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1. Úvod 

 

1.1 Struktura práce 

 

Mezinárodní přeprava zboží neoddělitelně patří k mezinárodnímu obchodu, 

a třebaže v návaznosti k němu plní subsidiární funkci, je esenciální k jeho úspěšné 

realizaci. Nejrozšířenějším způsobem přepravy zboží mezi kupujícím a prodávajícím 

je přeprava námořní. Přibližně 90 % baleného nákladu se alespoň část vzdálenosti 

přepravuje po moři1. Část mezinárodního práva soukromého zabývající se regulací 

námořní přepravy není v České republice v teorii ani praxi příliš užívaná, přičemž 

hlavním důvodem samozřejmě je vnitrozemská poloha státu. V návaznosti na poslední 

vývoj v mezinárodní námořní přepravě však lze očekávat, že v souvislosti 

s globalizačními trendy se nás bude toto téma dotýkat stále víc. 

 

Odpovědnost je v mezinárodní přepravě obecně jedna ze základních otázek. 

Odpovědný subjekt nese odpovědnost za škodu na zboží, ztrátu zboží a jeho opožděné 

dodání. Cílem subjektů přepravy je minimalizovat svoji odpovědnost na co nejkratší 

úsek přepravy a pokud možno mít možnost exkulpace nebo odpovědnost finančně 

limitovat. V praxi se náklady subjektu odpovědného po určitou část přepravy navýší 

o cenu pojistného. Ta pak v důsledku ovlivní cenu přepravného a tím i cenu zboží. 

 

První část práce zařazuje mezinárodní námořní přepravu do systému 

mezinárodního práva soukromého, vysvětluje vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

subjekty přepravy a specifika povahy námořní přepravy, ukazuje obvyklý model 

způsobu fungování přepravy, vysvětluje proč a jak je mezinárodní námořní přeprava 

upravena stávajícím způsobem a popisuje trendy v této oblasti. Dále se práce zaměřuje 

to, jak jsou vztahy vyplývající z přepravy upraveny českým právem, na aplikovatelné 

kolizní normy, vzájemné působení přímých a kolizních norem a na pravidla aplikační 

přednosti. V dalších částech se práce zabývá stávající, platnou mezinárodněprávní 

úpravou odpovědnosti, tedy mezinárodními úmluvami v různé fázi ratifikačního procesu 

v jednotlivých státech a shrnuje zde výhody a nevýhody jednotlivých konceptů. 

                                                 
1 Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Containerization. 
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V závěru práce shrnuje výsledky zkoumání, zhodnotí jednotlivé kapitoly a popisuje, jak 

se dle mého názoru bude právní úprava mezinárodní přepravy zboží vyvíjet. Téma 

mezinárodní přepravy zboží je velmi široké a proto se práce, až na vysvětlení, která 

jsou dle mého názoru nezbytná ke komplexnímu pochopení problematiky, úzce drží 

vymezeného tématu. Zároveň však práce klade důraz na nezbytné vazby s ostatními 

vztahy na mezinárodní úrovni, sociálně-hospodářským vývojem a jinými skutečnostmi, 

které hrají v procesu tvorby, přijímání a aplikace právní úpravy odpovědnosti 

v mezinárodní námořní přepravě zboží často zásadní roli. 

 

Cílem práce je, v mezích popsaných výše, přiblížit komplikovaný systém 

mezinárodní námořní přepravy tak, aby čtenáři umožnil pochopení základních 

odpovědnostních aspektů mezinárodní námořní přepravy a dokázat, že význam 

mezinárodní námořní přepravy zasahuje i do mezinárodně obchodněprávních vztahů 

v České republice. 

 

1.2 Zařazení námořní přepravy do systému práva mezinárodního 

obchodu 

 

Při realizaci mezinárodního obchodu dochází k přesunům zboží mezi 

prodávajícím a kupujícím a tyto přesuny jsou zajištěny dopravním systémem, který tvoří 

doprava námořní, říční, silniční, železniční a letecká anebo kombinace více módů 

dopravy. Funkčnost tohoto systému zaručuje lepší podmínky pro uskutečňování 

mezinárodního obchodu a stimuluje jej2. Proto je v nejlepším zájmu států, aby právní 

úprava přepravy byla co nejvíce unifikovaná a aby vzájemná práva a povinnosti mezi 

subjekty zúčastněnými v mezinárodní přepravě, stejně jako stanovení odpovědnosti 

za škodu, ztrátu zboží a opožděné dodání, byly určeny takovým způsobem, který 

by co nejvíce podporoval všechny zúčastněné k obchodu. Pokud tedy při realizaci 

přepravních vztahů dojde k výraznému vychýlení z rovnováhy vzájemných práv 

a povinností, například omezením odpovědnosti jedné smluvní strany formulářovou 

smlouvou, a toto omezení způsobuje nechuť druhé strany k obchodu, státy smluvní 

volnost stran ideálně upraví tím způsobem, jaký je pro danou situaci vhodný a který 

navrátí ztracenou rovnováhu. Silnější smluvní stranou je zde dopravce, a proto 

                                                 
2 Božena Plchová a kolektiv Zahraniční obchod, Bankovní institut a.s. 1996, s. 168. 
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mezinárodní úmluvy obvykle pomocí kogentních norem, od kterých se nelze odchýlit, 

chrání toho, který služeb dopravce využívá. V případě absence přímé právní úpravy 

na mezinárodní úrovni, tedy mezinárodní úmluvy týkající se dané problematiky, anebo 

pokud tato není závazná, je nutné se uchýlit k použití kolizních norem3. Normy přímé, 

které jsou obvykle mezinárodního původu, a kterých se použije na otázky jimi upravené 

bezprostředně, mají přirozeně aplikační přednost před normami kolizními, které jsou 

naopak téměř výlučně normami vnitrostátními a k přímým normám subsidiárními4. 

 

1.3 Mezinárodní přeprava obecně 

 

Mezinárodní přepravu zboží je možné definovat jako přepravu zboží, při které 

se zboží přepravuje přes hranice států, tzn., že místo odeslání a místo určení 

se nacházejí v různých státech, nebo se část přepravy uskutečňuje přes území jiného 

státu než je místo odeslání a určení5. 

 

Přepravní smlouvy lze zařadit mezi smlouvy obslužné6, spolu 

např. s pojišťovací smlouvou nebo smlouvou o dokumentárním inkasu. Podmínky 

smluv obslužných by měly být v souladu s podmínkami smlouvy hlavní, která je 

hlavním ekonomickým důvodem smluvního vztahu. Smlouva hlavní bude ve většině 

případů smlouva kupní. Smlouvy obslužné však hrají v základních ekonomických 

vztazích významnou roli. V průběhu mezinárodního obchodování se zbožím je nutné 

zboží často přepravit na velké vzdálenosti, pojistit, zajistit obaly po dobu trvání 

přepravy a uskutečnit platbu, proto cena přepravy tvoří často značnou část ceny zboží 

a hraje významnou roli při ekonomickém rozhodování subjektů. 

 

Častým termínem, se kterým je možné se v mezinárodní přepravě setkat, 

je logistika. Logistika řeší, jak přepravit zboží tak, aby veškerá kapacita dopravních 

prostředků byla co nejvíce zaplněna a prostředky samotné co nejvíce vytíženy. 

Logistiku lze tedy definovat jako komplexní, systematický přístup k optimalizaci 

                                                 
3 Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička, Vladislav Zunt, Úvod do práva 
mezinárodního obchodu, 1. vydání, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008, s. 20. 
4 Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání, Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, s. 212. 
5 Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička, Vladislav Zunt, Úvod do práva 
mezinárodního obchodu, 1. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008, s. 294. 
6 Naděžda Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2. vydání, ASPI Wolters Kluwer 2006, s. 516 
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nákladů a minimalizaci rizik7. Za pomoci logistiky dochází k plnému využití 

přepravních kapacit a zahrnuje veškerý pohyb zboží od surovin přes výrobce a prodejce 

až po konečného spotřebitele. 

 

1.4 Povaha námořní přepravy 

 

Námořní přeprava je nejrozšířenějším způsobem přepravy vůbec, většina 

přepravovaného zboží se po moři přepravuje alespoň část přepravované vzdálenosti. 

Kořeny námořní přepravy sahají až do starověkého Egypta, kde vznikly zřejmě první 

přepravní lodě, které přepravovaly zejména stavební materiály. Vzhledem k tomu, 

že přeprava vždy následuje obchod, s rozmachem obchodu nastal i rozvoj přepravy. 

První mimořádný nárůst objemu mezinárodní přepravy zboží můžeme pozorovat 

na počátku 17. století, kdy začaly operovat Východoindické společnosti8. 

 

V oblasti námořní přepravy díky její dlouhé tradici vždy fungovaly ustálené 

zvyky a obchodní praktiky. Ve sporných situacích rozhodl soud buď na základě ekvity, 

nebo dle vnitrostátní právní úpravy. Zde je nutné zdůraznit, že většina námořních 

velmocí a světového obchodu se řídí common law. Postupem času se i v angloamerické 

právní kultuře vyvinul relativně komplexní systém právní úpravy, která ale nebyla nijak 

kodifikována. Až na počátku 19. století nastalo v angloamerickém světě období nejprve 

vnitrostátních a posléze mezinárodních pokusů o kodifikaci, a to v důsledku neúměrné 

vyjednávací výhody dopravce9 a tím i značného smluvního omezení jeho odpovědnosti, 

která zpomalovala mezinárodní obchod. Tyto první úmluvy vznikaly pod značným 

vlivem common law, a proto jsou velmi stručné – Haagská úmluva o konosamentech 

z roku 1924 má jen 12 článků. Postupně se v důsledku globalizace a internalizace 

světového hospodářství začaly v námořní přepravě angažovat další státy, zejména 

pak ty, které chtějí zboží exportovat. Mezi ně mohou patřit i státy vnitrozemské, jako 

je Česká republika. Tyto státy zcela logicky prosazují, aby se právní úprava soustředila 

na ochranu odesílatelů a přepravců, jejichž zájmy reprezentují. Proto se rovnováha 

zakotvená Haagskými pravidly začíná pomalu posouvat ve prospěch odesílatelů. Změny 

se ale prosazují pomalu a obtížně. Lodě, jejich majitelé a provozovatelé se pochopitelně 
                                                 

7 Miroslav Svatoš a kolektiv, Zahraniční obchod, teorie a praxe, Grada Publishing, a.s. 2009, s. 246. 
8 Východoindická společnost britská, nizozemská, skotská, dánská, portugalská, francouzská a švédská , 

zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoindick%C3%A1_spole%C4%8Dnost. 
9 Definice jednotlivých účastníků mezinárodní námořní přepravy jsou obsaženy v článku 1.8. 
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snaží udržet svou pozici a navíc je zde patrný konzervatismus a nechuť ke změnám. 

Nyní, kdy se díky pokroku techniky, telekomunikačních služeb a stále rozšiřující 

globalizaci radikálně mění i nabízené služby a používané prostředky v námořní 

přepravě, ve většině států stále platí právní úprava z dvacátých let minulého století. 

 

1.5 Současné trendy námořní přepravy 

 

Od roku 1956, začalo být zboží přepravováno v kontejnerech a jejich přepravě 

začaly být uzpůsobovány i přepravní lodi10. Tento způsob přepravy zaznamenal 

mimořádný rozvoj. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že při přepravě, která využívá 

více způsobů, módů přepravy (multimodální přeprava), např. námořní a silniční, nečiní 

překládka kontejneru výraznější obtíže. Kontejnery se také dají lépe přepravovat 

na palubě lodi k tomu uzpůsobené, aniž by podléhaly významně vyššímu riziku 

poškození a ztráty než zboží přepravované v podpalubí. Dále narůstá poptávka 

po komplexních službách přepravy, jako je kombinovaná či multimodální přeprava 

nebo přeprava z domu do domu. 

 

Námořní přepravu lze rozdělit na přepravu liniovou a trampovou. Lodě liniové 

přepravy pravidelně přepravují převážně kusové zboží na předem určených trasách 

za ceny předem stanovené tarifem11. Zájemce o přepravu si pak zarezervuje lodní 

prostor na lodi na určitý termín a dopravce mu vydá při nakládce konosament, který 

umožňuje odesílateli se zbožím disponovat v průběhu přepravy. 

 

Starší typ přepravy, trampová přeprava, je charakteristická tím, že se uplatní 

převážně u velkoobjemových nákladů, přičemž trasa plavby není stálá a mění 

se s ohledem na potřeby zákazníka, což umožňuje individuální sjednání smluvních 

podmínek na každou jednotlivou plavbu12. Při tomto druhu přepravy se užije smlouva 

o provozu dopravního prostředku, případně smlouva o nájmu dopravního prostředku 

                                                 
10 Naděžda Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2. vydání, ASPI Wolters Kluwer 2006, s. 528. 
11 Božena Plchová a kolektiv Zahraniční obchod, Bankovní institut a.s. 1996, s. 174. 
12 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 11. 
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(obě charterparty). I pod charterparty lze vydat konosament, pokud však vydán není, 

některé mezinárodní úmluvy13 se na trampovou přepravu nevztahují14. 

 

1.6 Charterparty (C/P) 

 

Námořní přeprava se tradičně dělí podle povahy přepravovaného zboží. Pokud 

se přepravuje nebalené velkoobjemové zboží, jako je zboží sypké nebo tekuté 

(bulk cargo), odesílatel má možnost pronajmout si celé plavidlo smlouvou o provozu 

dopravního prostředku (charterparty), kde se dopravce zavazuje přepravit náklad 

a k tomu účelu vykonat cesty podle určení odesílatele a odesílatel se zavazuje zaplatit 

úplatu15. 

 

Strany se mohou dohodnout, že smlouva o provozu dopravního prostředku 

bude limitována časově, např. na několik let (time charterparty), případně že bude 

omezena na určitý počet plaveb (voyage charterparty). Další možností je smlouva o 

nájmu dopravního prostředku (bare boat/ demise charterparty). Při uzavření smlouvy o 

nájmu dopravního prostředku je nájemce povinen zajistit posádku, vybavit loď, nese 

odpovědnost za její navigaci a řízení a tím de-facto vystupuje jako její vlastník16,17. 

 

Charterparty není z pohledu průměrného exportéra využívaná tolik, jako 

přeprava pod konosamentem. Jen málokdy je objem přepravovaného nákladu tak veliký, 

že se nájem celé lodi vyplatí. Zároveň však charterparty není víceméně upravena 

mezinárodními úmluvami, a proto je možné, aby si strany libovolně nastavily 

odpovědnostní režim a vzájemná práva a povinnosti. Je důvodné se domnívat, 

že smluvní volnost je v případě charterparty ponechána proto, že strany mají víceméně 

stejnou schopnost vyjednávat o podmínkách přepravy. V případech, kdy byla 

negociační síla stran vychýlená jedním směrem (ve prospěch dopravce), zasáhly státy 

svou ingerencí. 

                                                 
13 Haagská pravidla o konosamentech a Haagská pravidla o konosamentech po revizi Bruselským 

protokolem. 
14 Viz bod 1.6. 
15 Srovnatelnou českou právní úpravu je možno nalézt v § 638 a násl. obchodního zákoníku, smlouva o 

provozu dopravního prostředku. 
16 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 3 
17 Srovnatelnou českou právní úpravu je možno nalézt v § 630 a násl. obchodního zákoníku, smlouva o 

nájmu dopravního prostředku. 



 

 

 7  

 

 

1.7 Konosament (B/L18) 

 

Pokud se přepravuje zboží jednotlivě zabalené, je obvykle přepravováno při 

vydání konosamentu. Konosament neboli náložní list, je cenným papírem19, do kterého 

je inkorporováno vlastnické právo k přepravovanému zboží. Konosament slouží jako 

potvrzení toho, v jakém množství, kvalitě a zda vůbec bylo zboží na loď naloženo. Další 

funkcí konosamentu je jeho důkazní funkce, co se týče smlouvy o přepravě, zejména 

pak, je-li konosament převeden na třetí osobu. Nejvýznamnější funkcí konosamentu 

však je již výše zmiňovaná možnost převodu vlastnického práva ke zboží převedením 

konosamentu, obchodování s konosamentem, v průběhu přepravy. Konosament dále 

obsahuje podmínky přepravy obsažené ve smlouvě o přepravě, nebo alespoň odkaz 

na tyto podmínky. 

 

Konosament vydává dopravce, jeho vydání je svěřeno kapitánu lodi nebo jiné 

zmocněné osobě. Ta konosament vydá obvykle v okamžiku, kdy je zboží naloženo 

a připraveno k přepravě. Konosament je obvykle vydáván v sadách originálů, přičemž 

k vydání zboží postačí pouze jeden originál. Prodávající tedy zašle kupujícímu 

konosamenty takovým způsobem, aby předstihly přepravované zboží, protože jinak 

nemusí být kupujícímu zboží vydáno. Vydáním zboží proti jednomu originálu se stávají 

ostatní originály neúčinné. 

 

Dle toho, zda je povaha a stav naloženého zboží na konosamentu specifikován, 

může dopravce vyloučit svou odpovědnost za škodu na zboží v případě, že zboží 

má vady již při nalodění. Dopravce pak nebude za tyto vady odpovědný, protože 

specifikací prokáže, že je nezavinil. Z tohoto hlediska rozeznáváme dva druhy 

konosamentů. První jsou tzv. „čisté konosamenty“ (např. „clear on board“), které 

prokazují, že zboží bylo k přepravě přijato nepoškozené a bez vad, což slouží mimo jiné 

k účelu uskutečnění platby prostřednictvím dokumentárního inkasa. Druhým typem jsou 

„nečisté konosamenty“, které obsahují doložky uvádějící dodatečné informace 

co do kvality či množství přepravovaného zboží (znečištěné obaly - „packaging soiled“, 

                                                 
18 V angličtině je konosament známý jako bill of lading, případně pod zkratkou B/L. 
19 Podle českého práva je konosament cenným papírem dle § 1 odst. 1 zákona o cenných papírech a § 612 

obchodního zákoníku. 



 

 

 8  

 

poškozené zboží - „goods damaged“, nedostatečně zabaleno - „insufficient 

packaging“). Pokud dopravce tímto způsobem specifikuje, v jakém stavu zboží přijal, 

nemůže být žalován za škodu za uvedené vady. Je možné setkat se také s doložkami, 

které popisují stav zboží (naloděno ve zjevně dobrém stavu - „loaded in apparently 

good order“), tyto naznačují, že byla při nakládce provedena kontrola a že nebyly 

odhaleny žádné vady20. 

 

Na okraj je třeba zmínit převoditelný FIATA FBL multimodální konosament, 

kterým zasílatel, tedy osoba zajišťující přepravu za odesílatele, přebírá odpovědnost 

za provedení celé přepravy jako dopravce a použije se při využití alespoň dvou módů 

přepravy. Tento konosament je oprávněn vystavit pouze člen organizace FIATA2122. 

 

Strany nemusí chtít, aby byly přepravní dokumenty převoditelné, což nastává 

zejména u liniové přepravy. Je tedy možné vydat přepravní dokument, který není 

převoditelný a vlastnické právo ke zboží tedy nelze v průběhu přepravy převést. Tento 

dokument se jmenuje sea waybill a slouží pouze jako legitimační doklad toho, že byla 

uzavřena smlouva o přepravě a že zboží bylo naloženo na loď. V poslední době také 

roste obliba elektronických přepravních dokumentů. 

 

1.8 Modelový příklad průběhu námořní přepravy 

 

Pro lepší představu celého procesu si nyní ukážeme obvyklý průběh námořní 

přepravy. Britský prodávající je dle kupní smlouvy povinný doručit předmět kupní 

smlouvy nizozemskému kupujícímu. Prodávající si přeje tuto povinnost splnit sám jako 

odesílatel, bez využití služeb zprostředkovatele, jako je např. zasílatel nebo operátor 

multimodální přepravy. Odesílatel se nejprve musí rozhodnout, zda je objem zboží 

dostačující tomu, aby se vyplatilo najmout si celou loď. Většinou však objem zboží není 

tak veliký a odesílatel proto zašle zboží na lodi spolu se zbožím dalších odesílatelů. 

Odesílatel tedy uzavře smlouvu o přepravě zboží s dopravcem. Povinností odesílatele 

                                                 
20 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 161-169. 
21Oficiální stránky Mezinárodní federace svazů zasílatelů (Fédération Internationale des Associations 

de Transitaires et Assimilés), přístupné na adrese http://www.fiata.com/index.php?id=104. 
22 Janatka, Hanák, Novák a kolektiv, Obchodní operace ve vývozu a dovozu, Codex Bohemia 1999, 

s. 209 
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je zaplatit přepravné. Dopravce pak odesílateli vydá konosament, který obsahuje 

podmínky stanovené ve smlouvě o přepravě, nebo na tyto podmínky alespoň odkáže. 

Konosament pak odesílatel promptně zašle kupujícímu zboží, aby si zboží mohl 

v přístavu vykládky vyzvednout. 

 

Pokud by si strany zvolily jako způsob platby dokumentární inkaso, musel by 

odesílatel doručit bance celou sadu čistých konosamentů, spolu s dalšími dokumenty 

stanovenými ve smlouvě, kterou kupující uzavřel s bankou. Obvykle tyto dokumenty 

bývají potvrzení o pojištění do určité výše na určitou dobu nebo potvrzení 

specializované osoby o kvalitě a množství zboží, strany si však mohou stanovit 

libovolné dokumenty23. Banka pak dokumenty, ne však zboží, zhodnotí. Na základě 

tohoto hodnocení pak buď provede, nebo zamítne platbu. 

 

Kupující má povinnost vyzvednout zboží v přístavu vykládky, kde mu bude 

oproti konosamentu vydáno. Pokud tak neučiní, je dopravce povinen zabezpečit jeho 

vyložení a uskladnění, přičemž kupující je povinen zaplatit veškeré výdaje s tímto 

spojené. 

 

V praxi je obvyklé, že strany kupní smlouvy nezajišťují mezinárodní přepravu 

přímo, vlastními dopravními prostředky, ale využijí služeb specialistů, zasílatelů 

(speditéři), kteří obstarávají i celou řadu dalších služeb. Mezi tyto služby patří zajištění 

celního odbavení, koordinace přepravy, služby multimodální přepravy, poradenské 

služby, v případě menšího nákladu zajištění přepravy se zbožím ostatních obchodníků 

v jednom kontejneru apod. Vztah obchodníka, jehož zboží je přepravováno, a zasílatele, 

je řízen zasílatelskou smlouvou, což je zvláštní druh smlouvy komisionářské24. 

 

1.9 Shrnutí 

 

Protože vztahy námořní přepravy zboží jsou relativně komplikované, i právní 

úprava odpovědnosti v námořní přepravě není často jednoduše uchopitelná. Z důvodu 

dlouhé tradice tohoto odvětví je zde celá řada ustálených zvyklostí, přičemž pouze 

některé se vžily do rozhodovací praxe soudů a ještě méně z nich bylo inkorporováno 

                                                 
23 UCP 600, jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007. 
24 Božena Plchová a kolektiv Zahraniční obchod, Bankovní institut a.s. 1996, s. 168. 
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do mezinárodních úmluv. Odpovědnost vyplývající z porušení práv a povinností stran, 

okamžik přechodu rizika, liberační a exkulpační důvody jsou vždy nejdůležitějším 

důvodem pro vznik právní úpravy. Vyjednávací proces vedoucí ke schválení a ratifikaci 

mezinárodní úmluvy upravující právo námořní přepravy, je velmi zdlouhavý a složitý. 

Pravidla reprezentují konsensus nebo spíše kompromis celé řady subjektů s odlišnými 

zájmy. Není proto divu, že celá řada úmluv ponechává některé termíny pouze vágně 

upravené a těm nejspornějším se nevěnuje vůbec. Tento postup ale vede k roztříštěnosti 

právní úpravy, podpořené ještě nejednotnou interpretací úmluv a jejich chybějících částí 

soudy. Současně nejužívanější úmluva je téměř devadesát let stará a nemůže proto zcela 

zajišťovat spravedlivou a moderní úpravu vztahů subjektů přepravy, zejména kvůli 

nárůstu technologických možností řešení a telekomunikací, spojenými s dalšími 

globalizačními faktory. 

 

Touto prací bych chtěla shrnout nejdůležitější odpovědnostní zásady v oblasti 

mezinárodní námořní přepravy, jejich dopady na smluvní ujednání a dokázat, že tato 

právní oblast má i v České republice svůj význam. Domnívám se totiž, že v návaznosti 

na nárůst multimodální přepravy bude používání mezinárodní právní úpravy námořní 

přepravy v praxi stále běžnější. V současné době se v oblasti mezinárodní námořní 

přepravy v České republice z dopravců nejvíce angažuje český člen FIATA –

 Svaz spedice a logistiky ČR. 

 

2. Postavení norem upravujících mezinárodní námořní 

přepravu v mezinárodním právu soukromém 

 

Mezinárodní právo soukromé užívá zejména dvou druhů právních norem 

pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Jedná se o normy 

kolizní a normy přímé. Normy kolizní hmotněprávní úpravu neobsahují, ale spojují 

s ní určitý skutkový stav a vedou k určení rozhodného práva, které hmotněprávní úpravu 

obsahují. Oproti tomu normy přímé přímo upravují hmotná práva a povinnosti účastníků 

soukromoprávního vztahu s mezinárodním prvkem. Přímé normy se aplikují přímo, 
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bez předchozího určení rozhodného práva pomocí norem kolizních25 a mají přednost 

před normami kolizními. 

 

Vzhledem k postupu při hledání hmotněprávních norem upravujících daný 

vztah, kdy se nejprve užije úprava přímá a teprve pokud tato neexistuje, použije 

se příslušná kolizní norma, můžeme říci, že kolizní normy jsou k přímým normám 

subsidiární. Kolizních norem se použije pouze k určení rozhodného práva, práva 

doplňujícího26, obsahujícího hmotněprávní úpravu pro daný vztah mezinárodní námořní 

přepravy. 

 

Dále je nutné zmínit, že přímá norma má povahou bezprostředně použitelné 

normy jen v právním řádu státu, jehož je součástí. Stát, který není úmluvou vázán, 

ji nepoužije27. Odlišná situace nastává v případě, že na základě kolizní normy dojde 

k určení rozhodného práva jako práva státu, který úmluvu přijal jako součást svého 

práva. Pak i soud ve státě, který není smluvním státem úmluvy, bude úmluvu 

aplikovat28. 

 

V průběhu zkoumání právní úpravy mezinárodní námořní přepravy zboží 

zjistíme, že užívá převážně metody přímé, obsažené v mezinárodních úmluvách, které 

upravují hmotná práva a povinnosti účastníků. V oblasti mezinárodních úmluv 

o námořní přepravě, pouze Rotterdamská pravidla obsahují několik kolizních 

ustanovení, která se použijí v případě, že dojde ke kolizi více úmluv a vznikne škoda 

způsobená poškozením, ztrátou nebo opožděným dodáním zboží29. Tato kolizní pravidla 

určí rozhodné právo, a protože přímo neupravují práva a povinnosti stran, nelze 

je považovat za hmotněprávní normy. Rotterdamská pravidla však ratifikoval pouze 

jeden stát a kolizní normy Rotterdamská pravidla se týkají pouze náhrady škody. 

V ostatních případech je pak nutné použít přímých norem jiných mezinárodních úmluv 

nebo kolizních norem příslušného právního řádu. 

 
                                                 

25 Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání, Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, s. 201. 

26 Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání, Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, s. 216. 

27 Výjimku tohoto pravidla představuje např. Vídeňská úmluva z roku 1980. 
28 Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání, Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, s. 217. 
29 Viz 4.2.5. (c). 
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Právní normy upravující mezinárodní námořní přepravu jsou jen malou, 

ale jak jsme zjistili výše, nezbytnou součástí mezinárodního práva soukromého. 

V systému bychom tyto právní normy nalezli v odvětví mezinárodního práva 

soukromého, práva mezinárodního obchodu, mezi normami upravujícími přepravu 

zboží. Právní normy týkající se mezinárodní přepravy jsou většinou obsaženy 

v mezinárodních úmluvách, které představují tradiční instrument úpravy vztahů 

mezinárodního práva soukromého30. Jak jsme si řekli, mezinárodní úmluvy upravující 

vztahy v mezinárodní námořní přepravě využívají téměř výhradně přímé metody úpravy 

a kolizní normy obsahují jen zcela výjimečně. 

 

Ratifikací mezinárodní smlouvy se tato stává součástí právního řádu státu, 

je přímo aplikovatelná a adresáty jejích ustanovení jsou přímo soukromé osoby 

ve smluvních státech, ať osoby fyzické nebo osoby právnické31. 

 

V České republice je klauzule o přednostní aplikaci mezinárodních smluv 

obsažena v článku 10 Ústavy České republiky32 (dále jen „Ústava“), který stanoví, 

že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž 

je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu a mají aplikační přednost 

před zákonem. Teprve při absenci takové přímé normy se použijí další prameny práva. 

Ustanovení o přednostní aplikaci mezinárodních smluv před českým právem, obsahuje 

i zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním33 („ZMPS“). ZMPS říká, 

že normy stanovené ZMPS se použijí pouze tehdy, nestanoví-li něco jiného mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána. Přesto, že toto ustanovení není při striktním 

výkladu totožné s článkem 10 Ústavy, výsledek bude stejný. Nejprve se aplikuje 

mezinárodní smlouva, což jsou v oblasti mezinárodní námořní přepravy pro Českou 

republiku závazná Hamburská pravidla. V případě, že by české právo jakožto na právo 

rozhodné určily kolizní normy jiného státu, užije se rovněž Hamburská úmluva, protože 

je součástí českého právního řádu a v souladu v § 10 Ústavy má aplikační přednost. 

Na vztahy, na které se úmluva nepoužije (např. na přepravu některého zboží 

přepravovaného na palubě lodi), se použijí kolizní normy ZMPS, Římské úmluvy 

a nařízení Řím I, podle toho, kdy právní vztah vzniknul (resp. podle okamžiku 

                                                 
30 Monika Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, C. H. Beck 2008, s. 47 
31 Monika Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, C. H. Beck 2008, s. 48 
32 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
33 Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších dodatků. 
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podepsání smlouvy o přepravě). Při zvolení českého práva jako práva rozhodného, nebo 

pokud na české právo odkáže příslušná kolizní norma, se užije česká vnitrostátní 

úprava. Dopady užití jednotlivých kolizních norem, stejně jako českou vnitrostátní 

úpravu, rozebereme v následujících odstavcích. 

 

Proces přijímání mezinárodních úmluv je v oblasti mezinárodní přepravy zboží 

velmi komplikovaný, a to z důvodu roztříštěnosti zájmů a vysokého počtu 

zainteresovaných subjektů. Cílem mezinárodní úmluvy o mezinárodní přepravě je, 

aby co nejkomplexněji upravila danou problematiku a aby měla co nejvíce stran, 

na které bude mít (totožné) právní účinky. Pluralita subjektů a protichůdné zájmy 

ale vedou vágním ustanovením v úmluvách a absenci úpravy nejspornějších otázek, 

což je zcela jistě nežádoucí efekt. Proto je v oblasti práva mezinárodní přepravy důležitý 

soudní výklad vágních norem a interpretace neurčitých termínů užitých v těchto 

normách. Soudy při výkladu mezinárodních smluv mají brát v zřetel její mezinárodní 

charakter a napomáhat jednotnosti výkladu34, avšak v praxi není tento postup zcela 

udržitelný. Navíc ne všechny smluvní státy úmluv chápou precedent jako pramen práva, 

v kontinentální právní kultuře mají soudní rozhodnutí spíše silou argumentace, i když 

dle mého názoru se tento rozdíl stále více stírá. Řešením by samozřejmě byla detailní 

právní úprava obsažená v mezinárodní smlouvě, kterou by ratifikovaly všechny státy, 

nebo alespoň námořní velmoci, toto řešení je ovšem značně utopické. 

 

Mezinárodní úmluvy v oblasti mezinárodní námořní přepravy připravují 

mezinárodní organizace, často z popudu států. Jako příklad můžeme uvést nejnovější 

Rotterdamskou úmluvu, jejíž vznik iniciovaly Spojené státy americké35. 

 

2.1 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 

 

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním upravuje pomocí 

kolizních norem také vztahy vyplývající z mezinárodní přepravy zboží včetně přepravy 

námořní. Ustanovení § 6 zákona stanoví, že vznik a zánik věcných práv k věcem 

movitým se při absenci volby práva v případě přepravy řídí právem místa, odkud byla 
                                                 

34 Čl. 3 Hamburských pravidel. 
35 UNCITRAL Doc A/56/17, dodatek č. 17 z 56. zasedání Valného shromáždění OSN z 27. července 

2001, s.64, přístupný na adrese http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a5617.pdf 
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věc odeslána, tedy právem státu nakládky. Účastníci přepravy si v souladu s § 9 ZMPS 

mohou rozhodné právo zvolit. Neučiní-li tak, jejich závazkové vztahy se v souladu 

s § 10 ZMPS řídí právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání jejich 

vztahu, což je u smlouvy o přepravě zboží zpravidla právem místa, kde má dopravce 

nebo zasílatel sídlo nebo bydliště v době uzavření smlouvy. ZMPS se užije na právě 

probíhající spory ohledně smluv o přepravě uzavřených do 1. července 2006, poté 

se aplikují ustanovení Římské úmluvy. 

 

Na tomto místě je nutné zmínit nový ZMPS ze dne 25. ledna 201236, který 

bude účinný od 1. ledna 2014. Nový ZMPS upravuje pouze věcná práva 

k přepravovaným věcem movitým a v § 70 odst. 3 stanoví, že věcná práva k věcem 

movitým se řídí právním řádem místa, odkud byla věc odeslána, jestliže se právní 

jednání, které bylo základem vzniku nebo zániku těchto věcných práv, odehrálo 

před započetím přepravy. Pokud je ale na zboží vydán cenný papír (např. konosament), 

který umožňuje se zbožím v průběhu přepravy nakládat, použije se právního řádu místa, 

v němž je cenný papír v době nakládání s ním. ZMPS ovšem připouští možnost volby 

práva (§ 87). Nová úprava dle mého názoru lépe reflektuje současný stav vyjádřený 

v § 6 současného ZMPS, který zohledňuje pouze místo, odkud byla věc odeslána. 

Je běžné, že se se zbožím v průběhu přepravy obchoduje, resp. že se obchoduje 

s cennými papíry, v nichž je inkorporováno vlastnické právo k přepravovanému zboží. 

Kupující nemusí být vůbec znalý práva místa, odkud byla věc odeslána a naopak spíše 

nakupuje v místě, kde je s místním právem seznámen. 

 

2.2 Římská Úmluva 

 

Římská úmluva o právu rozhodném pro občanské a obchodní závazky37, která 

se použije na smlouvy o přepravě zboží uzavřené mezi 1. červencem 2006 

a 17. prosincem 2009, obsahuje kolizní normy, které při neexistenci volby práva 

rozhodné právo určí. Římská úmluva stanoví v článku 4 jako rozhodné právo právo toho 

státu, který má se smlouvou nejužší spojení. Princip nejužšího spojení vychází 

z common law, kde se za takové úzké spojení považuje např. místo uzavření smlouvy, 

                                                 
36 Vyšlo ve Sbírce zákonů č. 91/2012, částka 35. 
37 Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv. 
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místo plnění, bydliště nebo místo provozovny smluvních stran apod38. V přepravních 

vztazích má nejužší spojení se smlouvou stát, ve kterém má dopravce v době uzavření 

smlouvy své hlavní místo podnikání, je-li současně také státem nakládky nebo vykládky 

nebo je hlavním místem podnikání odesílatele. Jedná se však o právní domněnku - 

pokud lze prokázat, že smlouva má užší spojení s jiným právním řádem, užije se tohoto 

právního řádu. Záměrem ustanovení mohla být snaha vyhnout se aplikaci takového 

práva, jako je právo vlajky lodi, které nemá k plnění smlouvy žádný úzký vztah39. 

 

2.3 Nařízení Řím I 

 

Pro smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009 se užije nařízení Řím I40. Z tohoto 

důvodu obsahuje nařízení Řím I v současné době nejužívanější kolizní úpravu. Pomocí 

nařízení se určí rozhodné právo při absenci volby práva. Je však třeba zdůraznit, 

že speciální předpisy komunitárního původu41 a mezinárodní smlouvy, kterým 

se budeme věnovat dále, a které obsahují převážně hmotněprávní úpravu, mají 

před použitím nařízení přednost42. 

 

Oproti Římské Úmluvě nařízení explicitně nestanoví, že se vztahuje 

i na charterové smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží43. 

Charterové smlouvy jsou značně oblíbené a často užívané. Kdyby se na ně nařízení 

nevztahovalo, došlo by ke značné změně v kvalifikaci těchto smluv. Bod 22 Preambule 

nařízení však objasní, že co se týká výkladu smluv o přepravě, není zamýšlena žádná 

podstatná změna. Všechny dohody a ujednání (smlouvy v konsensuálním smyslu44), 

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

o přepravě zboží. S tímto výkladem souhlasí i odborná literatura45. Z tohoto důvodu 

je možné použít obdobně dosavadní judikaturu i odbornou literaturu pojednávající 
                                                 

38 Monika Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, C. H. Beck 2008, s. 226. 
39 Monika Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, C. H. Beck 2008, s. 228. 
40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy. 
41 Např. Budapešťská Úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách ze dne 

22. června 2001. 
42 Alexander Bělohlávek, Římská Úmluva a nařízení Řím I, komentář v širších souvislostech 

mezinárodního práva soukromého, I. díl, vydání k 17. 12. 2009, C. H. Beck 2009, s. 949. 
43 Článek 4 Římské Úmluvy. 
44 Alexander Bělohlávek, Římská Úmluva a nařízení Řím I, komentář v širších souvislostech 

mezinárodního práva soukromého, I. díl, vydání k 17. 12. 2009, C. H. Beck 2009, s. 945. 
45 Alexander Bělohlávek, Římská Úmluva a nařízení Řím I, komentář v širších souvislostech 

mezinárodního práva soukromého, I. díl, vydání k 17. 12. 2009, C. H. Beck 2009, s. 940. 
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o smlouvách o přepravě podle Římské Úmluvy i pro smlouvy o přepravě uzavřené 

podle nařízení. 

 

Nařízení upravuje vztahy mezinárodní přepravy v případě absence volby práva 

v článku 5 odst. 1. Nařízení takto rozlišuje dva případy. V prvním případě 

nařízení stanoví, že pokud je obvyklé bydliště přepravce a místo předání zboží 

k přepravě nebo místo odeslání nebo obvyklé bydliště odesílatele v jednom státě, 

použije se rozhodné právo obvyklého bydliště přepravce. Druhý případ nastává, pokud 

se místo předání zboží k přepravě dopravci nebo obvyklé bydliště odesílatele nachází 

v jiném státě, než je obvyklé bydliště přepravce. Pak se použije právo státu místa 

doručení, které bylo sjednáno v přepravní smlouvě. 

 

Nařízení obsahuje podrobnější kolizní úpravu a snaží se tím zabránit 

nejasnostem vznikajícím při interpretaci termínu nejužší vztah. Na ten je však 

pamatováno v článku 5 odst. 3, který stanoví, že v případě, že je smlouva úžeji spojena 

s jiným státem, použije se právo tohoto jiného státu46. V této souvislosti by bylo vhodné 

na okraj zmínit, že právo vlajky, pod kterou loď pluje, není obecně uznáváno jako 

hraniční určovatel. Důvodem je skutečnost, že loď často nemá žádnou objektivní vazbu 

ke státu a tedy i k právu vlajky47. 

 

2.4 Česká hmotněprávní úprava 

 

Právní následky porušení povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu dávají 

za vznik sekundární právní povinnosti a nástupu právní odpovědnosti samozřejmě 

i v českém právu. Odpovědnost v oblasti přepravy je upravena zejména občanským48 

a obchodním 49 zákoníkem. Ve zkratce je možné říci, že se jedná o odpovědnost 

subjektivní s možností exkulpace při prokázání nezavinění a tato odpovědnost trvá 

po dobu, kdy má přepravce zboží ve své péči. 

 

                                                 
46 Monika Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání, C. H. Beck 2008, s. 270 
47 Alexander Bělohlávek, Římská Úmluva a nařízení Řím I, komentář v širších souvislostech 

mezinárodního práva soukromého, I. díl, vydání k 17. 12. 2009, C. H. Beck 2009, s. 962. 
48 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších dodatků. 
49 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků. 
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Česká republika se v oblasti mezinárodní přepravy řídí mezinárodní 

Hamburskou úmluvou obsahující přímé normy a Římskou úmluvou, nařízením Řím I 

a ZMPS obsahujícími kolizní normy. Pokud by bylo určeno české právo jako právo 

rozhodné, bude se aplikovat Hamburská úmluva a na vztahy, kde se nepoužije 

Hamburská úmluva, se použije česká vnitrostátní úprava. 

 

Česká hmotněprávní úprava přepravy zboží zahrnuje smlouvu o přepravě 

nákladu (§ 765 a násl. občanského zákoníku), smlouvu o přepravě věci (610 a násl. 

obchodního zákoníku), smlouvu o provozu dopravního prostředku (§ 638 a násl. 

obchodního zákoníku), smlouvu o nájmu dopravního prostředku (§ 630 a násl. 

obchodního zákoníku) a případně též smlouvu zasílatelskou (§ 601 a násl. obchodního 

zákoníku). 

 

2.4.1 Smlouva o přepravě nákladu 

 

Ustanovení zabývající se smlouvou o přepravě nákladu, zakotvují subjektivní 

odpovědnost přepravce za škodu na zboží založenou na presumovaném zavinění 

a ustanovení týkající se objektivní odpovědnosti při provozu dopravního prostředku 

ve vztahu k odpovědnosti za zboží přímo vylučují. Na rozdíl od mezinárodních úmluv 

zákon nenabízí širší katalog možností exkulpace, dopravce neodpovídá pouze v případě 

nezavinění. Dopravce je odpovědný po celou dobu, kdy má zboží ve své péči, 

což je princip obsažený až v Rotterdamských pravidlech, která jsou vůči dopravcům 

nejpřísnější, ale právo na náhradu škody zanikne do šesti měsíců od vydání zboží. 

 

2.4.2 Smlouva o přepravě věci 

 

V případě uzavření smlouvy o přepravě věci dopravce odpovídá za odbornou 

péči při přepravě. Jedná se tedy opět o subjektivní odpovědnost, ze které se může 

dopravce vyvinit, pokud prokáže zachování standardu odborné péče. Dopravce za škodu 

neodpovídá, pokud ji nezavinil, tedy pokud byla způsobena např. zaviněným jednáním 

odesílatele nebo vadným obalem, na který dopravce odesílatele upozornil. Dopravce 

odpovídá za škodu po celou dobu přepravy a jeho odpovědnost nelze smluvně zúžit. 

Zákon povoluje v některých aspektech odchylné prováděcí předpisy pro námořní 
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přepravu, ale tato odlišná úprava nesmí zúžit odpovědnost dopravce stanovenou 

zákonem. Dále se zákon zabývá náložným listem, jehož ekvivalentem pro námořní 

přepravu je konosament. Pokud dopravce svůj závazek splní prostřednictvím dalšího 

dopravce, odpovídá jako by dopravu prováděl sám. Odesílatel je na druhou stranu 

povinen poskytnout dopravci pravdivé informace o obsahu zásilky, a pokud tak neučiní, 

odpovídá dopravci za škodu vzniklou nesplněním povinnosti. 

 

2.4.3 Smlouva o nájmu a o provozu dopravního prostředku 

 

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku má nájemce za úplatu v nájmu 

dopravní prostředek, poskytnutý mu pronajímatelem. Tento vztah je v řadě 

charakteristických rysů podobný bare boat nebo demise charterparty50, jak jsme si již 

řekli v úvodu. 

 

Ustanovení obchodního zákoníku věnující se smlouvě o provozu dopravního 

prostředku definují tuto smlouvu jako vztah, ve kterém se poskytovatel provozu 

dopravního prostředku (provozce) zavazuje za úplatu přepravit zboží určené 

objednatelem z jednoho místa na druhé a za tímto účelem vykonat s dopravním 

prostředkem jednu nebo více cest dopravním prostředkem. Tento typ smlouvy 

by víceméně odpovídal voyage charterparty. Další možností je také ta, kdy se smluvní 

strany dohodnou, že provozce bude přepravu vykonávat po dobu, kterou si strany určí, 

přičemž v tomto případě by se jednalo o time charterparty. 

 

Na charterparty se však mezinárodní úprava při absenci konosamentu 

nevztahuje, proto se jim věnujeme pouze na okraj. 

 

2.4.4 Zasílatelská smlouva 

 

Zasílatelská smlouva je zvláštní typ smlouvy komisionářské, při které 

se zasílatel zaváže odesílateli, že vlastním jménem a na jeho účet provede přepravu 

                                                 
50 Alexander Bělohlávek, Římská Úmluva a nařízení Řím I, komentář v širších souvislostech mezinárodního 

práva soukromého, I. díl, vydání k 17. 12. 2009, C. H. Beck 2009, s. 945. 
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zboží. Tuto funkci vykonávají nejen zasílatelé, ale také například operátoři 

multimodální přepravy a další. 

 

3. Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech 

 

3.1 Historie 

 

3.1.1 Důvody pro potřebu právní regulace 

 

Jako v každé oblasti lidské aktivity, se i v oblasti námořní přepravy postupem 

času vyskytla potřeba vztahy a zvyklosti fungující v sociálně-ekonomických vztazích 

upravit uceleným souborem pravidel. S ohledem na skutečnost, že námořní přeprava 

zboží má dlouhou tradici, objevuje se v ní celá řada zavedených obyčejů, obchodních 

zvyklostí a obvyklých ujednání typických pro tento způsob přepravy. Tyto zvyklosti, 

obyčeje a ujednání se často liší mezi jednotlivými státy nebo i regiony, a proto se úmysl 

harmonizovat dosud roztříštěné a ne příliš komplexně upravené odvětví lidské činnosti, 

často setkává s neúspěchem. 

 

Zaměříme-li se na relativně moderní část historie námořní přepravy, tedy 

na tu část, která stále ovlivňuje současné vztahy v mezinárodní námořní přepravě, 

musíme se vrátit na přelom 19. a 20. století. V průběhu 19. století začalo docházet 

k negociační výhodě dopravců nad přepravci a odesílateli. Dopravci začali 

prostřednictvím smluvních ujednání limitovat svoji odpovědnost za škodu, ztrátu zboží 

a opožděné dodání zboží. Jediná smluvní volnost, kterou měli přepravci, byla omezena 

na volnost buď zboží zaslat, nebo ho nezasílat vůbec51. Ostatní subjekty námořní 

přepravy, jako odesílatelé nebo příjemci obvykle mívají ještě méně možností 

s dopravcem vyjednávat. S ohledem na to, jak významnou roli hraje mezinárodní 

přeprava zboží pro národní hospodářství a jeho rozvoj, tato situace nepředstavovala 

ve svých důsledcích výhodný stav pro nikoho ze zúčastněných, a proto byl nutný zásah 

státu. Tento nejasný stav byl posléze ve Velké Británii vyřešen prosazením modelového 

konosamentu, ve Spojených státech pak Harterovým zákonem (1893). Americký 
                                                 

51 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 
publishing 2004, s. 186. 
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Harterův zákon stanovil princip, který později můžeme nalézt v modifikované podobě 

v Haagských a Haagsko-Visbyjských pravidlech, a sice že odpovědnost dopravce 

za náležitou odbornou péči o zboží a technickou způsobilost k plavbě52 (seaworthiness) 

nelze omezit. Na druhou stranu za pochybení v navigaci a řízení lodi dopravce 

odpovědný není53. Fakt, že odesílatel nese škodu při pochybení v navigaci a řízení lodi 

je tradičně podpořen argumentem, že přeprava po moři je riskantní. To osoba, která 

si přeje zboží přepravit, ví a přesto je toto riziko ochotná podstoupit s tím, že dopravce 

se přirozeně snaží pochybení v navigaci a vedení lodi vyhnout. První ani následná 

standardizovaná pravidla nezavedla zcela novou právní úpravu, ani významným 

způsobem nemodifikovala stávající zavedené zvyky. 

 

3.1.2 Haagská pravidla o konosamentech54 („HPK“) 

 

Jak je zřejmé, vnitrostátní právní úprava není v mezinárodních vztazích vhodná 

ani žádoucí. Proto se na počátku 20. století rozproudily snahy o harmonizaci doposud 

nejednotných pravidel, které vyústily v sepsání jejich uniformního souboru. Pravidla 

byla zpracována Komisí pro námořní právo Mezinárodní právní asociace v roce 1921 

v Haagu. Po dalším dodatkování v Londýně (1922) a Bruselu (1923) byla HPK 

podepsána 25. srpna 1924 v Bruselu55. 

 

HPK stanovila koncept jednotného konosamentu, ve kterém nelze dohodou 

stran omezit odpovědnost dopravce za výkon náležité odborné péče (due diligence) 

o zboží a technické způsobilosti k plavbě. Odpovědnost dopravce tímto byla oproti 

předchozímu stavu značně rozšířena, ale je nutné zmínit, že osoba žalující škodu 

na zboží způsobenou porušením povinnosti dopravce, mohla svůj nárok uplatnit u soudu 

pouze v jednoleté lhůtě, pak nárok zanikl. Odpovědnost dopravce byla dále omezena 

finančním limitem za jeden kus zboží. I přesto, že byla HPK přijata za účelem ochrany 

                                                 
52 Zákon o námořní plavbě 61/1952 Sb. 
53 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 
Journal 2000, s. 17 a 18, v anglickém jazyce k dispozici na adrese 
https://maritimejournal.murdoch.edu.au/archive/vol_7/Hague%20Rules.PDF. 
54 Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 25. července 1924, v anglickém 
jazyce přístupná na adrese http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html. 
55 M. L Hendrikse, N. H. Margetson a N. J Margetson, Aspects of maritime law: claims under bills of 
lading, Kluwer Law International 2008, s. 411. 
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odesílatele, jsou považována jako nepřátelská vůči odesílateli, což dalo podnět k jejich 

úpravám v následujících desetiletích. 

 

3.1.3 Haagská pravidla o konosamentech po revizi Bruselským 
protokolem56 („HVP“) 

 

Více než čtyřicetileté užívání HPK v praxi odhalilo jejich hlavní slabiny 

a zapříčinilo jejich změny, které byly upraveny Bruselskými dodatky k pravidlům. 

Haagská pravidla ve znění Bruselských dodatků se nazývají Haagsko-Visbyjská 

pravidla. Práce na dodatcích započala v roce 1963 nevládní organizací CMI57, dodatky 

byly prodiskutovány na Bruselské diplomatické konferenci o námořním právu v letech 

1967 a 1968 a podepsány 23. února 1968. Počet signatářů je nižší než u HPK a na rozdíl 

od Velké Británie, Spojené státy dodatky nikdy nepřijaly. Přestože dodatky z roku 1968 

přinesly důležité změny, zásadním způsobem nezměnily vyváženost vzájemných práv, 

povinností a nastavení odpovědnostního režimu mezi dopravci a odesílateli. HPK i HVP 

vyžadují ratifikující státy, aby byla buď přímo inkorporována do vnitrostátního 

právního řádu, nebo aby byla obsahově převzata. Druhé možnosti využila většina 

smluvních států. 

 

HVP řeší problém postavení subjektů poskytujících služby nakládky 

a vykládky v přístavech (stevedores). Anglický soud judikoval, že v případě, kdy nebylo 

možné nárokovat škodu od dopravce, bylo stále možné žalovat za náhradu škody 

subjekty poskytující služby nakládky a vykládky. Ti nebyli smluvními stranami 

smlouvy o přepravě, a proto nemohli užít ustanovení chránící dopravce o omezení 

odpovědnosti za škodu na peněžitý limit za kus zboží, stejně jako jednoleté prekluzivní 

lhůty, po které nárok náhrady škody zaniká58. Na tento problém upozornil již dřívější 

případ, kdy soud rozhodl, že členové posádky, kapitán a loďmistr, jsou odpovědní 

za zranění pasažéra v uličce lodi. Pasažér nemohl nárokovat škodu vůči dopravci, 

ale byl úspěšný vůči členům posádky59. Tento problém je v HVP řešen tzv. Himalájskou 

klauzulí (Himalaya clause) v článku IV bis 2., který stanoví, že zaměstnanci nebo 
                                                 

56 Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 
23. února 1968, v anglickém jazyce přístupná na adrese 
http://www.admiraltylaw.com/statutes/hague.html. 
57 Mezinárodní výbor pro námořní právo (Comite Maritime International). 
58 Scruttons Ltd v Midland Silicones Ltd [1961] UKHL 4, [1962] AC 446. 
59 Adler v Dickson (The Himalaya) [1954] 2 Lloyd'sRep 267, [1955] 1 QB 158. 
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zmocněnci dopravce, pokud se nejedná o nezávislé dodavatele, mohou využít stejných 

exkulpačních důvodů a finančních omezení odpovědnosti jako dopravce sám. Tento 

článek ale z praktického hlediska příliš světla do problematiky nepřinesl. Jen těžko 

si lze představit společnost, která v přístavu nakládá zboží jinak, než jako nezávislý 

dodavatel služeb. 

 

Další problém vyvstával ze soudní interpretace povinnosti dopravce vykonávat 

náležitou odbornou péči při poskytnutí lodi technicky způsobilé plavby. Soud judikoval, 

že povinnost náležité odborné péče není splněna, pokud dopravce zadá tuto povinnost 

kompetentnímu subdodavateli60. Dopravce tedy nemohl argumentovat, že povinnost 

náležité odborné péče při poskytnutí lodi technicky způsobilé plavby byla splněna, 

pokud za úplatu zadal tuto povinnost specialistovi. Tento nedostatek nebyl 

HVP vyřešen. Domnívám se ovšem, že dopravce má dostatek prostředků soudně 

vymáhat škodu od svých dodavatelů, a že by nebylo přiměřené vyžadovat po osobě 

nárokující náhradu škody, aby tak činila za dopravce. 

 

Další nedostatky Haagských pravidel spočívaly v tom, jaké formulace 

specifikací týkající se množství či kvality zboží v konosamentu mohly být považovány 

za důkazní prostředek smluvní dohody stran a jaké nikoli. Také omezení odpovědnosti 

za jedno balení, kus nebo přepravní jednotku na určitou peněžitou sumu bylo třeba 

navýšit, protože původní částka stanovená v librách šterlinků, se ukázala jako neodolná 

vůči inflaci. Proto bylo výhodnější tuto nízkou sumu zaplatit, než se podrobit 

zdlouhavému a drahému soudnímu řízení. Tento problém byl vyřešen stanovením limitu 

ve zvláštních právech čerpání (SDR), která jsou stanovena na základě aktuálního kurzu 

několika měn, a tím inflaci zohledňují. HPK také nedefinovala, co je kus zboží 

při přepravě nebaleného velkoobjemového zboží, jako je zboží sypké nebo tekuté (bulk 

cargo). Toto bylo vyřešeno stanovením limitu na kilogram přepravovaného zboží. 

 

3.2 Odpovědnost 

 

Odpovědnost dopravce stanovená pravidly, je stanovena jako odpovědnost 

za porušení náležité odborné péče, na kterou se uplatní princip presumovaného 

                                                 
60 Riverstone Meat Co. v. Lancashire Shipping Co., The Muncaster Castle. UKHL [1961] AC 807. 
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zavinění. Je zde katalog důvodů vylučujících odpovědnost dopravce, a také se aplikace 

Haagských pravidel nevztahuje např. na náklad přepravovaný na palubě 

nebo na přepravu živých zvířat. Lze vyloučit odpovědnost dopravce za presumované 

zavinění v případě navigace a řízení lodi. K uplatnění exkulpačních důvodů je třeba 

prokázat nezavinění. Protože většina ratifikujících států pravidla převzala do národního 

právního řádu, může se stát, že posouzení odpovědnostního režimu se bude odlišovat61. 

 

3.2.1 Obecná úprava odpovědnosti 

 

a) Povinnosti dopravce 

 

Dopravce je odpovědný za splnění povinností uvedených v článku III. 1 HVR 

Jeho hlavní povinností je především výkon náležité odborné péče při zabezpečení 

technické způsobilosti lodi před a při začátku plavby, její řádně vybavení a zásobení, 

a příprava chladících zařízení a ostatních prostor na lodi tak, aby byly způsobilé 

pro přepravu zboží. Problémy zde především vyvstávají při interpretaci termínu náležité 

odborné péče a kdy je tato povinnost splněna, tedy kdy končí perioda 

„před a při začátku plavby.“ Na obojí se podíváme dále v této kapitole. 

 

Dále je dopravce povinen řádně a opatrně naložit, nakládat, uložit, přenášet, 

držet, opatrovat a vylodit přepravované zboží (článek III. 2). Z této povinnosti 

však pravidla nabízí celou řadu výjimek, zejména pak pochybení v navigaci a řízení lodi 

nebo výjimku námořního rizika. 

 

Na vyžádání je dopravce povinen vydat odesílateli konosament, který obsahuje 

především označení sloužící k identifikaci zboží, dále stanoví množství zboží, počet 

balení, kusů zboží nebo váhu v kilogramech a patrný stav zboží dle informací 

poskytnutých mu odesílatelem. Povinnost vydat konosament obsahující výše uvedené 

údaje dopravce splnit nemusí, jestliže má důvodné podezření, že údaje poskytované 

odesílatelem nejsou pravdivé a pokud není přiměřeně možné je ověřit (Článek III. 3). 

Konosament stanovující vady zboží při nakládce slouží jako přímý důkaz toho, 

                                                 
61 Monika Pauknerová, Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, Academia Praha 1985, s. 72. 
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že dopravce zboží obdržel v množství a kvalitě, jaká je uvedena na konosamentu. Pokud 

je takový konosament převeden na další osobu, která je v dobré víře, není protidůkaz 

dopravce povolený. Toto ustanovení má za účel chránit osobu, na kterou 

byl konosament převeden, a která je v dobré víře. Třetí osoba nemusí vědět, 

co je uvedeno ve smlouvě o přepravě a spoléhá tedy na konosament. Od kapitána lodi 

nebo jiné osoby vydávající konosament je tedy požadováno, aby zboží prohlédl předtím, 

než konosament vydá (tj. obvykle v okamžiku nakládky) a nevydával konosament 

obsahující informace neúplné nebo nezaložené na faktickém stavu. 

 

Každé smluvní ujednání, které zbavuje dopravce kterékoli z jeho povinností 

stanovených v úmluvě, je neplatné a neúčinné (článek III. 8). Dokonce i ujednání, která 

zavazují odesílatele, aby uzavřel pojištění pro případ škody způsobené porušením 

povinnosti dopravce stanovené v úmluvě, nebo jiné podobné ujednání, bude neplatné. 

Tímto ustanovením se pravidla snaží předejít tomu, aby docházelo k jejich obcházení62. 

Anglický soud toto ustanovení interpretoval v případu Hollandia63. V případě, 

kdy měl použít jako právo rozhodné právo jiného státu, zde nizozemské, které stanovilo 

nižší finanční limity náhrady škody za kus zboží, soud judikoval, že tyto nižší 

odpovědnostní limity nejsou v souladu s ustanovením článku III. 8 pravidel 

a nizozemské právo ve věci neaplikoval. Dopravce však může svou odpovědnost 

či povinnosti jakkoli smluvně rozšířit (článek V), což musí být uvedeno v konosamentu. 

 

b) Omezení odpovědnosti dopravce  

 

Dopravci je v článku IV nabídnut relativně široký výčet exkulpačních důvodů. 

V zásadě dopravce není odpovědný za škodu, pokud nevznikne porušením jeho 

povinnosti výkonu náležité odborné péče, přičemž důkazní břemeno nese dopravce 

nebo jiná osoba, která se dovolává omezení odpovědnosti (článek IV. 1). 

 

Článek IV. 2 pak stanoví okruh okolností, které vylučují odpovědnost 

dopravce. Dopravce není odpovědný za škodu způsobenou pochybením kapitána lodi, 

námořníka, kormidelníka nebo svého zaměstnance v navigaci nebo řízení lodi, požárem 

                                                 
62 N. J. Margetson, The system of lability of articles III and IV of the Hague (Visby) Rules, Paris Legal 

Publishers 2008, s. 64. 
63 The "Hollandia" (1993) AC 563. 
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(pokud není způsobený dopravcem úmyslně), námořním rizikem, vyšší mocí, válkou 

a podobně. Největší kontroverzi způsobuje omezení odpovědnosti za škodu způsobenou 

pochybením v navigaci a řízení lodi, jak je diskutováno níže64. 

 

Dopravce dále není odpovědný za jakoukoli škodu, která byla způsobena 

odesílatelem nebo jeho zaměstnanci (článek IV. 3). Pokud se dopravce odchýlí z trasy 

při pokusu záchrany života a majetku na moři nebo z jiného přiměřeného důvodu, 

neodpovídá za škodu (článek IV. 4). 

 

Dopravcova odpovědnost je v neposlední řadě limitována v článku 

IV. 5 pravidel co do finanční částky, kterou dopravce odpovídá. Pokud odesílatel 

nestanoví jinou částku, je odpovědnost dopravce limitována 666,67 SDR za balení, 

případně 2 SDR za kilogram při převozu zboží sypkého nebo tekutého. 

 

c) Povinnosti a odpovědnost odesílatele 

 

Hlavní povinností odesílatele je poskytnout dopravci informace ohledně 

nákladu, co do jeho označení, kvality, množství a povahy. V případě nesplnění této 

povinnosti je odesílatel odpovědný za škodu a veškeré výdaje, které vznikly 

v souvislosti s nesprávným uvedením těchto údajů. Nárok na toto odškodnění 

však žádným způsobem nelimituje odpovědnost dopravce stanovenou v pravidlech 

(článek IV. 5). 

 

Co se týče nebezpečného nákladu, pokud dopravce nebo jím pověřená osoba 

nevěděla v okamžiku nalodění, že se jedná o zboží nebezpečné povahy, nebo s jejich 

naloděním nesouhlasila, může jej kdykoli vylodit, zničit nebo zneškodnit, aniž by byla 

odpovědná za jejich zničení a ztrátu (článek IV. 6). Odesílatel v takovém případě bude 

odpovědný za škodu a veškeré výdaje, které vznikly v souvislosti s přepravou tohoto 

zboží. Pokud dopravce s naloděním tohoto zboží souhlasí a zboží se stane nebezpečným 

lodi nebo ostatnímu nákladu v průběhu plavby, dopravce i v tomto případě může zboží 

vylodit, zničit nebo zneškodnit, nicméně odpovědnost odesílatele je pouze obecná. 

 

                                                 
64 Viz bod 2.2.3 (d). 
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3.2.2 Odpovědnost ve zvláštních případech 

 

a) Odchýlení se z trasy 

 

Odchýlení z trasy je vykládáno jako porušení povinnosti dopravce, ať výslovně 

stanovené nebo implikované, plout obvyklou a přiměřenou cestou65. Pokud tedy 

loď pluje jinou trasou, než je zvykem nebo než kudy lodě obvykle plují, odchyluje 

se od své trasy. Článek IV. 4 úmluvy stanoví, že pokud se dopravce odchýlí z trasy 

kvůli záchraně nebo pokusu o záchranu života nebo majetku na moři, nebo z jiného 

přiměřeného důvodu, odchýlení nebude považováno za porušení HPK/HVP 

nebo smlouvy o přepravě a dopravce nebude odpovědný za škodu, ztrátu zboží 

nebo opožděné dodání zboží způsobené tímto odchýlením z trasy. Co je přiměřený 

důvod, není zřejmé, soud nebo rozhodce musí shledat, že okolnosti vedoucí k odchýlení 

z plánované trasy byly opodstatněné. Kapitán lodi se pak musí vrátit na stanovenou 

trasu ihned, jakmile důvody vedoucí k odchýlení z trasy pominou. Soudy mají 

v krajních situacích tendenci favorizovat majitele zboží nad dopravcem66. 

 

V často citovaném případu Stag Line Ltd. v Foscolo Mango and Co Ltd. 

rozhodovaném podle HPK soud zjišťoval, zda vyložení členů posádky na pevninu 

je přiměřený důvod pro odchýlení se z trasy. Dva inženýři, kteří se nalodili za účelem 

kontroly topného přístroje, nebyli plně schopni vykonávat svou práci, protože 

se nacházeli v důsledku nadměrné konzumace alkoholu v podroušeném stavu. Loď 

se poté odchýlila z obvyklé trasy o zhruba pět mil a oba dva inženýry vylodila 

v přístavu. Poté se však ihned nevrátila na obvyklou trasu, ale příliš se přiblížila 

k útesům, narazila a potopila se. Žalobce se domáhal náhrady škody s tím, že loď 

se nezákonně odchýlila z vytyčené trasy, zatímco žalovaný argumentoval tím, 

že se jednalo o přiměřený důvod k odchýlení se z trasy a že ztroskotání o útesy 

představuje námořní riziko. Soud tehdy stanovil test, kterým se řídil při rozhodování. 

Rozhodnutí kapitána lodi o odchýlení z trasy musí být takové rozhodnutí, jaké by učinil 

obezřetný člověk mající nad plavbou kontrolu při přihlédnutí ke všem okolnostem 

                                                 
65 G H Renton & Co Ltd v Palmyra Trading Corporation of Panama [1957] AC 149 
66 M. L Hendrikse, N. H. Margetson a N. J Margetson, Aspects of maritime law: claims under bills of 

lading, Kluwer Law International 2008, s. 47. 
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v daný okamžik, včetně smluvních podmínek ze smlouvy o přepravě a zájmů všech 

zúčastněných stran, ale bez povinnosti považovat zájem některé ze stran za rozhodný. 

Soud judikoval, že odchylka z trasy může být oprávněná a návrat na cestu obvyklou 

nemusí být nejrychlejší možný, protože z místa, kam se loď odchýlila, může 

do cílového přístavu existovat lepší cesta. Rozhodovaný případ však nespadal do této 

kategorie, protože cestou byly nebezpečné útesy, a soud rozhodl ve prospěch žalobce67. 

 

b) Technická způsobilost k plavbě 

 

V souladu s článkem III. 1 pravidel má dopravce povinnost s náležitou 

odbornou péčí zabezpečit před a při začátku plavby, že loď bude technicky způsobilá 

k plavbě s vhodnou posádkou, řádně vybavená a zásobená, a chladící zařízení a ostatní 

prostory na lodi budou připraveny tak, aby byly způsobilé pro přepravu zboží. Dopravci 

tedy v případě sporu stačí prokázat, že splnil povinnost náležité odborné péče anebo 

že loď byla technicky způsobilá k plavbě před a při začátku plavby, nikoli v jejím 

průběhu a ukončení. V průběhu a ukončení plavby může dopravce těžit z exkulpačních 

důvodů a finančních limitů odpovědnosti, které mu nabízí HPK/HVP. Před a při začátku 

plavby odpovídá za náležitou odbornou péči absolutně. Dopravce však odpovídá pouze 

za náležitou odbornou péči, ne za to, že loď technicky způsobilá k plavbě skutečně 

bude. 

 

Před zavedením HVP bylo judikováno, že loď dokonce nemusí ani vyplout 

z přístavu, aby byla tato povinnost splněna. Postačí, že je zboží na loď naloženo 

a že je loď schopná jej převézt a je připravena k vyplutí. V případě pochybení posádky 

majícího za důsledek zničení nákladu, které nastane poté, co je náklad bezpečně naložen 

a vše nasvědčuje tomu, že loď řádně vypluje, je tedy povinnost dopravce za technickou 

způsobilost splněna68. 

 

Podle HVP se interpretace požadavku „před a při začátku plavby“ částečně 

změnila. V případě Maxine Footwear Co Ltd. v Canadian Government Merchant 

Marine se posádka po nakládce zboží a krátce před vyplutím lodi pokusila rozmrazit 

                                                 
67 Stag Line Ltd v Foscolo Mango and Co Ltd [1932] AC 328. 
68 McFadden v. Blue Star Line, [1905] 1 K. B. 697. 
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kanalizační trubku na lodi acetylenovým hořákem, od kterého se zapálila korková 

izolace kanalizační trubky a posléze celá loď. Kanadský soud dovodil, že loď nebyla 

technicky způsobilá k plavbě od okamžiku, kdy začala hořet a tato technická 

nezpůsobilost byla příčinou škody na zboží. Škodu způsobili zaměstnanci dopravce 

svou nedbalostí a kvůli této nedbalosti byla porušena povinnost náležité odborné péče 

dopravce. Soud rozhodl, že doba „před a při začátku plavby“ je doba definována 

minimálně začátkem nakládky zboží a vyplutím. HVP neříkají, že povinnost dopravce 

je splněna dokončením nakládky, protože kdyby tomu tak bylo, HVP by to stanovila69. 

Lze konstatovat, že tento judikát vyvažuje odpovědnost mezi stranami relativně 

spravedlivě. Zatímco v průběhu plavby je relativně nemožné technickou způsobilost 

lodi ovlivnit a s tímto rizikem je odesílatel srozuměn, před započetím plavby, dokud loď 

stojí v přístavu, její technická způsobilost ovlivnitelná je. Dopravci by neměla být 

nabídnuta možnost vyvinění před vyplutím. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní povinnost dopravce, nemůže 

se vyvinit, když prokáže, že tuto povinnost delegoval na jiný subjekt. Příklad můžeme 

demonstrovat na již výše zmiňovaném případu The Muncaster Castle. Při přepravě 

plechovek hovězích jazyků došlo k pochybení subdodavatele služeb, který 

měl v přístavu nakládky zajistit uvedení lodi do původního stavu po její kontrole. 

V průběhu kontroly byly odstraněny krytky ventilů, a řádně poučený, nezávislý 

poskytovatel služeb je nepřipevnil zpět na své místo, čímž do lodi vnikla mořská voda 

a zboží zničila. Soud zde judikoval, že dopravce se nemůže své povinnosti náležité 

odborné péče před plavbou vzdát tím, že smluvně zaváže jinou osobu, aby ji splnila 

za něj70. Právo dopravce vymáhat náhradu škody po poskytovateli služeb 

však samozřejmě není dotčeno. Lze předpokládat, že pokud by měl soud v každém 

jednotlivém případě rozhodnout, v jakém poměru je dopravce a jeho subkontraktor 

odpovědný, nebo zda byla pověřená osoba dostatečně kompetentní, žalobce 

by se náhrady škody dočkal později a je zbytečné ho tímto zatěžovat. 

 

                                                 
69 Maxine Footwear Co Ltd v Canadian Government Merchant Marine Ltd. [1959] AC 589. 
70 Riverstone Meat Co. v. Lancashire Shipping Co., The Muncaster Castle. UKHL [1961] AC 807. 
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c) Povinnost náležité odborné péče o zboží v průběhu plavby 

 

Dle článku III. 2 HVR je dopravce povinen řádně a opatrně naložit, nakládat, 

uložit, přenášet, držet, opatrovat a vylodit přepravované zboží. Povinnosti dopravce 

jsou zde stanoveny relativně explicitně. 

 

Otázka opět vyvstává nad definicí náležité odborné péče. Co to znamená, řádně 

vykonávat činnosti z výčtu stanoveného HVP? Je nesporné, že zde soud musí ustáleným 

výkladem stanovit hranici porušení povinnosti. Modelové řešení nalezneme v případu 

Albacora SRL v Westcott & Laurance Line. Dopravce přepravoval po dobu 12 dní rybí 

filety. Rybí maso obsahuje určitý druh bakterie, který za života ryby nevadí, ale začne 

se na rybím mase rychle množit, pokud není skladováno v určité teplotě. Loď, která 

ryby přepravovala, neměla chladicí boxy, a proto je zřejmé, že zboží na této lodi 

nemohlo být přepravováno vůbec. Otázkou bylo, zda dopravce, přestože postupoval 

podle požadavku zadanému mu odesílatelem a neumístil náklad u zdroje tepla, 

by měl odpovídat za škodu, protože způsob přepravy neodpovídal povaze zboží. Soud 

judikoval, že je povinnost dopravce o zboží pečovat tak, aby nedošlo ke škodě 

a to s přihlédnutí ke všemu, co dopravce o zboží ví anebo má vědět71. Skutečnost, 

že zboží přijaté k přepravě bylo v pořádku a při vykládce bylo poškozeno, nezakládá 

sama o sobě odpovědnost dopravce za škodu na zboží. Bylo by nelogické požadovat 

po dopravci, aby odpovídal za škodu na zboží, pokud mu odesílatel nesdělí relevantní 

informace a zboží se přepravuje v uzavřeném kontejneru. Odesílatel sám by měl zvolit 

vhodný způsob přepravy pro zboží, které odesílá, protože existuje předpoklad, 

že o zboží bude mít více informací než dopravce. Domnívám se ale, že by dopravce 

byl za škodu odpovědný, kdyby se jednalo o všeobecně známý fakt, např. kdyby věděl, 

že v přepravovaném balení jsou ryby, namísto pouhého upozornění, aby náklad 

nepřevážel u zdroje tepla. Z výše uvedeného vyplývá, že dopravce je odpovědný 

za nedbalost a úmyslné zavinění při porušení své povinnosti jednat s náležitou odbornou 

péčí. 

 

                                                 
71 Albacora SRL v Westcott & Laurance Line, [1966] 2 Lloyd´s Rep 53, HL. 
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d) Pochybení v navigaci a řízení lodi 

 

Článek IV. 2 (a) HVP stanoví výjimku z odpovědnosti dopravce v případě 

jednání, nedbalosti nebo pochybení dopravcova kapitána, námořníka, kormidelníka 

nebo zaměstnance v navigaci a řízení lodi (tzv. nautické zavinění72). Tato výjimka 

je více než sporná. Kdo jiný by měl odpovídat za škodu způsobenou těmito osobami, 

než subjekt, který je pověřil a zaměstnal? Nejdříve byla tato výjimka používána 

dopravci v konosamentech, posléze byla uzákoněna v Harterově zákoně (USA, 1893) 

a následně převzata HPK/HVP73. Vysvětlení proč bylo toto pravidlo zahrnuto v HVP, 

by mohlo být následující. HPK/HVP byla sepsána za účelem nastolení rovnováhy mezi 

právy a povinnostmi a navazujícími odpovědnostními vztahy dopravce a ostatních 

subjektů. S ohledem na to, že dopravcova odpovědnost byla již tak značně rozšířena, 

byla mu za účelem dosáhnutí konsenzu, který by bylo možné zahrnout do HPK/HVP 

ponechána výhrada, kterou dlouhodobě uváděl na jím vydaných konosamentech74. 

 

Nejobtížnější interpretační obtíže způsobuje vymezení, co vše je navigace 

a vedení lodi. V jednom z prvních případů, The Ferro, soud judikoval, že pokud je zboží 

poškozeno v důsledku nevhodného uložení, nejedná se o pochybení v navigaci a řízení 

lodi75. Na druhou stranu, o několik let později soud rozhodl ve prospěch dopravce, 

když zboží bylo poškozeno tím, že při pumpování vody do zatěžovací nádrže nebylo 

zjištěno poškození trubky pumpy a tím se voda dostala do nákladového prostoru. 

V tomto případě byl stanoven obecný test, zda se jedná o řízení lodi nebo o náležitou 

odbornou péči o náklad. Pokud je jednání konáno pro ochranu bezpečnosti lodi 

samotné, a tedy ne primárně za účelem ochrany nákladu, bude toto jednání spadat pod 

definici řízení lodi76. Např. drobné krádeže přístavních dělníků na lodi v průběhu 

vykládky za vedení lodi považovány nebyly77. V případě Gosse Millerd Ltd. v Canadian 

Government Merchant Marine Ltd.78 loď převážela náklad cínových talířů, 

                                                 
72 Monika Pauknerová, Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, Academia Praha 1985, s. 68. 
73 N. J. Margetson, The system of lability of articles III and IV of the Hague (Visby) Rules, Paris Legal 

Publishers 2008, s. 90. 
74 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 

Journal 2000, s. 17 a 18, v anglickém jazyce k dispozici na adrese 
https://maritimejournal.murdoch.edu.au/archive/vol_7/Hague%20Rules.PDF. 

75 The Ferro [1893] P 38.  
76 The Glenochil[1896] P 10. 
77 Hourani v Harrison [1927] 32 Com. Cas. 305. 
78 Gosse Millerd Ltd v Canadian Government Merchant Marine Ltd, [1929] AC 223. 
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ale při vykládce se zjistilo, že jsou poškozeny sladkou vodou. Další vyšetřování 

ukázalo, že v mezipřístavu, při vykládce jiného zboží, byly odstraněny ochranné plachty 

zamezující přístup vody do nákladového prostoru. Po použití testu popsaného výše soud 

rozhodl, že se o řízení lodi nejedná a vyhověl osobě žalující náhradu škody. 

 

e) Kombinovaná přeprava 

 

Komplikovanější situace nastává v případě, že přepravu zabezpečuje 

víc dopravců. Tento dnes běžný způsob přepravy s sebou přináší celou řadu otázek 

ohledně odpovědnosti jednotlivých dopravců navzájem, vůči přepravci nebo odesílateli. 

Na tuto problematiku se podrobněji podíváme později.  

 

V případě Mayhew Foods Ltd. v Overseas Containers Ltd.79 soud rozhodoval, 

jak postupovat v případě, kdy se přeprava sestávala ze dvou částí, říční a námořní, 

a škoda vznikala kontinuálně v průběhu celé přepravy. Obě fáze přepravy zajišťoval 

týž dopravce, ale konosament se vztahoval pouze na námořní část přepravy. Dle ústní 

smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a dopravcem, měl dopravce přepravit téměř 

9.000 kg zamražených kuřat a krůt z provozovny výrobce do Saudské Arábie. Cestou 

došlo k překládce na loď, která byla uvedena v konosamentu. Po celou dobu přepravy 

nebyla kvůli chybě teploměru dodržena podmínka stanovená v ústní smlouvě, 

a sice že zboží bude zmraženo. V přístavu vykládky pak bylo dopravci zakázáno 

kontejner vylodit, protože z něj kapala podivná tekutina vznikající rozkladem 

zkaženého masa. Kontejner a jeho obsah byl poté znovu zamražen a navrácen 

do provozovny výrobce. Obsah byl následně se ztrátou prodán jako krmivo pro zvířata, 

protože byl shledán nevhodným ke konzumaci lidmi. S ohledem na to, že konosament 

pokrýval pouze část přepravy z přístavu překládky do přístavu vykládky, se dopravce 

snažil snížit svou odpovědnost pouze na tuto část přepravy, přestože porušení 

své povinnosti jinak přiznal. Argumentoval dále tím, že v okamžiku přijetí zboží 

k námořní přepravě již bylo zboží poškozeno a proto za škodu neodpovídá, protože 

škoda vznikla dříve, než začala doba odpovědnosti dopravce. Na říční část přepravy 

se totiž dle argumentu dopravce nevztahovala HVP, protože se nejednalo o námořní 

přepravu. HVP byla aplikovatelná až od okamžiku překládky. Soud však judikoval, 

                                                 
79 Mayhew Foods Ltd. v Overseas Containers Ltd. [1984] 1 Lloyd's Rep. 317. 
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že převoz lodí po řece byl jen vedlejší fází přepravy a proto mohou být HVP aplikována 

na celou dobu přepravy z provozovny výrobce až do přístavu vykládky. Navíc 

při překládce se mohlo ještě části škody předejít. Odpovědnost dopravce se tedy tím, 

že část přepravy probíhá jinak než po moři, nelimituje. Tímto případem byla podle 

mého názoru nastavena pravidla pro budoucí vývoj kombinované a multimodální 

přepravy, třebaže kombinace odpovědnostních režimů námořní a jiné formy přepravy 

není dodnes jednoduchá ani jednoznačná. 

 

3.3 Shrnutí 

 

HPK/HVP tvoří nejvýznamnější část unifikované právní úpravy námořní 

přepravy. Přesto je jim vytýkána celá řada problémů, které pravidla řeší nedostatečně 

nebo vůbec. Je nutné si připomenout, že HPK jsou již relativně stará a že navazují 

na první úpravu v oblasti námořního práva vůbec. HPV nabízí jen jemné modifikace 

v oblasti odpovědnosti a aplikovatelnosti pravidel. HPK ratifikovalo více států, 

než HVP a nedomnívám se, že by se počet signatářů výrazným způsobem, jestli vůbec, 

zvyšoval. Česká republika HPK ani HVP neratifikovala. Zásady právní úpravy obsažené 

v Haagských pravidlech byly recipovány do československého právního řádu v roce 

1956 vyhláškou o podmínkách přepravy nákladu po moři, ta ale byla zrušena zákonem 

o námořní plavbě v roce 200080. 

 

Nejméně praktické na HPK/HVP zřejmě je, že se vůbec nevztahují na zboží 

přepravované na palubě a na přepravu živých zvířat. Tato přeprava je považována 

za více riskantní, a proto se v zájmu dopravce aplikace pravidel na tyto případy 

vylučuje. Přeprava zboží na palubě v současné době tvoří již kolem 65 % z celkového 

množství přepravovaného zboží81. Na palubě musí náklad čelit horším podmínkám, 

působení vody, zimy či horka, nebo může při přepravě spadnout přes palubu. Nicméně 

dnes, kdy je naprostá většina zboží přepravována v kontejnerech, a kdy jsou lodě 

uzpůsobeny bezpečné přepravě kontejnerů, již taková výjimka pozbyla na významu. 

 

                                                 
80 Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička, Vladislav Zunt, Úvod do práva 

mezinárodního obchodu, 1. vydání, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2008, s. 312. 
81 UNCITRAL Doc A/CN.9/525, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo) z 10. 

zasedání ze 7. října 2002, s. 25, přístupná na adrese 
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Transport.html. 



 

 

 33  

 

Předmětem kritiky je dále počátek a konec doby, kdy trvá odpovědnost 

dopravce a která se může v jednotlivých jurisdikcích lišit. Odpovědnost za škodu 

by dle pravidel měla přecházet v okamžiku, kdy nakládané zboží při nakládce překoná 

zábradlí lodi. Pokud se zboží rozbije o bok lodi nebo spadne do moře, odpovědnost 

za škodu nese odesílatel, pokud se rozbije o palubu lodi, odpovědnost za škodu nese 

dopravce. Nicméně anglický soud judikoval, že v případě, kdy je škoda způsobena 

nedbalostí dopravce, dopravce odpovídá i za škodu vzniklou při nakládání zboží na loď 

v okamžiku, kdy se zboží nedostalo přes zábradlí lodi82. Tato otázka tedy nebyla 

spolehlivě vyřešena, což není ideální, protože většina škody se stane při manipulaci 

s nákladem. 

 

Další otázky, jako pozdní dodání, nejsou v HPK/HVP řešeny vůbec. Také 

uplatnitelnost nároku na náhradu škody u soudu, která vyprší po jednom roce od data 

doručení zboží, je velmi kritizována. Jedná se o jednostranné omezení při vymáhání 

práv a navíc je doba jednoho roku velmi krátká. Jak může odesílatel, který na lodi 

přítomen není, v limitu jednoho roku uspokojivě získat potřebné informace k tomu, 

aby byl schopen žalobu podat? Jak dokáže vznik škody pojišťovně, která má poskytnout 

pojistné plnění v případě pochybení v navigaci a řízení lodi? Pravidla dále nijak 

neregulují arbitrážní doložku, což vede k rozšířenému používání formulářových 

podmínek dopravců83. Také důkazní břemeno se liší v jednotlivých státech a pravidla 

nestanovují unifikovaný přístup k této problematice. 

 

Domnívám se, že je nezbytné, aby přišla pravidla modernější, která lépe 

vyhovují nynějším obchodním praktikám a zvyklostem. S nástupem elektronického 

způsobu komunikace se již zdá tradiční konosament zastaralý. Zvyšuje se poptávka 

po full-service přepravních službách z domu do domu a s ohledem na skutečnost, 

že námořní přeprava již díky moderním technologiím není tak riskantní, jako bývala 

dříve, by bylo spravedlivější, aby se omezení odpovědnosti dopravce vymezilo jinak. 

Například, jak bylo debatováno výše, odpadá důvod pro výjimku z odpovědnosti 

dopravce při pochybení v navigaci a řízení lodi. Pokud by současné nastavení 

vzájemných vztahů setrvalo, odpovědnostní vztahy mezi dopravcem a odesílatelem 

                                                 
82 Pyrene & Co. v Scindia Steam Navigation Co [1954] 2 QB 402. 
83 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 

Journal 2000, s. 28. 
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by byly vychýleny ve prospěch dopravce. To není výhodné pro státy podporující 

své exportéry, které nemají zájem na ochraně námořního průmyslu, tedy i Českou 

republiku. Z důvodu podpory mezinárodního obchodu je tedy třeba, aby mezinárodní 

právní úprava nastolila rovnováhu co nejspravedlivěji, tak aby každá ze stran měla 

co nejvyšší zájem se na mezinárodním obchodu podílet. Tuto právní úpravu se více 

či méně úspěšně snaží představit Hamburská a Rotterdamská pravidla, o kterých bude 

řeč v následujících kapitolách. Vzhledem k tomu, že v námořním právu je prosazování 

jakýchkoli změn velmi obtížné, je systém HPK/HVP stále nejužívanějším právním 

rámcem v této oblasti. 

 

4. Hamburská pravidla 

 

4.1 Historie a důvody pro přijetí 

 

Protože revize Haagských pravidel Bruselským protokolem nebyla řadou států 

schválena a exportující státy podporující odesílatele požadovaly přehodnocení míry 

odpovědnosti dopravce, vznikla potřeba jednotné úpravy, která by více odpovídala 

kompromisu mezi zájmy dopravců a odesílatelů. Nová úmluva byla přijata 

na konferenci Spojených národů v Hamburku v březnu 1978 a stala se účinnou 

okamžikem ratifikace úmluvy 20 státy 1. listopadu 199284. Pokud stát pravidla 

ratifikuje, musí ke stejnému datu, k jakému se pro něj stanou účinná Hamburská 

pravidla85 („HP“), vypovědět HPK/HVP. V současné době ratifikovalo HP 34 států86, 

které však nepředstavují příliš vysoké procento světového obchodu. Česká republika 

k pravidlům přistoupila a pravidla se pro ni stala závazná 1. července 199687. 

 

HP významným způsobem upravují omezení odpovědnosti dopravce, navyšují 

finanční odpovědnostní limity, které jsou stanoveny v SDR, vztahují se také na zboží 

přepravované na palubě lodi a prodlužují dobu pro podání žaloby na dva roky. HP 

lze aplikovat na každou smlouvu, kterou se dopravce zavazuje za úhradu přepravného 
                                                 

84 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 
publishing 2004, s. 216. 

85 Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, 1978, přístupná na adrese 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t138100a.htm . 

86 Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Rules. 
87 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, 193/1996 Sb., přístupné na adrese 

http://www.transforwarding.cz/prepravni_dokumetny/hamburska_pravidla.pdf. 
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přepravit zboží po moři z jednoho přístavu do druhého (článek 1.6). Dále HP stanoví, 

že pokud se přeprava sestává ještě z další formy přepravy než přepravy námořní, 

HP se použijí pouze na námořní část přepravy, čímž vylučují svoji aplikovatelnost 

na multimodální a kombinovanou přepravu. HP rozšiřují svou působnost i na případy, 

kdy nebyl vydán konosament. HP se nikdy nestala velmi populární, byla často 

kritizována a s příchodem Rotterdamských pravidel z popudu Spojených států 

se dá předpokládat, že jejich význam bude postupně slábnout. 

 

4.2 Odpovědnost 

 

4.2.1 Obecná úprava odpovědnosti 

 

Odpovědnostní režim zůstává ve srovnání s HPK/HVP beze změny, je zde také 

stanovena odpovědnost za presumované zavinění. Formulačně je ale princip vyjádřen 

nepřímo pomocí kritéria náležité odborné péče, která, je-li splněna, zakládá možnost 

exkulpace. Protože vyvstaly otázky ohledně interpretace ustanovení HP o obecné 

odpovědnosti, bylo k pravidlům připojeno ustanovení o všeobecném dorozumění, které 

zdůrazňuje, že se jedná o princip odpovědnosti za zavinění, konkrétně pak „princip 

presumovaného zavinění nebo nedbalosti“88. 

 

a) Povinnosti a odpovědnost dopravce 

 

Nejzásadnější změna, kterou HP představila, je relativně výrazné rozšíření 

odpovědnosti dopravce, a to za škodu vyplývající ze ztráty zboží nebo jeho poškození, 

jakož i za opožděné dodání, které vzniklo v době, kdy bylo zboží v péči dopravce. 

Dopravce se může vyvinit, pokud prokáže, že on, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci 

podnikli všechna opatření, která mohla být rozumně požadována, aby bylo zabráněno 

události a jejím následkům (článek 5.1). Dopravce tedy ztrácí omezení odpovědnosti 

při pochybení v navigaci a řízení lodi, což bylo jedno z nejvíce kritizovaných 

ustanovení HPK/HVP. Odpovědnost dopravce je striktně založena na zavinění 

úmyslném nebo nedbalostním a dopravce je bez výjimky odpovědný za škodu, ztrátu 

                                                 
88 Monika Pauknerová, Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, Academia Praha 1985, s. 72. 
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a opožděné dodání zboží, které je způsobeno úmyslným zaviněním nebo nedbalostí jeho 

vlastní či jeho zaměstnanců nebo zmocněnců. Problematické může být ustanovení, 

dle kterého dopravce odpovídá za škodu na zboží způsobenou požárem, přičemž úmysl 

nebo nedbalost dopravce musí prokázat ten, kdo uplatňuje nárok na náhradu škody, tedy 

osoba, která velmi často nebude vypuknutí požáru vůbec přítomna. 

 

HP se dále snaží řešit problém, který často nastával při aplikaci HPK/HVP 

a který se občas nazývá „před a po“ problém (before and after problem)89. Vzhledem 

k tomu, že HPK/HVP stanovují dobu odpovědnosti dopravce za zboží „od kladky 

ke kladce“ (tackle-to-tackle), bylo možné, aby dopravce omezil svou odpovědnost 

na dobu, kdy zboží je fyzicky přítomno na lodi a odpovědnost vyloučil pro ostatní 

případy, kdy zboží bylo v jeho péči. Tento problém se HP snaží řešit v článku 4.1. Doba 

odpovědnosti dopravce je stanovena jako doba, kdy je zboží v péči dopravce, v přístavu 

nakládky, během přepravy a v přístavu vykládky (port-to-port). 

 

Na závěr HP v článku 23.4 nepříliš srozumitelně stanoví odpovědnost dopravce 

za škodu vzniklou následkem smluvní podmínky, která je neplatná a neúčinná. Neplatná 

je jakákoli podmínka, která se odchyluje od pravidel v neprospěch odesílatele nebo 

příjemce. Jestliže osoba uplatňující nárok týkající se zboží tuto škodu utrpěla, 

má jí být dopravcem nahrazena. Pozice strany, která se snaží dokázat, že spoléhala 

na neplatnou a neúčinnou smluvní podmínku, je ovšem značně nejistá. 

 

b) Finanční limitace odpovědnosti dopravce 

 

Odpovědnost dopravce lze vyloučit, pokud prokáže, že vynaložil náležitou 

odbornou péči a provedl veškerá opatření, která mohla být rozumně požadována, 

aby bylo zabráněno události a jejím následkům. Pouze v určitých případech nese 

důkazní břemeno odesílatel (např. škoda způsobená požárem na lodi). 

 

Dopravcova povinnost je limitována částkou 835 SDR za kus nebo jinou 

přepravní jednotku a 2,5 SDR za kilogram hrubé váhy, přičemž je možné smluvně 

si stanovit vyšší odpovědnostní limity. HP také stanoví odpovědnostní limit 
                                                 

89 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 
Journal 2000, s. 28 a 34. 
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pro opožděné dodání zboží, ten však nesmí být vyšší než limit za kus nebo jinou 

přepravní jednotku (článek 6). Limit platí jak pro vztahy smluvní, tak pro vztahy 

mimosmluvní a limitů se nesmí dopravce dovolávat, pokud byla škoda způsobena 

úmyslně. Otázkou pro soudní interpretaci zůstává, zda úmyslné způsobení škody může 

znamenat například vznik škody v důsledku úmyslného odchýlení se z trasy. Jedinou 

nápovědu k rozřešení tohoto problému nám HP nabízí v ustanoveních o přepravě 

nákladu na palubě, kde stanoví, že pokud dopravce v rozporu s předchozím ujednáním 

převáží zboží na palubě, ztrácí právo na omezení odpovědnosti. 

 

c) Povinnosti a odpovědnost odesílatele 

 

Odesílatel není odpovědný za škodu nebo za poškození lodi, pokud tyto nebyly 

způsobeny úmyslným zaviněním nebo nedbalostí odesílatele, jeho zaměstnanců nebo 

zmocněnců. Dle článku 17 pravidel odesílatel ručí za přesnost údajů ohledně povahy 

zboží, jeho množství a kvality, které poskytl dopravci a při prokázání jejich 

nesprávnosti musí nahradit dopravci škodu vyplývající z jejich nepřesnosti. Z této 

odpovědnosti se nelze zbavit ani po převodu konosamentu na třetí osobu. 

 

Hamburská pravidla přinesla menší změny týkající se přepravy nebezpečného 

nákladu. Odesílatel musí nebezpečný náklad zřetelně označit jako nebezpečný, musí 

dopravce o nebezpečnosti nákladu řádně informovat (článek 13) a konosament musí 

obsahovat jasné vyjádření ohledně nebezpečnosti přepravovaného zboží (článek 15). 

Pokud tato kritéria nejsou splněna, sankce jsou téměř shodné jako HPK/HVP. 

Dopravce, který o nebezpečné povaze zboží nevěděl, je oprávněn v každém okamžiku 

přepravy zboží vylodit, zničit nebo zneškodnit podle toho, co vyžaduje daná situace 

a v takovém případě nemá povinnost poskytnout odesílateli jakoukoli kompenzaci. 

Jestliže dopravce o jejich nebezpečnosti věděl a souhlasil přepravou, může se zbožím 

naložit stejně, jako kdyby o jejich povaze nevěděl, a to v případě, že se zboží stane 

skutečně nebezpečné životu nebo ostatnímu přepravovanému zboží až v průběhu 

plavby. Odesílatel je na druhé straně odpovědný za veškerou škodu související 

s přepravou nebezpečného zboží pokud o povaze zboží neinformoval dopravce. 
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4.2.2 Odpovědnost ve zvláštních případech 

 

a) Přeprava živých zvířat 

 

Článek 5 obsahuje seznam pravidel, která se uplatní při speciálních 

příležitostech a která jsou pro svou nezařaditelnost vyňata z obecné úpravy 

odpovědnosti. Například přeprava živých zvířat je natolik specifická, 

že se na ní pravidla upravující obecnou odpovědnost nedají použít a jako taková byla 

vyňata z působnosti HPK/HVP. Proto se na přepravu živých zvířat sice použije obecná 

povinnost péče, ta je ale v článku 5.5 omezena tím, že dopravce nebude za škodu 

odpovědný, pokud její vznik vyplývá ze zvláštních nebezpečí vlastních takovému druhu 

přepravy. V případě, že dopravce prokáže, že splnil všechny pokyny odesílatele týkající 

se přepravovaných živých zvířat, nese důkazní břemeno odesílatel, který musí prokázat, 

že ke škodě došlo zcela nebo zčásti v důsledku úmyslného zavinění nebo nedbalosti 

dopravce, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců. Toto ustanovení pravděpodobně bude 

motivovat dopravce ve zjišťování informací o povaze zboží a o způsobu, jakým s ním 

má být zacházeno. 

 

b) Přeprava zboží na palubě 

 

HPK/HVP se na přepravu zboží na palubě nevztahovala vůbec, pokud bylo 

v konosamentu uvedeno, že se zboží bude přepravovat na palubě. Důvodem k vynětí 

zboží přepravovaného na palubě z působnosti pravidel je to, že toto zboží podléhá 

vyššímu riziku možného vzniku škody, protože je více vystaveno působení moře, větru, 

deště, slunce a dalších vnějších vlivů. Proto byla stranám ponechána ohledně zboží 

přepravovaného na palubě volnost upravit si mezi sebou vzájemná práva a povinnosti, 

odpovědnost a její přechod. HP zohledňují zvýšený výskyt užití kontejnerů a proto 

se pravidla za určitých podmínek na přepravu tohoto zboží vztahují. Jedná se o logický 

krok, protože užívání kontejnerů je dnes již běžné a jejich obliba stále narůstá. Zatímco 

v roce 1965 kontejnery nebyly téměř užívány vůbec, v roce 2000 prošlo přístavy 

225,3 milionu kontejnerů a v roce 2008 již 500 milionů kontejnerů90. Kontejnerizace 

                                                 
90 Zdroj http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/worldcontainertraffic.html. 
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umožňuje levnější, rychlejší a efektivnější nakládání s nákladem, zboží se dá lépe 

překládat mezi jednotlivými dopravními prostředky a zvyšuje se tím kapacita přepravy. 

 

HP v článku 9 stanoví, že se zbožím přepravovaným na palubě bude nakládáno 

stejně jako se zbožím přepravovaným v podpalubí, pokud se na palubní přepravě 

dohodnou odesílatel s dopravcem, nebo pokud je přeprava tohoto druhu zboží na palubě 

v souladu se zvyklostí příslušného obchodního odvětví, případně pokud ji vyžadují 

právní předpisy. Pokud je po dohodě odesílatele a dopravce zboží přepravováno 

na palubě, tato dohoda by měla být zaznamenána na konosamentu. V opačném případě 

musí dopravce prokázat existenci dohody a vůči třetím osobám, na které byl 

konosament v dobré víře převeden, možnost spoléhat se na tuto dohodu nemá vůbec 

a odpovídá, jako by zboží bylo přepravováno na palubě bez souhlasu odesílatele. 

 

Při přepravě zboží na palubě bez souhlasu odesílatele nezakládá tato skutečnost 

podstatné porušení smlouvy, které by umožňovalo smlouvu vypovědět. Zakládá ale 

odpovědnost dopravce za škodu způsobenou ztrátou zboží, jeho poškozením 

a opožděným dodáním, které jsou výlučně následkem přepravy na palubě. Dopravce 

může využít finančních limitů omezení odpovědnosti, které mu nabízí článek 6, pokud 

se nedohodl s odesílatelem, že přeprava bude probíhat zásadně v podpalubí. Soudní 

výklad stanovil, že žádost odesílatele o přepravu zboží v podpalubí nemusí 

být dostačující pro to, aby byl dopravce zbaven možnosti využít omezení odpovědnosti 

článku 6 pravidel91. Je možné se dohadovat, že tento koncept je výsledkem částečného 

kompromisu, kdy tvůrci HP sice zahrnuli náklad přepravovaný na palubě do jejich 

působnosti, ale vztahují se na něj všechna ustanovení o finančních limitech 

odpovědnosti dopravce. 

 

c) Odchýlení z trasy 

 

Jak již víme, podle dřívější právní úpravy se mohl dopravce odchýlit z trasy 

kvůli záchraně nebo pokusu o záchranu života nebo majetku na moři, nebo z jiného 

přiměřeného důvodu. V průběhu aplikace tohoto ustanovení nedošlo k žádné 

kontroverzi ohledně odchýlení z trasy z důvodu záchrany života, ale část ustanovení 

                                                 
91 Insurance Company of North America v Blue Star, Ltd [1997] AMC 2434. 



 

 

 40  

 

o záchraně majetku vyvolala při tvorbě HP vlnu diskusí92. Stávalo se totiž, že se lodě 

odchýlily z trasy, aby zachránily náklad lodi ztroskotané nebo poškozené, a to i za cenu 

újmy na zboží, které převážely původně93. Povolená odchylka z trasy z jiného důvodu 

než z důvodu záchrany života proto byla soudy uznána jen velmi výjimečně. Proto 

dle HP škoda vzniklá ztrátou zboží nebo jeho poškozením, stejně jako jeho opožděným 

dodáním způsobeným odchýlením z trasy, spadá pod obecná ustanovení 

o odpovědnosti. Dopravce je tedy odpovědný, pokud neprokáže, že on a jeho 

zaměstnanci či zmocněnci neprovedli všechna opatření, která mohla být rozumně 

požadována při zabránění škodné události a jejím následkům. S výjimkou záchrany 

života a přiměřených opatření za účelem záchrany majetku stanovených ve článku 5.6 

je tedy dopravce odpovědný za veškerou škodu mající svůj původ v odchýlení 

se z trasy, čímž dopravce pozbyl jednoho z exkulpačních důvodů stanoveného 

HPK/HVP. 

 

d) Dílčí odpovědnost za škodu 

 

V případě že při aplikaci HPK/HVP vznikla škoda, která byla částečně 

způsobená zaviněním dopravce a částečně spadala pod výčet exkulpačních důvodů 

vymezených dopravci, soudy postupovaly nejednotně a docházelo ke snižování právní 

jistoty. Jestliže dopravcova nedbalost měla za následek vznik škody způsobené bouří, 

soudy obvykle přiznaly nárok na náhradu škody. Naopak za situace, kdy došlo například 

ke škodě způsobené zkažením zboží v důsledku jednak poruchy chladícího zařízení 

v podpalubí lodi a opožděného dodání majícího svůj původ v občanské válce nebo 

jiných nepokojích, bude dopravce v některých jurisdikcích odpovědný pouze za škodu, 

která se dá přičíst jeho zavinění, pokud se tato dá určit. HP se pokusila tuto situaci 

osvětlit v článku 5.7, kde stanoví, že dopravce odpovídá pouze v rozsahu, v jakém 

ztrátu, poškození nebo opožděné dodání lze připisovat jeho úmyslnému zavinění nebo 

nedbalosti a za předpokladu, že rozsah této škody lze vyjádřit. Formulace pravidel 

                                                 
92 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 220. 
93 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 220. 
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napovídá, že pokud se dopravci nepodaří stanovit část výše škody, kterou nelze 

připočítat jeho zavinění nebo nedbalosti, bude odpovídat za celou výši škody94. 

 

e) Škoda způsobená opožděným dodáním, hospodářská ztráta 
a ušlý zisk 

 

Na rozdíl od HPK/HVP, obsahují HP speciální úpravu náhrady škody 

způsobené opožděným dodáním. Otázka byla, zda lze nahradit čistě hospodářskou 

ztrátu, která vznikla pozdním dodáním zboží na trh po opožděném dodání kupujícímu. 

Vnitrostátní námořní předpisy některých zemí, obsahují vlastní ustanovení, které 

umožňuje náhradu hospodářské ztráty a ušlého zisku. V zemích common law náhrada 

hospodářské ztráty vyhovuje testu stanovenému precedentem, který stanoví, 

že se nahrazuje škoda, kterou povinná strana jako možný důsledek porušení 

své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat95. Do této kategorie 

můžeme zařadit i ušlý zisk. V ostatních zemích je ale situace nejasná a je proto možné 

se setkat s konosamenty vydanými pod HPK/HVP, které odpovědnost dopravce 

za opožděné dodání vylučují. 

 

HP proto zavádí nový systém odpovědnosti za opožděné dodání a následnou 

hospodářskou ztrátu, který je i v souladu s úpravou ostatních módů přepravy96. HP 

výslovně stanoví, že dopravce je odpovědný za škodu vzniklou opožděným dodáním 

pokud neunese důkazní břemeno, že zejména sám ani žádný jeho zaměstnanec 

či zmocněnec škodu zaviněně nezpůsobil. Předpokládá se ale, že v celé řadě jurisdikcí 

bude náhrada škody za ušlý zisk omezena na částku, která byla předvídatelná. 

 

4.3 Shrnutí 

 

Dopravcům HP příliš nevyhovují. Argumentují tím, že obecný odpovědnostní 

režim není dostatečný a bude způsobovat interpretační potíže, což demonstrují 

na vágních termínech jako péče nebo opatření, která lze rozumně požadovat. Celkový 

                                                 
94 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 220 a 221. 
95 Hadley v Baxendale [1854] EWHC J70. 
96 např. 11/1975 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční nákladní dopravě (CMR), článek 17. 
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účinek pravidel je také pochybný, proto bylo k pravidlům připojeno závěrečné 

ustanovení, které má za úkol zdůraznit, že odpovědnost dopravce se zakládá 

na odpovědnosti za zavinění, resp. na „principu presumovaného zavinění nebo 

nedbalosti“97. Dopravci však nadále namítají, že odpovědnostní režim stanovený 

pravidly se velmi blíží objektivní odpovědnosti98. 

 

HP je dále dopravci vytýkáno odstranění katalogu exkulpačních důvodů, 

prodloužení prekluzní lhůty pro podání žaloby, nejednoznačnost některých výrazů 

a ustanovení a důkazní břemeno spočívající na dopravci. Dopravci se obávají, že nyní 

by mohla být jejich schopnost důkazní břemeno unést testována ve více případech, 

čímž by v souvislosti s navýšením finančních limitů odpovědnosti vzrostly jejich 

náklady na soudní řízení, museli by se tedy více pojistit a tím by zavedení 

HP znamenalo i zvýšení přepravného. Navíc při takto významné změně v úpravě 

odpovědnosti musí dopravce pojistit tu část rizika, kterou před přijetím 

HP nesl odesílatel. Namítají, že tímto by trpěli i odesílatelé, kteří své zboží důkladně 

zabalí, protože ti obvykle mívají u pojišťovacích společností vyjednané slevy, protože 

jen málo jejich zboží se poškodí. Takto by se museli přeneseně podílet na pojišťovacích 

nákladech těch, kteří zboží balí méně pečlivě99. 

 

Příznivci HP říkají, že všechny tyto argumenty již byly slyšet před přijetím 

HPK/HVP a ukázaly se jako neopodstatněné. Celkem pochopitelně zdůrazňují, že větší 

vyvážeností vztahů mezi dopravcem a odesílatelem mělo dojít k spravedlivějšímu 

rozdělením práv a povinností již dávno a že důkazní břemeno by měl nést ten, 

kdo má lepší šanci zjistit všechny relevantní faktory vedoucí ke vzniku škody, tedy ten, 

kdo je fyzicky vzniku škody přítomen100. 

 

V souvislosti s globalizací nadále přetrvává potřeba sjednotit pravidla týkající 

se mezinárodní přepravy všude na světě. HPK/HVP nemohla být akceptována 

rozvojovými zeměmi nebo státy, které se zbožím obchodují, ale samy námořní přepravu 

                                                 
97 Monika Pauknerová, Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, Academia Praha 1985, s. 73. 
98 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 

Journal 2000, s. 31. 
99 Francis Reynolds, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules, 7 MLAANZ 

Journal 2000, s. 32. 
100 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 228. 
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neprovozují. Šance rozšíření HP značně poklesla s přijetím Rotterdamských pravidel 

z popudu Spojených států amerických, přesto se HP stále používají pro státy, které 

je ratifikovaly, a to jak pro zboží exportované, tak pro zboží importované bez ohledu 

na přístav nakládky. V praxi pak může docházet ke kolizím v působnosti těchto 

odlišných systémů. Kolize jednotlivých pravidel nenabízí uspokojivá a jednoduchá 

řešení a napomáhají roztříštěnosti právní úpravy a právní nejistotě. 

 

5. Rotterdamská pravidla 

 

5.1 O Rotterdamských pravidlech 

 

5.1.1 Historie 

 

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo zčásti 

po moři, tzv. Rotterdamská pravidla101 („RP“), má v budoucnosti nahradit nyní značně 

roztříštěnou právní úpravu mezinárodní přepravy zboží a zároveň reflektovat současné 

trendy v přepravě. Námořní přeprava je tradičně konzervativní ke změnám, 

a proto byl proces tvorby a podpisu pravidel dlouhý a obtížný. Přípravy začaly již v roce 

1996 na popud Spojených států, v roce 2001 byl hotový návrh pravidel a k podpisu 

prvními signatáři došlo až v roce 2009. Celý proces od prvního podnětu k podpisu trval 

přes patnáct let a zdaleka ještě není u konce, protože zatím byla pravidla ratifikována 

pouze jedním státem. V současnosti (k 29. únoru 2012) podepsalo Rotterdamská 

pravidla 24 států včetně České republiky a pouze Španělsko je ratifikovalo102.  

 

5.1.2 Důvody pro přijetí 

 

Potřeba nové právní úpravy v oblasti mezinárodní přepravy zboží po moři 

má hned několik důvodů. Jedním z nich je zastaralost současné právní úpravy – 

v oblasti mezinárodní námořní přepravy zboží mají stále největší relevanci HPK/HVP 

z roku 1924 a od té doby došlo k modernizaci a globalizaci přepravy a k dalším 

                                                 
101 Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela či zčásti po 

moři. 
102 Zdroj  http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html. 
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významným změnám. Souvisejícím problémem je situace, kdy se soudci a arbitři snaží 

vyplnit mezery ve stávající právní úpravě, která zaostává za aktuálním vývojem tím, 

že se snaží přizpůsobit stávající právní úpravu faktickému stavu a tím ji přetváří103. 

 

Dalším významným důvodem je globální roztříštěnost právní úpravy 

mezinárodní přepravy zboží. V současnosti se přeprava řídí HPK/HVP a HP, přičemž 

z důvodu odlišné interpretace národními soudy vyznívají jinak harmonizovaná pravidla 

po celém světě odlišně. Skandinávské země dokonce přijaly svá vlastní pravidla, 

ve kterých nezohledňují taxativní výčet exkulpačních důvodů zavedený HPK/HVP, 

a Čína ve svém zákoně spojila všechny tři výše jmenované úmluvy spolu s lokálními 

pravidly. V případě, že by RP v praxi vyhovovala všem zúčastněným stranám 

a tím získala dostatek ratifikujících států, došlo by k výrazné harmonizaci, zvýšení 

právní jistoty a tedy k posílení mezinárodního obchodu. Dosud však k ratifikaci 

u naprosté většiny států nedošlo a tím víc jsou slyšet kritici, kteří poukazují na fakt, 

že RP stávající úpravu ještě více roztříští. Pokud totiž stát ratifikuje RP, všechny 

smlouvy uzavřené po ratifikaci pravidel, se jimi řídí. Pak by se mohlo stát, že namísto 

plánované harmonizace bude úprava ještě méně přehledná, protože se v každém státě 

bude aplikovat odlišná právní úprava. 

 

RP se snaží vyhovět současným nárokům na mezinárodní přepravu. 

Chtějí poskytnout celistvou právní úpravu pro moderní aspekty přepravy, jako 

je multimodalita přepravy, přeprava z domu do domu (door-to-door transport), 

kontejnarizaci a elektronické přepravní dokumenty, na které dříve nebyl brán zřetel. 

 

5.1.3 Multimodalita přepravy 

 

Multimodální přeprava je takový typ přepravy, který umožňuje přemístění 

zboží z místa nakládky do místa vykládky, a který využívá alespoň dvou způsobů 

(módů) přepravy, jako je přeprava námořní, silniční, říční, železniční nebo letecká, 

přičemž přeprava je realizována jediným dopravcem pod jediným přepravním 

dokumentem. Je možné, aby realizace probíhala pomocí více přepravních dokumentů, 

                                                 
103 Roger Hailey, Questions of balance in the Rotterdam Rules, dostupné na adrese 

http://www.rotterdamrules.com/pdf/Questions-of-balance-in-the-Rotterdam-Rules-Lloyd's-List-27-08-
2009.pdf. 
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v takovém případě by se jednalo o kombinovanou přepravu. Dopravce nese 

odpovědnost za škodu na zboží po celou dobu přepravy, i pokud zadá část nebo celou 

přepravu dalšímu dopravci. Multimodální přeprava většinou není organizována 

dopravci, ale specializovanými subjekty, operátory multimodální přepravy (multimodal 

transport operator, „MTO“104). Tyto subjekty zabezpečují celou přepravu od přijetí 

zboží k přepravě až do jeho doručení105, včetně např. skladování, pronájmu kontejnerů 

apod. Multimodální přeprava často je přepravou z domu do domu a nárůst poptávky 

po ní roste spolu s kontejnarizací, která umožňuje významně ulehčit překládku. 

 

RP nejsou multimodální ani kombinovanou mezinárodní úmluvou v pravém 

slova smyslu. Dle článku 1.1 RP, se tato se použijí, pokud smlouva o přepravě stanoví, 

že zboží bude alespoň část cesty přepravováno po moři. Není podstatné, zda jiný způsob 

přepravy je k námořní přepravě subsidiární nebo jaké je vzájemné pořadí módů 

přepravy106. Analogicky nezáleží ani na tom, zda k námořní přepravě vůbec dojde, 

pokud je ovšem stanovena ve smlouvě. Aby se mohla RP použít, je tedy nutné, 

aby ve smlouvě bylo stanoveno, že alespoň jedna část přepravy bude probíhat po moři. 

RP nesjednocují multimodální přepravu, ale výrazně rozšiřují působnost unifikovaných 

pravidel ve srovnání s předchozími úmluvami o námořní přepravě zboží. Proto 

se RP občas označují jako „wet-multimodal“107. 

 

5.1.4 Přeprava z domu do domu 

 

Přeprava z domu do domu je takový typ přepravy, který zahrnuje přepravu 

zboží z předem určeného místa na jiné, předem určené místo. Účelem multimodální 

přepravy je zabezpečit přepravu z domu do domu, třebaže přeprava z domu do domu 

nemusí být multimodální. Přeprava z domu do domu představuje vyústění požadavků 

zákazníků na co nejvyšší možnou míru komplexity služeb. Spolu s nasycením trhu 

zbožím a službami a tím i vysoce konkurenčním tržním prostředím, se obchodníci 

                                                 
104 Janatka, Hanák, Novák a kolektiv, Obchodní operace ve vývozu a dovozu, Codex Bohemia 1999, 

s. 211 
105 Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv, Mezinárodní obchodní operace, 5. 

aktualizované vydání, Grada Publishing 2007, s. 36. 
106 P. Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 4. 
107 Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 1. 
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za účelem prodeje snaží nabídnout zboží tak, aby plně vyhověli požadavkům zákazníka, 

i co se týče dodávky zboží. 

 

Dřívější úmluvy tento typ přepravy neznaly. HPK/HVP operují s termínem 

„od kladky ke kladce“ (tackle-to-tackle), která značí, že dopravce je za škodu na zboží 

odpovědný od okamžiku, kdy je naloženo na palubu, do okamžiku, kdy opustí loď. HP 

pak rozšířila odpovědnost dopravce na „od přístavu k přístavu“ (port-to-port108), 

kdy dopravce má odpovědnost za škodu na zboží od přístavu nakládky do přístavu 

vykládky pokud je v jeho péči. 

 

V současné době se stále více rozšiřuje obliba přepravy z domu do domu, 

zejména pak protože významným způsobem přepravu zjednodušuje. Odesílatel, 

přepravce nebo zasílatel nemusí uzavírat větší množství smluv s více dopravci, snižuje 

se riziko ztráty a poškození zásilky a zajišťuje se časová i finanční úspora při přepravě. 

Zároveň využití tohoto druhu přepravy roste spolu s kontejnerizací. S výjimkou RP však 

nyní chybí mezinárodně přijatá úmluva109, která by zajistila právní rámec pro přepravu 

z domu do domu, což dává vznik právním mezerám zejména v odpovědnosti za škodu 

na zboží při překládce zboží mezi jednotlivými módy přepravy. Ani RP však nejsou 

úmluvou z domu do domu v úplném slova smyslu, protože strany mohou odpovědnost 

za škodu smluvně omezit. Odpovědnost dopravce začíná přijetím zboží k přepravě 

a končí doručením zboží, přičemž je možné smluvně stanovit okamžik přijetí k přepravě 

a doručení, pokud přijetí k přepravě nepředchází začátku nakládky a pokud doručení 

nenastane před začátkem vykládky (článek 12). 

 

5.1.5 Elektronické přepravní dokumenty 

 

RP počítají s používáním elektronického konosamentu v článku 3, kde stanoví 

požadavky týkající se formy, a to i v případech multimodální přepravy. Každý úkon, 

včetně smlouvy, může být učiněn v elektronické formě, pokud je založen na dohodě 

smluvních stran. RP zároveň stanoví pouze nezbytné náležitosti, které mají za účel 

chránit nabyvatele převáděného konosamentu, ale co se procedurálních náležitostí týče, 

                                                 
108 Viz 3.2.1 (a). 
109 Jedinou výjimku můžou představovat pravidla UNCTAD – Konference OSN o obchodu a rozvoji – 

o mezinárodní multimodální přepravě z roku 1980, která však nebyla přijata dostatečným počtem států. 
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je stranám poskytnuta volnost ohledně platformy, kterou chtějí využít. V současné době 

se nejvíce využívá systém Bolero nebo ESS-DatabridgeTM110. Úprava RP je v souladu 

s UCP 600111. 

 

5.2 Odpovědnost 

 

5.2.1 Odpovědnost dopravce za péči o zboží v průběhu přepravy 
a technická způsobilost k plavbě (seaworthiness) 

 

Hlavní povinností dopravce je přepravit zboží a doručit jej na místě vykládky 

jeho příjemci, přičemž tato povinnost není absolutní, např. co se týče nebezpečného 

nákladu (článek 15). Dále je dopravce povinen řádně a pečlivě přijmout k přepravě, 

naložit, nakládat se zbožím, uložit, uschovat, opatrovat, vylodit a doručit zboží, po celou 

dobu, kdy je zboží v péči dopravce (článek 13). Oproti HPK/HVB a HP pravidlům 

přibyla povinnost zboží přijmout k přepravě a doručit, což je spojeno s multimodalitou 

přepravy - přeprava se neuskutečňuje jen mezi přístavem nakládky a vykládky, 

ale i z domu do domu. 

 

Otázkou je, co znamená řádně a pečlivě a zda tento termín může být vykládán 

stejně jako v předchozích úmluvách. S ohledem na to, že práva a povinnosti 

jsou obdobné, a judikatura ustálená, literatura říká, že termíny je možné vykládat 

stejně112. Pečlivě je vykládáno jako s náležitou odbornou péčí a řádně je objasněno 

v judikátu Albacora SRL v Westcott & Laurance Line113. Při přepravě rybích filet mezi 

Glasgowem a Genoí se rybí maso zkazilo v důsledku působení bakterií a to i přesto, 

že v souladu s instrukcemi odesílatele nebylo uloženo v blízkosti zdroje tepla. Zboží 

ale nebylo uloženo ve vychlazené části lodi. Sněmovna Lordů, která případ 

rozhodovala, došla k závěru, že požadavek na to, aby o zboží bylo pečováno řádně, 

byl naplněn. Lord Reid definoval požadavek na řádnou péči jako povinnost o zboží 

                                                 
110Miriam Goldby, Legislating to facilitate the use of electronic transferable record, 2011, přístupné na 

adrese 
http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/Legislating_to_facilitate_the_use_of_electronic_trans
ferable_records_-_a_case_study_.pdf. 

111 UCP 600, jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007. 
112 P. Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 10. 
113 Martin Dockray, Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání, Cavendish 

publishing 2004, s. 216-218. 
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pečovat tak, aby nedošlo ke škodě a to s přihlédnutí ke všemu, co dopravce o zboží 

ví anebo má vědět114. Povinnost pečlivosti tedy závisí na celé řadě faktorů, jako 

na povaze zboží, typu lodě a na informacích, které dopravce o zboží zná anebo má znát. 

V době, kdy naprostá většina námořní přepravy probíhá v kontejnerech, je určení 

povahy zboží často velmi těžký úkol. RP ale obsahují ustanovení (články 28, 29, 32), 

která zaručují, že odesílatel dopravci sdělí alespoň základní informace o druhu 

převáženého zboží. 

 

Před a při začátku plavby a v jejím průběhu musí dopravce splnit v souladu 

s článkem 14 povinnost náležité odborné péče (due diligence) při zajištění k plavbě 

technicky způsobilé lodi. Tato povinnost je splněna, pokud je loď fyzicky způsobilá 

vykonat plavbu, má dostatečnou posádku, vybavení, je přizpůsobená přepravě daného 

zboží a dopravce odesílateli poskytne kontejnery, které vyhovují danému způsobu 

přepravy (containerworthiness). Na rozdíl od předchozích úmluv má dopravce 

povinnost vykonávat náležitou odbornou péči ohledně technické způsobilosti k plavbě 

po celou dobu přepravy. Díky zlepšení telekomunikačních technologií je totiž nyní 

možné dosáhnout pomoci a řídit se instrukcemi vysílanými z pevniny. 

 

Na rozdíl od předchozích úmluv, odpovědnost za škodu dle RP se vztahuje 

na jakékoli porušení povinností dopravcem. Systém testování, zda je dopravce za škodu 

odpovědný, se sestává z několika fází, uvedených v článku 17 úmluvy a je velmi 

komplikovaný 

 

Nejprve je žalobce povinen prokázat, že se škoda stala v době, kdy byl za zboží 

odpovědný dopravce. Pokud uspěje, je zde vyvratitelná domněnka, že škodu způsobil 

dopravce (článek 17.1). Dopravce však může tuto domněnku vyvrátit dvěma způsoby. 

První z nich je popsán v článku 17.2, a uplatní se, pokud dopravce prokáže, že škoda, 

ztráta zboží nebo opožděné dodání zboží nelze přičíst jeho zavinění nebo zavinění osob, 

za které odpovídá. Druhý způsob vyvinění je obsažený v článku 17.3, který obsahuje 

obdobnou úpravu jako HVP (článek IV. 2) – dopravce musí dokázat, že škoda vznikla 

působením rizik, jejichž taxativní výčet článek stanoví. 

 

                                                 
114 Albacora SRL v Westcott & Laurance Line, [1966] 2 Lloyd´s Rep 53, HL. 
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V další fázi se důkazní břemeno přesouvá opět na žalobce, který má v této fázi 

tři možnosti. Může dokázat, že zavinění dopravce nebo osob, za které odpovídá, 

zapříčinilo nebo napomohlo vzniku rizika, na které se dopravce odvolává (článek 

17. 4 (a)). Další možností žalobce je dokázat, že škodu způsobila jiná okolnost, než ta, 

která zakládá možnost vyvrácení vyvratitelné domněnky podle článku 17.3, což 

je upraveno v článku 17.4(b). Jeho poslední možností je prokázat, že škoda byla 

způsobena tím, že kontejnery poskytnuté dopravcem, nebyly vhodné k přepravě 

(containerworthiness, článek 15). 

 

I v tomto případě má však dopravce dvě možnosti se odpovědnosti za škodu 

zbavit. V případě, že žalobce v souladu se článkem 17.4(a) prokáže, že škodu způsobila 

jiná okolnost, než ta, která zakládá možnost vyvrácení vyvratitelné domněnky podle 

článku 17.3, dopravce nebude odpovědný, pokud prokáže, že za tato jinou okolnost 

způsobující škodu nevznikla jeho zaviněním nebo zaviněním osob, za které odpovídá. 

Druhá možnost nastává v případě, že kontejnery jím poskytnuté nebyly způsobilé 

k přepravě, jak je stanoveno v článku 15. I pokud kontejnery způsobilé přepravě nebyly, 

dopravce nebude za škodu odpovědný, pokud prokáže, že neporušil svoji povinnost 

postupovat s náležitou odbornou péčí. 

 

Zároveň ale žalobce musí dodržet dvouletou procesní promlčecí lhůtu 

k uplatnění svého nároku. Dopravce se dále může pokusit namítat částečnou 

odpovědnost (článek 17.5) nebo využít koncept finančního limitu odpovědnosti 

za škodu ze článků 59 - 61. Není možné se odpovědnosti smluvně zbavit nebo ji omezit 

(článek 79.1). Obdobně jako v HVP115, je odpovědnost za škodu závazek, který nemůže 

být převeden (článek 18). Zde je zřejmé, že systém odpovědnosti za škodu je podle RP 

značně komplikovaný, a zároveň ještě neexistují žádná ucelená interpretační pravidla, 

což přináší právní nejistotu. Na druhou stranu však RP jasně stanoví, kdo v jaký 

okamžik nese důkazní břemeno, což je oproti předchozím pravidlům pro námořní 

přepravu vítaná změna116. 

 
                                                 

115 Riverstone Meat Co Pty Ltd. V Lancashire Shipping Co Ltd (´The Muncaster Castle´) [1961] A. C. 
807. 

116 Si Yuzhou, Henry Hai Li, The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier, přístupné na 
adrese 
http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Final%20Paper%20of%20Prof%20Si%20and%20Li
%20for%20the%20Rotterdam%20Rules%202009%20Colloquium.pdf. 
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Obdobně jako v předchozích úmluvách je dopravce povinen vydat odesílateli 

konosament nebo jiný přepravní dokument, jakmile je mu zboží předáno k přepravě 

(článek 35). Odesílatel má povinnost poskytnout dopravci informace o zboží, které 

dopravci umožní přepravní dokumenty vydat. Přepravní dokument dle článku 36.1 

obsahuje informace o přepravovaném zboží, přičemž v souladu s článkem 40.1 a 40.2, 

má dopravce právo a v určitých případech i povinnost tyto informace specifikovat, 

zejména má-li pochybnosti o jejich přesnosti, jak byla uvedena odesílatelem. Pokud 

tak učiní, zbavuje se tím odpovědnosti za přesnost těchto informací. Informace, které 

má odesílatel poskytnout dopravci, jsou nově rozděleny na informace, které odesílatel 

musí poskytnout (článek 40.1) a na informace, které poskytnout může (článek 40.2) 

Ty, které poskytnout může, se liší v závislosti na tom, zda je zboží přepravováno 

v kontejneru či nikoli, čímž je brán zřetel na odlišné zacházení se zbožím 

při kontejnerové přepravě a předpokládá se tím, že dopravce neotevře před přepravou 

kontejner za účelem kontroly117. Je běžné, že dopravce do přepravního dokumentu, 

za účelem obejití požadavku na povinné náležitosti, zahrne generální výhradu jako 

„kvalita neznámá“, „váha neznámá“, „údajně obsahuje“ nebo „obsah neznámý“ 

(„quality unknown“, „weight unknown“, „said to contain“, „contents unknown“). 

S ohledem na fakt, že právo dopravce na vymezení informací, o jejichž přesnosti 

má pochybnosti, není v úmluvě blíže specifikováno, dá se dovozovat, že takováto 

generální výhrada je dovolena118119. Pokud dopravce využije možnosti a generální 

výhradu v přepravním dokumentu použije, zbavuje se tím odpovědnosti v rozsahu, jaký 

daná klauzule vymezuje. 

 

5.2.2 Odpovědnost odesílatele 

 

Odesílatel má v souladu s články 27, 13 a 14 povinnost doručit zboží 

připravené k přepravě, pokud smlouva o přepravě nestanoví něco jiného (článek 27.1) 

                                                 
117UNCITRAL Doc A/CN.9/616, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo) z 18. 

zasedání z 27. listopadu 2006, s. 10, přístupná na adrese  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V06/586/90/PDF/V0658690.pdf?OpenElement. 
118 Questions and Answers on the Rotterdam Rules (2009), CMI International Working Group on the 

Rotterdam Rules, s. 17 a 18, přístupné na adrese 
http://www.rotterdamrules.com/Questions%20and%20Answers%20on%20the%20Rotterdam%20Rules.
pdf. 

119UNCITRAL Doc A/CN.9/526, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo) z 11. 
zasedání z 9. května 2003, s. 15, přístupná na adrese 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V03/839/78/PDF/V0383978.pdf?OpenElement. 
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a to v takové kvalitě, aby zboží vydrželo plánovanou přepravu a aby nezpůsobilo škodu 

na majetku nebo jiné osobě (článek 27.2). Strany se od těchto ustanovení ve smlouvě 

o přepravě nemohou odchýlit, pokud by takové odchýlení zvýhodňovalo dopravce 

(článek 79.2). Toto ustanovení je kogentní, pokud se od něj strany odchýlí, jejich 

ujednání bude neplatné. 

 

Článek 27.3 pak stanoví zvláštní povinnost pro kontejnerovou přepravu, která 

v předchozích úmluvách chyběla. Pokud odesílatel složí zboží do kontejneru, nese 

odpovědnost za to, že zboží nezpůsobí újmu dalším osobám, ani na majetku. Této 

odpovědnosti se nelze zbavit. 

 

Odesílatel je odpovědný v případě, že ztráta, škoda nebo opožděné dodání 

zboží bylo způsobeno porušením jeho povinnosti (článek 30.1), případně pokud byla 

škoda způsobena osobou, které odesílatel pověřil plněním některých svých povinností, 

s výjimkou dopravce. Porušení povinností odesílatele může dle článku 17.3(h), (j), (k) 

dát možnost vyvinění dopravce. Odpovědnost odesílatele tak může být velmi vysoká, 

vzhledem k tomu, že průměrná cena nákladu je mezi 25.000 a 250.000 USD120 a že jeho 

odpovědnost není nijak finančně limitována. 

 

5.2.3 Finanční limitace odpovědnosti 

 

a) Dopravce 

 

Odpovědnost dopravce za porušení jeho povinností je dle článku 59.1 omezena 

částkou, která je stanovena za kus nebo jinou přepravní jednotku, případně na kilogram 

hrubé váhy. Dopravce je odpovědný do výše 875 SDR za přepravovaný kus nebo jinou 

přepravní jednotku, a do výše 3 SDR za kilogram hrubé váhy přepravovaného zboží. 

Pro lepší srovnání, podle HP byla limitace odpovědnosti dopravce stanovena 835 SDR 

za kus nebo přepravní jednotku a 2,5 SDR za kilogram hrubé váhy, přičemž bylo možné 

smluvně si stanovit vyšší odpovědnostní limity. Dle HVP byl limit 666,67 SDR 

za přepravní jednotku. 

 
                                                 

120 P. Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 10. 
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Specifikace termínu kus nebo přepravní jednotka RP nabízejí v článku 59.2, 

který je založen na předchozích úmluvách. (HVP v článku IV. 4 (c) a HP 

v článku 6.2 (a)). Proto přetrvávají dosavadní problémy s interpretací tohoto termínu. 

RP stanoví, co je kus nebo přepravní jednotka v případě, že se zboží nachází 

v kontejnerech. Je to kus nebo přepravní jednotka, jak je stanoveno ve smlouvě 

o přepravě, nebo balení, ve kterém je obvyklé takové zboží přepravovat. 

 

Vzhledem k tomu, že tato definice je relativně vágní, lze použít definici kusu 

a přepravní jednotky tak, jak ji definoval anglický odvolací soud při interpretaci HP 

a která se používala i při interpretaci HVP. Anglický soud tehdy rozhodnul, že limitace 

odpovědnosti se vztahuje na každé balení v kontejneru, a tedy ne na samotný kontejner 

jako jeden kus, pokud je v konosamentu stanoven počet balení (kusů) naprosto přesným 

a jasným způsobem121. Soud dovodil, že přesné stanovení počtu balení v konosamentu 

může být považováno za přesvědčivý důkaz dohody stran, pouze pokud konosament 

nedrží oprávněný vlastník, který by měl k dispozici smlouvu o přepravě. Australský 

federální soud později rozhodl, že pokud konosament stanoví počet balení v kontejneru 

i jako poznámku na okraj, limit odpovědnosti se vztahuje na každé jednotlivé balení 

v kontejneru zvlášť122. Z toho se dá dovodit, že kontejner může být považován za jeden 

kus pouze tehdy, když konosament nespecifikuje počet jednotlivých kusů. Australský 

federální soud tedy považuje konosament za přesvědčivý důkaz dohody stran. Zůstává 

otevřena otázka, zda lze kontejner považovat za přepravní jednotku či nikoli. Osoba 

žalující škodu na přepravovaném zboží se tak ocitá v nevýhodné pozici, pokud 

by se rozhodla svůj nárok uplatnit u soudu123. V případě, že by soud rozhodl, 

že odpovědnost je limitována na celý kontejner kvůli nejasnostem v konosamentu, 

náhrada škody způsobené žalobci by byla nízká, nicméně s trendem zvyšování limitů 

odpovědnosti dopravce se lze domnívat, že ochota žalobců uplatnit nárok na náhradu 

škody bude narůstat. 

 

                                                 
121 River Guara [1998] 1 Lloyds Rep 225 (CA). 
122 El Greco (Australia) Pty Ltd v Mediterranean Shipping Company SA[2003] FCA 588. 
123 P. Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 14. 
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b) Odesílatel 

 

Odesílatel svou odpovědnost nemůže žádným způsobem limitovat124. 

Dle článku 30.2 se může vyvinit, pokud škoda není způsobena jeho jednáním nebo 

jednáním osoby, za kterou odpovídá. V případě, že poruší svou informační povinnost 

ohledně nebezpečného zboží, informací nezbytných pro smlouvu o přepravě nebo 

vydání konosamentu, je odesílatel odpovědný za škodu vždy. Ve srovnání 

s odpovědnostním režimem dopravce se odpovědnost odesílatele jeví jako příliš tvrdá. 

Pracovní skupina UNCITRALu argumentovala tím, že povinnosti odesílatele 

a dopravce by měly být vyrovnané, ale zároveň by se na ně mělo pohlížet z globální 

perspektivy, a tím byl dopravci nabídnut výčet okolností, které jej exkulpují nebo jeho 

odpovědnost limitují, a které odesílatel nemá125. Tato nerovnost by se dala přičíst faktu, 

že odesílatel je lépe obeznámen s povahou zboží a může se tak rozhodnout pro způsob 

přepravy, která je pro přepravované zboží nejvhodnější. Podle názoru některých autorů 

však tato nerovnost v reálném světě povede k insolvenci obchodníků, kteří budou muset 

čelit nákladným žalobám. 

 

5.2.4 Odpovědnost při přepravě zboží na palubě 

 

Většina nákladní kapacity lodi – zhruba 65 % je při přepravě na palubě126, 

kde zároveň čelí největšímu nebezpečí vzniku škody působením vnějších vlivů, 

např. vlhka, nebo ztráty. Nebezpečí ztráty nákladu je stále reálné, každý rok se na moři 

ztratí přes 500 kontejnerů127, přičemž některé zdroje uvádí dokonce rozmezí 2.000 

až 10.000 kontejnerů za rok128. HPK/HVP se na přepravu zboží na palubě nevztahovala 

vůbec, pokud bylo v konosamentu uvedeno, že zboží bude přepravováno na palubě129, 

a HP pouze za určitých okolností. 

                                                 
124 E-bulletin dopravního práva, květen 2010, s. 3, dostupný na http://www.akmsv.cz/pdf/E-

Bulletin_c_2_2010.pdf. 
125UNCITRAL Doc A/CN.9/510, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo) z 9. 

zasedání ze 7. května 2002, s. 17 a 18, přístupná na adrese http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V02/541/91/PDF/V0254191.pdf?OpenElement 

126 UNCITRAL Doc A/CN.9/525, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo) z 10. 
zasedání ze 7. října 2002, s. 25, přístupná na adrese http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V02/585/44/PDF/V0258544.pdf?OpenElement 

127 Zdroj: http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/Containers_Overboard__Final.pdf. 
128 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Containerization. 
129 Indira Carr, International Trade Law, 4. vydání, Routledge-Cavendish 2010, s. 275. 
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RP přepravu palubního zboží výslovně povolují při splnění podmínek 

stanovených ve článku 25. Přeprava zboží na palubě je povolena v případě, 

že kontejner, ve kterém je zboží uložené, je způsobilý přepravě na kontejnerové lodi 

a zároveň je loď uzpůsobena přepravě zboží uloženého v kontejnerech, případně pokud 

je přeprava zboží na palubě vyžadována zákonem, nebo v souladu s námořními 

zvyklostmi a praktikami. Dopravce má povinnost náležité odborné péče, která 

má zajistit, aby byla loď způsobilá přepravě zboží uloženého v kontejnerech 

před a při začátku a po celou dobu plavby. 

 

RP řeší ve speciálním ustanovení článku 25, odpovědnost za škodu 

při dovolené i nedovolené přepravě na palubě, čímž se liší od HP (článek 9.3), které 

se věnují pouze situaci, kdy není přeprava na palubě dovolená. Při dovolené přepravě 

na palubě je dopravce odpovědný za škodu na zboží, za jeho ztrátu nebo pozdní dodání. 

Dopravce ale není odpovědný, pokud zboží není uložené v kontejneru na lodi, která 

je kontejnerové přepravě přizpůsobená, a zároveň důvod přepravy na palubě je zákonný 

nebo pakliže tak vyžadují námořní praktiky. Při nedovolené přepravě na palubě 

je dopravce odpovědný bez možnosti exkulpace z důvodů uvedených ve článku 17 RP 

za škodu, ztrátu nebo pozdní dodání způsobené tím, že zboží bylo přepravováno 

na palubě. Důkazní břemeno zde musí unést žalobce. Dle běžné úpravy týkající 

se úmyslného porušení smlouvy RP řeší i výslovné ujednání odesílatele a dopravce, 

že zboží bude přepravováno v podpalubí a škoda je způsobena tím, že zboží bylo 

přepravováno na palubě. Dopravce je pak odpovědný bez možnosti vyvinění, přičemž 

důkazní břemeno nese žalobce. 

 

Toto ustanovení vzbuzuje řadu otázek. Vzhledem k tomu, že dovolená 

přeprava nákladu na palubě nebyla v předchozích úmluvách upravena, nelze předem 

určit, jak bude toto ustanovení vnímáno při interpretaci.  

 

5.2.5 Odpovědnost za škodu a kolizní normy Rotterdamské úmluvy 

 

V souvislosti s multimodalitou přepravy a širokou působností úmluvy 

je možné, že nastane situace, kdy ustanovení RP budou kolidovat s jiným právním 
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řádem. Článek 26 úmluvy stanoví, jaký právní režim se uplatní při kolizi právních 

norem týkajících se ztráty, poškození a opožděného dodání zboží. 

 

RP v článku 26 využívají modifikovaný systém odpovědnosti omezený na část 

přepravy. Tento systém bere zřetel na odlišné kolizní systémy určení odpovědnosti, 

ale zároveň poskytuje určitý stupeň jednotnosti. Při aplikaci tohoto systému se použije 

jiné mezinárodní smlouvy, která je aplikovatelná podle kolizních norem právního řádu 

místa, kde škoda vznikla. Na tuto škodu se tedy nepoužije vnitrostátní právní úpravy. 

Jiná mezinárodní smlouva má aplikační přednost jen v případě, že okamžik vzniku 

škody lze přesně určit těsně před nakládkou nebo těsně po vykládce. Mezinárodní 

úmluva určená tímto pravidlem se použije jen na otázky odpovědnosti, finančních limitů 

odpovědnosti a doby, kdy je možné škodu žalovat. Tato úprava zabrání vzniku mezer, 

ale neřeší situace, kdy škoda vzniká postupně. Dále není možné dopředu zjistit právní 

režim, kterým se bude odpovědnost řídit, což snižuje právní jistotu smluvních stran. 

S ohledem na skutečnost, že úmluva limituje použití jiné mezinárodní smlouvy 

jen pro řešení otázek odpovědnosti, finančních limitů odpovědnosti a doby, kdy je 

možné škodu žalovat, stále zůstává sporné, jakým právním režimem by se řídily ostatní 

otázky, např. soudní řízení130. 

 

5.3 Shrnutí 

 

RP představují relativně podrobný celek, který se snaží navázat na současné 

přepravní trendy při zachování námořních praktik a ustálených zvyklostí. Právě přílišná 

podrobnost a složitost je jim však mnohými vyčítána, HPK měla pouze 12 článků, 

zatímco v RP je článků 95. Domnívám, že tato kritika není zcela opodstatněná. Námořní 

přeprava není náchylná k rychlým změnám a řídí se pravidly, která se RP změní 

jen z části, a to proto, že současná pravidla již nestačí pokrýt faktické dění ve světě 

mezinárodní námořní přepravy. Ten se také od přijetí HPK významným způsobem 

změnil. HPK jsou jednoduchá, ale fungují jen díky širokému spektru judikatury 

a ustálené interpretace soudů, které slouží jako precedenty. Neřeší ale otázky 

multimodální přepravy, přepravy z domu do domu nebo elektronických přepravních 

dokumentů, které jsou v současné době velmi využívané. Proto vyvstala potřeba změny, 

                                                 
130 P. Neels, The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, s. 6. 
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a pokud jsou reálné vztahy v mezinárodní námořní přepravě komplikovanější, pravidla, 

která je budou upravovat, budou tedy také složitější. 

 

Dle mého názoru je větším problémem fakt, že přestože jsou RP momentálně 

nejmodernějším právním nástrojem, neřeší všechny aspekty moderní přepravy 

nebo je řeší pouze z části. RP mají působnost z domu do domu, ale zároveň umožňují 

smluvní zúžení své aplikace mezi stranami na z přístavu do přístavu nebo od kladky 

ke kladce. Multimodální přeprava jako taková prozatím není nikde jednotně upravena, 

s výjimkou UNCTAD – Konference OSN o obchodu a rozvoji – o mezinárodní 

multimodální přepravě z roku 1980131, která nikdy nebyla ratifikována dostatečným 

počten států. Bohužel najít konsensus mezi tolika různými zájmy svazů přepravců, 

dopravců a vlád se jeví jako nemožný úkol. RP jsou do jisté míry multimodální 

úmluvou, ale jen pokud alespoň část přepravy probíhá po moři. To není řešení, které 

by současnému stavu mezinárodní přepravy plně vyhovovalo, nicméně zcela vyhovuje 

jako první krok v harmonizaci námořní přepravy. 

 

RP byla prozatím ratifikována pouze jedním státem a dnes se již jedná o 16 let 

starý dokument. Není jisté, zda RP najdou dostatek států, které by je ratifikovaly. 

Vzhledem k tomu, že vychází z iniciativy Spojených států amerických, dalo 

by se předpokládat, že tyto je v budoucnosti ratifikují. Domnívám se, že RP by poskytla 

dobrý základ pro elektronickou podobu přepravních dokumentů a zajistila by základy 

řešení odpovědnosti za škodu, u které není patrné, v jaké části přepravy vznikla. 

 

6. Závěr 

 

Rozdělení rizika a tím i odpovědnosti je v oblasti námořní mezinárodní 

přepravy jednou z nejkomplikovanějších otázek vůbec. Jak jsme si ukázali, právní 

úprava, která by stranila některému ze zúčastněných, by nebyla pro ostatní subjekty 

motivační a ti by pak ztráceli zájem na obchodování spojeném s přepravou. Tím 

by mohlo docházet k narušení celkového světového obchodu a zpomalení 

ekonomického růstu. Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, principy odpovědnosti 

v námořní přepravě nejsou zastoupeny v čisté podobě. Dalo by se říci, že v mezinárodní 

                                                 
131 Přístupné na adrese http://r0.unctad.org/en/subsites/multimod/mt3duic1.htm. 
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námořní přepravě převažuje režim presumovaného zavinění za porušení náležité 

odborné péče, který se stále více přibližuje režimu objektivní odpovědnosti. Základem 

je princip odpovědnosti za zavinění, který je rozšířen kritériem vynaložit dostatečnou 

odbornou péči. Předchozí větu nelze absolutizovat, protože právě při vynaložení 

náležité odborné péče dopravce odpovědný být nemůže. Dopravce odpovídá za škodu, 

pokud neprokáže, že neporušil náležitou odbornou péči. Výjimkou jsou RP, ve kterých 

dochází k dalšímu posunu vůči objektivní odpovědnosti, který je však vyvážen 

komplikovaným systémem exkulpačních klauzulí. Systém okolností, za které dopravce 

neodpovídá, se postupem doby vyvíjel a omezoval a je vymezen subjektivně, tudíž 

se může pohybovat v souvislosti s daným faktickým stavem. 

 

Další otázkou je pak omezení náhrady škody finančními limity v případech, 

kdy je odpovědný dopravce. Tyto limity se postupně navyšují a mají vliv mj. na výši 

pojištění, tím i na cenu přepravného a v důsledku zprostředkovaně i na cenu zboží. 

Zároveň jejich stanovení v SDR má předejít jejich znehodnocení inflací. Dalo 

by se vyvodit, že odpovědnost dopravce se stále více přiklání k objektivní odpovědnosti, 

doba odpovědnosti se prodlužuje, exkulpačních klauzule se mění a finanční limity 

omezující náhradu škody se zvyšují. Nejedná se však o rychlé a zásadní změny, které 

by významným způsobem měnily odpovědnostní režimy subjektů mezinárodní námořní 

přepravy. Naopak, celá řada států přistupuje i dílčím změnám skepticky a pro většinu 

světa stále platí pravidla z roku 1924. 

 

Mezinárodní námořní přeprava funguje již velmi dlouhou dobu, nicméně 

v posledních dekádách došlo k nezanedbatelným změnám. V souvislosti s globalizací 

rostou požadavky na flexibilitu a rychlost dopravy, což vedlo k rozšíření obliby 

multimodální přepravy či elektronických přepravních dokumentů. Tím dochází 

k zapojení větší části světa do vztahů mezinárodní námořní přepravy. Nové trendy 

způsobují, že právní úprava platná pro většinu států (dnes již téměř devadesát let stará) 

není, jak jsem presumovala v úvodu práce, uzpůsobena například užívání moderních 

technologií a komunikačních prostředků. Soudy se interpretací snaží nedostatky vyplnit, 

čímž ale dochází k nežádoucímu jevu, kdy judikatura nahrazuje platné právo. Dalším 

problémem je roztříštěnost úpravy. V současnosti jsou platné, účinné a použitelné 

prakticky čtyři mezinárodní úmluvy s mírně odlišnými pravidly. Předchozí unifikační 



 

 

 58  

 

a harmonizační snahy tak plně nedosáhly svého cíle. Navíc celá řada států užívá 

svou vnitrostátní úpravu či dochází k rozmanité interpretaci sjednocených pravidel. 

 

Z hlediska světového obchodu představuje námořní přeprava a celé přepravní 

odvětví velmi silný ekonomický článek. Možná proto je tak nesnadné najít v oblasti, 

kde panuje tolik protichůdných zájmů zastoupených ekonomicky zainteresovanými 

subjekty společné řešení, které by vyhovovalo všem. Jak již jsem naznačila v úvodu 

práce, protichůdnost požadavků na aspekty harmonizované právní úpravy má logicky 

za následek, že zejména sporné otázky nejsou v unifikované podobě zakotveny vůbec, 

anebo velmi vágně. Tato situace pak přispívá k výše debatované výkladové 

roztříštěnosti, která přispívá k právní nejistotě a tím teoreticky snižuje motivaci subjektů 

k mezinárodnímu obchodu. Cílem harmonizačních snah je úprava multimodální 

přepravy přijatá co nejvyšším počtem států, která by vhodně vyvážila vztahy 

zúčastněných subjektů, neobsahovala právní mezery a propojila odpovědnostní režimy 

všech módů dopravy. Taková úmluva se však jeví jako čirá utopie, proto by prozatím 

zcela jistě postačil mezikrok, který by dočasně harmonizoval úpravu alespoň, co se týče 

námořní dopravy. Jestli touto úmluvou budou Rotterdamská pravidla, ukáže pouze 

budoucí vývoj. V blízké budoucnosti vypadá velmi nadějně jejich ratifikace Spojenými 

státy. Pokud by se tak stalo, další vlna ratifikací bude jistě následovat. Ve vzdálenější 

budoucnosti lze tušit propojení právní úpravy všech módů přepravy a zvýšený zájem 

na harmonizované právní úpravě elektronických přepravních dokumentů a trendů 

definovaných informačními a jinými technologiemi – zvýšenou možnost kontroly 

kontejnerového karga či zvýšené požadavky na obecný požadavek náležité odborné 

péče. 

 

Vzhledem k rapidnímu nárůstu popularity multimodální přepravy dochází 

k výraznějšímu zapojení států a subjektů, které dříve neměly na námořní přepravě 

tak intenzivní zájem. Již dříve měly pochopitelně vnitrozemské státy důvod podporovat 

právní úpravu, která by posílila export a byla výhodná pro odesílatele zboží. 

Vnitrozemské státy budou mít vyšší zájem na právní úpravě, která rozšíří odpovědnost 

dopravce. Naopak státy, které můžeme počítat mezi dopravní velmoci, budou díky 

silnému postavení a výhodné vyjednávací pozici rejdařských skupin spíše podporovat 

pozici dopravce. Nyní například propojením módu námořní a silniční, námořní 

a železniční, při splavnosti Labe a Vltavy námořní a říční přepravy, má i vnitrozemská 
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země jako je Česká republika více motivace spolupodílet se na přípravě právní úpravy, 

která se jí bude ve zvýšené míře dotýkat nejen z pohledu státu exportérů. Také 

jednotným přepravním dokumentem pro více módů přepravy se důležitost znalosti 

pravidel námořní přepravy zvyšuje, neboť tak se dotýká i vnitrozemských států. 

Přestože prodejem posledních lodí České námořní plavby a. s. v roce 1998 Česká 

republika ztratila své poslední námořní přepravní lodě132 a není přímořským státem, 

domnívám se, že význam námořní přepravy na českou ekonomiku je nezanedbatelný. 

Ať už proto, že se cena přepravy odrazí v kupní ceně zboží nebo v souvislosti 

s nárůstem multimodální a kombinované přepravy. 

                                                 
132 Jaroslav Pacovský, Vladimír Podlena, Československé námořní loďstvo, Nakladatelství dopravy 

a spojů 1984, s. 9. 
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Seznam zkratek:  

B/L - konosament (bill of lading) 

C/P - charterparty 

CMI - Mezinárodní výbor pro námořní právo (Comite Maritime 

International) 

FIATA - Mezinárodní federace svazů zasílatelů (Fédération 

Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) 

HP - Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, New York 

6. března 1978 (Hamburská pravidla) 

HPK - Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci 

konosamentů, Brusel 25. července 1924 (Haagská pravidla 

o konosamentech) 

HVP - Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení 

některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 23. února 

1968 (Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech) 

HPK/HVP - Haagská pravidla o konosamentech a Haagsko-Visbyjská 

pravidla o konosamentech 

MTO - operátor multimodální přepravy (multimodal transport 

operator) 

občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

RP - Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách 

o mezinárodní přepravě zboží zcela či zčásti po moři, 

23. září 2009 (Rotterdamská pravidla) 

Římská Úmluva - Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném 

pro závazkové vztahy ze smluv 

Řím I - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 

ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy 

SDR - zvláštní práva čerpání (special drawing rights) 
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UCP 600  - jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, 

revize 2007 (Uniform Customs and Practice 

for Documentary Credits) 

Ústava  - zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ZMPS  - zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

a procesním, ve znění pozdějších předpisů 
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