestujícím, jejichţ let byl zpoţděn, nic nebrání v tom, aby kromě výhod, které jim nabízí toto 

nařízení, podali i ţalobu dle podmínek stanovených MÚ. Soudní dvůr tudíţ shledal, ţe 

předmětná ustanovení evropského předpisu nelze v ţádném případě povaţovat za neslučitelná 

s Montrealskou úmluvou.
214

 

Dalším rozsudkem, který se váţe k tomuto nařízení, je rozsudek ve věci Emirates Airlines      

v. Dieter Schenkel č. C-173/07. Cestující D. Schenkel si v Německu u společnosti Emirates 

zarezervoval let z Düsseldorfu do Manily a zpět s mezipřistáním v Dubaji. Jeho zpáteční let 

byl z technických důvodů zrušen a cestující nakonec do Düsseldorfu přicestoval o dva dny 

později. Domáhal se proto ţalobou náhrady škody ve výši 600 EUR s odvoláním na čl. 5 odst. 

1 c) a čl. 7 odst. 1 c) nařízení č. 261/2004. Ţalobu opřel o tvrzení, ţe let tam i let zpět jsou 

jedním souvisejícím celkem a ţe je tudíţ splněn předpoklad působnosti nařízení dle čl. 3 odst. 

1 a), dle něhoţ se nařízení vztahuje na cestující odlétající z letiště umístěného na území 

členského státu EU. Společnost Emirates naopak tvrdila, ţe let tam a zpět jsou dva na sobě 

nezávislé úseky a ţe navíc není leteckým dopravcem, který získal licenci v EU, čímţ není 

splněn ani aplikační předpoklad čl. 3 odst. 1 b). Oberlandesgericht ve Frankfurtu nad 

Mohanem proto poţádal SDEU o výklad čl. 3 odst. 1 a) ve vztahu k pojmu „let“, který není 

nikde v nařízení konkretizován. Soudní dvůr nakonec o předběţné otázce rozhodl tak, ţe čl. 3 

                                                 
213

 Viz body 20 a 33-38 rozsudku C-344/04. 
214

 Viz body 43-47 a výrok 2 cit. rozsudku. Např. Wegter, J. J. však zastává zcela opačný názor, kdyţ tvrdí, ţe 

nařízení č. 261/2004 upravuje problematiku jiţ jednou upravenou MÚ, čímţ ignoruje exkluzivitu Úmluvy. 

Exkluzivita MÚ dle jeho názoru vylučuje moţnost přijetí takových opatření nařízením – viz k tomu The ECJ 

Decision of 10 January 2006 on the Validity of Regulation 261/2004: Ignoring the Exclusivity of the Montreal 

Convention, Air & Space Law, Vol. XXXI/2, str. 246 n. 
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odst. 1 a) předmětného nařízení musí být vykládán v tom smyslu, ţe se nepouţije na zpáteční 

cestu, kdy cestující odlétal z letiště na území EU a vrátil se na něj zpět letadlem vylétajícím 

z letiště ve třetí zemi. Dle SDEU zpáteční cesta není jedním a týmţ „letem“. Fakt, ţe cestující 

oba úseky zarezervoval současně, přitom nehraje roli.
215

 

Ve věci F. Wallentin-Hermann v. Alitalia č. C-549/07 se SDEU zabýval výkladem čl. 5 odst. 

3 diskutovaného nařízení. Ten stanoví, ţe letecký dopravce nemá povinnost platit náhradu dle 

čl. 7 téhoţ předpisu, jestliţe prokáţe, ţe zrušení letu je způsobeno mimořádnými okolnostmi, 

kterým nešlo zabránit ani při přijetí všech přiměřených opatření. Ţalobkyně Wallentin-

Hermann cestovala s rodinou z Vídně do Itálie. Let operovaný společností Alitalia byl krátce 

před odletem z důvodu technické závady zrušen. Ţalobkyně proto poţaduje náhradu ve výši 

250 EUR odvolávajíc se na čl. 5 odst. 1 c) a čl. 7 odst. 1 a) nařízení č. 261/2004. Soudní dvůr 

dovodil, ţe technická závada na letadle nespadá pod „mimořádné okolnosti“ dle čl. 5 odst. 3 

nařízení s výjimkou situace, kdy je závada způsobena událostmi, které svou povahou či 

původem nejsou vlastní běţnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho 

účinné kontrole.
216

 Kromě toho fakt, ţe letecký dopravce dodrţel minimální pravidla údrţby 

letadla, nestačí sám o sobě k prokázání toho, ţe přijal „všechna přiměřená opatření“ dle čl. 5 

odst. 3, a tudíţ k osvobození od náhrady škody. 
217

  

Velmi diskutovaným a převratným rozhodnutím SDEU je rozsudek ze dne 19. listopadu 2009 

ve spojených věcech č. C-402/07 a C-432/07. V obou případech podaly příslušné soudy 

Soudnímu dvoru obdobnou předběţnou otázku, která se týkala výkladu čl. 2 l) a čl. 5, 6 a 7 

diskutovaného nařízení, tj. otázka se dotýkala ustanovení upravujících zrušení a zpoţdění letu, 

kompenzací s tím spojených a samotného výkladu pojmu „zrušení letu“. Ţalobci v obou 

případech v původním řízení poţadovali dle čl. 7 náhradu 600 EUR, kdyţ se opírali o čl. 5 

upravující zrušení letu, zatímco příslušné soudy shodně dospěly k názoru, ţe dálkové lety 

ţalobců byly toliko (byť podstatně) zpoţděny. Obě ţalované aerolinky dále shodně tvrdily, ţe 

zpoţdění lze přičítat technickým poruchám, které dle jejich názoru představují „mimořádné 

okolnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení, a ţe tudíţ nejsou povinny náhradu vyplatit. SDEU 

dospěl k následujícímu závěru: 

                                                 
215

 Viz body 13-21, bod 47 a výrok rozsudku č. C-173/07. 
216

 SDEU za vlastní běţnému výkonu činnosti leteckého dopravce povaţuje např. opravu technické závady 

způsobené nedostatkem údrţby letadla. Stejně ani závada odhalená při technické údrţbě letadla nebude 

představovat zmíněnou „mimořádnou okolnost“. Technická závada by však mohla být povaţována za 

„mimořádnou okolnost“ např. tehdy, jestliţe by se jednalo o výrobcem odhalenou konstrukční vadu letadla nebo 

v případě škod na letadle způsobených teroristickým atakem – viz body 23-26 rozsudku č. C-549/07. 
217

 Viz body 9-12, výrok 1 a 3 rozsudku č. C-549/07. 
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1) článek 2 j) a články 5 a 6 nařízení je nutno chápat tak, ţe let, byť je významně 

zpoţděný, nelze pokládat za zrušený, pokud byl uskutečněn v souladu s původním 

plánem leteckého dopravce;
218

 

2) články 5, 6 a 7 nařízení vyloţil Soudní dvůr v tom slova smyslu, ţe náhradu škody dle 

čl. 7 mohou získat i cestující toliko zpoţděných letů, jestliţe dosáhnou cílového místa 

určení o tři nebo více hodin později oproti plánovanému příletu. Dopravce však 

nebude povinen platit náhradu, pokud shodně s čl. 5 odst. 3 prokáţe existenci 

„mimořádných okolností“, kterým nešlo zabránit ani při přijetí všech přiměřených 

opatření a které způsobily toto zpoţdění – tyto „mimořádné okolnosti“ SDEU označil 

za okolnosti vymykající se účinné kontrole leteckého dopravce;
219

 

3) při výkladu čl. 5 odst. 3 odkázal Soudní dvůr na svůj dřívější rozsudek č. C-549/07 

(viz výše) a shodně tudíţ interpretoval technickou závadu ve vztahu k pojmu 

„mimořádné okolnosti“.
220

 

Domnívám se, ţe se jedná o skutečně převratný rozsudek. Soudnímu dvoru Evropské unie na 

tomto místě rozhodně nelze vytknout, ţe plně následoval odůvodnění nařízení č. 261/2004, 

které hlásá, ţe je třeba zajistit cestujícím vysokou úroveň ochrany a brát zásadní zřetel na 

potřeby spotřebitele.
221

 Ve svém celku si však troufám tvrdit, ţe výše zmíněná interpretace 

předmětných ustanovení sice bezpochyby zajistí takovou vysokou míru ochrany cestujících, 

jistě však nebude s povděkem přivítána leteckými společnostmi samotnými, které tak dostaly 

tímto rozsudkem citelný políček. SDEU se sice snaţil extenzivní interpretaci oprávnění 

cestujících částečně vyváţit tím, ţe dopravci i pro případy zpoţdění poskytl moţnost zbavit se 

povinnosti k náhradě škody způsobem, který je předvídán čl. 5 odst. 3 pro případy zrušení letu 

(ovšem naopak se značně restriktivním výkladem pojmu „mimořádné okolnosti“ ve vztahu 

např. k technické závadě), a ţe zmíněná náhrada škody můţe být i v případě zpoţdění letu 

                                                 
218

 Zpoţděným letem je tudíţ let uskutečněný dle letového řadu, přičemţ skutečný čas odletu je opoţděn oproti 

plánovému času odletu. Naproti tomu let zrušený je let původně plánovaný, avšak neuskutečněný. Ke zrušení 

letu tudíţ dle SDEU dochází v případě, kdy je upuštěno od realizace původního plánovaného (a zpoţděného) letu 

a cestující jsou přepraveni jiným letem plánovaným dle letového řádu, tj. letem s odlišnou plánovanou dobou 

odletu. Naproti tomu pro kvalifikaci, zda došlo ke zrušení či zpoţdění letu, jsou v zásadě irelevantní  informace 

poskytnuté zaměstnanci dopravce nebo zveřejněné na světelných informačních tabulích. Stejně tak není 

rozhodující skutečnost, ţe si cestující vyzvedli svá zavazadla či jim byly vydány nové palubní vstupenky – viz 

body 30-39 rozsudku č. C-402/07 a C-432/07. 
219

 SDEU se v tomto bodě výroku opřel zejména o preambuli nařízení č. 261/2004.  Soudní dvůr zdůraznil, ţe 

veškerá ustanovení, která přiznávají cestujícím zvýhodnění a práva, musí být vykládána extenzivně. Poukázal 

také na nutnost vykládat nařízení v souladu s primárním právem a zásadou rovného zacházení – viz body 40-69 

cit. rozsudku. 
220

 Viz body 12-27 a výrokové části rozsudku č. C-402/07 a C-432/07. 
221

 Viz bod 1) preambule nařízení č. 261/2004. 



 

 

71 

 

sníţena dle čl. 7 odst. 2 o 50%,
222

 přesto však zastávám názor, ţe jsou tím kladeny na letecké 

dopravce jiţ poněkud přemrštěné nároky. 

 

7.3 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 a nařízení EP a Rady (ES) č. 889/2002 

 

Prvně jmenované nařízení,
223

 které bylo přijato necelé dva roky před Montrealskou úmluvou, 

se opět dotýká ochrany cestujících. Tentokrát se evropský zákonodárce pokusil upravit 

odpovědnost leteckého dopravce pro případy nehod. Reagoval tak na skutečnost, ţe je jednak 

ţádoucí zvýšit ochranu cestujících, resp. spotřebitele obecně, a dále ţe úprava představovaná 

Varšavským systémem je nepřehledná a roztříštěná a mimo to jiţ poněkud zastaralá. Dalším 

z důvodů deklarovaných v preambuli nařízení je cíl sjednotit odpovědnost v rámci EU jak pro 

mezinárodní, tak vnitrostátní dopravu. S odvoláním na tehdy probíhající revizi Varšavského 

systému, resp. proces přijímání Montrealské úmluvy, tak mělo být nařízení přijato jakoţto 

nástroj k posílení ochrany cestujících uvnitř EU s tím, ţe po vydání MÚ bude přezkoumáno. 

Novelizace byla provedena druhým nařízením jmenovaným v nadpisu kapitoly.
224

 Toto 

pozdější nařízení má za cíl zejména sladit odpovědnostní reţim nastolený pro státy EU 

s reţimem přijatým Montrealskou úmluvou, přičemţ na Montrealskou úmluvu je v textu 

evropského předpisu hojně odkazováno. 

Novela provedená nařízením č. 889/2002 se promítla i do samotného názvu nařízení              

č. 2027/97
225

, neboť nově jsou předmětem jeho úpravy rovněţ zavazadla. Novelizovaný 

předpis tak výslovně provádí příslušná ustanovení Montrealské úmluvy o letecké přepravě 

cestujících a jejich zavazadel s tím, ţe stanoví určitá doplnění, mimo jiné je rozšířena 

působnost takových ustanovení na vnitrostátní leteckou dopravu ve členských státech. 

Meritorní ustanovení MÚ upravující limity odpovědnosti v případě přepravy cestujících         

a jejich zavazadel byla novelou vtělena do původního textu z roku 1997 formou přílohy.  

                                                 
222

 SDEU v bodě 63 cit. rozsudku uvádí, ţe náhrada škody přiznaná cestujícímu zpoţděného letu dle čl. 7 odst. 1. 

tj. při zpoţdění tří a více hodin, můţe být v souladu s čl. 7 odst. 2 c) sníţena o 50%, tj. pokud zpoţdění 

nedosáhne 4 hodin. 
223

 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod. 

Nařízení vstoupilo v platnost 17. října 1998. 
224

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod. 
225

 Nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich 

zavazadel. 
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1. V případě odpovědnosti za zranění či smrt cestujícího je novelou převzata v zásadě 

neomezená odpovědnost leteckého dopravce s tím, ţe paralelně s MÚ se jedná do 

částky 100.000 SDR (resp. do ekvivalentu této částky v národní měně) o odpovědnost 

objektivní. Nad tuto částku přísluší leteckému dopravci obrana tím, ţe prokáţe absenci 

zavinění nebo nedbalosti.  

2. Odpovědnostní limit v případě zpoţdění při přepravě cestujících představuje částka 

4.150 SDR. V případě zpoţdění však dopravce odpovědný nebude, jestliţe v dané 

situaci byla učiněna všechna přiměřená opatření k předejití škody, resp. pokud taková 

opatření učiněna být nemohla. 

3. Odpovědnostní limit v případě zpoţdění zavazadel činí 1.000 SDR. Dopravce však 

nebude odpovědný za stejných podmínek jako v případě zpoţdění cestujících. 

4. Stejný limit 1.000 SDR konečně platí i pro případy zničení, ztráty či poškození 

zavazadel. V případě zapsaných zavazadel je odpovědnost dopravce objektivní, vyjma 

případů vadných zavazadel. Naopak v případě zavazadel nezapsaných, bude dopravce 

odpovídat jen za zavinění. 

Shodně s MÚ předvídá i nařízení č. 2027/97 ve svém novelizovaném znění moţnost učinit 

nejpozději při odbavení zavazadla zvláštní prohlášení o zájmu na dodání do místa určení. 

Obdobně jsou upraveny i případy reklamací zavazadel. Reklamace musí mít písemnou formu 

a lhůta pro podání činí 7 dní v případě poškozeného zavazadla a 21 dní v případě jeho 

zpoţdění.  

Zatímco MÚ toliko povšechně zmiňuje moţnost vyplácení záloh pro případ okamţitých 

ekonomických potřeb oprávněných osob s odkazem na vnitrostátní předpis, nařízení upravuje 

tuto problematiku blíţe. Záloha musí být vyplacena nejpozději 15 dní poté, co byla určena 

osoba oprávněná k odškodnění, a v případě smrti cestujícího nesmí být tato částka niţší neţ 

16.000 SDR na jednoho cestujícího (původní text z roku 1997 stanovil ve svém čl. 5 částku 

15.000 SDR). Shodně s MÚ je dále stanoveno, ţe vyplacení zálohy není aktem uznání 

odpovědnosti a ţe je takové částka započitatelná oproti částkám v budoucnu vyplaceným 

z titulu odpovědnosti dopravce. 

Cestujícímu je dále přiznáno právo podat stíţnost či uplatnit nárok na náhradu škody jak vůči 

dopravci skutečnému, tak vůči dopravci smluvnímu. Lhůta pro podání ţaloby činí stejně jako 

v ustanovení MÚ dva roky.  
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Nařízení č. 2027/97 (vč. své novelizované verze) se ve svých ustanoveních primárně obrací na 

tzv. „leteckého dopravce Společenství“,
226

 coţ se týká zejména ustanovení o výše zmíněných 

zálohových platbách či ustanovení o adekvátním pojištění,
227

 mimo to ovšem nařizuje některé 

povinnosti i dopravcům ze zemí mimo EU, jestliţe provozují dopravu vně, do nebo z území 

Evropské unie. Jedná se o povinnost poskytnout při prodeji sluţeb letecké dopravy cestujícím 

informace o základních ustanoveních upravujících reţim odpovědnosti.  

 

7.4 Nařízení EP a Rady (ES) č. 785/2004 a nařízení Komise (EU) č. 285/2010 

 

Problematika odpovědnosti leteckého dopravce při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu 

úzce souvisí s otázkou pojištění. Montrealskou úmluvou byl vysloven poţadavek, aby 

smluvní státy přiměly své dopravce sjednat adekvátní pojištění odpovědnosti.
228

 V rámci EU 

se zabýval obdobnou otázkou čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 2047/92, jiţ výše jmenovaný, který 

nařídil leteckým dopravcům usazeným v rámci EU uzavřít pojištění odpovědnosti pro případ 

havárií, zejména s ohledem na odpovědnost vůči cestujícím, zavazadlům, nákladu, poště        

a třetím osobám. Jeho nevýhodou ovšem bylo, ţe blíţe neurčil další podrobnosti s pojištěním 

spojené.  Vzhledem k těmto důvodům došlo k přijetí nařízení EP a Rady (ES) č. 785/2004.
229

  

Toto nařízení si klade za cíl stanovit minimální poţadavky v oblasti pojištění leteckého 

dopravce a provozovatele letadel a vztahuje se na pojištění odpovědnosti při přepravě 

cestujících, zavazadel, nákladu i na odpovědnost vůči třetím osobám.
230

 Ve vztahu 

k cestujícím má pojistné krytí zahrnovat případy škod na zdraví a smrti v důsledku nehod a ve 

vztahu k zavazadlům a nákladu musí zahrnout případy jejich poškození či ztráty.
231

 Reţim 

pojištění při přepravě poštovních zásilek má nadále spadat pod nařízení č. 2407/92                  

a vnitrostátní předpisy členských zemí (viz k tomu čl. 1 diskutovaného nařízení). 
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 Tj. letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou dle nařízení (EHS) č. 2407/92 – viz čl. 2 b) nařízení 

č. 889/2002. 
227

 Tzv. „leteckému dopravci Společenství“ vyplývá z čl. 7 nařízení (EHS) č. 2407/92 povinnost sjednat 

dostatečné pojištění. Pojistné krytí musí odpovídat odpovědnostním limitům MÚ a nařízení č. 2027/97. 
228

 Čl. 50 MÚ. 
229

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o poţadavcích na pojištění 

leteckých dopravců a provozovatelů letadel. 
230

 Tj. ve vztahu ke třetím osobám je potřeba zajistit pojistné krytí pro případy smrti, škody na zdraví a na 

majetku, které vzniknou v důsledku nehod – viz k tomu bod (14) preambule nařízení č. 785/2004. 
231

 Odstavec (14) preambule nařízení č. 785/2004. 
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Pod působnost nařízení jsou zahrnuti všichni letečtí dopravci a provozovatelé letadel,
232

 kteří 

dopravu provádějí v rámci území EU, s výjimkou např. státních letadel aj. (čl. 2). Těmto 

subjektům se předepisuje uzavřít předepsané pojištění, přičemţ pojištěná rizika musí 

zahrnovat válku, terorismus, únos letadla, sabotáţ apod. Tyto subjekty musí dále zajistit, aby 

pro kaţdé letadlo a kaţdý uskutečněný let existovalo adekvátní pojistné krytí, přičemţ je 

irelevantní, zda jsou v konkrétním případě oni sami vlastníkem letadla, či letadlem disponují 

z jiného titulu. Pod tyto situace jsou zahrnuty i případy code-share spolupráce a obdobné 

smluvní závazky (čl. 4). Článek 5 tohoto nařízení poté konkrétně upravuje způsob, jakým 

mají shora vyjmenované subjekty prokazovat splnění poţadavků formulovaných tímto 

předpisem. Děje se tak zejména předloţením osvědčení o platném pojištění u příslušného 

orgánu členského státu. 

V následujícím čl. 6 nařízení upravuje konkrétní minimální pojistná krytí odpovědnosti, která 

v obchodním provozu činí: 

1. 250.000 SDR na osobu při odpovědnosti ve vztahu k cestujícím,
233

 

2. 1.000 SDR na cestujícího v případě odpovědnosti za zavazadla, 

3. 17 SDR na jeden kilogram nákladu. 

Toto ustanovení neplatí pro dopravce a provozovatele letadel usazené ve třetích zemích, 

jestliţe nad územím EU vykonávají toliko přelet. Nařízení pak výslovně počítá s moţností 

změny těchto hodnot, jestliţe dojde k obdobným změnám v relevantních mezinárodních 

úmluvách – viz k tomu dále. 

Odlišně od pojistného krytí ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu je koncipováno 

minimální pojistné krytí ve vztahu ke třetím osobám. Výše této částky je v přímé úměře 

k maximální vzletové hmotnosti letadla (z angl. maximum take-off weight, dále jen 

„MTOW“).
234

 Např. CSA Czech Airlines, a.s. provozuje letadla typu ATR-42 a ATR-72 

(MTOW 16 900- 21 500 kg), dále letadla typu Boeing B737-500 a B737-400 (MTOW 53 000 

kg a 64 800 kg) a letadla typu Airbus A319, A320 a A321 (MTOW 70 000 – 89 000 kg).
235

 

V takovém případě bude minimální pojistné krytí ve vztahu ke třetím osobám činit pro každé 
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 Tj. právnické či fyzické osoby, jejichţ jménem je registrováno letadlo a které nejsou leteckými dopravci, 

avšak mohou neustále disponovat letadlem při jeho uţívání a provozu – viz k tomu čl. 2 c) nařízení č. 785/2004. 
233

 Při neobchodních letech operovaných letadly o maximální vzletové hmotnosti do 2700 kg lze pojistné krytí 

sníţit, musí však činit i v takovém případě minimálně 100.000 SDR na osobu – viz k tomu čl. 6 odst. 1 nařízení 

č. 785/2004. 
234

 Tj. součet hmotnosti letadla samotného, paliva, nákladu, cestujících a posádky. 
235

 Zdroj: interní materiál CSA Czech Airlines, a.s. 
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letadlo: 80 mil. SDR v případě letadel ATR a 300 mil. SDR v případě letadel typu Boeing     

a Airbus.
236

 

Nařízení dále apeluje na členské státy, aby zajistily, ţe letečtí dopravci a provozovatelé budou 

dodrţovat ustanovení tohoto předpisu. Sankce za porušení musí být dostatečně účinné            

a odrazující, přičemţ nařízení příkladmo uvádí odnětí licence k provozování letecké dopravy, 

či odmítnutí práva přistát na území členského státu, jedná-li se o dopravce či provozovatele 

letadla ze třetího státu (čl. 8). 

Druhé nařízení jmenované v nadpisu této kapitoly
237

 je reakcí na přezkum limitů 

odpovědnosti dopravce v MÚ, který provedlo ICAO s účinností od 30. prosince 2009,            

a představuje novelu nařízení č. 785/2004. Změna se týká ale jen dvou bodů v původním 

textu, neboť dochází toliko k navýšení minimálního pojistného krytí v případě odpovědnosti 

za zavazadla a za náklad. Jak totiţ vyplývá z preambule nařízení č. 285/2010, v případě 

odpovědnosti ve vztahu k cestujícím byly minimální hodnoty pojistného krytí stanoveny 

dřívějším nařízením v takové výši, která významně převyšuje přezkoumané limity 

odpovědnosti dle MÚ.
238

 Nově je tudíţ zavedeno ve vztahu k obchodní letecké přepravě 

pouze: 

1. minimální pojistné krytí ve výši 1.131 SDR ve vztahu k zavazadlům na jednoho 

cestujícího a  

2. minimální pojistné krytí ve výši 19 SDR na jeden kilogram nákladu.
239

 

Nařízení č. 285/2010 vstoupilo v platnost dne 8. dubna 2010.
240
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 Čl. 7 odst. 1 nařízení č. 785/2004. 
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 Nařízení Komise (EU) č. 285/2010 ze dne 6. dubna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 785/2004 o poţadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.  
238

 Tj. nově částka 113.100 SDR dle čl. 21 MÚ a minimální pojistné krytí ve výši 250.000 SDR dle čl. 6 nařízení 

č. 785/2004. 
239

 Čl. 1 nařízení č. 285/2010. 
240

 Úř. věst. L 87, 7. 4. 2010, s. 19. 
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8. Závěr 

 

Cílem této práce byl rozbor aktuální právní úpravy, která ve světovém a regionálním měřítku 

reguluje odpovědnost leteckého dopravce při přepravě osob, zavazadel a nákladu.  

Celosvětového významu v této oblasti se dostalo Varšavské úmluvě z roku 1929                     

a Montrealské úmluvě z roku 1999. Není pochyb o tom, ţe lze unifikační snahu 

představovanou Varšavskou úmluvou označit za zdařilý počin jejích tvůrců. Tato Úmluva 

jistě splnila svůj cíl, kdyţ poprvé v historii upravila a sjednotila formou mezinárodní 

mnohostranné smlouvy základní náleţitosti přepravních dokumentů a zakotvila 

odpovědnostní reţim dopravce, který odpovídal v případech zranění či smrti cestujících, 

poškození či ztrátě zavazadel a nákladu a za škody způsobené zpoţděním při přepravě. 

Unifikačního úsilí bylo dosaţeno i z toho důvodu, ţe k Varšavské úmluvě přistoupilo do 

dnešní doby 152 států (jak bylo jiţ blíţe uvedeno v předchozím textu).  

Pokud se však budeme zabývat vývojem následujících desetiletí, začal se sen o unifikaci 

odpovědnosti dopravce poněkud vytrácet do ztracena. Důvodem bylo jiţ mnohokrát zmíněné 

přijetí dalších mezinárodních dokumentů, které spolu s Varšavskou úmluvou tvoří Varšavský 

systém. Snahou jejich tvůrců sice bylo přizpůsobit stávající právní úpravu rozvoji letecké 

dopravy, tj. zejména zpřísněním odpovědnosti formou zvyšování finančních limitů a 

prosazením principu objektivní odpovědnosti, tato jejich aktivita však byla poněkud zmařena 

faktem, ţe se těmto mezinárodním instrumentům nedostalo stejné podpory a ţe různé státy se 

staly smluvními stranami různých dokumentů. Ve svém důsledku tudíţ došlo k tomu, ţe 

existovalo paralelně několik odpovědnostních reţimů. Tento faktický stav tedy ani zdaleka 

neodpovídal tomu, čeho mělo být dosaţeno, tj. unifikaci. Domnívám se navíc, ţe značnou 

nevýhodou byla také skutečnost, ţe Spojené státy americké byly po dobu sedmi desetiletí 

smluvní stranou toliko Varšavské úmluvy (neboť Montrealský protokol IV ratifikovaly aţ 

roku 1998 a k Haagskému protokolu přistoupily dokonce aţ roku 2003, viz k tomu výše). 

USA dokázaly ve většině případů poměrně přesvědčivě prosadit své zájmy a představy o 

podobě právní úpravy odpovědnosti dopravce, čehoţ důkazem je např. přijetí Montrealského 

prozatímního ujednání. Kdyţ si však uvědomíme, jaký objem letecké přepravy je ve vztahu 

k území Spojených států uskutečňován, jistě se taková pluralita právních reţimů nejeví jako 

ideální a nutně má vliv na právní jistotu účastníků vztahů takovými normami upravených.  
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Montrealská úmluva vstoupila v platnost před sedmi roky. Z důvodu této krátké doby tak lze 

prozatím jen konstatovat, ţe se jeví být zdařilou. Jejím hlavním přínosem je modernizace 

ustanovení o odpovědnosti, tj. zejména zavedení dvoustupňového odpovědnostního reţimu 

pro případy usmrcení nebo zranění cestujících, další zjednodušení a zpřehlednění ustanovení 

o náleţitostech přepravních dokumentů, zavedení tzv. páté jurisdikce nebo poţadavku na 

adekvátní pojištění leteckých dopravců. Za její slabinu je naopak moţno povaţovat to, ţe je 

paralelně s ní z výše uvedených důvodů stále aplikovaná také Varšavská úmluva, tudíţ zatím 

nedošlo k plné unifikaci problematiky. Další její nevýhodu lze spatřit ve skutečnosti, ţe je 

v textu celá řada blíţe nespecifikovaných pojmů, které přinejmenším ponechávají prostor pro 

fantazii, v horším případě mohou vést k nesprávné aplikaci daného ustanovení. Útěchou budiţ 

alespoň to, ţe řada těchto pojmů je soudy vykládána srovnatelným způsobem, jakým byly 

srovnatelné termíny vykládány při aplikace Varšavské úmluvy (konkrétní příklady byly 

rozebrány v příslušných kapitolách). Český překlad Montrealské úmluvy navíc obsahuje 

poměrně zásadní nepřesnost v ustanovení o páté jurisdikci, na kterou bylo v této práci jiţ 

upozorněno a která můţe zapříčinit vyvození podstatně odlišného závěru o aplikaci tohoto 

ustanovení, neţ jaký byl s ohledem na anglické znění evidentně tvůrci zamýšlen. 

Bude zajímavé pozorovat další vývoj na poli mezinárodních unifikačních aktivit. Ačkoli má 

Montrealské úmluva v současné době 101 smluvních stran, jak bylo uvedeno, ještě nedosáhla 

zdaleka takové popularity jako její předchůdkyně. Jistě můţeme tuto mladou úmluvu označit 

za dokument globálního významu, bohuţel však zatím nepředstavuje skutečný nástroj 

unifikace. V průběhu dalších let vyvstane jistě další potřeba modernizace a novelizace 

stávající právní úpravy. Bude proto zajímavé sledovat, jakou formou budou současná 

ustanovení aktualizována a zda se případně nebude opakovat situace, kdy opět k novelizacím 

přistoupí různé státy a bude tak vedle sebe existovat opět několik různých právních reţimů. 

Pokud bychom chtěli být pesimističtí, mohli bychom eventuálně říct, ţe takovou situaci není 

nutno vyhlíţet v budoucnosti, ale ţe je moţné ji spatřit jiţ v současné paralelní existenci 

Montrealské a Varšavské úmluvy.  

Evropská nařízení blíţe rozebraná v předposlední kapitole nepochybně naplnila svůj cíl, 

kterým bylo soudě dle jejich preambulí zvýšit ochranu a právní jistotu slabší smluvní strany, 

tj. cestujících. Světlo světa spatřily zcela nové druhy práv a povinností. Bylo tím významně 

posíleno právní postavení spotřebitelů. Naopak skeptické aţ kritické reakce ze strany 

leteckých dopravců a jejich asociací vyvolalo zejména nařízení č. 261/2004, kterému byla 
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věnována v sedmé kapitole největší pozornost. Tento předpis zakotvil pro případy odepření 

nástupu na palubu, zrušení a zpoţdění letu pravidla pro poskytnutí pomoci cestujícím             

a v některých případech stanovil také poměrně velkorysé náhrady škody. Soudní dvůr 

Evropské unie dovodil, ţe Montrealská úmluva, jejíţ je EU smluvní stranou, nikterak 

nezakazuje takto blíţe specifikovat práva a povinnosti stran přepravní smlouvy. SDEU svým 

výkladem rozšířil aplikaci ustanovení o poskytnutí náhrad i na případy některých velkých 

zpoţdění letů. Jisté je, ţe cestující takto získali obrovský benefit. Na druhou stranu si nejsem 

jistá, jestli je ţádoucí a přiměřené klást na letecké dopravce aţ takové nároky. Pokud 

odhlédneme od samotné problematiky odpovědnosti dopravce a podíváme se na letecké 

odvětví komplexně, je nutné spatřit celou řadu kritérií a nároků kladených na aerolinky, 

kterým musí vyhovět a které činí takové podnikání nákladné samo o sobě. Troufám si proto 

říct, ţe takový extenzivní výklad tohoto nařízení není zcela vhodný. Tím spíš, kdyţ SDEU 

omezil moţnost zprostit se povinnosti platit náhradu škody tehdy, pokud se budou chtít 

aerolinky odvolat na technickou závadu, která zpoţdění zapříčinila, jakoţto na tzv. 

mimořádnou okolnost. Soudní dvůr jistě chtěl zabránit situacím, kdy budou aerolinky 

automaticky pouţívat technickou závadu jako výmluvu k neplacení náhrady škody a kdy 

dojde k zásadnímu oslabení právního postavení a právní jistoty cestujících. Nejsem si ale jistá, 

jestli takový restriktivní výklad této liberace je řešením, jak dosáhnout proklamovaného 

zvýšení ochrany cestujících. Bezpečnost je v letecké dopravě prvořadou prioritou a je na 

evropském zákonodárci a SDEU, aby mezi těmito dvěma zájmy, tj. zájmem na dosaţení místa 

určení včas a na bezpečném průběhu dopravy, našli ideální rovnováhu přijatelnou pro obě 

smluvní strany. V důsledku přijetí těchto evropských nařízení tak jistě došlo k posílení 

ochrany cestujících v případech, kdy bude dána působnost těchto nařízení. Na druhou stranu 

si lze poloţit otázku, zda tím není sám o sobě opět v jistém slova smyslu zmařen cíl 

unifikovat globálně podmínky odpovědnosti dopravce, kdyţ v těchto zmíněných případech 

budou aplikována ještě další a jiná pravidla (byť taková, která nikterak nevylučují a 

neomezují odpovědnostní rámec daný Montrealskou úmluvou). 

Tato práce se z důvodu svého omezeného rozsahu nedotkla některých dalších zajímavých 

témat. Jistě by za větší pozornost stálo například nedávné ochromení letecké dopravy 

v důsledky erupce islandské sopky nebo rozbor nákladů leteckého dopravce ve vztahu 

k vypláceným kompenzacím. 
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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 náleţitosti 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 téţ za škodu způsobenou 

zpoţděním. Úmluva zavedla odpovědnostní reţim, 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 vyţádala 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 náleţitostech přepravních dokumentů, zavedení dvoustupňového odpovědnostního 

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

jurisdikci či poţadavek 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 tudíţ 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, neţ jaký má její předchůdkyně. 

Pozornost je v této práci věnována i přímo pouţitelným 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. 
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Abstract 

This thesis deals with topical issues of international air law, namely international regulation of 

air carrier´s liability in carriage of passengers, baggage and cargo. The first multilateral treaty 

to consider and unify this topic was the Warsaw Convention in 1929. It prescribed the main 

requirements of the documents of carriage, i.e. the passenger ticket, the baggage check and 

the air waybill. In particular, the air carrier is liable for personal injury or death of passengers, 

loss or damage of baggage or cargo and for damage resulting from delay. The key points of 

the liability regime governed by the Warsaw Convention are presumptive liability and the 

maximum liability limits expressed in French Gold Francs. Due to the subsequent 

development of air transport these rules had to be modernized. The Warsaw Convention was 

amended with several Protocols and a Supplementary Convention, which together create the 

so-called „Warsaw system“. The purpose of these documents was, amongst other things, to 

tighten up the liability regime while trying to establish strict liability and raise the liability 

limits. In 1999 a further unification of air carrier´s liability took place with the creation of the 

Montreal Convention. Although it adopted some key liability provisions from previous 

documents, it stipulated new requirements of the documents of carriage, the two-tier liability 

system related to death or personal injury, increased the available forums with the new „fifth 

jurisdiction“ and established requirements for adequate liability insurance. The monetary unit 

mentioned by the Montreal Convention is SDR (Special Drawing Rights), which replaced the 

French Golden Franc. Although the Montreal Convention clearly states at Art. 55 that it 

displaces, in certain listed instances, the provisions of the Warsaw Convention, the Warsaw 

Convention will still be used in many other different situations. Thus, these two multilateral 

air law treaties actually exist beside each other, at least until the Montreal Convention is 

ratified by the same or a greater number of states as its predecessor has been. 

This thesis also deals with the main EU regulations, which regulate the topics which are close 

to the above mentioned air carrier´s liability. The most well-known is surely regulation No 

261/2004 (EC), which aroused wide discussion and criticism, especially from air carriers and 

their associations. The decisions of the European Court of Justice have been the cause of 

further critisism due to their wide interpretation of passenger  rights covered by this 

regulation. 
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