
 

 

   

 

Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě 

Stěžejním cílem této diplomové práce je exkurs do právní úpravy mezinárodní 

přepravy zboží po moři, použitelných odpovědnostních systémů, vlivu námořní 

přepravy na obchod v České republice a možný budoucí vývoj v této oblasti. Vztahy 

námořní přepravy mohou být velmi komplikované a účelem této práce je tyto vztahy 

popsat pro čtenáře pochopitelným a srozumitelným způsobem.  

Důvodem volby tématu práce byl můj zájem o oblast mezinárodního obchodu 

a o lodě. Mezinárodní přeprava je sice považována za subsidiární k mezinárodnímu 

obchodu, ale zároveň je esenciální k jeho úspěšné realizaci. Přibližně 90% nesypkého 

pevného zboží je alespoň část přepravy k cílovému zákazníkovi přepravováno po moři. 

Význam mezinárodní námořní přepravy je proto značný a spolu s globalizačními trendy 

se postupně rozšiřuje dopad úpravy mezinárodní námořní přepravy na Českou 

republiku. Přepravné a další náklady související s přepravou zboží navíc značně 

ovlivňují výslednou cenu zboží. Jednou z nejdůležitějších otázek je, kdo je odpovědný 

za škodu v případě ztráty zboží, škody na zboží a škody způsobené opožděnou 

dodávkou, což má široký dopad na pojištění, bankovní poplatky, balení zboží atp. a tím 

i na cenu zboží.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola představuje celé téma, 

popisuje subjekty mezinárodní námořní přepravy a vztahy mezi nimi, hodnotí hlavní 

problémy a předvídá zjištění v závěru celé práce. Tato kapitola také osvětluje cíl a účel 

práce. Druhá kapitola se zabývá vzájemnými vztahy právních norem mezinárodních 

úmluv, evropského a českého práva, postupy při aplikaci těchto norem a aplikační 

předností. Následující tři kapitoly přibližují čtenáři odpovědnostní systémy stanovené 

jednotlivými platnými mezinárodními úmluvami, konkrétně Haagsko-Visbyjskými 

pravidly, Hamburskými pravidly a Rotterdamskými pravidly, srovnávají jednotlivá 

ustanovení a rozebírají důsledky užití pravidel.   

Poslední kapitola nabízí řešení a potvrzuje hypotézu stanovenou v úvodu 

práce. Závěr práce zdůrazňuje zvyšující se vliv mezinárodní námořní a multimodální 

přepravy na obchod v České republice, analyzuje součastné trendy a do budoucna 

předvídá jednotný právní rámec pro všechny typy přepravy. 

 


