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Seznam zkratek

ADR

Alternativní řešení sporů (Alternative Dispute Resolution)

AOC

Osvědčení provozovatele letecké dopravy (Air Operator Certificate)

BGH

Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof)

Brusel I

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech

ČR

Česká republika

EASA

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European
Aviation Safety Agency)

EHP

Evropský hospodářský prostor

EHS

Evropské hospodářské společenství

ELFAA

Asociace evropských nízkonákladových dopravců (European Low Fares Airline Association)

EP

Evropský parlament

ESC (ECC-Net)

Síť Evropských spotřebitelských center

Chicagská úmluva

Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví

IATA

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association)

ICAO

Mezinárodní organizace civilního letectví (International Civil Aviation Association)

Montrealská úmluva (MÚ)

Úmluva o sjednocení některých pravidel o meziná-
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rodní letecké přepravě
Nařízení 261 (Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

261/2004)

č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů

NEB

Národní dozorový orgán (National Enforcement Body)

OSN

Organizace spojených národů

PIR

Potvrzení o nepravidelnosti během přepravy (Property Irregularity Report)

Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy

Řím II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy

Římská úmluva (ŘÚ)

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy, vyhl. 64/2006 Sb.m.s.

SDEU (ESD)

Soudní dvůr Evropské unie

SDR

Zvláštní práva čerpání

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

Společenství (ES)

Evropské společenství

Unie (EU)

Evropská unie

Varšavská úmluva (VÚ)

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě
7

Úvod
První mezistátní let přes kanál La Manche uskutečnili v balónu plněném vodíkem Jean
Pierre Blanchard a John Jeffries 7. ledna 1785. Od balónu, který koncem 18. století jen s
vypětím sil vzduchoplavců dosáhl francouzských břehů, učinila mezinárodní letecká doprava
obrovský skok kupředu ke globálnímu průmyslovému odvětví. V roce 2010 bylo dle údajů
Eurostatu1 jen v České republice přepraveno letecky více než 12 milionů cestujících, v rámci
27 států Evropské unie pak téměř 800 milionů.
Rozvoj civilního letectví s sebou nicméně přinášel a přináší i potřebu právní úpravy,
která zohledňuje jeho specifika. V této práci se budu zabývat vývojem právní úpravy
mezinárodní letecké dopravy a přepravy z hlediska mezinárodního práva veřejného,
mezinárodního práva soukromého a práva evropského.
Vzhledem k šíři dané problematiky se budu v této práci soustředit zejména na otázky
významné pro uživatele letecké dopravy z řad cestujících. Právě tato oblast zaznamenala v
posledních několika letech významný posun kupředu. Ten lze podle mého názoru spatřovat
především ve vstupu v platnost dvou významných právních předpisů. Jsou jimi Úmluva o
sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (tzv. Montrealská úmluva) a
především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004,
kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení 261/2004 lze
považovat za základní kámen ochrany spotřebitele v letecké dopravě v soudobém právu,
upravuje konfliktní situace, se kterými se cestující v praxi setkávají nejčastěji.
Zaměření práce především na ochranu spotřebitele v letecké dopravě jsem zvolil také s
ohledem na mé současné zaměstnání v Evropském spotřebitelském centru, kde problematika
letecké dopravy patří k nejfrekventovanějším a zároveň i nejzajímavějším případům.

1

Srov. statistické údaje zveřejněné Eurostatem, Eurostat. Main tables [online]. 2011 [cit. 2011-10-03].
Dostupné z WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables>.
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1. Vývoj právní úpravy civilního letectví z hlediska
mezinárodního práva veřejného a soukromého
1.1.
Vývoj právní úpravy civilního letectví z hlediska
mezinárodního práva veřejného
1.1.1. Prameny mezinárodního leteckého práva
Prameny práva ve formálním smyslu rozumíme formy, v nichž nalézáme právní normy.
V mezinárodním právu veřejném pak rozlišujeme prameny práva základní a pomocné. Za
základní prameny jsou považovány mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje. Pomocnými
prameny se pak rozumí soudní rozhodnutí a učení znalců.2 V právu civilního letectví lze za
nejdůležitější pramen považovat mezinárodní smlouvu. Norem obyčejové povahy je výrazně
méně, jako příklad lze uvést princip svrchovanosti státu nad svým vzdušným prostorem, který
je v mezinárodních smlouvách toliko uznáván jako již existující právní norma.

1.1.2. Mezinárodní smlouvy v oblasti civilního letectví
Ve svých počátcích se mezinárodní právní úprava letectví soustředila na oblast
vojenskou, předmětem byly tehdy především otázky vojenského využití balónů. Zájem států
o otázky civilní letecké dopravy následuje později. V roce 1910 byla do Paříže svolána první
diplomatická konference, v období před první světovou válkou však jednání o mnohostranné
úmluvě v oblasti letectví završena nebyla.

1.1.2.1. Pařížská úmluva (1919)
13 října 1919 byla zástupci 27 států podepsána Úmluva o úpravě letectví., tzv. Pařížská
úmluva. Signatáři úmluvy uznali základní právní princip suverenity státu nad svým vzdušným
prostorem. Svrchovanost je úplná a výlučná a zahrnuje nejen vzdušný prostor nad
pevninským územím státu, ale i teritoriální vody.3 Úmluva dále zakotvuje reciproční právo
pokojného přeletu letadel nad územím jiných smluvních států s výjimkou oblastí, kde je
takový přelet zakázán z důvodů vojenských, nebo veřejné bezpečnosti. Úmluva také poprvé
upravuje otázky imatrikulace a certifikace letové způsobilosti letadel a osvědčení o odborné
2

Srov. ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : Eurolex Bohemia, 2003,
s. 124.
3

Srov. čl. 1 Pařížské úmluvy, úř. překlad vyhl. 35/1924 Sb. z a n.
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způsobilosti posádek. Za pozornost stojí rovněž zákaz přepravy výbušnin, zbraní a střeliva. Do
doby Chicagské úmluvy z roku 1944 ratifikovalo Pařížskou úmluvu 32 států, pro
Československou republiku vstoupila v platnost 1. ledna 1924.

1.1.2.2. Chicagská konference
1. listopadu 1944 se sešla v americkém Chicagu diplomatická konference, jejímž cílem
bylo sjednání nové mezinárodní smlouvy, která by nahradila Pařížskou úmluvu. Konference se
nesla v duchu střetu zájmů Spojených států a některých dalších zemí v čele s Velkou Británií.
Spojené státy usilovaly o co nejotevřenější pravidla pro mezistátní leteckou dopravu. Většina
ostatních států se nicméně obávala ekonomické dominance amerických leteckých společností
a usilovala o více protekcionistická pravidla. Odlišné postoje účastnických států vyústily v
přijetí dvou odlišných režimů.
Dohoda o mezinárodní letecké službě přepravní, často nazývaná „dohodou o dvou
svobodách“, byla přijatelnou pro větší část států. Komerčním linkám je na jejím základě
zaručeno pouze právo přeletu cizího území účastnického státu (první svoboda) a právo na
přistání na území jiné účastnické země z technických důvodů (druhá svoboda). Zbylé otázky
jsou ponechány pro dvoustranné smlouvy mezi státy.
Pro Dohodu o mezinárodní letecké dopravě se vžilo označení „dohoda o pěti
svobodách“. Kromě výše zmíněného práva pokojného přeletu a technického přistání
umožňuje dopravcům signatářských států využívat také komerčních svobod, jimiž jsou právo v
cizím státě vysadit cestující a vyložit náklad za předpokladu, že náklad a cestující byli vzati na
palubu ve státě registrace letadla (třetí svoboda), právo přijmout v cizím státě k přepravě
cestující a náklad směřující do státu příslušnosti letadla (čtvrtá svoboda) a konečně právo
vysadit a převzít k přepravě v cizím účastnickém státě cestující a náklad směřující do nebo z
třetí země (pátá svoboda). Vyloučena zůstává kabotáž, tedy vnitrostátní letecká doprava na
území cizího účastnického státu.
Dohodu o pěti svobodách prosazovaly především Spojené státy. Přesto ji však pro
nezájem ostatních zemí lze označit za neúspěšnou, samy Spojené státy od ní již v roce 1946
odstoupily. V oblasti komerčních linek tak na dlouhou dobu převládl systém založený na
bilaterálních smlouvách, které podrobují linkovou dopravu začasté poměrně přísné regulaci.
V posledních letech se však stává trendem liberalizace směřující k tzv. otevřenému nebi, to
platí zejména pro leteckou dopravu v Evropě.
10

1.1.2.3. Chicagská úmluva
Nejdůležitějším výsledkem konference byla Chicagská úmluva o mezinárodním civilním
letectví.4 Principy předchozí Pařížské úmluvy byly převzaty a dále rozšířeny. Chicagská úmluva
též obsahuje statut Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO).
Úmluva vstoupila v platnost 4. dubna 1947. Aktuální počet signatářských států je 190,
čímž se zařadila k nejúspěšnějším mezinárodním smlouvám.
Taktéž signatáři Chicagské úmluvy uznali úplnou a výlučnou suverenitu státu nad
vzdušným prostorem nad svým územím a teritoriálními vodami. Stejně jako v Pařížské úmluvě
je zaručeno právo pokojného přeletu. Pro přelety území smluvních stran a lety na jejich území
u pravidelných leteckých linek je vyžadováno zvláštní povolení.
V této souvislosti lze poznamenat, že v několika případech byla v historii sestřelena
civilní letadla na pravidelných linkách, která se odchýlila ze svého kurzu. K nejtragičtějším
patří sestřelení plně obsazeného Boeingu 747 Korean Air sovětskou stíhačkou v roce 1983, při
němž zahynulo všech 269 lidí na palubě.5 Takto pojatý výkon svrchovanosti územního státu je
zřejmě nutné považovat za zneužití práva k ochraně vlastního vzdušného prostoru a porušení
kogentní ochrany lidského života.6
Úmluva ve své první části upravuje i další pravidla pro lety nad a na území smluvních
států, dále státní příslušnost letadel, některá opatření k usnadnění letectví, podmínky, jimž
musí vyhovovat letadla a jejich posádky a mezinárodní normy a předpisy pro leteckou
dopravu.
Druhá část úmluvy obsahuje statut Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO).
ICAO je mezinárodní odbornou organizací přidruženou k OSN. Cíle organizace vymezuje čl. 44
Chicagské úmluvy. Jsou jimi především zajišťování bezpečného a spořádaného rozvoje
mezinárodního civilního letectví, podpora techniky letecké konstrukce a provozu, podpora
rozvoje leteckých tratí, letišť a leteckých pomocných zařízení, podpora bezpečnosti létání,
jakož i podpora všeobecného rozvoje mezinárodního civilního letectví. Sídlem ICAO je

4

Úř. překlad vyhl. 147/1947 Sb.

5

Viz. LARSEN, Paul B.; SWEENEY, Jaseph C.; GILLICK, John E. Aviation Law : Cases, Laws and Related
Sources. Ardsley : Transnational Publishers, 2006. s. 44 a další případy zde popsané.
6

ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : Eurolex Bohemia, 2003,
s. 290.
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kanadský Montreal, členy pak 190 signatářských států Chicagské úmluvy. Orgány ICAO jsou
Shromáždění, Rada a Sekretariát. Mezi důležité funkce organizace patří vydávání
mezinárodních standardů a doporučení pro leteckou dopravu.7

1.2.
Právní úprava mezinárodní letecké dopravy z hlediska
mezinárodního práva soukromého
Soukromoprávní vztahy z mezinárodní letecké přepravy jsou předmětem úpravy
mezinárodního práva soukromého.8
Mezinárodní právo soukromé užívá dvou základních metod: metody kolizní a metody
přímé. Ve vztazích z mezinárodní letecké přepravy se lze setkat s oběma jmenovanými
metodami.

1.2.1. Kolizní normy v mezinárodní letecké přepravě
Kolizní norma určuje, kterým z dotčených právních řádů se právní vztah s mezinárodním
prvkem bude řídit. Narozdíl od normy přímé však kolizní norma sama neupravuje práva a
povinnosti účastníků, ale omezuje se toliko na určení rozhodného práva. Vzhledem k tomu, že
neobsahují samu věcnou úpravu, jsou kolizní normy označovány také jako normy o normách.9
Z hlediska předmětu této práce má zvláštní význam kolizní úprava přepravních smluv.
1.2.1.1. Kolizní úprava přepravních smluv
Od 17. 12. 2009 je pro členské státy EU s výjimkou Dánska účinné nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
Nařízení Řím I se vztahuje na smlouvy uzavřené po nabytí jeho účinnosti, nepůsobí tedy
retroaktivně. Pro smlouvy uzavřené dříve je třeba použít dřívější právní úpravu, zejména
Římskou úmluvu z roku 1980.10 Dle bodu 22 preambule k Nařízení Řím I nebylo úmyslem
7

Srov. HORNÍK, Jiří. Mezinárodní letecká přeprava a její právní úprava. BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO DOPRAVNÍ PRÁVO *online+. 2002, str.21, *cit. 2011-12-05+. Dostupný z WWW:
<http://www.csdp.cz/files/2002_1.pdf>.
8

Podrobněji k pojmu a předmětu mezinárodního práva soukromého srov. např. KUČERA, Z.
Mezinárodní právo soukromé. 7. [s.l.] : Aleš Čeněk, 2009. s. 17 a n.
9

Tamtéž s. 103 a n.

10

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, vyhl. 64/2006 Sb.m.s.
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unijního zákonodárce přinést v textu Nařízení výrazné změny v oblasti smluv o přepravě
oproti Římské úmluvě. K určitým úpravám nicméně došlo.
1.2.1.1.1.
Kvalifikační otázka
Při řešení kvalifikačního problému podřazujeme jednotlivé právně významné otázky
pod rozsah kolizní normy, abychom následně jejím užitím určili rozhodné právo.11
Při výkladu Nařízení Řím I i Římské úmluvy je třeba využít autonomní kvalifikace12
jednotlivých použitých pojmů nezávisle na vnitrostátním právu. Vzhledem k unifikačnímu
účelu je třeba zabezpečit jednotný výklad použitých pojmů. Úprava Nařízení narozdíl od ŘÚ
rozlišuje smlouvy o přepravě zboží a smlouvy o přepravě osob.
Při kvalifikaci se uplatní především přístup teleologický. Pokud je účelem daného
právního vztahu přeprava osob či zboží, nebo lze alespoň konstatovat, že přeprava je účelem
převažujícím, je možné smlouvu zařadit pod režim čl. 5 Nařízení.13
V Nařízení Řím I již není obsažena část článku 4 ŘÚ z hlediska kvalifikační otázky
významná, a sice že pro účely ŘÚ se za smlouvy o přepravě zboží považují dopravní nájemní
(charterové) smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží. Přesto, lze z
bodu 22 preambule k Nařízení vyvodit, že kvalifikace smlouvy o přepravě zboží je totožná s
ŘÚ.
Pokud jde o přepravu osob, lze podotknout, že od přepravní smlouvy je třeba odlišit
smlouvy týkající se tzv. souborných služeb ve smyslu směrnice Rady 90/314/EHS, v
terminologii českého práva smlouvy cestovní.14 Soubor služeb (zájezd), jehož pravidelnou
součástí je i přeprava, spadá pro účely kolizní úpravy pod režim spotřebitelských smluv dle
čl. 6 Nařízení.
Zajímavou otázkou může být, kam začlenit kombinaci přepravy a ubytování, kdy
ubytování tvoří vedlejší doplněk přepravy. Ubytovací služby jsou dopravci nezřídka nabízeny
při delších pobytech v přestupním bodě dvou na sebe navazujících letů. Přísně vzato by

11

Srov. např. KUČERA, Z.. Mezinárodní právo soukromé. 7. [s.l.] : Aleš Čeněk, 2009. s. 141 a n.

12

K pojmu autonomní kvalifikace srov. KUČERA, s.154.

13

Srov. BĚLOHLÁVEK, A. Římská úmluva a Nařízení Řím I Komentář, 2009, s. 944.

14

§852a a násl. občanského zákoníku.
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kombinace ubytování a přepravy naplňovala definiční znaky souboru služeb.15 Přesto se lze
spíše přiklonit k závěru, že vzhledem k hlavnímu a převažujícímu účelu takové smíšené
smlouvy bude z hlediska kolizního nadále považována za smlouvu o přepravě. 16
1.2.1.1.2.
Volba práva
Nařízení Řím I poskytuje stranám přepravní smlouvy možnost provést volbu
rozhodného práva, uplatní se přitom obecná pravidla dle čl. 3. Volba musí být buď vyjádřena
výslovně, nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Strany si mohou
zvolit právo rozhodné pro celou smlouvu nebo pouze pro její část (odstavec první).
Jde-li o smlouvu o přepravě cestujících, mohou si strany jako rozhodné zvolit pouze
právo státu, v němž
a) má cestující své obvyklé bydliště, nebo
b) má dopravce své obvyklé bydliště, nebo
c) má dopravce místo své ústřední správy, nebo
d) se nachází místo odjezdu, nebo
e) se nachází místo určení.17
Jak vyplývá z odrážky 32 preambule k Nařízení, zamýšlel zákonodárce omezením volby
práva chránit cestujícího, který je v daném vztahu slabší smluvní stranou. Lze však
polemizovat s tím, do jaké míry je zvolená míra ochrany dostatečnou. V tomto smyslu je
třeba vycházet z toho, že drtivá většina přepravních smluv, jež jsou s cestujícími uzavírány,
jsou smlouvami spotřebitelskými. Čl. 6 nařízení Řím I, který spotřebitelské smlouvy upravuje,
však pro přepravu cestujících použít nelze.18 Přeprava cestujících tak v tomto ohledu zůstává
stejně jako v Římské úmluvě z ochrany spotřebitele vyčleněna. Tento fakt lze dle mého
názoru vnímat se zřetelem k tomu, že prakticky všechny přepravní smlouvy s cestujícími jsou

15

Dle čl. 2 směrnice č. 90/314/EHS je souborem služeb předem stanovená kombinace alespoň dvou z
následujících položek, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba
poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnuje-li nocleh:a) doprava, b) ubytování, c) jiné
služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část
souboru služeb.
16

Shodně BĚLOHLÁVEK, A. Římská úmluva a Nařízení Řím I Komentář, 2009, s. 946.

17

Čl. 5 odst. 2 Nařízení Řím I.

18

Srov. čl. 6 odst. 1 nařízení Řím I.
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smlouvami adhezními, značně kriticky. V adhezní formě smlouvy se ochrana cestujícího může
stát pouhou iluzí.19
Jako důvod vyčlenění přepravních smluv ze smluv spotřebitelských pro účely kolizní
úpravy se obvykle uvádí zvláštní povaha mezinárodní přepravy, kdy v praxi velcí dopravci
přepravují miliony cestujících z mnoha zemí světa. Vzhledem k různorodosti jednotlivých
právních řádů by pro ně bylo velmi obtížné přizpůsobit se právní úpravě všech států, které by
na základě místa bydliště spotřebitele (cestujícího) přicházely v úvahu. 20 Domnívám se
nicméně, že s takovým názorem nelze plně souhlasit s přihlédnutím k dalším srovnatelným
ekonomickým aktivitám, které režimu spotřebitelské ochrany podřízeny naopak jsou.
Domnívám se, že např. postavení nadnárodních internetových obchodníků, jakými jsou
kupříkladu Amazon nebo Pixmania, je srovnatelné s postavením dopravců. Rozhodne-li se
obchodník se spotřebním zbožím zaměřit svou činnost na určitý stát, jsou smlouvy se
spotřebiteli podřízeny právu státu domicilu spotřebitele minimálně co do kogentních
ustanovení (ta tvoří obvykle ve spotřebitelském právu značnou většinu).
V mezinárodní přepravě je řada stěžejních právních otázek upravena přímou metodou
unifikačními mezinárodními smlouvami a přímo použitelným právem EU. Obecná
spotřebitelská ochrana je mnohem fragmentovanější s převahou směrnic založených na
principu minimální harmonizace. Přesto se např. obchodník se spotřebním zbožím musí
přizpůsobit právu domicilu spotřebitele. Dle mého názoru by korektiv spočívající v místě
odletu či příletu ve státě spotřebitele byl dostatečný. Rozdílný přístup kolizní úpravy k
přepravním smlouvám proto nepokládám za šťastné řešení z hlediska rovného přístupu
zákonodárce ke srovnatelným situacím.
Volba práva v přepravních podmínkách se zdá být frekventovanější u nízkonákladových
dopravců. Využívají ji tak např. dvě největší evropské nízkonákladové společnosti Ryanair21 a

19

Srov. FERRARI, Franco ; LEIBLE, Stefan . Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual
Obligations in Europe, 2009, s. 107.
20

Srov. BĚLOHLÁVEK, A. Římská úmluva a Nařízení Řím I Komentář, 2009, s.950.

21

Čl. 2.4. přepravních podmínek, Ryanair Ltd. Ryanair.com *online+. 2011 *cit. 2011-10-03]. General
Terms & Conditions of Carriage. Dostupné z WWW: <http://www.ryanair.com/en/terms-andconditions>.
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easyJet22. Naopak méně častá se tato praxe zdá být u síťových dopravců, jako příklad lze
uvést Lufthansu či British Airways, naproti tomu České aerolinie volby práva v přepravních
podmínkách využily.23
V souvislosti s limitací volby rozhodného práva se dále hovoří rovněž o smlouvách
spojených s jednou zemí a doložce vnitřního trhu.24
Smlouvy spojené s jednou zemí (single country contracts) upravuje čl. 3 odst. 3 Nařízení
Řím I. Dle tohoto ustanovení se nelze odchýlit od kogentních ustanovení práva státu, v němž
se v okamžiku volby práva nacházejí všechny ostatní prvky pro situaci významné.25
Doložka o vnitřním trhu je vtělena do odst. 4 článku 3 Nařízení. Pokud se všechny
ostatní prvky pro situaci významné v okamžiku volby nacházejí v jednom nebo více členských
státech EU, nelze volbou jiného rozhodného práva vyloučit příslušná kogentní ustanovení
práva EU, ať už přímo použitelná, nebo transponovaná do vnitrostátního práva státu sídla
soudu, který má ve věci rozhodnout.
1.2.1.1.3.
Neexistence volby práva
Jestliže nebyla stranami provedena volba práva, postupuje se dle čl. 5 nařízení Řím I. Při
přepravě zboží je rozhodným právo domicilu dopravce za předpokladu, že se místo převzetí
nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi.
Není-li tomu tak, použije se právo státu, kam má být dle smlouvy zboží přepraveno.
Pro přepravu cestujících pak platí, že rozhodným právem je právo státu obvyklého
bydliště cestujícího, pokud se v tomto státě nachází rovněž sjednané místo odjezdu či místo
určení. Není-li tento požadavek splněn, je rozhodným právo státu domicilu dopravce. V tomto
ohledu Nařízení Řím I přináší oproti Římské úmluvě vcelku zásadní změnu přístupu.

22

Čl. 20 přepravních podmínek, easyJet Airline Company Limited. Easyjet.com [online]. 2011 [cit.
2011-10-03+.
Terms
and
Conditions.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.easyjet.com/EN/Book/conditions.html>.
23

čl 1.2. přepravních podmínek, České aerolinie, a.s. Csa.cz *online+. 2011 *cit. 2011-10-03+. Přepravní
podmínky.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.csa.cz/cs/portal/passengers/preparation_journey/conditions_of_carriage/prepravni_po
dminky_27032011.pdf>.
24

Srov. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 2008, s. 259.

25

Podrobněji PAUKNEROVÁ, M. Pocta Stanislavu Plívovi k 75. Narozeninám: Smlouvy o dopravě v
Evropské unii, 2008,s. 267.
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Římská úmluva smlouvy o přepravě cestujících zvlášť neupravuje, proto se tyto v režimu
Úmluvy řídí obecnými pravidly. Smlouva o přepravě cestujících se tak budu řídit právem země,
s níž nejúžeji souvisí (čl. 4 odst. 1 Úmluvy), přičemž se uplatní domněnka charakteristického
plnění (čl. 4 odst. 2 Úmluvy). Za charakteristické plnění lze bez pochyby považovat provedení
přepravy, naopak cestující poskytuje zpravidla necharakteristické plnění peněžité. Římská
úmluva stejně jako Nařízení Řím I vyjímá přepravní smlouvy z režimu spotřebitelských smluv.
Lze uzavřít, že v režimu ŘÚ bude ve většině případů rozhodným právo státu domicilu
dopravce, naopak pro nově uzavírané přepravní smlouvy se nezřídka uplatní právo státu
bydliště cestujícího v těch případech, kdy není platně provedena volba práva jiného.
Narozdíl od smluv o přepravě cestujících obsahuje Římská úmluva zvláštní úpravu pro
smlouvy týkající se přepravy zboží, která je výjimkou z obecného pravidla charakteristického
plnění. Má se za to, že smlouva nejúžeji souvisí se státem, v němž má v době jejího uzavření
dopravce hlavní provozovnu, pokud se zároveň v témže státě nachází místo nakládky,
vykládky či hlavní provozovna odesílatele.
Nařízení Řím I i Římská úmluva znají únikovou doložku, která se uplatní tehdy, pokud z
okolností případu vyplývá, že přepravní smlouva je zřejmě úžeji spojená s jinou zemí, než je ta,
na niž odkazuje obecné kolizní pravidlo. Nastane-li taková situace, použije se na základě
únikové doložky právo země, s níž je přepravní smlouva úžeji spojena.
1.2.1.2. Kolizní úprava mimosmluvních závazkových vztahů v
mezinárodní letecké přepravě
Mimosmluvní závazkové vztahy jsou v mezinárodní letecké přepravě upraveny začasté
přímou metodou. Platí to zejména pro otázky odpovědnosti za škodu upravené unifikačními
úmluvami Varšavského systému, resp. Montrealskou úmluvou. Pro ostatní mimosmluvní
závazkové vztahy (zejména bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství a předsmluvní
odpovědnost) neplatí de lege lata v letecké přepravě speciální úprava. Postupuje se tak dle
obecných pravidel určených v současné době zejména Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).
Nařízení Řím II je účinné od 11. ledna 2009. Pokud skutečnost, jež vedla ke vzniku
mimosmluvního závazkového vztahu, nastala před tímto datem, použije se dosavadní kolizní
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úprava zákona o mezinárodním právu soukromém26.
Vzhledem k tomu, že letecká přeprava nevykazuje z hlediska kolizní úpravy
mimosmluvních závazků odlišnosti od obecných pravidel, v této práci se této problematice
podrobněji věnovat nebudu.

1.2.2. Přímé normy v mezinárodní letecké dopravě
V soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem upravují přímé normy samu
hmotněprávní materii, tedy práva a povinnosti účastníků. K jejich aplikaci dochází bez
předchozího užití normy kolizní.27
Jen málokteré ekonomické odvětví je natolik globalizované a internacionalizované jako
právě letectví. Pro jeho efektivní fungování je proto vznik unifikovaných přímých norem
nanejvýš žádoucí. Není tedy nijak překvapivé, že již od počátků letecké dopravy si státy
potřebu unifikace právní úpravy uvědomovaly a reagovaly na ni sjednáváním mezinárodních
smluv. Vznikl tak komplexní Varšavský systém, který je v současnosti z větší části zachován a
rozvíjen v systému založeném především na Úmluvě o sjednocení některých pravidel o
mezinárodní letecké přepravě - tzv. Montrealské úmluvě.28
Kromě unifikačních úmluv na významu aktuálně nabývá i právo evropské. V této
souvislosti lze zmínit především nařízení č. (ES) 261/2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu,
zrušení nebo významného zpoždění letů, jím se budu podrobně zabývat ve třetí části této
práce.
Přímá úprava je z hlediska mezinárodní letecké přepravy cestujících a nákladu typická
především pro režim odpovědnosti za škodu, tomu je věnována následující kapitola.

26

Zákon č. 97/1963 Sb., v platném znění.

27

Srov .KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé, 2009. s. 203 a n.

28

Úř. překlad vyhl. 123/2003 Sb.m.s.
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2. Režim odpovědnosti leteckého dopravce
2.1.Varšavský systém
Po první světové válce zažívala letecká doprava sice rychlý rozvoj, odvětví se však stále
nacházelo ve svých počátcích. Zájmem států proto bylo, aby bylo uchráněno od takových
nároků z náhrady škod, které by na letectví mohly mít potenciálně likvidační dopady. Tato
teze byla vtělena do Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké
dopravě 29 z roku 1929. Úmluva byla přijata na diplomatické konferenci ve Varšavě
12. října 1929, vžilo se proto označení Varšavská úmluva. Úmluva spolu s doplňkovými
protokoly tvoří tzv. Varšavský systém, který byl po dlouhá léta páteří systému odpovědnosti
leteckého dopravce v mezinárodní přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. V současné
době je však již z velké části nahrazen Montrealskou úmluvou, proto se mu budu níže věnovat
pouze ve stručnosti.
Varšavská úmluva se vztahuje na veškerou mezinárodní přepravu osob, zavazadel a
nákladu prováděnou letadly. Neumožňuje vyloučení její působnosti ujednáním v přepravní
smlouvě či na základě volby práva. Aby byl splněn požadavek mezinárodní přepravy ve
smyslu VÚ, je třeba, aby místo odletu a místo určení leželo na území dvou různých
signatářských států. Místo odletu a určení může být umístěno na území jediného smluvního
stádu tehdy, je-li v přepravní smlouvě sjednána zastávka na území jiného státu, nemusí se
však jednat o signatářský stát Úmluvy. Typicky se tak jedná o zpáteční lety z území
signatářského státu do třetí země. Přeprava neztrácí mezinárodní povahu, pokud je její část
uskutečňována na území jedné smluvní strany, zde především jde o vnitrostátní lety
navazující na lety mezinárodní.
Varšavská úmluva přinesla také sjednocení pravidel pro vydávání a význam jednotlivých
přepravních dokumentů, konkrétně letenky, zavazadlového lístku a leteckého nákladního listu.
Letenka musí obsahovat upozornění na použitelnost VÚ a omezení odpovědnosti dopravce za
případně vzniklou škodu. Chybějící upozornění na letence zbavuje dopravce možnost se
omezení odpovědnosti dovolávat. Upozornění provedené příliš nezřetelně či příliš malým
písmem bylo v některých případech shledáno jako nedostatečné a tedy neúčinné, judikaturní

29

Úř. překlad vyhl. 243/1933 Sb. z. a n.

19

výklad však není jednotný.30
Dopravce odpovídá za škodu z usmrcení či zranění cestujícího, nastala-li nehoda, která
škodu způsobila v letadle nebo při nastupování či vystupování z něj. Definování „nehody“ se
zdá být poměrně frekventovaným předmětem soudních sporů. V případu Air France v. Saks
definoval Nejvyšší soud Spojených států nehodu jako nečekanou a neobvyklou událost
vzniklou mimo samu osobu cestujícího. Zranění vzniklé v souvislosti s běžným a
očekávatelným provozem letadla nelze za nehodu považovat.31 Za nehodu tak byly v soudní
praxi uznány události, jakými jsou ku příkladu uklouznutí na mokrých nástupních schůdcích,
zranění padajícím zavazadlem z nadlhlavní schránky, polití cestujícího horkou kávou letuškou,
ale i sexuální obtěžování či napadení ze strany spolucestujícího.32
Dopravce taktéž odpovídá za škodu způsobenou zničením, ztrátou nebo poškozením
zapsaných zavazadel a nákladu, odpovídá i za škodu vzniklou ze zpoždění při přepravě
cestujících, zavazadel a nákladu. Odpovědnost je objektivní povahy, připouští se exkulpace
tehdy, prokáže-li dopravce, že on sám a jeho zaměstnanci učinili veškerá nutná opatření, aby
zabránili škodě, nebo že tak učinit nemohli. Připouští se rovněž částečné či úplné zproštění
odpovědnosti, pokud dopravce prokáže, že škoda částečně či úplně vznikla zaviněním
poškozeného. VÚ zakotvuje limit odpovědnosti dopravce, v původním znění ve výši 125 000
zlatých franků za každého cestujícího při přepravě osob. Pro přepravu zavazadel a nákladu
platil limit 250 zlatých franků za kilogram.
V souvislosti s rozvojem letecké dopravy v následujících letech a desetiletích vyvstala
potřeba modernizace systému založeného na Varšavské úmluvě, především limity
odpovědnosti se v průběhu času začaly jevit jako příliš nízké.

30

Srov. judikaturu citovanou Goldhirsch, L.: The Warsaw Convention Annotated : A Legal
Handbook,Kluwer Law International. Haag,.2000, str. 32-34.
31

Air France v. Saks, 470 U.S. 392, 404-05 (1985).

32

Srov. BISHOP , Bruce T.; CAMPBELL , Daniel T. AllBusiness.com [online]. 2001 [cit. 2011-08-01]. From
"accident" to "incident" under the Warsaw Convention. Dostupné z WWW:
http://www.allbusiness.com/legal/international-law/1110159-1.html.
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Haagský protokol33 přinesl především zdvojnásobení limitu odpovědnosti dopravce na
250 000 franků.
Guadalajarská úmluva 34 z roku 1961 přináší do Varšavského systému rozlišení
smluvního a skutečného dopravce. Reaguje tak na v praxi poměrně běžnou situaci, kdy
přepravu či její část provádí osoba jiná než smluvní dopravce. Často jde o spolupráci dopravců
v rámci tzv. interliningu nebo o codesharovou spolupráci. Tyto dohody umožňují dopravcům
rozšířit síť nabízených destinací. Guadalajarská úmluva zahrnuje skutečného i smluvního
dopravce pod režim Varšavské úmluvy, přičemž odpovědnost smluvního dopravce kryje celou
přepravu.
Protokol z Guatemala City z roku 1971, který měl znamenat další zvýšení limitů
odpovědnosti, nakonec ratifikovalo velmi málo států35 a nikdy tak nevstoupil v účinnost.
V roce 1975 byly v Montrealu podepsány čtyři dodatkové protokoly k Varšavské úmluvě.
Protokoly č. 1 a 2 vstoupily v účinnost až v roce 1996, čtvrtý montrealský protokol v roce
1998, třetí pak dosud účinný není36. Protokoly č. 1 a 2 jsou převážně technické povahy, za
zmínku stojí především přechod ze zlatého franku k tzv. zvláštním právům čerpání (SDR), tj.
měnové účetní jednotce Mezinárodního měnového fondu. Protokol č. 4 upravuje především
některá pravidla při přepravě nákladu.

2.2.Montrealská úmluva
28. května 1999 byla v Montrealu podepsána Úmluva o sjednocení některých pravidel
o mezinárodní letecké přepravě.37 Účelem Úmluvy je modernizovat a konsolidovat do určité
míry zastaralý a roztříštěný Varšavský systém. V účinnost Úmluva vstoupila 4. listopadu 2003.

33

Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě,
podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929, úř. překlad vyhl. 15/1966 Sb.
34

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou
než smluvním dopravcem, úř. překlad vyhl. 27/1968 Sb.
35

Seznam signatářů dostupný na ICAO. Icao.int *online+. 2011 *cit. 2011-10-03]. Guatemala_EN.
Dostupné z WWW: <http://www2.icao.int/en/leb/List%20of%20Parties/Guatemala_EN.pdf>.
36

Srov. ICAO. Icao.int [online]. 2011 [cit. 2011-10-03]. Current lists of parties to multilateral air law
treaties
.
Dostupné
z
WWW:
<http://www2.icao.int/en/leb/Lists/Current%20lists%20of%20parties/AllItems.aspx>.
37

Úř. překlad vyhl. 123/2003 Sb.m.s.
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Díky vysokému počtu 102 ratifikací byl Varšavský systém z valné části Montrealskou úmluvou
nahrazen, nelze nicméně hovořit o změně revoluční. Právě naopak, Montrealská úmluva na
Varšavském systému staví a rozvíjí jej.38 Právní praxe tak nadále může čerpat z bohaté
judikatury i odborné literatury k Varšavské úmluvě.
Pokud jde o rozsah působnosti MÚ, je tento obdobný jako v úmluvě Varšavské. Za
zmínku stojí aktualizace pravidel pro vydávání přepravních dokladů, které mohou být plně
elektronické. Papírové letenky v praxi téměř vymizely.
Použitelnost Montrealské úmluvy je rozšířena Nařízením (ES) č. 2027/1997 o
odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel.
Odpovědnost tzv. dopravce Unie39 se řídí ustanoveními Montrealské úmluvy. Díky Nařízení
2027/1997 je tak režim Montrealské úmluvy v praxi použitelný i pro vnitrostátní lety
operované dopravci Unie.

2.2.1. Odpovědnost dopravce při přepravě cestujících
Cestujícím nemusí být nutně osoba, která uzavřela přepravní smlouvu s dopravcem.
Nerozhodné je, zda je cestující přepravován úplatně či bezplatně. Dle čl. 17 Montrealské
Úmluvy:
"Dopravce odpovídá za vzniklou škodu, jež nastala tím, že došlo k usmrcení nebo
zranění cestujícího, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zranění, stala na
palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo
vystupování z něho."
Zůstává tak zachována úprava Varšavské úmluvy, podstatné to je především vzhledem k
výkladově problematickému pojmu „nehody“.
Pokud jde o usmrcení a zranění cestujícího, je zaveden dvoustupňový systém
odpovědnosti. Do výše 113 100 SDR odpovídá dopravce bez možnosti zbavení odpovědnosti.
Jedinou výjimkou je univerzálně použitelná exkulpační okolnost dle čl. 20 MÚ. Čl. 20 dopravci

38

Srov. první odstavec preambule Montrealské úmluvy.

39

Dopravcem Unie se rozumí dopravce, který je držitelem, který je držitelem provozní licence vydané
členským státem EU na základě Nařízení EP a Rady č. (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro
provozování leteckých služeb ve Společenství.

22

umožňuje prokázat, že škodu přímo způsobila či k ní přispěla nedbalost či protiprávní jednání
nebo opominutí cestujícího nebo jiné osoby, která se náhrady škody domáhá.
Nad tento limit 113 100 SDR existuje pro dopravce možnost exkulpace také tehdy,
pokud prokáže, že:
a) ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím
dopravce nebo jeho zaměstnanců nebo agentů; nebo
b) ke škodě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím
třetí strany.40
Čl. 28 MÚ předpokládá vyplácení záloh k uspokojení okamžitých potřeb poškozených
cestujících, pokud tak stanoví použitelné vnitrostátní právo. Pro členské státy EU je tímto
předpisem Nařízení Rady (ES) č. 2027/97, o odpovědnosti leteckého dopravce v případě
nehod, v platném znění. V případě úmrtí cestujícího záloha činí minimálně 16 000 SDR.
Kromě škody na zdraví dopravce rovněž odpovídá za škody způsobené zpožděním
letecké přepravy cestujících, zavazadel a nákladu. Vyvinění přichází úvahu ze dvou důvodů.
Jsou jimi jednak obecná exkulpační okolnost dle čl. 20 MÚ, dále pak se dopravce
odpovědnosti zprostí tehdy, prokáže-li, že on sám a jeho zaměstnanci a agenti učinili veškerá
možná opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich
silách, aby tak učinili. Odpovědnostní limit je pro zpoždění stanoven na 4694 SDR.

2.2.2. Odpovědnost dopravce při přepravě zavazadel
U zapsaných zavazadel dopravce odpovídá za škodu na nich tehdy, došlo-li k ní na
palubě letadla, anebo v době kdy se nacházelo zavazadlo pod kontrolou dopravce, tj. od jeho
odevzdání dopravci do jeho převzetí v destinaci. Opět jde o odpovědnost povahy objektivní,
je však připuštěno několik exkulpačních okolností.
Dopravce předně neodpovídá vůbec či jen omezeně, došlo-li ke škodě vlastní vadou či
nedokonalostí zapsaného zavazadla. Dopravce tak například nebude odpovědný za ztrátu
předmětu přepravovaného uvnitř zavazadla, pokud jej nelze řádně uzavřít.

40

Čl. 21 odst. 2 MÚ.
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U příručních zavazadel a dalších předmětů, které má cestující při sobě, dopravce za
škodu odpovídá jen tehdy, došlo-li k ní ze zavinění dopravce samého, jeho zaměstnanců nebo
agentů.
Pro zapsaná i nezapsaná zavazadla dále platí obecná exkulpační okolnost dle čl. 20 MÚ,
jak je popsáno výše. Pro škody ze zpoždění platí exkulpační okolnost spočívající v provedení
veškerých opatření, která bylo možné k odvrácení škody rozumně požadovat.
Za poškození, ztrátu nebo zpoždění přepravovaných zavazadel dopravce odpovídá do
výše 1 131 SDR. Lze poznamenat, že limit je určen na cestujícího, nikoliv na kus
přepravovaného zavazadla. Je-li přepravováno zavazadel více, je limit pro všechna společný.
Úmluva připouští zvýšení limitu formou zvláštního prohlášení cestujícího, které deklaruje
vyšší hodnotu zavazadla. Dopravce pak odpovídá do takto deklarované hodnoty, cestující je
však povinen zaplatit dopravcem stanovený poplatek.
Dle rozsudku Soudního dvora EU ve věci Walz 41 limit zahrnuje majetkovou i
nemajetkovou újmu na straně poškozeného. V daném sporu šlo o to, zda se odpovědnostní
limit (tehdy 1000 SDR) vztahuje pouze na majetkovou újmu, přičemž nemajetkovou újmu lze
odškodnit nad rámec limitu, jak se domníval žalobce Walz, nebo jsou limitem naopak
ohraničeny všechny typy škod, tj. včetně nemajetkové újmy. Soudní dvůr došel k logickému
závěru, že limit se vztahuje na všechny typy škod. Poměrně zajímavé však je, že se soud příliš
nezabýval otázkou, zda je nemajetková újma v režimu Montrealské úmluvy vůbec
odškodnitelná. Ze znění odůvodnění se zdá, že soud vychází z toho, že tomu tak je. Již dříve
přitom Soudní dvůr dospěl k závěru, že nemajetková újma je odškodnitelná v rámci směrnice
o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS).42
Sama Úmluva termín „škoda“ nedefinuje a explicitně tedy ani neupravuje, zda pod něj
lze zahrnout rovněž imateriální újmu. Lze se setkat s výkladem, že rozhodnutí této otázky
přísluší národnímu právu, kterým se řídí přepravní smlouva.43 Naproti tomu lze postavit

41

Rozsudek C-63/09 Axel Walz proti Clickair SA.

42

Rozsudek C-168/00 Simone Leitner proti TUI Deutschland.

43

Např. GIEMULLA, Elmar, et al. Montreal Convention. [s.l.] : Kluwer Law International, 2008. Article
29 s.3; shodně též stanovisko generálního advokáta Jána Mazáka v případu Walz odst. 22.
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oponentní názor vycházející z unifikačního účelu Úmluvy, kdy je žádoucí, aby byl výklad
jednotný. Osobně jsem přesvědčen o správnosti druhé varianty.
Podstatná je povinnost cestujícího včas uplatnit reklamaci. Poškození zavazadla musí
příjemce oznámit dopravci do 7 dnů od jeho převzetí, pro zpoždění platí lhůta 21 dnů ode
dne, kdy zavazadlo mělo být dodáno. Nárok musí být u dopravce uplatněn písemnou formou.
Nedodržení lhůt má za následek promlčení nároku.
Obtíže se zavazadly jsou jistě nejběžnějšími případy praktického uplatnění Montrealské
úmluvy. Dle údajů, které mají povinnost uvádět dopravci ve Spojených státech, dochází k
nepravidelnosti při přepravě zapsaných zavazadel v průměru v 3,52 případech na každý 1 000
přepravovaných cestujících.44
K praktickým obtížím patří zejména prokazování výše škody cestujícími. Montrealská
úmluva stanoví toliko maximální odpovědnostní limity, skutečnou výši škody musí vyčíslit a
prokázat sám poškozený. Ze strany dopravců je obvykle k poskytnutí náhrady požadováno
předložení účtenek od předmětů, které měly být ztraceny, zničeny či poškozeny. Takový
požadavek je často obtížné či zcela nemožné splnit. I pokud jsou účtenky k dispozici, může
vyvstat problém s prokázáním, zda byl konkrétní předmět v zavazadle přepravován.
Dalším v praxi problematickým bodem jsou obvyklá ustanovení přepravních podmínek
dopravců, která zakazují přepravu některých předmětů v zapsaných zavazadlech a vylučují
odpovědnost za škodu na nich. Dopravci často krom předmětů, jejichž přeprava je zakázána z
bezpečnostních důvodů obecně závaznými právními předpisy, nepovolují v zapsaných
zavazadlech přepravovat cennosti, elektroniku, peníze, cenné papíry, osobní doklady, klíče,
léky apod. V této souvislosti lze poukázat na čl. 26 MÚ, který prohlašuje za neplatná jakákoliv
smluvní ujednání, která by dopravce zbavovala odpovědnosti. Tato ujednání dle mého názoru
tedy nelze považovat za platná.

44

Srov. U.S. Department of Transportation. Airconsumer.ost.dot.gov/ [online]. 2011 [cit. 2011-10-03].
Air
Travel
Consumer
Report.
Dostupné
z
WWW:
<http://airconsumer.ost.dot.gov/reports/2011/July/2011JulyATCR.pdf>.
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2.2.3. Odpovědnost dopravce při přepravě nákladu
Příslušným přepravním dokladem pro náklad je letecký nákladní list. Montrealská
Úmluva poměrně podrobně upravuje jeho obsah a náležitosti. I letecký nákladní list je možné
nahradit elektronickým dokumentem.
Pokud jde o odpovědnost dopravce za škodu na přepravovaném nákladu, odpovídá za
ni dle čl. 18 odst. 1 MÚ tehdy, došlo-li k události, jež zapříčinila vznik škody v průběhu letecké
přepravy. Odst. 3 definuje pojem letecké přepravy jako dobu, po kterou je náklad v péči
dopravce.
Krom obecné exkulpační okolnosti dle čl. 20, připouští čl. 18 odst. 2 další čtyři poměrně
úzce definované okolnosti, na jejichž základě se může dopravce odpovědnosti za škodu
zprostit. Jsou jimi:
(a) vlastní vada, kvalita nebo nedokonalost přepravovaného nákladu;
(b) vadné balení nákladu, které provedla osoba jiná než dopravce nebo jeho
zaměstnanci nebo agenti;
(c) válka nebo následky ozbrojeného konfliktu;
(d) zásah úředního orgánu provedený v souvislosti s příchodem, odchodem nebo
tranzitem nákladu.
Rámec exkulpačních okolností v Montrealské úmluvě je tak užší než v úmluvě
Varšavské. Varšavská úmluva umožňovala dopravci prokázat, že on sám a jeho zaměstnanci
učinili veškerá nutná opatření, aby zabránili škodě, nebo že tak učinit nemohli45a tím se
odpovědnosti zprostit. V zásadě tak VÚ umožňovala vyvinění v důsledku zásahu vyšší moci.
Montrealská úmluva naopak v řadě zásahů vis maior exkulpaci dopravce neumožňuje.
Odpovědnostní limit pro škody způsobené zničením, ztrátou, poškozením nebo
zpožděním nákladu je stanoven na 19 SDR za kilogram hmotnosti nákladu. Opět je přípustné,
aby bylo učiněno zvláštní prohlášení o vyšším odpovědnostním limitu za příslušný poplatek.
Vznik škody musí oprávněný příjemce dopravci oznámit nejpozději do 14 dnů od
převzetí nákladu, pro škody vniklé v důsledku zpoždění při přepravě nákladu platí lhůta 21
dnů.
45

Čl. 20 Varšavské úmluvy.
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2.2.4. Přeprava prováděná několika dopravci
Montrealská úmluva počítá se dvěma režimy, ve kterých se na jedné přepravní operaci
může podílet více dopravců. Jedná se jednak o tzv. (i) postupnou přepravu a dále o (ii)
přepravu prováděnou jinou osobou, než je smluvní dopravce.
Postupnou přepravou se ve smyslu čl. 1 odst. 3 MÚ rozumí přeprava, která má být
provedena postupně několika dopravci, pokud byla stranami zamýšlena jako jediný výkon, a
to bez ohledu na to, zda byla sjednána ve formě jediné smlouvy, anebo několika smluv.
Nepozbývá své mezinárodní povahy pouze tím, že jedna smlouva nebo několik smluv bude
plněno zcela v rámci území jednoho státu.
Úmluva se vztahuje na každého dopravce, který část postupné přepravy provádí. Jde-li
o škodu na životě a zdraví, může se oprávněná osoba domáhat náhrady jen na tom z
dopravců, který prováděl přepravu, během níž došlo k nehodě nebo zpoždění, pokud první
dopravce nepřevzal odpovědnost za celou postupnou přepravu.46
Pokud jde o přepravu zavazadel a nákladu, může oprávněná osoba uplatnit nárok vždy
vůči tomu dopravci, který prováděl přepravu, během níž ke škodě došlo. Cestující a odesilatel
nákladu může nárok uplatnit nadto také u prvního dopravce, příjemce nákladu a cestující též
u dopravce posledního. Odpovědnost dopravců je solidární.
Od postupné přepravy je třeba odlišovat přepravu prováděnou jinou osobou, než je
smluvní dopravce dle hlavy V. MÚ. Tzv. smluvní dopravce uzavírá přepravní smlouvu s
cestujícím či odesilatelem nákladu (popř. jejich zástupci), přičemž na základě zmocnění
smluvního dopravce celou přepravu, nebo jen její část, provádí třetí osoba, tzv. skutečný
dopravce, a taková přeprava nenaplňuje znaku přepravy postupné. Hlava V. vtěluje do
Montrealské úmluvy starší Guadalajarskou úmluvu. Jednání či opomenutí skutečného
dopravce jsou považována i za jednání či opomenutí dopravce smluvního a v zásadě i naopak.
Pasivně legitimováni pro případnou žalobu jsou jak dopravce smluvní, tak i skutečný.
Rozlišení, zda se jedná o přepravu postupnou či o případ skutečného a smluvního
dopravce může být někdy nesnadné. Za rozhodující kritérium je považována přepravní

46

Čl. 36 odst. 2 Úmluvy.
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smlouva či smlouvy.47 V případě postupné přepravy uzavírá cestující přepravní smlouvu či
smlouvy s více dopravci, ti musí být uvedeni na letence či leteckém nákladním listu. Naproti
tomu uzavírá-li cestující/odesílatel přepravní smlouvu s jediným smluvním dopravcem, o
postupnou přepravu se nejedná.
2.2.5. Soudní pravomoc
Úmluva upravuje v čl. 33 pět možných jurisdikcí v rámci signatářských států, kde se
může žalobce dle své volby domáhat náhrady škody. Těmito místy jsou:
(i)

soud místa bydliště (domicilu) dopravce;

(ii)

soud hlavního místa podnikání dopravce;

(iii)

soud místa podnikání dopravce, ve kterém byla sjednána přepravní smlouva;

(iv)

soud v místě určení;

(v)

soud v místě bydliště (domicilu) cestujícího.

Novinkou oproti Varšavské úmluvě je pátá jurisdikce v místě bydliště cestujícího. Ta
dává možnost domáhat se žalobou náhrady škody ve státě bydliště cestujícího v době
nehody, avšak pouze pro škody z usmrcení či zranění. Vyloučeny tak jsou v této jurisdikci
nároky z přepravy zavazadel a nákladu.
Žalobu je nutné podat ve lhůtě dvou let, jinak se právo promlčí. Lhůta se počítá ode
dne skutečného či plánovaného příletu, popř. ode dne, kdy byla přeprava zastavena.
Namísto soudního řízení je u přepravy nákladu možné uzavřít rozhodčí smlouvu.
Arbitráž se musí konat v jedné ze čtyř Montrealskou úmluvou definovaných jurisdikcí48 a i v
arbitráži musí být rozhodováno na základě MÚ.

47

Srov. GIEMULLA, Elmar, et al. Montreal Convention. [s.l.] : Kluwer Law International, 2008.
Article 39, s.7.
48

Pátá jurisdikce pro přepravu nákladu nepřichází v úvahu.
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3. Ochrana práv cestujících v letecké dopravě v evropském kontextu
Civilní letecká doprava je významnou složkou evropské ekonomiky. Na území Unie
působí přibližně 150 linkových leteckých dopravců, kteří obsluhují síť 450 letišť. V leteckém
sektoru je zaměstnáno 4,5 milionu zaměstnanců a odvětví vyprodukuje 1,5% hrubého
domácího produktu EU.49
V posledních letech vystupuje stále více do popředí otázka právní regulace vztahu
dopravce a cestujícího v kontextu vývoje spotřebitelského práva jako celku. V této souvislosti
lze za jistý milník v přístupu zákonodárce nepochybně považovat nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů (dále jen „Nařízení 261“ nebo „Nařízení“). Tento právní předpis
výrazným způsobem posílil ochranu cestujících dosud upravenou převážně v mezinárodních
smlouvách mj. systémem paušalizovaných peněžních náhrad a povinností péče ve
vymezených případech.
Ačkoliv je Nařízení 261 nepochybně právním předpisem v této oblasti nejznámějším a
nejužívanějším, nejde o jediný počin unijního zákonodárce, který má za cíl ochranu
cestujícího posílit. Po letecké dopravě byla přijata legislativní opatření s cílem vyšší míry
ochrany cestujících také v železniční50, lodní51 a autobusové52 dopravě. Po nabytí účinnosti
všech těchto předpisů v plném rozsahu by tak měl existovat ucelený soubor norem
zabezpečující přiměřenou míru ochrany slabší smluvní strany.
Na následujících stránkách budou blíže popsána zvláštní legislativní opatření týkající se
letecké dopravy. Je nicméně třeba brát v úvahu skutečnost, že cestující vůči dopravci
zpravidla vystupuje v postavení spotřebitele. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
49

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATEGENERAL FOR MOBILITY AND TRANSPORT. Roadmap
Fitness check – internal aviation market [online]. [s.l.] : [s.n.], 2011 str.2. [cit. 2011-10-03+. Dostupné z
WWW:
<http://ec.europa.eu/transport/air/internal_market/doc/2011_fitness_check_roadmap_def.pdf>.
50

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech
a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
51

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech
cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004.
52

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
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bude tak na většinu vztahů z přepravy použitelná taktéž obecná spotřebitelská legislativa,
jejíž význam nelze podceňovat. Vyzdvihnout lze v této souvislosti především úpravu
nepřiměřených smluvních podmínek ve spotřebitelských smlouvách 53 , v oblasti práva
veřejného pak zákaz tzv. nekalých obchodních praktik.54

3.1.Evropská dopravní politika a její vztah k letecké dopravě
Doprava spadá dle čl. 4 odst. 2 písm. g) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) do
sdílené pravomoci EU a členských států. Hlava VI (čl. 90 - 100) SFEU je věnována společné
dopravní politice. Letecká doprava je však společně s dopravou námořní z hlavy VI vyňata.
Dle čl. 100 odst. 2 SFEU mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem
přijmout pro tyto dva druhy dopravy vhodná opatření, přičemž rozhodují po konzultaci s
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Nutno říci, že právní úprava civilního letectví na úrovni sekundárního práva je v
současnosti již velmi obsáhlá, což lze v zásadě považovat za vývoj pozitivní, neboť málokteré
odvětví lidské činnosti je natolik globalizované jako právě civilní letectví. Unifikace či alespoň
harmonizace práva je zde nanejvýš žádoucí.
Za podstatný úspěch evropské dopravní politiky v oblasti letecké dopravy lze považovat
postupnou liberalizaci odvětví. Historicky lze trh leteckých přepravních služeb v Evropě
charakterizovat jako poměrně uzavřený a regulovaný na základě dvoustranných dohod, které
bránily progresivnějšímu rozvoji odvětví. První dva balíčky k uvolnění regulačních opatření
byly přijaty v letech 1987 a 1990. První balíček znamenal mj. omezení možnosti států
zasahovat do cenotvorby dopravců. Druhý balíček pokračoval v trendu uvolňování leteckých
tarifů a umožnil dopravcům přepravit neomezené množství cestujících a nákladu mezi
domovským státem a jiným členským státem tehdejšího Společenství.
Podstatný posun kupředu přinesl od roku 1993 třetí balíček opatření skládající se ze

53

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách.
54

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.
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třech nařízení Rady.55 Třetím balíčkem byla zavedena harmonizace požadavků pro udělování
provozních licencí evropským dopravcům. Dopravcům s touto licencí byl umožněn přístup na
trasy do všech států Unie, přičemž od roku 1997 bylo umožněno i provozovat kabotáž.
Letecké tarify již nadále nepodléhaly schvalování ze strany národních úřadů.
Třetí balíček byl s účinností od 1. 11. 2008 nahrazen Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství. Nařízení upravuje vydávání licencí leteckým dopravcům Unie, právo leteckých
dopravců Unie provozovat letecké služby uvnitř EU a stanovování cen leteckých služeb uvnitř
Unie. K udělení provozní licence je především třeba, aby žadatel byl držitelem platného
osvědčení provozovatele letecké dopravy (tzv. AOC) a splňoval požadavky na finanční stabilitu
a pojištění. Dopravce s platnou provozní licencí má právo provozovat dopravu na tratích v
rámci Unie bez dalších povolení vnitrostátních orgánů. Cenotvorba leteckých tarifů
nepodléhá regulaci, avšak ceny musí být nediskriminační a transparentní (viz. podrobněji
níže).
Významného pokroku v oblasti evropského práva bylo dosaženo také na poli
bezpečnosti, ať už jde o bezpečnost vnitřní (safety), nebo bezpečnost z hlediska vnějšího
ohrožení protiprávními činy (security). V roce 1991 byly přijaty dva významné právní předpisy
v tomto ohledu, a sice Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků
a správních postupů v oblasti civilního letectví a Směrnice Rady 91/670/EHS o vzájemném
uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví. Nařízením (ES) č. 1592/200256 byla mj.
zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). V současnosti lze za pilíř úpravy
bezpečnostních pravidel považovat Nařízení (ES) č. 216/2008, o společných pravidlech v
oblasti civilního letectví, v platném znění57, které upravuje mj. letovou způsobilost letadel,
environmentální požadavky na leteckou techniku a certifikaci posádek. Na základě Nařízení
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Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům,
Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství
na letecké trasy uvnitř Společenství, Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o
tarifech a sazbách za letecké služby.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti
civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního
letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670
EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.
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EP a Rady (ES) č. 2111/200558 byla zřízena černá listina dopravců, kterým je na území EU
zakázáno z bezpečnostních důvodů provozovat leteckou dopravu.
Oblast vnější bezpečnosti letecké dopravy (security) je předmětem zájmu států již po
několik desetiletí. Na významu ovšem znovu získala po teroristických útocích z 11. září 2001.
V roce 2002 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002, kterým
se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, to bylo nahrazeno
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti
ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které stanovuje mj. společné požadavky na
bezpečnostní opatření na letištích a v letedlech, přepravu cestujících, kabinových a zapsaných
zavazadel.

3.2.Nařízení 261/2004
Nařízení 261 je účinné od 17. února 2005, kdy nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 295/91.
Předmět právní úpravy byl výrazným způsobem rozšířen. Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 se
zabývalo výhradně otázkou nuceného odepření nástupu na palubu cestujícím s platnou
letenkou. Znění Nařízení 261 spolu s jeho následnou interpretací Soudním dvorem EU (SDEU)
práva cestujících v letecké dopravě výrazným způsobem rozšířilo. Kromě odepření nástupu na
palubu nyní přímo použitelné evropské právo upravuje rovněž zrušení a zpoždění letů.
Nařízení se vztahuje na odlety z letišť umístěných na území členského státu EU a EHP.
Pro odlety ze třetích zemí je použitelné tehdy, pokud let směřuje na letiště umístěné na
území členského státu EU/EHP, provozujícím leteckým dopravcem je dopravce Unie59 a
cestující neobdrželi pomoc či odškodnění podle právních předpisů tohoto třetího státu. V
praxi se nelze příliš často na právní předpisy třetích států spoléhat. Vzhledem k možnostem
praktického uplatnění lze poukázat především na právní úpravu odepření nástupu na palubu
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření
seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké
dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího
leteckého dopravce.
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Dopravcem Unie (v původní terminologii „dopravce Společenství“) je letecký dopravce s platnou
provozní licencí vydanou příslušným orgánem vydávajícím licenci v souladu s Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství.
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ve Spojených státech.60 Dle judikatury SDEU nelze Nařízení použít tehdy, pokud má cestující
zakoupenu zpáteční letenku z území členského státu, provozujícím leteckým dopravcem není
dopravce Společenství a k incidentu dojde na území třetí země při cestě zpět.61
Nařízení 261 se vztahuje také na lety, které jsou součástí zájezdu62, nelze je však použít
pro přepravu zdarma či za sníženou cenu, která není přístupná veřejnosti (tj. zejména
zaměstnanecké letenky). Plně se však vztahuje na lety v rámci věrnostních bonusových programů.

Nařízení se vztahuje pouze na přepravu motorovými letadly s pevnými křídly. Vzhledem
k ojedinělým souběhům některých pravidelných linek, které jsou operovány helikoptérami,
s linkami provozovanými za užití letadla, je možné v tomto ohledu uvažovat o novelizaci,
která by linkové vrtulníkové lety pod režim Nařízení zahrnula.
3.2.1. Odepření nástupu na palubu
Odepřením nástupu na palubu se rozumí odmítnutí přepravit cestujících leteckou
dopravou, přestože se tito přihlásili k nástupu na palubu za podmínek stanovených v čl. 3
odst. 2, Nařízení s výjimkou případu, kdy zde jsou přiměřené důvody odepřít jim nástup na
palubu, tj. například zdravotní důvody, důvody bezpečnosti nebo nedostatečné cestovní
doklady.63
Je nepochybné, že ustanovení čl. 4 Nařízení si klade za cíl přísněji upravit tzv.
overbooking (překnihování), tedy praxi, kdy dopravce prodá větší počet míst na konkrétní
spoj, než jaká je jeho fyzická kapacita. Dopravce přitom vychází ze zkušenosti, že se k odletu
obvykle nedostaví všichni cestující.
Dopravce může odepřít nástup na palubu tehdy, nepřihlásí-li se dostatečný počet
dobrovolníků, kteří akceptují odškodnění dohodnuté s dopravcem. Dobrovolník má nárok na
pomoc v souladu s čl. 8 Nařízení (tj. přesměrování nebo vrácení ceny letenky). Pokud je
cestujícímu odepřen nástup na palubu nedobrovolně, má nárok na paušalizovanou finanční
kompenzaci dle čl. 7 a pomoc dle čl. 8 a 9.
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Pravidla mají formou vyhlášky federálního ministerstva dopravy (U.S. Department of
Transportation), která je publikována ve Sbírce federálních nařízení (Code of Federal Regulations)
14 C.F.R. § 250 (2011).
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Rozsudek SDEU ve věci C-173/07 Emirates Airlines – Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel
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Souborné služeb pro cesty, pobyty a zájezdy ve smyslu směrnice Rady 90/314/EHS.
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Čl. 1 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.
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Lze usuzovat, že zákonodárce nezamýšlel tímto ustanovením postihovat jiné důvody
odepření nástupu, než je právě překnihování. Výčet důvodů, na něž se definice odepření
nástupu na palubu nevztahuje, je uveden toliko demonstrativně. Okrajově se lze setkat
s individuálními pochybeními na straně dopravců, kdy např. z neznalosti není uznán platný
cestovní doklad. Finským soudem byla v této souvislosti vznesena žádost o rozhodnutí o
předběžné otázce, zda se úprava Nařízení 261 týká pouze překnihování z obchodních
důvodů.64
V praxi patří pravidla týkající se odepření nástupu k výkladově v zásadě nekonfliktním.
Přestože přesná statistická data k dispozici nejsou, lze se domnívat, že počet cestujících,
kterým byl odepřen nástup, není velký. Studie zpracovaná v roce 2010 pro Evropský
parlament uvádí v průměru 3 stížnosti národním dozorovým úřadům na jeden milion
přepravených cestujících.65
Pokud jde o problematické oblasti, zmínit lze praxi automatického rušení zbývajících
letových segmentů v případě nevyužití segmentů předchozích. Dopravci často trvají na tom,
aby byly jednotlivé letové segmenty využity důsledně v předem určeném pořadí. Snaží se tak
zabránit obcházení tarifu. Tzv. throw away ticketing označuje situaci, kdy cestující záměrně
využije pouze část letenky např. proto, že zpáteční letenka je levnější než jednosměrná.
Hidden cities ticketing označuje záměr cestujícího necestovat do destinace uvedené na
letence, ale ukončit cestu v přestupním bodě. Letenka do přestupního bodu by byla
nákladnější než let s přestupem zde do jiného cíle.
Nejčastější je situace, kdy cestující z nejrůznějších důvodů nenastoupí na let směrem
tam, ale chce využít přepravu směrem zpět. U tradičních síťových aerolinií jsou obvykle
letové kupóny při nevyužití jednoho z nich bez náhrady zrušeny. Méně obvyklá je tato praxe u
nízkonákladových dopravců, kteří zpravidla pro výpočet celkové ceny letenky používají prostý
součet cen pro jednotlivé segmenty.
Na základě nedávného vývoje judikatury soudů v některých evropských zemích lze
nicméně předpokládat změnu dosavadního přístupu u síťových dopravců. Odkázat je možné
zejména na judikát německého Spolkového soudního dvora (BGH), který sjednotil dosavadní
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Korkein oikeus (Finsko) ve věci C-22/11).
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Giorgia Aresu, Diego Artuso and Pietro Crovato (PricewaterhouseCoopers Advisory SpA), Consumer
Rights in Civil Aviation (study), Directorate General for Internal Policies, 2010, str. 27.
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rozkolísanou rozhodovací praxi jednotlivých nižších soudů tak, že zrušení všech zbývajících
segmentů při nevyužití jednoho z nich ve správném pořadí označil za nepřiměřené smluvní
ujednání a konstatoval jeho neplatnost.66 Podobný právní názor vyslovil Handelsgericht
Wien.67.Tato rozhodnutí jsou zajímavá v kontextu celoevropském, a to vzhledem ke směrnici
Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Dle čl. 6
Směrnice členské státy stanoví, že nepřiměřené podmínky použité ve smlouvě uzavřené
prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem nejsou podle jejich vnitrostátních
právních předpisů pro spotřebitele závazné a že smlouva zůstává pro strany závaznou za
stejných podmínek, může-li nadále existovat bez dotyčných nepřiměřených podmínek.
Podobný přístup soudní praxe lze proto zřejmě v budoucnu očekávat i v dalších evropských
zemích.
Někteří dopravci na vývoj v judikatuře zareagovali změnou přepravních podmínek.
Např. společnost Lufthansa nahradila původní ustanovení o zrušení zbývajících segmentů
letenky úpravou novou, podle níž sice nedojde k přímému zrušení, avšak cestující je povinen
uhradit tarifní rozdíl mezi původně zakoupenou a skutečně využitou přepravou. V praxi tak
např. cestující, který se rozhodne využít jen část zpáteční letenky v restriktivním tarifu,
doplatí rozdíl do dražšího tarifu jednosměrného ve vyšší knihovací třídě.
3.2.2. Zrušení letu
V praxi jde o daleko frekventovanější jev, než jakým je odepření nástupu. 68 Zrušením se
rozumí neuskutečnění letu, který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň
jedno místo.69
V případě zrušení letu mají dotčení cestující nárok na pomoc dle čl. 8 a 9 Nařízení, za
určitých podmínek pak také právo na finanční odškodnění dle čl. 7.
Cestující si tedy může zvolit mezi:
(i)

vrácením pořizovací ceny letenky, nebo má možnost zvolit
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Rozsudek Bundesgerichtshof sp.zn. Xa ZR 5/09.

67

Rozsudek sp. zn. 1 R 197/09f.
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V evropském průměru 15 stížností dozorovým orgánům na jeden milion cestujících, srov. Giorgia
Aresu, Diego Artuso and Pietro Crovato (PricewaterhouseCoopers Advisory SpA), Consumer Rights in
Civil Aviation (study), Directorate General for Internal Policies, 2010, str. 28.
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Čl. 1 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.
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(ii)

přesměrování do cílové destinace náhradním spojem.

V případě, kdy část letových segmentů byla využita, vrací se cestujícímu jen poměrná část
ceny letenky. To neplatí, pokud po zrušení letu již uskutečněná část cesty ztratila původní
smysl. Jedná se především o situace, kdy dojde ke zrušení návazného spoje v přestupním
bodě. V takovém případě je dopravce povinen bezplatně cestujícího přepravit zpět do místa
odletu a vrátit plnou cenu letenky.
Výkladově složitější je pojem přesměrování. Přesměrování musí být poskytnuto za
srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti, popř. v pozdější době podle
přání cestujícího. V aplikační praxi vyvstávají obtíže při určení, zda se srovnatelnými
dopravními podmínkami rozumí rovněž jiný druh dopravy, např. silniční a železniční. Někdy je
rovněž předmětem sporů, zda existuje nárok na přesměrování nejbližším dostupným spojem
téhož dopravce, nebo má cestující nárok na zajištění přepravy i spojem jiného dopravce.
Zejména v době uzavření vzdušného prostoru nad velkou částí Evropy po výbuchu vulkánu
Eyjafjallajökull v roce 2010 byla tato otázka často diskutována.
Judikatura SDUE dosud odpověď neposkytuje. Lze nicméně odkázat na stanovisko
Evropské komise, které za srovnatelné dopravní podmínky považuje taktéž pozemní dopravu
a přepravu jiným než smluvním dopravcem.70
Pokud si cestující zvolí variantu přesměrování, má právo též na pomoc ve smyslu čl. 9
Nařízení 261, tj. na přiměřené občerstvení, nezbytné ubytování přes noc a bezplatný přístup
ke komunikačním prostředkům. Nařízení předpokládá, že uvedená péče bude postiženým
cestujícím nabídnuta. Zkušenosti z aplikační praxe však často ukazují, že iniciativu ze strany
dopravce nelze v tomto směru vždy předpokládat. To lze přičíst jednak neefektivnímu
systému veřejnoprávního dozoru (viz. dále), kdy často chybí účinné sankce, které by
motivovaly k dodržování povinností, v druhé řadě je ovšem možné pochybovat o vhodnosti
zvolené právní úpravy. To platí zejména pro případy, kdy dojde k masivnějšímu narušení
pravidelnosti leteckého provozu a často není v technických možnostech dopravců péči
poskytovat. V případě nesplnění povinnosti péče se může cestující občanskoprávní cestou
domáhat náhrady škody, tedy zejména proplacení nákladů na péči, jež měla být nabídnuta.
Dotčení cestující mají v souladu s článkem 7 právo na paušalizovanou náhradu škody od
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě COM 174 (2011), str. 7.
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provozujícího leteckého dopravce, jestliže:
(i)

nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem
odletu, nebo

(ii)

nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před
plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim
umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a
dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném
čase příletu, nebo

(iii)

nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným
časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim
umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a
dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase
příletu.71

Výše paušalizované náhrady škody se v souladu s čl. 7 pohybuje v závislosti na
přepravní vzdálenosti a poskytnutém přesměrování v intervalu 125 až 600 EUR takto:
(i)

250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo 125 EUR je-li
poskytnuto přesměrování se zpožděním příletu do destinace do max. 2 hodin;

(ii)

400 EUR u všech letů v EU delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů
o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo 200 EUR je-li poskytnuto
přesměrování se zpožděním příletu do destinace do max. 3 hodin;

(iii)

600 EUR u všech ostatních letů, nebo 300 EUR je-li poskytnuto přesměrování
se zpožděním příletu do destinace do max. 4 hodin.

Dopravce se však povinnosti vyplatit paušalizovanou náhradu zprostí, pokud prokáže,
že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby
byla přijata všechna přiměřená opatření.72
Právě pojem „mimořádných okolností“ působil v praxi snad největší výkladové potíže.
71

Čl. 5 odst. 1 písm. c) Nařízení.

72

Čl. 5 odst. 3 Nařízení.
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Zákonodárce uvádí jako interpretační vodítko následující: „Tyto mimořádné okolnosti se
mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek
neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných
nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého
dopravce.“73
Spornou nicméně zůstávala otázka, zda lze za mimořádnou okolnost považovat
technickou závadu. Zde poskytla interpretační pravidlo judikatura SDEU, kdy Soudní dvůr
zaujal názor, že: „technická závada na letadle, která má za následek zrušení letu, nespadá pod
pojem „mimořádné okolnosti“ ve smyslu uvedeného ustanovení, s výjimkou situace, kdy je
daná závada způsobena událostmi, které svou povahou či původem nejsou vlastní běžnému
výkonu činnosti dotčeného leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole.“74 Soud
zvolil restriktivní výklad, který v podstatě vylučuje, aby mohla být drtivá většina technických
závad použita jako exkulpační okolnost.
SDEU judikoval v tom smyslu, že Montrealská úmluva nemůže určovat výklad
mimořádných okolností ve smyslu Nařízení.75 Soud tak navázal na kontroverzní rozsudek
v případu IATA.76 Tento výklad nicméně není bezvýhradně uznáván77, přičemž je poukazováno
na podobnost s exkulpačními důvody podle čl. 19 Montrealské úmluvy, kdy se dopravce může
zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že on, jeho zaměstnanci a zprostředkovatelé učinili
všechna opatření, která lze přiměřeně požadovat, k tomu, aby se předešlo škodě, nebo že
dopravce, jeho zaměstnanci či zprostředkovatelé nemohli taková opatření učinit. Nařízení pak
obsahuje následující text: „Stejně jako podle Montrealské úmluvy by měly být povinnosti
provozujících leteckých dopravců omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost
způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata
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Bod 14 recitálu Nařízení 261.
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Rozsudek Soudního dvora ve věci C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann proti Alitalia – Linee
Aeree Italiane SpA, bod 34.
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Rozsudek Soudního dvora ve věci C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann proti Alitalia – Linee
Aeree Italiane SpA, bod 33.
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Rozsudek Soudního dvora ve věci C344/04 IATA a ELFAA proti Department of Transport.
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Srov. Paul Stephen Dempsey, Avante O. Johansson, Montreal v. Brussels: Conflict of Laws on the
Issue of Delay in International Air Carriage, Air and Space Law, Volume 35 (2010), Issue 3, str. 220.
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všechna přiměřená opatření.“78

3.2.3. Zpoždění letu
Dotčeným cestujícím přísluší péče dle čl. 9 Nařízení v případě zpoždění letu, které
přesahuje limity dle čl. 6:
(i) o dvě hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo
(ii) o tři hodiny nebo více v případě všech letů V EU delších než 1500 kilometrů a všech
ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo
(iii) o čtyři hodiny nebo u všech ostatních letů.

Jestliže zpoždění trvá alespoň 5 hodin, mají cestující právo na vrácení ceny nevyužité
letenky spolu s případným návratem do místa odletu ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení
261 stejně jako u letů zrušených (viz výše).
Překvapivou interpretaci přinesl SDEU v rozsudku ve spojených věcech C402/07 a
C432/07, kde judikoval:
„Články 5, 6 a 7 nařízení č. 261/2004 musí být vykládány v tom smyslu, že pro účely
uplatnění nároku na náhradu škody lze na cestující zpožděných letů nahlížet stejně jako na
cestující zrušených letů, a že se tedy mohou dovolávat nároku na náhradu škody podle článku
7 uvedeného nařízení, jestliže z důvodu zpoždění letu utrpí ztrátu času tří nebo více hodin,
tedy jestliže dosáhnou cílového místa určení tři nebo více hodin po čase příletu původně
plánovaném leteckým dopravcem. Nicméně takové zpoždění nezakládá nárok na náhradu
škody ve prospěch cestujících, jestliže letecký dopravce může prokázat, že významné
zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit,
i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření, tedy okolnostmi, jež se vymykají účinné
kontrole leteckého dopravce.“79
Soudní dvůr dovodil aplikací principu rovného zacházení právo na paušalizované
finanční odškodnění. Rozhodnutí v uvedených věcech je nicméně přijímáno značně
rozporuplně. Znovu vyvstala do popředí otázka slučitelnosti takto vykládaného Nařízení 261
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Bod 14 recitálu Nařízení.
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Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C402/07 a C432/07, bod 69.
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s úpravou zpoždění v Montrealské úmluvě. Podrobněji se budu otázkou slučitelnosti Nařízení
s Montrealskou úmluvou zabývat níže. Vnitrostátní soudy reagovaly novými žádostmi o
rozhodnutí o předběžné otázce.80
Návrh Nařízení s paušalizovanou náhradou škody pro případ zpoždění nepočítal.
Komise v důvodové zprávě zdůvodnila svůj postoj tím, že cestující sice musí strpět obdobné
obtíže, nicméně zatímco u odepření nástupu na palubu a zrušení letu lze dopravce zpravidla
za tyto skutečnosti činit odpovědným, u zpoždění tomu tak vždy být nemusí.81
Soudní dvůr navíc sám určil hranici 3 hodin. Pokud zpoždění na příletu dosáhne či
přesáhne tuto hranici, vzniká cestujícímu nárok na odškodnění. Proč byla zvolena právě doba
tří hodin, není nicméně z odůvodnění rozsudku zřejmé. Před podobným postupem velmi
výstižně varovala ve svém stanovisku generální advokátka Eleanor Sharpston:
„Jakýkoliv číselně vyjádřený práh pro vznik nároku vymezuje dvě skupiny – těch
šťastných a těch nemajících štěstí – a při stanovení takového prahu musí být zákonodárce
opatrný, aby neporušil zásadu rovného zacházení. Zákonodárce má právo stanovit číselnou
hodnotu a pak ji obhajovat jako objektivně odůvodněnou, je-li jeho volba zpochybňována
jako porušení této zásady. Skutečný výběr takové magické hodnoty je legislativní výsadou.
Pokud jde o to, že výběr jakékoliv hodnoty je do jisté míry svévolný, jeho svévolnost spadá do
této výsady (prostor pro legislativní uvážení).
Zákonodárce Společenství tedy může vybrat konkrétní časový limit (23 a půl hodiny, 24
hodin, 25 hodin nebo 48 hodin – kterýkoliv z nich) vedoucí ke vzniku práva na náhradu škody.
Soudní dvůr tak učinit nemůže. Jakékoliv číslo, jež by jím mělo být vybráno, by do nařízení
vneslo něco, co jednoduše neobsahuje a bylo by soudním přisvojováním této legislativní
výsady.“82
Se stanoviskem generální advokátky lze podle mého názoru plně souhlasit. Text nařízení
nezakládá žádnou oporu pro volbu právě 3 hodin jako rozhodující hranice. Soudní dvůr navíc
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Např. Amtsgericht Köln ve věci C-581/10; High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench
Division (Administrative Court) ve věci C-629/10.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla náhrad
a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů, KOM (2001) 784, bod 23.
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Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston, spojené věci C402/07 a C432/07, body 93 a 94.
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ve snaze provést výklad v souladu s principem rovného přístupu sám nové nerovnosti
zakládá. Může nastat paradoxní situace, kdy cestující letu delšího než 3500 km při zpoždění o
3 hodiny dosud nemá nárok na základní péči, např. občerstvení, avšak již by mu měl vznikat
nárok na finanční odškodnění 600 EUR.
Exkulpace na základě mimořádných okolností je možná i v případě náhrady škody
způsobené zpožděním, nelze ji však použít pro povinnost poskytnout pomoc ve smyslu čl. 9.
3.2.4. Prosazování nařízení 261/2004
Z hlediska prosazování toho, aby byly povinnosti uložené právní úpravou ze strany
dopravců řádně naplňovány, můžeme rozlišovat dvě roviny: soukromoprávní a veřejnoprávní.
3.2.4.1. Veřejnoprávní rovina
Pokud jde o rovinu veřejnoprávní, Nařízení 261 v čl. 16 ukládá členským státům, aby
určily subjekt (NEB – National Enforcement Body), odpovědný za prosazování Nařízení pro
lety z letišť umístěných na území tohoto státu a lety z třetích zemí na tato letiště. Členské
státy jsou také povinny zavést ve svých vnitrostátních právních řádech účinné, přiměřené a
odrazující sankce.
Pokud jde o Českou republiku, byl jako NEB určen Úřad pro civilní letectví. Do zákona
49/1997 Sb., o civilním letectví, byly vloženy dvě nové skutkové podstaty správních deliktů ve
smyslu § 93 odst. 2 písm. t) a u). Ve správním řízení může být uložena pokuta do 5 000 000 Kč.
Česká republika, podobně jako většina členských států, zvolila pro veřejnoprávní
prosazování Nařízení 261 prostředky práva správního. Druhou možnou cestou je právo trestní.
Touto cestou se vydala např. Velká Británie, kde tamní pověřený subjekt (Civil Aviation
Authority) může podat obžalobu u trestního soudu, který případně sankci uloží.
Veřejnoprávní systém prosazování je často předmětem kritiky, a to z několika pohledů.
Podle mého názoru může být spornou již sama otázka, zda je systém veřejnoprávních sankcí
z hlediska proporcionality nutný a nestačily by prostředky práva soukromého. Za podstatnější
výtku lze však považovat to, že na základě takto pojatého systému není Nařízení 261
aplikováno na území všech členských států jednotně. Rozdíly můžeme najít nejen
v přístupech práva správního a práva trestního, ale i uvnitř každého z nich. Z hlediska principu
rovného zacházení je podle mého názoru nežádoucí, aby totéž deliktní jednání bylo
postihováno v jednotlivých státech různě, ačkoliv má stejný negativní dopad. Diametrálně
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odlišný přístup jednotlivých států může ve svém důsledku mít negativní dopad na vnitřní trh a
zvýhodňovat některé dopravce nad jejich konkurenty.
Příkladů, které popisují neuspokojivé fungování systému veřejnoprávního prosazování
lze uvést vícero. Rád bych poukázal alespoň na některé z nich. Tak zatímco v Rumunsku může
být uložena pokuta do 600 EUR, ve Španělsku se její maximální výše může vyšplhat ke
4 000 000 EUR.83 Zatímco v Itálii bylo mezi lety 2005 až 2008 uloženo 452 sankcí, ve 13
členských státech nebyla v témže období uložena ani jediná sankce.84 Slovensko a Lotyšsko
přiznaly, že jejich vnitrostátní právní úprava vůbec neumožňuje uložit sankci dopravci, který je
registrován v jiném členském státě.85
3.2.4.2. Soukromoprávní rovina
Domáhat se nároků z Nařízení 261 mohou postižení cestující prostředky soukromého
práva. V oblasti mezinárodní letecké přepravy je třeba zkoumat otázku soudní příslušnosti.
V praxi se také objevily spory o promlčení.
Pokud jde o příslušnost soudů, je třeba ji určit v souladu s nařízením Rady (ES) č.
44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech (Brusel I). Dle konstantní judikatury ESD jsou nároky vyplývající z Nařízení odlišné od
nároků z Montrealské úmluvy. Z tohoto důvodu nelze při určování soudní příslušnosti použít
čl. 33 Montrealské úmluvy.
Ve věci Rehder86 Soudní dvůr vyložil zvláštní příslušnost dle čl. 5 bod 1 písm. b) Nařízení
Brusel I v tom smyslu, že příslušným je soud v místě sjednaného odletu a příletu letadla dle
přepravní smlouvy, a to dle volby žalobce. Zůstává taktéž zachována obecná příslušnost dle čl.
2 Nařízení Brusel I, kdy lze žalovat v členském státě místa bydliště žalovaného. Výše uvedená
pravidla platí tehdy, má-li žalovaný bydliště na území členskému státu. V opačném případě by
soud určoval svou příslušnost na základě norem svého vnitrostátního práva.
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Srov. Stear Davies Gleave. Evaluation of Regulation 261/2004 : Final Report. [s.l.] : [s.n.], 2010.str.45.
Dostupné
z
WWW:
<http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/doc/2010_02_evaluation_of_regulation_261200
4.pdf>.
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Tamtéž s. 49.
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Tamtéž s. 61 a 62.
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Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-204/08 Peter Rehder proti Air Baltic Corporation.
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Lze konstatovat, že výklad nařízení Brusel I ve věci Rehder otevírá dveře k co
nejsnazšímu uplatňování nároků cestujícími. Lze předpokládat, že restriktivnější přístup SDEU
k soudní příslušnosti by mohl praktickou vymahatelnost nároků vyplývajících z Nařízení 261
v soukromoprávní oblasti do značné míry eliminovat. S přihlédnutím k naznačené nízké
efektivitě prosazování v rovině veřejnoprávní by takový postup jistě nevedl k naplnění smyslu
Nařízení 261, kterým je zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících.
Pokud jde o otázku promlčení, je třeba opět vycházet z toho, že SDEU považuje po
stránce hmotného práva nároky z Nařízení 261 a Montrealské úmluvy za oddělené. Je proto
nutné na základě kolizních norem aplikovat použitelná vnitrostátní pravidla v oblasti
promlčení.87 Opět tak může v rámci jednotlivých členských států docházet k odlišné úpravě
téže situace, což nepovažuji u evropského nařízení za šťastné.
V rovině soukromého práva lze dále zmínit existující mechanismy mimosoudního řešení
sporů. V řadě členských států funguje systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
(ADR). Obvyklými fázemi těchto systémů jsou kvalifikovaná rada, mediace a rozhodčí řízení.
Systémy ADR jsou v jednotlivých státech značně různorodé. Liší se zejména tím, zda je účast
na nich povinná a rozhodnutí právně závazné.
Na přeshraniční úrovni v rámci EU funguje také síť Evropských spotřebitelských center
(ECC-Net) spolufinancovaná Evropskou komisí a členskými státy. Síť zabezpečuje neformální a
bezplatné poradenství, na základě něhož se cestující dozví, zda lze jím tvrzený nárok
považovat za důvodný po právní stránce. V případech, které jsou vyhodnoceny jako
oprávněné, se centra formou mediace pokusí zajistit uspokojení nároku mimosoudní cestou.
3.2.5. Slučitelnost Nařízení 261/2004 s Montrealskou úmluvou
Otázka slučitelnosti Nařízení 261 s Montrealskou úmluvou je z pohledu doktríny
spornou.
Montrealská úmluva v čl. 19 stanoví, že dopravce odpovídá za škody způsobené
zpožděním letecké dopravy cestujících, zavazadel nebo nákladu.
V článku 29 je zakotven princip exkluzivity následovně:
„Při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu je jakákoli žaloba na náhradu škody,
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Srov. např. rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundegerichtshof) sp. zn. Xa ZR 61/09.
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která vznikla ať již podle této úmluvy nebo ze smlouvy nebo z porušení právní povinnosti
anebo jinak, přípustná pouze v souladu s podmínkami a s limity odpovědnosti stanovenými
touto úmluvou, aniž by došlo k újmě určených osob, které mají právo vznést žalobu a při
určení jejich příslušných práv. Ve všech takových žalobách jsou represivní, exemplární a jiné
nenahraditelné škody nevymahatelné.“
Již ze samého plného názvu Montrealské úmluvy je zřejmý její hlavní účel - sjednocení
pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu. Princip exkluzivity je nepochybně jedním
z prostředků, který má k naplnění účelu úmluvy napomoci.
Sdružení leteckých dopravců IATA (International Air Transport Association) a
ELFAA (European Low Fares Airline Association), která zastupují drtivou většinu leteckých
dopravců, namítala neplatnost Nařízení 261 hned z několika důvodů. Jedním z nich byla právě
neslučitelnost s exkluzivitou Montrealské úmluvy. Prostřednictvím správní žaloby se případ
dostal před anglický High Court, který předložil SDEU žádost o rozhodnutí v několika
předběžných otázkách.
Ve věci C344/04 IATA a ELFAA nebylo pochyb o tom, že Montrealská úmluva je součástí
práva Unie a jsou jí vázány orgány Unie (včetně samotného Soudního dvora) i členské státy.
IATA a ELFAA spatřovaly rozpor čl. 6 Nařízení 261, který ukládá dopravcům povinnost péče,
aniž by připouštěl exkulpační důvod mimořádných okolností, s čl. 19 a 22 Montrealské
úmluvy, které ve vymezených případech odpovědnost dopravce vylučují.
V rozsudku SDEU poprvé vyslovil tezi, že nároky z Nařízení 261 a Montrealské úmluvy
jsou obsahově oddělené a tyto dva předpisy se vzájemně doplňují. Konkrétně v případě
zpoždění Soudní dvůr došel k závěru, že všem cestujícím vznikají podobné újmy, které mohou
být do určité míry kompenzovány standardizovanými náhradami. Takovou plošnou újmu lze
řešit prostředky Nařízení 261, tj. pomocí ve formě občerstvení, nezbytného ubytování a
dokonce, jak bylo judikováno později ve věci Sturgeon, i paušalizovanou peněžní náhradou.
Na druhé straně dle názoru Soudního dvora vzniká každému z cestujících újma
individuální, která podléhá režimu Montrealské úmluvy. SDEU došel k závěru, že
s Montrealskou úmluvou je slučitelné, aby zákonodárce Společenství poskytl standardizované
okamžité náhrady cestujícím formou nařízení.
Výklad spočívající v oddělení nároků z Nařízení 261 od Montrealské úmluvy byl ze
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strany Soudního dvora dále potvrzen ve věcech Wallentin-Hermann88, Rehder89 a Sturgeon90
a lze jej tak třeba pokládat za ustálenou judikaturu. Popsaný přístup SDEU je nicméně částí
doktríny vnímán značně kriticky.91
Z hlediska negativních dopadů tohoto postoje Soudního dvora lze poukázat také na
praktickou nepoužitelnost obsáhlé judikatury k Varšavské a Montrealské úmluvě. Řada otázek
plynoucích z aplikace Nařízení 261 není dosud přesvědčivě zodpovězena, faktické vyloučení
použitelnosti judikatury k Varšavské a Montrealské úmluvě tak vede k právní nejistotě. Na
druhé straně je zachován účel Nařízení 261, tj. především dosažení vysokého stupně ochrany
cestujících, potažmo spotřebitelů. Otázkou zůstává, zda není přístup Soudního dvora účelový
až příliš. Novou vlnu kritiky spustilo rozhodnutí ve věci Sturgeon.

3.3.Transparentnost leteckých tarifů
Konečná cena letenky se obvykle skládá z několika složek. Kromě samotného jízdného
(tarifu) jsou běžně účtovány i další položky v podobě rozličných daní a poplatků. V zásadě lze
tyto daně a poplatky rozdělit na ty, které vybírá dopravce pro sebe a ty, které jsou vybírány
pro třetí strany.
Daně a poplatky třetím stranám mohou být vybírány ve prospěch státu či dalších
subjektů na základě obecně závazných předpisů na jedné straně, na druhé straně však
mohou mít i původ smluvní. Příkladem odvodů ve prospěch veřejné správy může být daň z
přidané hodnoty (u vnitrostátních letů) či zvláštní daně uvalené některými státy na leteckou
dopravu. 92 Naopak letištní poplatky mají obvykle smluvní základ a dopravce je odvádí
provozovateli letiště.
Poplatkem, který není odváděn třetím stranám, je např. palivový příplatek, poplatek za
88

C-549/07.
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C-204/08.
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Spojené věci C402/07 a C432/07.
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Srov. např. Wegter, Jorn J.: The ECJ Decision of 10 January 2006 on the Validity of Regulation
261/2004: Ignoring the Exclusivity of the Montreal Convention, Air and Space Law 2006 p.133-148;
Stephen Dempsey, Paul & Svante O. Johansson. ‘Montreal v. Brussels: The Conflict of Laws on the
Issue of Delay in International Air Carriage’. Air and Space Law 35, no. 3 (2010) s. 207–224.
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Tento druh daně je vybírán např. ve Velké Británii, Irsku a nově v Německu a Rakousku. Výše daně
se obvykle odvíjí podle délky letu a třídy.
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vystavení letenky (ticket service charge) a řada volitelných poplatků za dodatečné služby,
které někteří dopravci účtují (poplatky za zapsaná zavazadla, odbavení na letišti, rezervace
konkrétního sedadla apod.).
Ještě před několika málo lety bylo na evropském trhu běžnou praxí publikování cen
letenek bez daní a poplatků. Tyto praktiky měly nežádoucí dopad jak v oblasti ochrany
spotřebitele, tak i na hospodářskou soutěž. Za nejvýznamnější negativní faktor lze považovat
poplatky neodváděné třetím stranám, jejichž výši si určuje sám dopravce. Tato situace vedla k
velmi omezené možnosti spotřebitele reálně zhodnotit jednotlivé nabídky a zvolit tu
nejvýhodnější. Dopravci byli konkurenčním bojem motivováni k přesunu co největší části
ceny z běžného tarifu do poplatkové části. Zpravidla se cena přesouvala do palivového
příplatku. Docházelo až ke kuriózním případům, kdy byly inzerovány dokonce záporné ceny,
ačkoliv cestující pochopitelně za let zaplaceno nedostal, naopak po přičtení poplatků byla
cena kladná.
V této souvislosti je možné podotknout, že inzerce není jediným důvodem pro přesuny
z tarifní do poplatkové části. Svou roli hrají další dva důvody. Prvním z nich je vyplácení
provizí smluvním prodejcům letenek, kdy provize je obvykle určena jako určité procento z
ceny tarifu, nikoliv už poplatkové složky. Druhým důvodem, který se žel projevuje s čím dál
větší intenzitou i v současnosti, jsou věrnostní programy leteckých dopravců. Věrnostní
program obvykle umožňuje určitý počet zákazníkem nashromážděných bodů (mil) směnit za
volnou letenku. Běžně však cestující v rámci bonusové letenky musí uhradit přidružené
poplatky, včetně palivových. Výše poplatků se přitom liší dle jednotlivých knihovacích tříd
(booking classes) a pro bonusové letenky je zpravidla jednou z nejvyšších. Opět tak dochází k
paradoxním situacím, kdy bonusová letenka je v praxi díky rozdílné výši palivového příplatku
někdy dražší než letenka běžně placená (revenue ticket).
Domnívám se, že veškeré daně a poplatky, které na základě obecně závazného právního
předpisu nejsou odváděny třetí straně, by měly být zásadně zahrnuty v tarifní složce letenky,
aby nemohlo docházet k situacím popsaným v předchozím odstavci. To platí především o
palivovém příplatku, jehož výši si dopravce určuje dle vlastní úvahy. Jsem toho názoru, že
současný postup řady dopravců by měl být předmětem zájmu státních dozorových orgánů na
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úseku tzv. nekalých obchodních praktik.93
V současné době je transparentnost leteckých tarifů upravena kapitolou IV Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování
leteckých služeb ve Společenství. Pro lety z členských států musí být vždy uváděna konečná
cena zahrnující použitelný letecký tarif nebo leteckou sazbu, jakož i všechny uplatnitelné
daně, poplatky, přirážky a platby, jež jsou nevyhnutelné a předpokládané v okamžiku
zveřejnění. Pokud jsou k tarifu účtovány dodatečné poplatky, musí být uvedeny vedle
konečné ceny. Tarify musí dále v době nabídky či zveřejnění obsahovat použitelné podmínky.
Nařízení rovněž ukládá sdělování volitelných dodatečných poplatků jasným, průhledným a
jednoznačným způsobem na počátku každé rezervace. Cestující je mají přijímat toliko na
základě projevu vůle (tzv. opt-in). Nemá tak docházet k předvybrání dodatečných služeb,
které by cestující musel odmítnout (opt-out).
Bohužel lze konstatovat, že s mírou dodržování výše uvedených pravidel unijní
zákonodárce zřejmě nemůže být zcela spokojen. K problematickým bodům patří stále častější
poplatky, které lze považovat za volitelné spíše jen v teoretické rovině a zavedený způsob
informování cestujících o tarifních podmínkách.
Pokud jde o volitelné poplatky, ty nemusí být součástí zveřejňované ceny letenky. V
praxi se lze setkat ovšem s poplatky, kterým se cestující může vyhnout jen velmi obtížně. Jako
příklad lze uvést poplatky spojené s platbou, kdy je v základní ceně nezřídka zahrnuta pouze
neobvyklá forma platby, zejména ve formě vzácně se vyskytujících platebních karet. Obvykle
jde o karty Visa Electron či MasterCard Prepaid, popř. též vlastní (tzv. co-brandové) platební
karty vydávané ve spolupráci pouze s jednou či několika bankami. Tato praxe byla shledána
jako protiprávní např. Spolkovým soudním dvorem94, přesto nadále v poměrně široké míře
pokračuje. Definitivně by měla skončit nejen v letecké dopravě po transpozici nové Směrnice
o právech spotřebitelů.95 Napříště by obchodník neměl účtovat za platbu poplatek převyšující
jeho náklady s ní spojené. Až čas ukáže, zda bude tato právní úprava v praxi funkční. Dle
mého názoru je velmi snadné ji obejít a prostřednictvím spřátelených společností
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu.
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Rozsudek Bundesgerichtshof sp. zn. Xa ZR 68/09.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů.
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poskytujících platební služby poplatky udržet v libovolné výši.
Další v praxi poměrně problematickou otázkou je míra informování cestujících o
tarifních podmínkách. Nezřídka cestující nejsou informováni dostatečným způsobem.
Zejména to platí, pokud jsou tarifní podmínky přístupné pouze ve formě, v níž se ukládají v
globálních rezervačních systémech. Tato forma je pro běžného uživatele velmi obtížně
srozumitelná. Situaci lze demonstrovat na příkladu letenky Českých aerolinií z Prahy do
Barcelony, jejíž plné tarifní podmínky jsou v rozsahu 22 stran A4. Podrobné tarifní podmínky
jsou některými dopravci zveřejňovány na webových stránkách u konkrétní ceny. Ne vždy jsou
však úplné a někdy chybí zcela.
Podobná právní úprava nařizující dopravcům inzerovat pouze konečnou cenu letenky
včetně povinných daní a poplatků nabude v účinnosti v blízké době i ve Spojených státech.
Mělo by se tak stát 24. ledna 2012.96

3.4.Přeprava osob tělesně postižených a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace
Od 26. července 2008 je v celém rozsahu účinné Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, které si klade za cíl odstranit diskriminaci a
umožnit svobodu pohybu všem osobám bez ohledu na možné zdravotní postižení.
Oprávněným subjektem je osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku
snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého
nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny
zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována
odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem
cestujícím97, pokud užívá nebo má v úmyslu užít letiště umístěné v členském státě ke
komerční letecké přepravě. Oprávněná osoba jednak nesmí čelit diskriminaci, jednak jí musí
být poskytnuta nezbytná pomoc.
Z důvodů zdravotního postižení v zásadě nelze odmítnout provést rezervaci nebo
nepřijmout na palubu cestujícího s platnou rezervací. Pravidlo nicméně neplatí absolutně.
96

Srov. tiskovou zprávu Ministerstva dopravy Spojených států (U.S. Department of Transportation)
DOT 51-11, dostupné online z http://www.dot.gov/affairs/2011/dot5111.html.
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Čl.2 písm. a) Nařízení č. 1107/2006.
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Cestující nemusí být přepraven, pokud by nebyly splněny požadavky na bezpečnost letového
provozu stanovené právními předpisy nebo pokud velikost letadla či jeho dveří přepravu
konkrétní osoby neumožňují. Pokud tato situace nastane, má cestující nárok na přesměrování
náhradním spojem nebo vrácení ceny letenky.
Povinnost poskytnout cestujícím se zdravotním postižením pomoc nutnou k
uskutečnění přepravy má především provozovatel letiště, jeho povinnosti vypočítává příloha I.
Menší část asistence poskytuje dopravce, seznam je uveden v příloze II. Pomoc je zásadně
poskytována bezplatně.
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4. Specifická zkušenost sítě Evropských spotřebitelských center ve
vztahu k letecké dopravě
4.1.Síť Evropských spotřebitelských center
Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) zahrnuje jednotlivá centra v 26
členských státech EU98 a dále v Norsku a na Islandu. V rámci České republiky je centrum
provozováno při České obchodní inspekci. Projekt je financován Evropskou komisí a členskými
státy. Jeho primárním účelem je zvyšování důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh. Prostředky
k dosažení tohoto cíle jsou jednak informační a poradenská činnost, na straně druhé pak
přímé zapojení center při řešení konkrétních stížností spotřebitelů na obchodníky. Síť ESC je
zaměřena výlučně na případy přeshraniční povahy, kdy obchodník a spotřebitel mají
sídlo/bydliště v různých členských státech.
Přidruženým účelem fungování sítě je rovněž získávání údajů o praktické aplikaci
evropského práva, přičemž výsledky jsou ze strany EK využívány taktéž k vyhodnocení
potřeby vzniku či změny právní úpravy na evropské úrovni. Data shromážděná sítí jsou
využívána k publikaci zpráv o jednotlivých úsecích agendy. Nejdůležitějšími jsou v tomto
směru oblasti elektronického obchodu (e-commerce) a letecké dopravy. V říjnu 2011 vydala
síť ESC zatím poslední zprávu o letecké dopravě.99 V roce 2012 se připravuje vydání zprávy
specificky zaměřené na oblast platebních prostředků v letecké dopravě a možného užívání
nekalých obchodních praktik leteckými dopravci při měnové konverzi.

4.2.Činnost ECC-Net na úseku letecké dopravy
Jak bylo naznačeno výše, síť ESC poskytuje jednak obecné informace o právech
spotřebitelů, na straně druhé pak spotřebitelům pomáhá řešit konkrétní stížnosti.
Mezi lety 2005 až 2010 stoupl celkový počet případů řešených sítí ze 43 115 na 71 292.
Z těchto 71 292 případů se letecké dopravy týkalo v roce 2010 celkem 12 622, tedy 18%.
Vývoj počtu řešených případů znázorňuje následující graf. Levý sloupec znázorňuje počet
žádostí o obecné informace, pravý sloupec pak počet konkrétních stížností.
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V současné době není vzhledem k rozpočtovým opatřením provozováno centrum v Řecku.

99

ECC-Net. ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011 : in the aftermatch of the "Volcano Ash Crisis".
[s.l.] : Elander Sverige AB, 2011.
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Graf 1: ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011, str. 21.

V rámci statistik sítě ESC lze také vysledovat počty případů, které se týkají přepravy
zavazadel (tj. zejména aplikace Montrealské úmluvy) a cestujících (především Nařízení
261/2004). Horní křivka znázorňuje vzrůstající počet stížností, jež se týkají přepravy
cestujících. Spodní křivka grafu pak zobrazuje v zásadě stagnující počet stížností v oblasti
přepravy zavazadel. Pouze 14% stížností se v roce 2010 týkalo přepravy zavazadel, celých 86%
tedy připadá na přepravu cestujících.
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Graf 2 ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011, str. 22.
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Při řešení případů fungují jednotlivá centra jako síť, účelem je pokud možno co nejvíce
usnadnit nalezení řešení jak spotřebiteli i obchodníkovi, dále pak překonat možné jazykové i
jiné bariéry v komunikaci mezi stranami. Pokud je k řešení spotřebitelské stížnosti třeba
kontaktovat obchodníka, spotřebitel i obchodník komunikují vždy s centrem ve svém
domovském státě. Centra ve státě obchodníka a spotřebitele pak mezi sebou spolupracují při
výměně informací. V jednoduchých případech, kdy kontakt s obchodníkem není nutný,
vyřizuje případ centrum ve státě spotřebitele.
V roce 2010 bylo předáno centru ve státě obchodníka 35% z celkového počtu případů
na úseku letecké dopravy. ESC v domovském státě dopravce se následně snaží dosáhnout
mimosoudního řešení sporu dopravce a cestujícího. Smírného řešení sporu bylo v roce 2010
dosaženo v 31% případů, 19% případů bylo předáno jiným organizacím (zejména systémy
ADR a národní dozorové orgány).
Výše prezentovaná data sítě ESC představují pochopitelně pouze zlomek všech případů,
které se v Evropě letecké dopravy týkají. Je tomu tak jednak proto, že zdaleka ne všichni
postižení cestující se na síť ESC se svým dotazem či stížností obrátí, v druhé řadě pak proto, že
síť ESC se nezabývá stížnostmi spotřebitelů na dopravce se sídlem v domovském státě
spotřebitele. Přesto se domnívám, že se jedná o data cenná.
Počet případů v oblasti letecké dopravy kontinuálně stoupá. Rychlý nárůst v roce 2010
lze vysvětlit především krizí v souvislosti s uzavřením vzdušného prostoru nad Evropou po
erupci islandského vulkánu. Svou roli při nárůstu počtu řešených případů může hrát
samozřejmě i zvýšené úsilí v oblasti informování veřejnosti o právech cestujících na úrovni
Evropské komise i sítě ESC.

4.3.Doporučení sítě ESC v oblasti letecké dopravy
Přestože data, která má síť ESC k dispozici nejsou jistě úplná, lze říci, že jde o
pravděpodobně nejucelenější kategorizovanou databázi spotřebitelských stížností, která je
založena na vcelku reprezentativním vzorku populace. Poznatky, které síť ESC na základě
kontaktů s cestujícími, dopravci a orgány veřejné správy získala, lze využít jako podklad pro
doporučení ke změnám legislativy i změnám v organizaci plnění úkolů v rámci veřejné správy.
Zpráva o letecké dopravě z roku 2011 shrnuje doporučení, ke kterým síť ESC dospěla.
Poznatky sítě potvrzují neochotu cestujících domáhat se svých práv v rámci soudního
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řízení. Spotřebitelé zmiňují zejména obavy z délky a nákladů soudního řízení. V této
souvislosti ECC-Net doporučuje další rozvoj systémů alternativního řešení sporů (ADR).
Systémy ADR mají dlouhou a poměrně úspěšnou tradici v severských zemích. V řadě jiných
států nicméně příliš efektivně nefungují, to platí mj. i o České republice. Zkušenosti
skandinávských států ukazují, že lze využít nástroje, které by motivovaly dopravce k účasti na
ADR, která je obvykle dobrovolná. V některých státech fungují poměrně úspěšně černé listiny
nespolupracujících obchodníků. U nich ovšem velmi záleží na tom, jak intenzivně jsou
veřejností vnímány při rozhodnutí o koupi. Dalším nástrojem může být systém pokut, které
by obchodník, který se nechtěl účastnit systému ADR, zaplatil tehdy, pokud by neuspěl
v následném občanskoprávním soudním sporu.
V oblasti přepravy zavazadel se ECC-Net setkává s několika problematickými body. Lze
jmenovat poměrně špatnou informovanost veřejnosti ohledně povinnosti uplatnit nárok
vyplývající z poškození zavazadla do 7 dnů a nárok ze zpoždění do 21 dnů. V této souvislosti je
navrhováno, aby potvrzení o nepravidelnosti (PIR) obsahovalo povinně upozornění na
nutnost uplatnění nároku vůči dopravci ve stanovené lhůtě a zároveň, aby cestující obdržel
formulář, pomocí něhož může nárok na náhradu škody následně jednoduše uplatnit.
Dopravci by měli přehledným způsobem informovat o věcech, které nesmějí být
přepravovány jako zapsaná zavazadla, to se týká především těch předmětů, u nichž dopravce
odmítá převzít odpovědnost za jejich ztrátu (např. cennosti, peníze, elektronika).
V oblasti nároku na péči v případě zpoždění letu se doporučuje, aby cestující, jemuž
péče nebyla nabídnuta, měl nárok na určitou fixní částku. To by mělo vést k vyšší motivaci
dopravců péči nabídnout, jak je jejich povinností. Právě nenabídnutí péče je jednou
z nejčastějších stížností ze strany cestujících. Pro jednotlivce jsou náklady spojené např. se
zakoupením občerstvení zanedbatelné. Z toho vyplývá i nízká motivace cestujících nárok na
proplacení nákladů vymáhat následně. Naopak pro dopravce může být poskytnutí péče
desítkám či stovkám cestujících konkrétního letu, jehož se provozní nepravidelnost týká,
poměrně zásadním nákladem. Je tak ekonomicky motivován právní povinnost nesplnit.
V rámci zvýšení přehlednosti právní úpravy se doporučuje sjednocení práv cestujících
při nepravidelnostech v přepravě osob i zavazadel do jediného právního předpisu. Očekávat
faktické nahrazení Montrealské úmluvy evropským nařízením nicméně patrně v současné
době není realistické.
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Doporučuje se vytvoření registru identifikačních dokladů, které budou všemi dopravci
bez výjimky akceptovány. Měla by se odstranit praxe, kdy některé doklady jsou akceptovány
pro překročení hranice, nicméně dopravce je jako identifikační doklad neuznává a neumožní
nástup na palubu.
Síť ESC doporučuje rovněž přijetí pravidel pro vyřizování reklamací. Jedná se např. o
otázku dostupnosti zákaznického servisu, který u některých dopravců není snadno přístupný
(např. pouze prostřednictvím faxu), dále pak o otázku délky vyřizování reklamace, která by
neměla být nepřiměřeně dlouhá. Česká republika má s právní úpravou vyřizování reklamací
vzhledem k §19 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dlouholeté zkušenosti. V rámci
EU je však obdobná legislativa nepříliš rozšířená. I v případě ČR do definice reklamace
nespadá uplatnění nároku na náhradu škody.
Stěžejním bodem je obecné zvýšení vymahatelnosti práva ve všech rovinách. Ve
veřejnoprávní rovině je nezbytné zlepšit fungování národních dozorových orgánů a jejich
spolupráci mezi sebou navzájem. V rovině soukromého práva se doporučuje snaha o vyšší
informovanost veřejnosti o možnostech zjednodušeného soudního řízení v rámci evropského
řízení o drobných nárocích.
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Závěr
Problematika právní regulace mezinárodní letecké přepravy je velmi rozsáhlá. V této
práci jsem se proto zaměřil na vybrané otázky, které považuji ze svého úhlu pohledu za
nejzajímavější. Výběr okruhů jsem provedl především s ohledem na mé nyní již více než
dvouleté působení v Evropském spotřebitelském centru pro Českou republiku. Mým cílem
bylo problematiku popsat z úhlu pohledu uživatele letecké dopravy, jeho práv a povinností
vůči dopravci. Právě v této oblasti učinila právní úprava v nedávné minulosti významný krok
kupředu a lze předpokládat, že se vyvíjet bude i nadále.
V první kapitole bylo pojednáno o milnících právní úpravy civilního letectví
v mezinárodním právu veřejném. Mezinárodní právo veřejné lze považovat za základ, na
němž právo civilního letectví dále staví. To platí zejména o Chicagské úmluvě, která nejen
ukotvuje základy konsenzu států o provozování letecké dopravy mezi nimi, ale dala vzniknout
i Mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO). ICAO je platformou, na které se letecké
právo v globálním měřítku rozvíjelo a rozvíjí.
Druhá část první kapitoly je věnována vztahu mezinárodní letecké přepravy
k mezinárodnímu právu soukromému. V tomto ohledu lze za zásadní považovat soudobou
evropeizaci odvětví. Z hlediska letecké dopravy a její potřeby unifikace právní úpravy lze
tento jev patrně považovat za správný. Pro oblast norem kolizních se stalo základním právním
předpisem Nařízení Řím I. Ačkoliv nelze změny oproti Římské úmluvě považovat za revoluční,
k vývoji jistě došlo. Z hlediska mého zaměření je podstatnou změnou určení práva státu
domicilu cestujícího za rozhodné v případě, kdy není volba práva pro přepravní smlouvu
stranami provedena. Ačkoliv se z mého pohledu jedná o pozitivní posun, nepovažuji jej za
zcela dostatečný. Nařízení Řím I chrání v řadě aspektů spotřebitele, v oblasti přepravních
smluv však ponechává dopravci možnost formou adhezní smlouvy rozhodné právo zvolit.
Nejsem přesvědčen o tom, že specifika letecké přepravy takovou výhodu pro dopravce
odůvodňují s ohledem na to, že např. pro prodejce spotřebního zboží platí, že mají-li v úmyslu
zaměřovat se na stát bydliště spotřebitele, musí se přizpůsobit alespoň kogentním normám
tohoto státu.
Druhá kapitola je věnována režimu odpovědnosti leteckého dopravce. Stručně popsán
je v ní vývoj Varšavského systému a jeho z velké části nahrazení modernizovanou
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Montrealskou úmluvou. Úspěšnost Montrealské úmluvy z hlediska počtu ratifikací považuji za
velmi zásadní. Jsem přesvědčen o tom, že svědčí o vysoké kvalitě právní úpravy. Úmluva
představuje podle mého názoru vyvážený kompromis mezi zájmy dopravců a cestujících. Na
základě osobních zkušeností při řešení případů v rámci sítě ESC si troufám říci, že je MÚ takto
vnímána i samotnými dopravci, což vede k větší míře jejího dodržování bez nutnosti řešení
sporů soudní cestou či jinými prostředky. Z naší zkušenosti vyplývá, že počet stížností
cestujících na porušení MÚ je poměrně malý. K nejčastějším praktickým obtížím patří otázka
prokazování výše škody na zavazadlech a posuzování přiměřenosti vynaložených nákladů
v souvislosti s nutnými potřebami, které je cestující nucen pořídit v případě zpoždění při
přepravě zavazadel. Častým předmětem soudních sporů je definování pojmu „nehody“ u
škod na zdraví, tyto případy jsou však naštěstí v porovnání s ostatními velice řídké.
Jestliže Montrealskou úmluvu považuji za vyvážený kompromis, musím zároveň vyjádřit
obavu v souvislosti s některými nedávnými rozhodnutími SDEU, které tento kompromis
mohou dle mého názoru narušit. V této souvislosti bych rád poukázal nejen na otázku
slučitelnosti MÚ s Nařízením 261/2004, jak ji SDEU vyložil, ale i na lehkost s jakou Soudní
dvůr připustil nárokování nemajetkové újmy v režimu MÚ.
Třetí kapitola se zabývá evropským rozměrem ochrany práv cestujících v letecké opravě.
Nosným kamenem je v tomto ohledu Nařízení 261. Tento právní předpis přinesl bez pochyby
celou řadu zásadních pozitivních změn, které zaručují ochranu slabší smluvní strany. Jakkoliv
jsem přesvědčen o tom, že tuto ochranu je třeba v celkovém pohledu vnímat velmi pozitivně,
jsem zároveň toho názoru, že je k jejímu rozsahu nutné přistupovat citlivě a vyváženě.
Judikatura SDEU objasnila řadu otázek, které vyvolávaly při výkladu Nařízení 261 spory.
Domnívám se však, že SDEU vyslovil i právní názory, se kterými lze velmi obtížně souhlasit. Za
nešťastný pokládám především výklad otázky nároku na finanční kompenzaci v případě
zpoždění o 3 hodiny a více, v širších souvislostech pak výklad Nařízení 261 ve vztahu
k Montrealské úmluvě, resp. otázce její exkluzivity.
Rozsudek SDEU ve věci Sturgeon, tedy o nároku na finanční kompenzaci při zpoždění
přesahujícím 3 hodiny, je nesmírně kontroverzní a osobně se přikláním k názoru, že není
správný nejen z důvodů právních. Po právní stránce je Soudnímu dvoru vytýkán zásah do
Montrealské úmluvy a kompetencí zákonodárce. Z hlediska širších ekonomických souvislostí
se osobně domnívám, že Soudní dvůr výklad nařízení příliš vychýlil směrem k zájmu
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cestujících. V praxi je tento výklad v mimosoudní rovině masově nedodržován. Obávám se, že
jeho důsledné uplatňování by představovalo pro dopravce neúnosnou ekonomickou zátěž,
která by měla negativní dopad na cenovou hladinu služeb, což bych považoval za vývoj pro
uživatele letecké dopravy celkově negativní.
Za slabou stránku praktického uplatňování Nařízení 261 považuji současný systém jeho
prosazování na úrovni národních dozorových orgánů (NEB). Dosavadní zkušenosti ukazují, že
přístup jednotlivých členských států k této otázce je velmi nekonzistentní a vytváří na trhu,
který by měl být jednotný, stěží odůvodnitelné rozdílné podmínky k podnikání. Významně se
liší jak výše uložených sankcí, tak i jejich počet. Za důkaz neefektivity systému považuji to, že
v řadě členských států nebyla dosud uložena jediná sankce, jiné státy zase sankce již uložené
nejsou schopny efektivně vymáhat.
Domnívám se, že vhodnou reakcí na neuspokojivé veřejnoprávní prosazování Nařízení
261 je posílení roviny soukromoprávní. V této souvislosti považuji za užitečné nejen posílení
systémů mimosoudního řešení sporů (ADR) a větší informovanost o evropském řízení o
drobných nárocích, ale domnívám se, že by bylo namístě uvážit posílení motivace cestujících
k tomu, aby se domáhali svých práv. V této souvislosti si umím představit např. poskytnutí
možnosti soudu, aby přiznal žalobci vyšší částku, než je skutečná výše škody za předpokladu,
že žalovaný svévolně v mimosoudní rovině právní povinnost nerespektoval. Ačkoliv koncept
punitive damages není kontinentální právní kultuře vlastní, jeho zavedení v rozumné míře
podporuji.
Závěrečná kapitola práce je věnována specifické zkušenosti sítě Evropských
spotřebitelských center v oblasti letecké dopravy. Síť ESC neřeší zásadní sporné právní otázky.
Jejím účelem je pomáhat v běžných sporech, kterých je ovšem v praxi drtivá většina. Za
přínos sítě považuji vedle jejího hlavního poslání, kterým je asistence spotřebitelům, také fakt,
že v rámci sítě jsou shromažďovány informace o praktickém fungování právních předpisů
v každodenních situacích. Takto shromážděná data mohou pomoci zákonodárci k zefektivnění
novotvorby a právního prostředí jako celku.
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English Abstract
Current Issues of Legal Regulation of International Carriage by Air
This thesis focuses on certain current issues connected to international carriage by air.
Air transport is vital and steadily growing part of global economy. Rapid growth of the sector
during 20th century also showed need for legal regulation reflecting its specifics.
The first charter of the thesis briefly reviews developments of international public law
since the beginning of the last century. International public law may be regarded as a
backbone of legal framework of civil aviation. This may be said mainly about the Chicago
Convention that not only provided essential consensus between states on basic rules for
international carriage by air, but also established the International Civil Aviation Organisation
(ICAO). ICAO may be regarded as an essential platform for establishing new legal framework
for aviation on global level.
The second part of chapter one deals with certain issues of international private law
related to carriage. In this respect it describes development from the Rome Convention of
1980 to EU Regulation Rome I. Differences between the two have been briefly described in
this section. Furthermore I deal with the controversial issue of choice of law in contract of
carriage between the carrier and passengers.
Chapter two focuses on regime of liability of air carriers. In this section I summarised
developments since the Warsaw Convention of 1929 till the Montreal Convention of 1999
with focus on liability for death or bodily injury and loss or damage to baggage and cargo.
Chapter three is targeted to air passenger rights in the context of current EU legislation.
Essential part of EU’s air passenger rights scheme is the Regulation (EC) No 261/2004
establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of
denied boarding and of cancellation or long delay of flights. Although the title may seem self
explanatory it is not always the case. Certain aspects of the regulation remain unclear.
Furthermore some of recent case law delivered by the Court of Justice of the European
Union tend to be anticipated as fairly controversial. In particular CJEU’s ruling on right to
compensation should a flight be delayed by 3 hours or more, gave rise to many discussions.
Finally chapter four focuses on experience of the European Consumer Centres Network
(ECC-Net) related to air passenger rights cases. This section provides readers with brief
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overview of ECC-Net activities in terms of carriage by air.
It has not been purpose of this thesis to deliver look into legal regulation of carriage by
air in its entirety. Contrary I focused on selected issues that are of particular interest from the
point of view of users of air transportation.
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Abstrakt
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Tato práce se soustředí na vybrané aktuální otázky spojené s mezinárodní leteckou
přepravou. Letecká doprava je důležitou a stale rostoucí součástí globální ekonomiky. Rychlý
růst odvětví během 20. století poukázal na potřebu právní regulace, která by zohledňovala
jeho specifika. Účelem této práce není přinést vyčerpávající popis právní úpravy letecké
přepravy, ale zaměřit se na problematiku významnou z hlediska jejích uživatelů.
První kapitola práce rekapituluje vývoj v mezinárodním právu veřejném od počátku
minulého století. Právě mezinárodní právo veřejné může být pokládáno za základ pro právní
rámec civilního letectví. To platí zejména o Chicagské úmluvě, která nejen znamenala
nezbytný konsenzus mezi státy o základních pravidlech mezinárodní letecké dopravy, ale dala
vniknout i Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO). ICAO je platformou pro
tvorbu právního rámce letectví v globálním měřítku.
Druhá část první kapitoly se zabývá některými otázkami mezinárodního práva
soukromého ve vztahu k přepravě. V tomto ohledu je popsán vývoj právní úpravy od Římské
úmluvy k Nařízení Řím I. Tato část práce se stručně zabývá rozdíly mezi těmito dvěma
předpisy. Dále se v ní zabývám kontroverzní otázkou volby rozhodného práva v přepravní
smlouvě mezi dopravcem a cestujícím.
Druhá kapitola je zaměřena na režim odpovědnosti leteckého dopravce. V této části
shrnuji vývoj od Varšavské úmluvy z roku 1929 k Montrealské úmluvě z roku 1999. Zaměřuji
se dále na odpovědnost za úmrtí či zranění cestujícího a na odpovědnost za ztrátu nebo
poškození zavazadel a nákladu.
Třetí kapitola se soustředí na práva cestujících v letecké dopravě v evropském kontextu.
Hlavní součástí systému práv cestujících v EU je Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké
dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
Některá ustanovení Nařízení zůstávají nadále nejasná, navíc jsou některé aktuální judikáty
Soudního dvora EU přijímány značně kontroverzně. Především rozhodnutí SDEU ve věci
kompenzace za zpoždění o 3 hodiny a více je předmětem mnoha diskuzí.
Závěrečná čtvrtá kapitola se soustředí na specifickou zkušenost sítě Evropských
spotřebitelských center (ECC-Net) ve vztahu k právům cestujících v letecké přepravě. Tato
část čtenáři stručně přibližuje činnost sítě ESC v oblasti letecké dopravy.
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