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1. Úvod 
 

V období posledních několika desetiletí zažívá přeprava a zejména silniční 

nákladní přeprava zboží rychlý a mohutný rozvoj a bez nadsázky lze říci, že je jedním 

ze stavebních kamenů ekonomiky každého státu. Dnes si již jen málokdo dokáže 

představit dobře fungující národní hospodářství bez rozvinuté dopravní infrastruktury a 

vyvinutého dopravního systému. V rámci celosvětového trendu pokračující unifikace a 

globalizace pak dochází také ke stálému zvyšování zájmu o dopravu mezinárodní, tedy 

o dopravu mezi různými státy. 

 

Jedním z nejdůležitějších oborů dopravy je beze sporu doprava nákladu po 

silnici. Právě mezinárodní silniční doprava představuje onen pověstný lakmusový 

papírek, který jako první podává zprávu o stavu hospodářství toho kterého státu. Její 

rostoucí objem je obvykle spolehlivým indikátorem fungující ekonomiky, zatímco její 

útlum svědčí o tom, že v hospodářském vývoji dochází ke zpomalení. I přes v současné 

době pokračující hospodářskou stagnaci s občasnými přechody do recese se lze 

domnívat, že význam mezinárodní silniční nákladní dopravy v příštích letech dále 

poroste, neboť má mezi ostatními obory dopravy výsadní pozici, která vychází 

především z toho, že je velmi flexibilní, a to jak v tom smyslu, že dokáže doručovat 

zboží takzvaně „door to door“,1 tak i v tom, že její sjednávání je poměrně rychlé a již 

v krátké době od objednávky může být silniční přeprava zahájena a uskutečňována. 

Další nespornou výhodou je relativní jednoduchost nakládání a vykládání zboží, kdy 

není ve většině případů zapotřebí využití žádné těžké a sofistikované techniky. Nejen 

nakládka a vykládka zboží je v oboru silniční nákladní dopravy jednoduchou záležitostí, 

ale samotná nákladní vozidla (tahače), popř. jejich návěsy, lze snadno naložit na jiný 

dopravní prostředek, čímž je umožněno jejich efektivní využití v rámci kombinované 

přepravy. Ke konci minulého století bylo do silniční dopravy po celém světě zapojeno 

                                                
1  Překládáno jako „z domu do domu“, přesněji pak přímo „ode dveří ke dveřím“. 
2  JIMÉNEZ, G. ICC Guide to Export-Import Basics: The Legal, Financial, and Transport Aspects of 
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přes 80 milionů dopravních prostředků.2 V České republice to v roce 2000 bylo 276 000 

nákladních vozů.3 Lze přepokládat, že tato čísla za posledních deset let výrazně a možná 

i několikanásobně vzrostla. Silniční přeprava počtem dopravních prostředků výrazně 

překonává jakýkoliv jiný dopravní obor a zjevně se tak jedná o nejoblíbenější a 

nejvyužívanější způsob přepravy zboží. Podíl kamionové přepravy na celkově 

přepraveném zboží se v rámci Evropské unie pohybuje v rozmezí 40 % až 50 %.4 

 

Oblast mezinárodní nákladní silniční přepravy je upravena zejména Úmluvou o 

přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen Úmluva CMR), 

která jasně stanoví závazná mezinárodní pravidla pro její provádění. 

 

S ohledem na vše výše uvedené je tato práce zaměřena především na 

mezinárodní nákladní přepravu silniční a s ní spojenou odpovědnost dopravce podle 

Úmluvy CMR. Nelze však opomenout ani podpůrnou národní úpravu, které je v této 

práci také věnována pozornost. 

 

2. Definice základních pojmů v přepravě 
 

I přesto, že je stejná terminologie v přepravě užívána již poměrně dlouho dobu, 

stále může definice některých pojmů činit problémy. Proto jsou v následujících 

odstavcích vysvětleny a objasněny základní pojmy s přepravním právem nejvíce 

spojené a v přepravním právu nejvíce používané. 

 

2.1. Doprava a přeprava 
 

Pojmy doprava a přeprava bývají v praxi často zaměňovány, ačkoliv se jejich 

význam podstatně liší. Teorie tyto pojmy rozlišuje a vykládá každý jinak. Dopravou se 

                                                
2  JIMÉNEZ, G. ICC Guide to Export-Import Basics: The Legal, Financial, and Transport Aspects of 

International Trade. Paris, France: ICC Pub., 1997, str. 185. 
3  NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava plus. Vyd. 2., přeprac. Praha: ASPI, 2003, str. 19. 
4  STANĚK, J., STEHLÍK, O. Problematické aspekty Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční nákladní dopravě s důrazem na články 30-33. Obchodní právo 10/2012, str. 356. 
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rozumí způsob, jakým k přemísťování osob a věcí dopravním prostředkem dochází. 

Jedná se tedy o proces charakterizovaný pohybem dopravních prostředků po dopravní 

cestě.5 Přepravu pak lze chápat jako samotnou činnost, jejímž prostřednictvím přímo 

dochází k přemísťování osob a věcí dopravními prostředky. Přepravou se také rozumí 

výsledný a užitečný efekt dopravy, což je v podstatě změna místa v prostoru a čase, 

kterou osoby a věci v důsledku přemístění zaznamenají. Kromě samotného 

přemísťování zahrnuje pojem přeprava také veškeré další služby, činnosti a aktivity 

s dopravou spojené. Může se jednat například o nakládku, vykládku, pojištění, celní 

záležitosti nebo logistiku.6 

 

2.2. Dopravce a přepravce 
 

K zaměňování pojmů doprava a přeprava v praxi dochází z toho důvodu, že 

rozdíly mezi nimi nejsou na první pohled příliš znatelné a jejich zaměnění nemá pro 

praxi žádné vážnější důsledky. Naproti tomu pojmy dopravce a přepravce jsou přísně 

rozlišovány jak praxí, tak teorií a nelze je v žádném případě zaměňovat. Dopravcem se 

rozumí právnická nebo fyzická osoba, která dopravu provozuje a provádí. Přepravcem 

se pak rozumí právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je doprava prováděna. 

Přepravcem je například odesílatel, příjemce nebo výrobce.7 

 

2.3. Dopravní a přepravní právo 
 

Dopravní právo je soubor právních norem upravujících především otázky 

správní povahy, kterými jsou mimo jiné podmínky pro provozování dopravy, povinnosti 

subjektů dopravu provozujících nebo působnost správních orgánů. V oboru silniční 

přepravy pak jde o podmínky provozu na pozemních komunikacích, pravidla 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a technickou způsobilost 

silničních vozidel. Přepravní právo, jehož problematika je zkoumána a řešena v této 

                                                
5  NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 16. 
6  NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 17. 
7  NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, str. 17. 
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práci, naproti tomu upravuje zejména práva a povinnosti dopravce a odesílatele, včetně 

jejich odpovědnosti v soukromoprávní rovině. 

 

2.4. Vnitrostátní a mezinárodní přeprava 
 

Vnitrostátní přepravou je taková přeprava, při které místo nakládky, místo 

vykládky a zároveň celá její trasa leží na území jediného státu. Na takovou přepravu se 

pak bude vztahovat národní právo státu, v rámci jehož hranic je prováděna a nebude bez 

dalšího podléhat mezinárodním předpisům a pravidlům. Mezinárodní přepravou se pak 

obecně rozumí přeprava, při které místo nakládky a místo vykládky leží na území dvou 

různých států, nebo také přeprava, při které se místo nakládky a místo vykládky sice 

nachází na území jednoho státu, ale taková přeprava je prováděna alespoň částečně přes 

území státu druhého.8 Mezinárodní přeprava zboží je součástí mezinárodního práva 

soukromého a tomu odpovídá i způsob úpravy pramenů práva a jejich druhy. Jaká 

přeprava se konkrétně považuje za mezinárodní, určují jednotlivé mezinárodní úmluvy 

přijaté v příslušných oborech přepravy. Například v případě, kdy místo nakládky i místo 

vykládky leží na území jednoho státu, nepůjde o přepravu dle Úmluvy CMR, ani pokud 

je provedena přes území jiného státu,9 protože taková situace není Úmluvou CMR 

upravena a její působnost tak není dána.10 

 

2.5. Obory přepravy 
 

Hlavním kritériem pro dělení oborů neboli druhů přepravy je typ použitého 

dopravního prostředku a dopravní cesty, po které je přeprava prováděna. Podle tohoto 

hlediska lze rozlišit pět hlavních druhů přepravy, kterými jsou přeprava silniční, 

železniční, letecká, vnitrozemská vodní a námořní. Je-li přeprava prováděna 

prostřednictvím nejméně dvou oborů dopravy, bude se jednat o přepravu 

                                                
8  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, str. 17 

a KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a ZUNT, V. Úvod do práva mezinárodního 
obchodu. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, str. 261.  

9  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 
rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 45. 

10  Čl. 1 odst. 1 Úmluvy CMR. 



 7 

kombinovanou, avšak pouze za podmínky, že zboží nebude z původního dopravního 

prostředku po celou trasu složeno. Nejznámější případy kombinované přepravy se pak 

vyskytují ve spojení přepravy silniční a přepravy železniční, vnitrozemské vodní nebo 

námořní, kdy je nákladní vozidlo i s přepravovaným zbožím naloženo po část přepravy 

na vlak (přeprava RoLa) 11 nebo na loď (přepravy RoRo a LoLo).12 

 

2.6. Kabotáž 
 

Kabotáží se rozumí vnitrostátní přeprava na území jednoho státu, kterou 

zajišťuje vozidlo registrované na území jiného státu v souvislosti s vytížením prázdné 

jízdy v mezinárodní přepravě.13 Kabotáž je v posledních letech velmi diskutované téma 

především s ohledem na její postupnou liberalizaci v rámci Evropské unie, ke které 

částečně došlo přijetím nařízení (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup 

na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy,14 které upravuje podmínky kabotáže. 

Uvolňování kabotáže má, i když s menší intenzitou, podle slov evropského dopravního 

komisaře Siima Kallase, pokračovat i nadále.15 Z pohledu spotřebitele je zpřístupňování 

dopravního trhu jistě výhodné, protože lze očekávat nárůst konkurence, což povede ke 

snížení cen za přepravu a potažmo i za zboží. Avšak i pro dopravce je nová úprava 

příznivá, jelikož mají větší šanci, že se jim podaří získat kabotáž pro své prázdné 

vozidlo. 

 

3. Metody právní úpravy a prameny práva mezinárodní 

přepravy 
 

                                                
11  Zkratka vznikla z německého slovního spojení „Rollende Landstraße“ (pohybující se silnice). 
12  Zkratky vznikly ze spojení anglických slov „roll-on“ a „roll-off“ (vozidlo vjede na loď s vlastní 

pomocí) a „lift-on“ a „lift-off“ (k naložení vozidla je třeba jeřáb). 
13  KYNCL, J. a KYNCLOVÁ, N. Dvoustranné dohody v mezinárodní silniční dopravě a její regulace. 

Praha: M – KONZULT, 1995, str. 15. 
14  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009, jehož články 8 a 9 upravující 

pravidla pro kabotáž nabyly účinnosti dne 14. května 2010. 
15  Článek „Siim Kallas představil ústřední body „silničního balíčku““ Dostupné na adrese: 

http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/siim-kallas-predstavil-ustredni-body-silnicniho-balicku. 
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Otázka metody právní úpravy a pramenů práva mezinárodní přepravy zahrnuje 

složitou strukturu vzájemně provázaných právních norem mezinárodního práva 

soukromého, národních právních úprav jednotlivých dotčených států, práva Evropské 

unie a v neposlední řadě také systém kolizních norem. S ohledem na hlavní cíl této 

práce není účelem následující kapitoly podat vyčerpávající výklad této otázky, nýbrž 

spíše poskytnout rámcový přehled příslušných předpisů pro účely posouzení 

odpovědnosti dopravce v mezinárodní silniční nákladní přepravě a jejího zasazení do 

mezinárodněprávního kontextu. 

 

Mezinárodní právo soukromé je soubor právních norem, které upravují vztahy 

soukromoprávní povahy s mezinárodním prvkem, postup soudů, jiných orgánů a 

účastníků v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek, 

jakož i vztahy, které mezi těmito subjekty v průběhu takového řízení vznikají.16 Je 

třeba, aby mezinárodní prvek nebyl pro daný vztah zanedbatelný, ale dostatečně 

relevantní.17 Přítomnost mezinárodního prvku v soukromoprávním vztahu je dána, 

jestliže jeho subjekt, skutečnost významná pro jeho vznik a existenci nebo jeho předmět 

má vztah k zahraničí. Mezinárodní prvek je také dán u právního vztahu závislého na 

jiném právním vztahu, který se řídí cizím právem.18 V současné době převládají dvě 

metody, které lze využít k úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, 

jedná se o metodu kolizní a metodu přímou. 

 

3.1. Metoda kolizní 
 

Z důvodu mezinárodního prvku obsaženého v soukromoprávním vztahu dochází 

ke střetům jednotlivých právních řádů. Primárním účelem kolizní metody je tyto střety 

řešit prostřednictvím tzv. kolizních norem, které na základě kritérií a pravidel v nich 

obsažených odkazují na určitý právní řád, jehož hmotněprávními normami se bude 

předmětný soukromoprávní vztah obsahující mezinárodní prvek řídit. 

                                                
16  KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2009, str. 22. 
17  PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, 

str. 4. 
18  KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2009, str. 18. 
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3.1.1. Kolizní normy v českém právu 
 

České právo obsahuje kolizní normy v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním, v platném znění (dále jen ZMPS). Možnost účastníků 

smlouvy zvolit si rozhodné právo je upravena v ustanovení § 9 odst. 1 ZMPS. Jestliže 

této možnosti nevyužijí, budou se dle ustanovení § 10 odst. 1 ZMPS jejich vztahy řídit 

právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu. Podle 

ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) ZMPS pak platí, že se smlouvy o dopravě (smlouvy o 

přepravě, smlouvy zasílatelské apod.) zpravidla řídí právem místa, kde má dopravce 

nebo zasílatel sídlo nebo bydliště v době uzavření smlouvy. Pro úplnost je nutno 

upozornit, že stávající úprava kolizních norem obsažená v ZMPS bude od 1. ledna 2014 

nahrazena novou úpravou obsaženou v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, ze dne 25. ledna 2012 (dále jen NZMPS).19 Ustanovení § 87 odst. 1 

NZMPS zakotvuje, že smlouvy se řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, 

pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo. Volba práva musí být vyjádřena 

výslovně nebo musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností 

případu. Volba práva zůstala v NZMPS zachována. 

 

3.1.2. Kolizní normy v evropském právu 

 

Evropské právo obsahuje úpravu kolizních norem především v nařízení 

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

závazkové vztahy (dále jen Řím I), které dne 17. prosince 2009 nahradilo Úmluvu o 

právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980 (dále jen Římská 

úmluva).20 Stejně jako ZMPS umožňuje nařízení Řím I stranám smlouvy volbu práva, a 

to v ustanovení článku 3 odst. 1. Pro smlouvy o přepravě pak nařízení Řím I v článku 5 

                                                
19  Úplné znění je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24086. 
20  V České republice publikována pod č. 64/2006 Sb. m. s. 
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odst. 1 stanoví, že v míře,21 ve které nebylo právo rozhodné zvoleno, je právem 

rozhodným pro takové smlouvy právo země obvyklého bydliště dopravce za 

předpokladu, že se místo převzetí nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště 

odesílatele nacházejí rovněž v této zemi. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se 

právo země, ve které se na základě dohody smluvních stran nachází místo doručení. 

 

3.2. Metoda přímá 
 

Metoda přímá na rozdíl od metody kolizní užívá norem, které daný vztah přímo 

upravují a bezprostředně se na něj aplikují, aniž by na ně muselo být odkazováno. Aby 

tyto normy mohly být přímé a bezprostřední, jsou obvykle sjednávány na mezinárodní 

úrovni a obsaženy v mezinárodních úmluvách. Takovou mezinárodní úmluvou, a tedy 

projevem metody přímé úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, je 

právě Úmluva CMR. 

 

Dle ustanovení článku 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky (dál jen Ústava), jsou součástí českého právního řádu všechny vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva. Při splnění podmínek popsaných v ustanoveních článků 10 a 49 

Ústavy tak mají mezinárodní smlouvy, pokud stanoví něco jiného, aplikační přednost 

před zákony. Lze však souhlasit i s názorem, že se jeví jako vhodnější aplikovat přímo 

mezinárodní smlouvu i v případě, kdy je česká vnitrostátní úprava s touto smlouvou 

identická.22 

 

3.3. Evropské právo 
 

                                                
21  Nařízení Řím I umožňuje zvolit si právo rozhodné pro celou smlouvu nebo pouze pro její část.  
22  PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008, 

str. 51. 
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Od vstupu do Evropské unie je Česká republika vázána evropským právem, 

které tak tvoří jeden z pramenů práva. Nejdůležitějším předpisem evropského práva je 

nařízení Řím I, které bylo popsáno výše. 

 

Dalším důležitým předpisem evropského práva je nařízení Rady (ES) č. 

44/2001, o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech (dále jen Brusel I). Pro mezinárodní silniční přepravu je zásadní 

vzájemný vztah mezi nařízením Brusel I a Úmluvou CMR, který je podrobně popsán 

níže. Nařízení Brusel I bude dne 10. ledna 2015 zrušeno a nahrazeno nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech. 

 

Smlouva o fungování Evropské unie v článku 288 stanoví, že nařízení má 

obecnou působnost a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 

státech. Nařízení Řím I a Brusel I tak mají v systému pramenů práva zajištěno výhradní 

postavení. 

 

3.4. Národní právo 
 

Mezinárodní úmluvy věnující se problematice přepravních smluv v jednotlivých 

oborech přepravy neobsahují úplnou úpravu těchto vztahů, proto je třeba podpůrně 

aplikovat národní právo, které je rozhodné pro daný vztah ze smluv o přepravě. Národní 

právo státu je aplikováno především v případě vnitrostátní přepravy. V právních 

vztazích v oblasti mezinárodní přepravy bude národní právo užito pouze v případě, že si 

jej účastníci vztahu zvolili jako právo rozhodné, nebo pokud na něj bylo odkázáno 

kolizní normou anebo pokud se na tyto vztahy nevztahuje ustanovení mezinárodní 

smlouvy upravující přepravní smlouvu. V České republice pak bude především 

aplikován zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský 

zákoník) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen 

obchodní zákoník). Občanský i obchodní zákoník umožňují, aby byly určité otázky 
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upraveny v prováděcích předpisech (přepravních řádech). Silniční přepravní řád23 však 

v ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) zakotvuje, že silniční přepravní řád neplatí pro 

přepravy, pro které platí mezinárodní úmluvy. Silniční přepravní řád tak nelze aplikovat 

v případech upravených Úmluvou CMR.24 

 

3.5. Obchodní zvyklosti 
 

Chybí-li úprava některých práv a povinností uvedených v přepravní smlouvě, 

Úmluvě CMR nebo podpůrném právu, lze odkázat na určité obchodní zvyklosti, které 

jsou v příslušném obchodním odvětví dlouhodobě dodržovány a respektovány a 

nabývají tak významu pravidel chování. Obchodní zvyklosti jsou důležitým regulátorem 

vztahů zejména v oblasti mezinárodního obchodu. 

 

Podle ustanovení § 264 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že při určení práv a 

povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k obchodním zvyklostem zachovávaným 

obecně v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy 

nebo se zákonem. Ustanovení § 264 odst. 2 obchodního zákoníku dokonce zakotvuje, že 

obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se použijí před těmi 

ustanoveními tohoto zákona, jež nemají donucující povahu. Ustanovení § 730 

obchodního zákoníku umožňuje aplikaci nejen obchodních zvyklostí podle českého 

práva, ale dokonce aplikaci obchodních zvyklostí s mezinárodním přesahem, když 

stanoví, že podle ustanovení § 264 obchodního zákoníku se přihlédne k obchodním 

zvyklostem obecně zachovávaným v mezinárodním obchodě v příslušném obchodním 

odvětví. 

 

Definičními znaky mezinárodních obchodní zvyklostí jsou zejména (i) obecnost 

jejich úpravy, (ii) ustálenost modu jednání, která vyplývá z jednoznačnosti jejich 

obsahu, přesnosti příkazu či rozvržení práv a povinností stran, (iii) určitý stupeň 

obecnosti a známosti v závislosti na geografickém vymezení, a (iv) délka zachovávání, 

                                                
23  Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, v platném znění. 
24  Rozsudek NS ČR ze dne 10. října 2012, sp. zn. 31 Cdo 488/2010. 
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u níž platí, že čím déle je mezinárodní obchodní zvyklost užívána, tím spíše ji subjekty 

práva dodržují, neboť se v minulosti osvědčila. 

 

Pro mezinárodní silniční přepravu jsou významná i další pravidla, např. dodací 

doložky INCOTERMS, které upravují mimo jiné předávání přepravovaného zboží nebo 

průvodních dokumentů. Aby tyto doložky byly závazné, je třeba si je smluvně sjednat. 

Dne 1. ledna 2011 vstoupila v platnost další inovovaná verze pravidel INCOTERMS® 

2010 zohledňující vývoj mezinárodního podnikatelského prostředí.25 

 

3.5.1. Obchodní zvyklosti podle NOZ 
 

Úprava obchodních zvyklostí bude nově zakotvena v ustanovení § 558 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), podle kterého se v právním 

styku podnikatelů přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo 

v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, 

platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující 

účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou 

zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna. Nově tak mají obchodní 

zvyklosti aplikační přednost před ustanoveními, která nemají donucující povahu, a to i 

bez výslovného odkazu ve smlouvě, který je dnes nutný podle ustanovení § 264 odst. 2 

obchodního zákoníku. 

 

Jako problematické se jeví zrušení § 730 obchodního zákoníku, ke kterému 

dojde s nabytím účinnosti NOZ, bez jeho současné transformace do NOZ. V tuto chvíli 

není zřejmé, jestli bude úprava v NOZ postačující a bude i nadále přihlíženo k 

obchodním zvyklostem v mezinárodním obchodě bez transformovaného ustanovení 

§ 730 obchodního zákoníku. 

 

3.6. Judikatura 
 

                                                
25  MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchodní operace. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, str. 68. 
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V českém právu a v kontinentálním právním systému obecně není soudní 

rozhodnutí považováno za pramen práva, avšak teorie a ostatně i praxe připouští, že 

soudní rozhodování, zejména judikatura vyšších soudů, ať už oficiálně nebo neoficiálně 

publikovaná, působí, jako by pramenem práva byla.26 Klíčovou roli přitom hraje 

skutečnost, že funkce vyšších či nejvyšších soudů obvykle spočívá mimo jiné i ve 

sjednocování judikatury nižších soudů27 a v rámci této činnosti dochází k nacházení a 

ustálení výkladových hledisek poskytujících recipientům právních norem vodítka 

k jejich aplikaci, což představuje postup směřující k udržení a zachování základního 

principu právní jistoty. Dalším ze základních principů široce aplikovaných při nalézání 

práva napříč jurisdikcemi je princip předvídatelnosti soudních rozhodnutí, jehož 

součástí je nejen povinnost soudů sdělit v průběhu řízení účastníkům sporu svůj 

předběžný právní názor na projednávanou věc a předejít tak překvapivému rozhodnutí, 

ale i neméně důležité oprávnění účastníka očekávat, že v obdobných věcech budou 

příslušné soudy rozhodovat obdobně a že má-li dojít ke změně ustálené judikatury, 

stane se tak vždy pouze na základě řádně a náležitě odůvodněné právní argumentace. 

Opačný postup by ve svém důsledku znamenal porušení práva na spravedlivý proces.28 

 

4. Smlouvy v domácí přepravě 
 

Obecně platí, že různé druhy dopravy jsou regulovány především předpisy 

veřejného práva.29 Základní úprava soukromoprávních závazků účastníků přepravních 

                                                
26  KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1995, str. 133. 
27  Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, platí, že 

Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a 
v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska 
k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. 

28  Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05, by bezdůvodné 
opomenutí judikatury Nejvyššího soudu mohlo nést rysy jurisdikční libovůle. Obdobně podle 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 7 Afs 205/2006, platí, že 
jakkoli není krajský soud formálně vázán judikaturou Nejvyššího správního soudu, měl by, při řešení 
právní otázky, vzít v úvahu i relevantní judikaturu, a dokonce by měl i v případě, kdy by účastník 
řízení v předmětném podání na judikaturu Nejvyššího správního soudu neupozornil, tuto judikaturu 
při své rozhodovací činnosti reflektovat. 

29  Např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, 
zákon č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, v platném znění, nebo zákon č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění. 
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vztahů podléhá občanskému zákoníku, který obsahuje pouze obecnou právní úpravu 

přepravních smluv, přičemž vlastní speciální úpravu pro každý druh dopravy upravují 

zpravidla přepravní řády. 

4.1. Smlouvy o přepravě podle občanského zákoníku 
 

Přepravními smlouvami podle občanského zákoníku jsou smlouva o přepravě 

osob (ustanovení § 760 a násl. občanského zákoníku) a smlouva o přepravě nákladu 

(ustanovení § 765 a násl. občanského zákoníku). Společná ustanovení ke smlouvám o 

přepravě jsou pak obsažena v § 772 občanského zákoníku, podle něhož podrobnější 

úpravu osobní a nákladní přepravy stanoví zvláštní předpisy, zejména přepravní řády a 

tarify. V rámci této úpravy mohou přepravní řády též převzít ustanovení platná v 

mezinárodní přepravě pro přepravu vnitrostátní; odpovědnost za škodu na zdraví 

stanovená občanským zákoníkem však nesmí být omezena. 

 

S ohledem na novou soukromoprávní úpravu obsaženou v NOZ, který má nabýt 

účinnosti dne 1. ledna 2014, je vhodné zmínit i změnu, kterou NOZ přinese 

v souvislosti se smlouvou o přepravě osob (viz odstavec 4.1.1. níže) a smlouvou o 

přepravě nákladu (viz odstavec 4.1.2. níže). 

 

4.1.1. Smlouva o přepravě osob podle NOZ 

 

Smlouva o přepravě osob upravená v ustanovení § 760 až 764 občanského 

zákoníku bude s účinností od 1. ledna 2014 nově upravena v ustanoveních § 2550 až 

2554 NOZ. Nová úprava dozná následující základní změny: 

 

a) ustanovení § 760 občanského zákoníku se změní na ustanovení § 2550 NOZ, 

přičemž dojde k zúžení rozsahu práv a povinností jen na povinnost dopravit 

cestujícího do místa určení (dosud existuje povinnost dopravit cestujícího do 

místa určení řádně a včas) a explicitnímu stanovení povinnosti cestujícímu 

zaplatit jízdné; 
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b) ustanovení § 761 občanského zákoníku se změní na ustanovení § 2551 NOZ, 

přičemž dojde k vypuštění odkazu na používání společenských a kulturních 

zařízení při hromadné přepravě; 

 

c) ustanovení § 763 odst. 3 občanského zákoníku se změní na ustanovení § 2553 

odst. 3 NOZ, přičemž dnes prekluzivní lhůta pro uplatnění práv dle odstavců 1 a 

2 bude změněna na lhůtu promlčecí; a 

 

d) ustanovení § 764 odst. 2 občanského zákoníku se změní na ustanovení § 2554 

odst. 2 NOZ, přičemž odpovědnost za škodu způsobenou na přepravovaných 

věcech odděleně od cestujícího se bude řídit podle ustanovení o náhradě škody 

při přepravě věci (§ 2556 a násl. NOZ). 

 

Při změně ostatních ustanovení smlouvy o přepravě osob podle občanského 

zákoníku na ustanovení smlouvy o přepravě věci podle NOZ nedojde k obsahovému 

posunu tam zakotvených práv a povinností.30 

 

4.1.2. Smlouva o přepravě nákladu podle NOZ 
 

Smlouva o přepravě nákladu upravená v ustanovení § 765 až 771 občanského 

zákoníku bude s účinností od 1. ledna 2014 nově upravena v ustanoveních § 2555 až 

2558 NOZ jako smlouva o přepravě věci. Návrh ustanovení v NOZ upravujících 

smlouvy o přepravě věci vyšel primárně z obchodního zákoníku, který v ustanovení 

§ 610 a násl. upravuje smlouvu o přepravě věci, přičemž při přejímání nedošlo 

k žádným podstatným obsahovým změnám.31 

 

                                                
30  BĚLOHLÁVEK, A. a kol. Nový občanský zákoník : srovnání dosavadní a nové občanskoprávní 

úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 
str. 708. 

31  ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 
str. 930. 
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Pro účely této práce bude v každé příslušné kapitole týkající se úpravy smlouvy 

o přepravě věci podle obchodního zákoníku současně uvedeno, k jakým změnám dojde 

v souvislosti s přijímáním NOZ. 

 

4.2. Další smlouvy související s přepravou podle obchodního zákoníku 

a NOZ 
 

Vyjma výše uvedených smluv o přepravě podle občanského zákoníku a 

přepravní smlouvy podle obchodního zákoníku upravuje české právo, konkrétně 

obchodní zákoník, ještě další tři smluvní typy s přepravou související. Jsou jimi 

smlouva zasílatelská (dnes v ustanovení § 601 a násl. obchodního zákoníku, nově 

v ustanovení § 2471 a násl. NOZ), smlouva o nájmu dopravního prostředku (dnes 

v ustanovení § 630 a násl. obchodního zákoníku, nově v ustanovení § 2321 a násl. 

NOZ) a smlouva o provozu dopravního prostředku (dnes v ustanovení § 638 a násl. 

obchodního zákoníku a nově v ustanovení § 2582 a násl. NOZ). 

 

Nová úprava obsažená v NOZ byla převzata ze stávajícího znění obchodního 

zákoníku, a proto se od ní nijak výrazně neliší. Pouze pro úplnost je nutno dodat, že pro 

smlouvu o nájmu dopravního prostředku a smlouvu o provozu dopravního prostředku 

podle NOZ není nově vyžadována písemná forma. 

 

5. Odpovědnost podle českého práva 
 

Otázka odpovědnosti a její povahy je vzhledem ke své komplexnosti pokládána 

za jednu z nejkomplikovanějších, není proto překvapivé ani přehnané, když je 

považována za nejsložitější problematiku v právní vědě.32 

 

Odpovědnost lze v obecné rovině chápat jako nutnost nést následky svého 

chování a jednání.33 Existuje několik druhů odpovědnosti. Pro účely této práce je však 

                                                
32  KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, str. 200. 
33  BOGUSZAK, J.; ČAPEK J.; GERLOCH A. Teorie práva. Dotisk 2003. Praha: ASPI, 2003, s. 165. 
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důležitá odpovědnost právní, která je vysvětlována jako určitý právní vztah, ve kterém 

dochází v důsledku porušení původní právní povinnosti ke vzniku právní povinnosti 

nové (sekundární), jenž má charakter sankce.34 Sankce neboli nepříznivý následek je 

tedy obecným znakem odpovědnosti. S odpovědností je také spojen pojem zavinění, což 

je vnitřní psychický vztah osoby ke svému jednání a k výsledku takového jednání. 

Zavinění má dvě hlavní formy, úmysl a nedbalost, které pak lze ještě dělit na úmysl 

přímý a nepřímý a nedbalost vědomou a nevědomou, popř. hrubou. Z pohledu zavinění 

rozlišujeme odpovědnost na subjektivní a objektivní. 

 

5.1. Subjektivní odpovědnost 
 

Subjektivní odpovědnost nebo také odpovědnost za zavinění předpokládá, že 

osoba, která svým jednáním škodlivý následek způsobila, jej způsobila úmyslně nebo 

z nedbalosti, tedy zaviněně. Pokud jde o otázku vztahu zavinění a protiprávnosti, je 

třeba protiprávnost jako objektivní kategorii odlišovat od zavinění jako kategorie 

subjektivní.   

 

5.2. Objektivní odpovědnost 
 

U objektivní odpovědnosti nebo také odpovědnosti za protiprávní stav se 

zavinění nevyžaduje vůbec. Objektivnost protiprávnosti spočívá v tom, že k porušení 

práva došlo bez ohledu na úmysl či nedbalost škůdce.35 O absolutní objektivní 

odpovědnost tak půjde v případě, kdy se proti takové odpovědnosti nelze bránit ani se jí 

zprostit žádným způsobem, tím méně odkazem na nedostatek zavinění. Jinak řečeno i 

úkon nezaviněný může být protiprávní.36 

 

Objektivní odpovědností s liberačními důvody se rozumí odpovědnost, u které 

má ten, komu hrozí sankce, možnost prokázat, že škodlivý následek byl způsoben 
                                                
34  GERLOCH, A. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 160. 
35  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Linde 

Praha, 2008, str. 23. 
36  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Linde 

Praha, 2008, str. 23. 
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v důsledku určité skutečnosti, které by, ani přes veškeré úsilí, nešlo zabránit (typicky 

vyšší moc). Název liberační důvod je pak odvozen od toho, že se odpovědný subjekt 

osvobozuje (liberuje) od sankce. 

6. Smlouva o přepravě věci a odpovědnost dopravce podle 

obchodního zákoníku 
 

V obecné rovině lze konstatovat, že v případě mezinárodní silniční nákladní 

dopravy budou mít před českou právní úpravou smlouvy o přepravě věci obsaženou 

v obchodním zákoníku ustanovení a ujednání mezinárodních smluv, pokud jsou takové 

smlouvy pro Českou republiku závazné a byly publikovány ve Sbírce zákonů, což 

výslovně stanoví § 756 obchodního zákoníku. Takovou základní smlouvou je v oblasti 

mezinárodní silniční nákladní přepravy Úmluva CMR. Nicméně v případě, že vztah či 

jeho část nebudou spadat do působnosti Úmluvy CMR, bude na místě aplikovat na ně 

některou z národních úprav. Z tohoto důvodu je níže pojednáno o některých aspektech 

odpovědnosti dopravce podle českého práva. 

 

6.1. Smlouva o přepravě věci 
 

Smlouva o přepravě věci je v českém právním řádu upravena ustanoveními 

§ 610 a násl. obchodního zákoníku. S výjimkou ustanovení § 612 až 614, § 620, § 622 

odst. 4, § 628 a § 629 obchodního zákoníku se jedná o úpravu dispozitivní, od níž se 

mohou smluvní strany na základě dohody odchýlit. Předmětem smlouvy o přepravě 

věci, jak napovídá její název, nemohou být osoby. Smlouva o přepravě patří mezi 

smlouvy mající konsenzuální charakter, což znamená, že k jejímu vzniku není zapotřebí 

skutečného převzetí věci (zásilky) dopravcem od odesílatele. Fakt, že se jedná o 

konsenzuální typ smlouvy, ovšem nevede k závěru, že jsou na její náležitosti kladeny 

nižší nároky, spíše naopak. Podle Nejvyššího soudu České republiky platí, že i když jde 

o smlouvu konsenzuální, je zřejmé, že smluvní strany musí vždy přesně vymezit zásilku 

i místo odeslání a určení.37 

 

                                                
37  Rozsudek NS ČR ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 23 Cdo 2704/2009. 
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Smlouva o přepravě věci ani nevyžaduje uzavření v písemné formě. Tato 

skutečnost je důležitá z praktického hlediska, neboť stranám umožňuje flexibilnější 

přístup při uzavírání smlouvy o přepravě, k němuž často dochází prostřednictvím 

telefonu, faxu, e-mailu či elektronických formulářů. Na druhou stranu je obvykle 

jediným dokladem, který může být použit v následném soudním řízení jako důkaz, 

jednostranně vystavená objednávka obsahující podmínky přepravy stanovené 

objednatelem. 

 

Podle ustanovení § 610 obchodního zákoníku platí, že smlouvou o přepravě věci 

se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo 

odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu 

úplatu. Jak vyplývá již ze samotné zákonné dikce, podstatnými náležitostmi smlouvy o 

přepravě věci jsou určení věci (zásilky), specifikace místa odeslání a určení, závazek 

dopravce provést přepravu a závazek odesílatele za tuto přepravu zaplatit. Ve smlouvě o 

přepravě věci naproti tomu nemusí být uvedena výše úplaty (přepravného), lhůta 

k provedení přepravy ani příjemce věci, nicméně lze konstatovat, že se v praxi jedná o 

náležitosti, které jsou sjednávány zcela běžně,38 neboť jejich opomenutí sice 

nezpůsobuje neplatnost smlouvy o přepravě věci, ale má za následek často značné 

komplikace v rámci případného uplatnění tvrzeného nároku u soudu vedoucí ke snížení 

jeho vymahatelnosti. Na rozdíl od smlouvy o nájmu dopravního prostředku a smlouvy o 

provozu dopravního prostředku není podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě věci 

určení konkrétního dopravního prostředku, který má k plnění závazků vzniklých ze 

smlouvy sloužit.39 

 

6.1.1. Přepravní lhůta 

 

Podle ustanovení § 617 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že dopravce je 

povinen přepravu provést do místa určení s odbornou péčí ve smluvené lhůtě, jinak bez 

zbytečného odkladu. Věta druhá téhož ustanovení zakotvuje pravidlo, že v 
                                                
38  ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, str. 1239. 
39  PEJŠEK, V. Vymáhání pohledávek z mezinárodní silniční přepravy. Právní rozhledy č. 1, 2006, 

str. 33.  
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pochybnostech počíná lhůta běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem. 

Jedná se o výjimku z jinak kogentního ustanovení, která umožňuje provedení přepravy i 

za situace, kdy strany opomenou sjednat lhůtu k jejímu provedení. Jedná se o řešení 

praktické, neboť v případě, že by obchodní zákoník tuto možnost nezakotvil, byly by 

všechny smlouvy o přepravě, v nichž by absentovala lhůta k provedení přepravy, 

neplatné. 

 

Dopravce se nemůže zprostit odpovědnosti za provedení přepravy ani za 

provedení přepravy včasné, není-li sjednána lhůta k jejímu provedení, neboť obchodní 

zákoník mu stanoví povinnost provést přepravu bez zbytečného odkladu. Obsah pojmu 

„bez zbytečného odkladu“ bude nezbytné posoudit v každém jednotlivém případě 

s ohledem na specifika jeho skutkového základu a s přihlédnutím k dalším konkrétním 

okolnostem celé věci, zejména k obchodním zvyklostem, které by mohly mít strany 

mezi sebou nastaveny. Běh lhůty k provedení přepravy počne běžet buď od okamžiku, 

který si strany sjednají, nebo, v případě, že tento okamžik sjednán nebude, začne lhůta 

běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem. 

 

6.1.1.1. Přepravní lhůta podle NOZ 

 

Při přejímání stávající úpravy v ustanovení § 617 odst. 1 obchodního zákoníku 

do § 2558 NOZ nedošlo k žádným obsahovým změnám. 

 

6.1.2. Nárok na přepravné 
 

Podle ustanovení § 625 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že dopravci přísluší 

smluvená úplata nebo, nebyla-li smluvena, úplata obvyklá v době uzavření smlouvy 

s přihlédnutím k obsahu závazku dopravce. Podle ustanovení § 625 odst. 2 obchodního 

zákoníku platí, že dopravci vzniká nárok na přepravné až po provedení přepravy do 

místa určení, nestanoví-li smlouva o přepravě za rozhodnou jinou dobu. Jinak řečeno 

smluvní strany se mohou odchýlit od jinak kogentního určení okamžiku, kdy dochází ke 

vzniku nároku přepravce na přepravné tak, že si stanoví dobu dřívější či dokonce 

pozdější, než je dopravení zásilky do místa určení. Podstatnou podmínkou smlouvy o 
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přepravě není určení výše úplaty či způsobu jejího určení. Chybí-li ujednání o výši 

přepravného či způsobu jeho vypočtení, bude přepravné určeno ve výši, která se 

obvykle v daném místě a čase platí za provedení přepravy stejné nebo obdobné zásilky. 

 

I přes to, že sjednání přepravného nepředstavuje podstatnou náležitost smlouvy 

o přepravném, je nutno mít na paměti, jak připomněl Nejvyšší soud České republiky ve 

své rozhodovací praxi, že úplatu (přepravné) nelze a priori ze smlouvy o přepravě věci 

vyloučit, jestliže jsou splněny podmínky ustanovení obchodního zákoníku pro nárok na 

zaplacení úplaty (přepravného), jelikož by tak byl popřen nejen smysl a účel smlouvy o 

přepravě věci, ale i samotný pojem a podstata této smlouvy.40 

 

6.1.2.1. Nárok na přepravné dle NOZ 

 

Jedinou změnou v ustanovení § 2564 a § 2565 NOZ upravujících přepravné 

oproti stávajícímu § 625 obchodního zákoníku je vypuštění možnosti stanovit si 

smlouvou o přepravě jinou rozhodnou dobu pro vznik nároku na přepravné. 

 

6.1.3. Náložný list 
 

Podle ustanovení § 612 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že dopravce může 

být podle smlouvy povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list, 

přičemž náložný list je podle ustanovení § 612 odst. 2 obchodního zákoníku listina, 

s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této 

listiny. Dopravce je povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu, 

jestliže mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky. Povinnost 

dopravce vydat náložný list odesílateli může vyplývat nejen ze smlouvy, ale může být 

stanovena i právním předpisem regulujícím určitý druh přepravy. 

 

6.1.3.1. Náložný list dle NOZ 

 

                                                
40  Rozsudek NS ČR ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 23 Cdo 5212/2008-97. 
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Nová úprava náložného listu v NOZ se od té stávající v obchodním zákoníku 

příliš neliší. Podstatnou změnou však je, že ustanovení § 2572 odst. 1 NOZ přímo 

stanoví, že náložný list je cenným papírem. To je nyní zakotveno v ustanovení § 1 odst. 

1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, který však bude 

s nabytím účinnosti NOZ zrušen. 

 

6.2. Odpovědnost dopravce podle obchodního zákoníku 
 

Dále je v této práci popsána odpovědnost dopravce za škodu v obecné rovině 

(viz odstavec 6.2.1. níže), odpovědnost dopravce za škodu na zásilce (viz odstavec 6.2.2. 

níže) a odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty (viz odstavec 6.2.3. níže). 

 

6.2.1. Odpovědnost dopravce za škodu - obecně 
 

Pro účely vzniku odpovědnosti dopravce za škodu podle obchodního zákoníku 

je nezbytné, aby došlo k naplnění následujících předpokladů: 

 

(i) porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem nebo porušení 

povinnosti vyplývající ze smlouvy (závazkového vztahu), 

(ii) vznik škody, 

(iii) existence příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti stanovené 

obchodním zákoníkem nebo vyplývající ze smlouvy (závazkového 

vztahu), a 

(iv) neexistence liberačních důvodů, tj. dopravce neprokáže, že k porušení 

povinnosti došlo z důvodů okolností vylučujících protiprávnost. 

 

Pro úplnost je nezbytné uvést, že v obchodním zákoníku je odpovědnost za 

škodu založena na objektivním principu, což znamená, že pro vznik odpovědnosti za 

protiprávní jednání není rozhodující vnitřní vztah škůdce k výsledku jeho jednání, neboť 

otázka zavinění je zcela nerozhodná a pro vznik odpovědnosti postačí pouze vznik 
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škodlivého následku.41 Obchodní zákoník zakotvuje odpovědnost objektivní, to 

znamená, že povinnost k náhradě škody vzniká tomu, kdo porušením své povinnosti 

způsobil škodu, a to bez ohledu na zavinění; nahrazuje se škoda v plné výši (ustanovení 

§ 373 ve spojení s ustanovením § 757 obchodního zákoníku).42 Z odpovědnosti za 

škodlivý následek se může dopravce vyvázat pouze prokázáním neexistence jedné ze 

základních složek odpovědnosti za škodu (porušení povinnosti stanovené obchodním 

zákoníkem nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, vzniku škody a příčinné souvislosti 

mezi porušením povinnosti a vznikem škody) či naopak prokázáním existence 

příslušného liberačního důvodu. 

 

6.2.1.1. Porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem nebo vyplývající ze 

smlouvy 

 

Podle ustanovení § 757 obchodního zákoníku platí, že pro odpovědnost za 

škodu způsobenou porušením povinností stanovených tímto zákonem platí obdobně 

ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku, přičemž úvodní část ustanovení § 373 

obchodního zákoníku stanoví, že kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je 

povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně. 

 

Porušením povinnosti podle ustanovení § 757 obchodního zákoníku se tak 

rozumí porušení určité povinnosti vymezené obchodním zákoníkem. Porušení 

povinnosti vyplývající ze smlouvy (závazkového vztahu) však představuje nikoli pouze 

porušení tohoto individuálně sjednaného závazku, nýbrž i povinnosti vyplývající 

z obchodního zákoníku či obchodních zvyklostí, pokud obchodní zákoník či obchodní 

zvyklosti neumožní stranám sjednat si rozsah svých práv a povinností odchylným 

způsobem. V obchodním zákoníku je odpovědnost za škodu upravena komplexně a 

ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu se proto nepoužijí ani 

subsidiárně. 

 

                                                
41  PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. ASPI 2006, str. 143. 
42  PRAVDOVÁ, M., JOSKOVÁ, L. Souběh funkce podle obchodního zákoníku? Větší riziko než dřív. 

Daně a právo v praxi č. 5, 2012, str. 44. 
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6.2.1.2. Vznik škody 

 

Pojmem škoda se rozumí majetková újma, která je monetární, tedy 

vyjádřitelná v penězích. Za škodu se pokládá jak skutečná škoda, tak ušlý zisk. 

Skutečnou škodou rozumíme hodnotu, o kterou se fakticky zmenšil majetek 

poškozeného, a to ve srovnání s jeho rozsahem a kvalitou před porušením povinnosti, 

které vedlo k jeho poškození. Představuje tak majetkové hodnoty, které by bylo nutno 

vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu.43 Ušlým ziskem se rozumí 

hodnota, o kterou se majetek poškozeného nezvětšil, ačkoli s výjimkou škodního 

jednání zde nebyl dán žádný důvod pro to, aby se tak nestalo (může jít např. i o 

úroky).44 Za škodu je typicky pokládána škoda na přepravované věci, omezení, ztráta či 

nemožnost užití majetkového práva a náklady spojené se vznikem a zjišťováním škody, 

jak zakotvuje ustanovení § 380 obchodního zákoníku. 

 

Zatímco v případě vzniku skutečné škody nebude její určení zpravidla činit 

větší obtíže, v případě ušlého zisku půjde o opačnou situaci. Ustanovení § 381 

obchodního zákoníku se zabývá právě touto situací, když stanoví, že místo skutečně 

ušlého zisku může poškozená strana požadovat náhradu zisku dosahovaného zpravidla 

v poctivém obchodním styku za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy 

v okruhu podnikání, v němž podniká. Obecně vždy platí, že výši ušlého zisku je 

nezbytné doložit. Jinak řečeno poškozený je pro účely úspěšného vymožení nároku na 

náhradu ušlého zisku povinen prokazatelně doložit jeho výši a v případě, že to není 

možné, je povinen doložit výši zisku, kterého by vzhledem ke všem okolnostem, 

podmínkám a specifikům konkrétního případu nepochybně dosáhl. Poškozený má 

v režimu obchodního zákoníku tedy na výběr ze dvou možností, přičemž tato skutečnost 

je pro poškozeného výhodná. Poškozený si může zvolit, zda bude prokazovat skutečnou 

výši ušlého zisku nebo výši zisku, kterého by obvykle dosáhl za obdobných podmínek. 

 

                                                
43  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Linde 

Praha, 2008, str. 19. 
44  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Linde 

Praha, 2008, str. 19. 
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V případě určení výše škody se na rozdíl od občanského práva neuplatní 

moderační právo soudu, neboť tuto možnost výslovně vylučuje ustanovení § 386 odst. 2 

obchodního zákoníku, podle kterého platí, že náhradu škody nemůže soud snížit. 

 

6.2.1.3. Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody 

 

Porušení povinnosti vyplývající z obchodního zákoníku nebo ze smlouvy 

(závazkového vztahu) se může škůdce dopustit jak svým jednáním, tak nejednáním 

(opominutím). Pro prosouzení a zjištění, zda je či není dána příčinná souvislost mezi 

protiprávním jednáním (či nejednáním) údajného škůdce a vznikem škody, je 

rozhodující, zda škoda byla nezprostředkovaným následkem škůdcova protiprávního 

jednání (či nejednání) a zda škůdcovo protiprávní jednání (či nejednání) bylo 

nezprostředkovanou příčinou vzniku takové škody. Vždy se přitom zkoumá, zda by bez 

příčiny spočívající v protiprávním jednání (nejednání) škůdce mohlo ke škodlivému 

následku, kterým je vznik škody, dojít, a pokud ano, zda v takovém rozsahu, jaký tvrdí 

poškozený. 

 

6.2.1.4. Liberační důvody 

 

Za liberační důvody pokládáme okolnosti vylučující protiprávnost škodního 

jednání. Odpovědnost za škodu, ačkoli se jedná o odpovědnost objektivní, není 

stanovena jako absolutní, neboť ten, kdo škodu způsobil, se může odpovědnosti za ni 

zprostit, pokud prokáže, že k jejímu vzniku sice došlo v důsledku jeho jednání ovšem za 

existence okolnosti splňující podmínky uvedené v ustanovení § 374 obchodního 

zákoníku. V této souvislosti je nutno upozornit, že se jedná o liberační důvody 

stanovené jako obecné, přičemž se uplatní pouze za předpokladu, že neexistuje zvláštní 

právní úprava pro jednotlivé smluvní typy. Pro jednotlivé smluvní typy stanoví 

odchylně hlava II. část třetí obchodního zákoníku, přičemž pro účely této diplomové 

práce je rozhodné zejména ustanovení § 622 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku, 

které stanoví speciální úpravu povinnosti dopravce za škodu na zásilce, včetně 

specifických liberačních důvodů. 
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Podle ustanovení § 374 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že za okolnost 

vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 

povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by 

v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Škůdce tedy není odpovědný za 

škodu, která nastala v důsledku vnější okolnosti narušující očekávaný průběh plnění 

povinnosti, přičemž tuto okolnost nemůže překonat, nemohl ji odvrátit a ani ji 

předvídat. Pro posouzení schopnosti překážku překonat není rozhodující, jaké byly 

okamžité poměry či jaké byly specifické poměry škůdce, ale to, zda bylo možno 

překážku odvrátit za vynaložení péče, kterou lze od podnikatele očekávat v obecné 

rovině a zda taková péče byla v daném případě vynaložena. Obecně se míří na horní 

hranici objektivně posouzených možností, které lze v rámci obecného posuzování 

shledat. 

 

Podle ustanovení § 374 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že odpovědnost 

nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení 

s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Podle 

ustanovení § 374 odst. 3 obchodního zákoníku platí, že účinky vylučující odpovědnost 

jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

Smysl obou těchto ustanovení je předcházet účelové argumentaci škůdce odkazující na 

dobu vzniku prodlení či zhoršenou ekonomickou situaci škůdce. 

 

6.2.1.5. Odpovědnost dopravce za škodu podle NOZ 

 

Obecná úprava odpovědnosti za škodu je nově upravena v § 2894 a násl. NOZ. 

Nová úprava přejímá s různými odlišnostmi již zažitá pravidla a principy z občanského 

a obchodního zákoníku, tyto stávající pravidla mění45 a zavádí pravidla nová.46 Nejedná 

se tedy o žádnou revoluci v odpovědnosti za škodu, avšak právě i z důvodu spojení 

                                                
45  Např. dle ustanovení § 2951 odst. 1 NOZ bude škoda na rozdíl od současného stavu primárně 

nahrazována uvedením v předešlý stav a až podpůrně v penězích. 
46  Např. v ustanovení § 2901 NOZ jsou upraveny okolnosti, za kterých má povinnost zakročit na 

ochranu jiného před hrozící škodou z nebezpečné situace nejen ten, kdo ji vytvořil, ale nově také ten, 
kdo má možnost hrozící újmu odvrátit. 
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úprav dvou soukromoprávních odvětví práva je změn tolik, že je zde nelze všechny 

v potřebném detailu i s ohledem na rozsah a účel této práce vyjmenovat a popsat. 

 

6.2.2. Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce 

 

Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce, která je, včetně specifických 

liberačních důvodů, upravena v ustanovení § 622 obchodního zákoníku, představuje 

zvláštní druh odpovědnosti dopravce a způsobu jejího zproštění mající aplikační 

přednost před obecnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 

374 obchodního zákoníku. Ustanovení § 622 obchodního zákoníku se nevztahuje na 

žádnou jinou škodu způsobenou dopravcem v důsledku porušení jeho povinností ze 

smlouvy o přepravě. Dopravce se může zprostit odpovědnosti za škodu na zásilce 

důkazem o existenci některého z dále uvedených liberačních důvodů.47 

 

Podle ustanovení § 622 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že dopravce odpovídá 

za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí dopravcem až do jejího vydání 

příjemci, ledaže ji dopravce nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Poškozený, 

ať již se jedná o odesílatele či příjemce, má při uplatnění svého nároku na náhradu 

škody povinnost prokázat, že dopravce převzal zásilku k přepravě, došlo ke vzniku 

škody spočívající ve zničení, znehodnocení, poškození či ztrátě zásilky a ke vzniku 

takové škody došlo v časovém úseku od převzetí zásilky dopravcem do vydání takové 

zásilky příjemci. Dopravce se odpovědnosti za škodu na zásilce může zprostit pouze 

prokázáním, že její vznik nebyl schopen odvrátit ani s vynaložením odborné péče nebo 

byla vzniklá škoda způsobena některou z okolností uvedených v ustanovení § 622 odst. 

2 obchodního zákoníku, které mají liberační účinky. V obou případech leží důkazní 

břemeno na dopravci, který bude usilovat o zproštění se odpovědnosti za škodu, 

přičemž skutečnost, zda tyto důvody byly či nebyly v konkrétní věci dány, bude vždy 

předmětem individuálního posouzení, proto nelze ani v přepravních řádech stanovit, že 

za existence určitých podmínek se určitý liberační důvod předpokládá.48 Za odbornou 

                                                
47  PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, díl 5., Linde 1999, str. 267. 
48  ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, str. 1248. 
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péči se považuje povinnost dopravce nakládat se zásilkou v průběhu její přepravy 

způsobem, který koresponduje s odbornými znalostmi a zkušenostmi v místě a čase 

obvyklými v rámci profesionálního provádění přepravy, přičemž povinnost jednat 

s odbornou péčí zahrnuje i povinnost nakládat se zásilkou způsobem odpovídajícím její 

povaze, která je uvedena ve smlouvě nebo dopravci jinak známa. 

 

Podle ustanovení § 622 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že za škodu na 

zásilce však dopravce neodpovídá, jestliže prokáže, že byla způsobena: a) odesílatelem, 

příjemcem nebo vlastníkem zásilky, b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky 

včetně obvyklého úbytku, nebo c) vadným obalem, na který dopravce upozornil 

odesílatele při převzetí zásilky k přepravě, a byl-li vydán nákladní nebo náložný list, 

byla v něm vadnost obalu poznamenána; neupozornil-li dopravce na vadnost obalu, 

neodpovídá dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, 

jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná. Liberační důvody uvedené 

v tomto ustanovení představují taxativně vymezený okruh okolností, jejichž existenci 

prokazuje přepravce a jejichž rozsah nelze rozšířit přepravními řády upravujícími či 

jinak specifikujícími podmínky přepravy, ale ani smlouvou, neboť taková smlouva by 

byla absolutně neplatná pro rozpor se zákonem, konkrétně pro rozpor s ustanovením 

§ 622 odst. 4 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 263 obchodního 

zákoníku. 

  

Liberační důvod podle ustanovení § 622 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku je 

zřejmý. Způsobí-li škodu na zásilce odesílatel, příjemce nebo vlastník zásilky, nemůže 

za ni nést odpovědnost dopravce. Způsobí-li škodu na zásilce třetí osoba odlišná od 

dopravce, odesílatele, příjemce nebo vlastníka zásilky v průběhu přepravy, nese za tuto 

škodu odpovědnost dopravce, pokud neprokáže, že vzniku této škody nemohl zabránit 

ani při vynaložení odborné péče, jak požaduje ustanovení § 622 odst. 1 obchodního 

zákoníku. 

 

Liberačním důvodem podle ustanovení § 622 odst. 2 písm. b) obchodního 

zákoníku je skutečnost, že škoda je způsobena okolnostmi souvisejícími s charakterem a 

vlastnostmi zásilky (vada, přirozená povaha či obvyklý úbytek zásilky). Vadou zásilky 
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je škoda způsobena za situace, kdy je příčinou vzniku škody určitá vlastnost zásilky, 

která bez vnějšího vlivu vede ke zhoršení kvality nebo dokonce znehodnocení zásilky. 

Typicky se bude jednat o chorobu či nákazu přepravované zásilky. V případě přirozené 

povahy zásilky se jedná o takovou vlastnost, kterou kdyby přepravovaná zásilka 

neměla, ke vzniku škody na ní by nedošlo. Zde půjde například o zboží vyznačující se 

vysokým stupněm křehkosti. Samozřejmě se nebude jednat o situaci, kdy byl přepravce 

s touto vlastností zásilky odesílatelem seznámen a bylo výslovně dohodnuto, že tuto 

vlastnost zohlední a vyvine odbornou péči k tomu, aby k poškození zásilky nedošlo. 

Pokud se týká třetí okolnosti zakládající liberační důvod podle tohoto ustanovení, je 

nutno konstatovat, že přirozený úbytek zásilky představuje takový jev, který je 

vzhledem k povaze zásilky zcela běžný a došlo by k němu bez ohledu na to, zda by byl 

či nebyl předmětem přepravy. Zde půjde například o úbytek zásilky (její váhy) 

v důsledku vyschnutí. 

 

Liberační důvod podle ustanovení § 622 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 

který spočívá ve vadnosti obalu, na který dopravce odesílatele upozornil a současně 

vadu obalu zanesl do náložného listu, nákladního listu či jiného dokladu sloužícího 

stejnému účelu, se neuplatní právě v případě, že přepravce odesílatele neupozornil či 

upozornit opomněl. To se však nevztahuje na situaci, kdy vada obalu nebyla zřejmá či 

seznatelná. Otázku, zda přepravce mohl vadu obalu poznat a upozornit na ni odesílatele 

a tuto skutečnost zanést do dokumentu sloužícího jako přepravní doklad, bude vždy 

nutno posoudit z hlediska odborné péče, která je po přepravci vyžadována. Pokud bude 

následně po vzniku škody prokázáno, že vadu obalu bylo možno poznat a přepravce ji 

nepoznal, nebo sice poznal, ale neupozornil na ni odesílatele a ani ji nezaznamenal do 

přepravního dokladu, nebo ji sice poznal, upozornil na ni odesílatele, ale nezaznamenal 

ji do přepravního dokladu, bude dopravce odpovědný i za škodu způsobenou v důsledku 

vadnosti obalu.  

 

Podle ustanovení § 622 odst. 3 obchodního zákoníku platí, že při škodě na 

zásilce vzniklé podle § 622 odst. 2 obchodního zákoníku je dopravce povinen vynaložit 

odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší. V případě tohoto ustanovení se jedná o 
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prevenční povinnost jednat vždy tak, aby škoda nevznikla či v případě vzniku byla 

škoda co možná nejmenší. 

 

Podle ustanovení § 622 odst. 4 obchodního zákoníku je možno odpovědnost 

podle ustanovení § 622 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku rozšířit, naopak ustanovení, 

která by tuto odpovědnost omezovala, jsou neplatná. S ohledem na skutečnost, že toto 

ustanovení je výslovně uvedeno v ustanovení § 263 obchodního zákoníku, platí, že 

odpovědnost dopravce za škodu na zásilce může být pouze rozšířena, její zúžení není 

možné a, jak již bylo uvedeno výše, založilo by absolutní neplatnost smlouvy o 

přepravě z důvodu porušení zákona. 

 

6.2.2.1. Informační povinnost a dispoziční oprávnění dopravce v souvislosti se 

vznikem škody na zásilce 

 

Podle ustanovení § 623 odst. 1 obchodního zákoníku je dopravce povinen 

urychleně podat odesílateli zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího předání příjemci. 

Jestliže však příjemce nabyl práva na vydání zásilky, je povinen tuto zprávu podat 

příjemci. Dopravce odpovídá za škodu způsobenou odesílateli nebo příjemci porušením 

této povinnosti. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že je nerozhodné, zda se jedná o 

škodu, kterou způsobil dopravce či o škodu, která vznikla z jakéhokoli jiného důvodu, 

případně zda existují či neexistují liberační důvody na straně dopravce v případě, že by 

za tuto škodu byl odpovědný on. V případě porušení povinnosti podle tohoto ustanovení 

je poškozený oprávněn postupovat v souladu s obecnými ustanoveními o náhradě 

škody, tedy zejména podle ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku. Lze proto 

uzavřít, že dopravce, který poruší svoji povinnost urychleně oznámit odesílateli či 

případně příjemci, pokud tento nabyl práva na vydání zásilky, vznik jakékoli škody na 

zásilce, bude odpovídat za škodu, kterou tímto svým protiprávním postupem způsobí, a 

to i v případě, že by jinak za škodu na samotné zásilce odpovědný nebyl. 

 

Podle ustanovení § 623 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že hrozí-li na 

zásilce bezprostředně podstatná škoda a není-li čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo 

prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny, může dopravce zásilku vhodným způsobem 
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prodat na účet odesílatele. V tomto případě se jedná o ustanovení, které dává dopravci 

dispoziční oprávnění, v důsledku jehož aplikace dojde k závažnému zásahu do 

vlastnického práva odesílatele, případně příjemce, pokud tento nabyl oprávnění na 

vydání zásilky, jak lze dovodit z výkladu souvisejícího ustanovení § 623 odst. 1 

obchodního zákoníku. Vždy se proto bude pečlivě zkoumat, zda bylo dáno nebezpečí, 

které hrozilo bezprostředně, zda škoda, která na zásilce měla vzniknout, by byla škoda 

podstatná, zda dopravce odesílatele nemohl požádat o příslušné pokyny z důvodu 

časové tísně či zda tak sice učinil, ale odesílatel prodléval s vydáním těchto pokynů, 

přičemž z hlediska zákonné dikce je nerozhodné, zda tak činil úmyslně či nikoli. 

V tomto ohledu bude podstatné zjištění, zda dopravce odesílatele prokazatelně 

informovat nemohl či zda jej informoval, odesílatel se zde může bránit pouhým 

odkazem na to, že žádnou informaci neobdržel, přičemž nebylo důvodu, aby mu ji 

dopravce neposkytl, zatímco na dopravci bude, aby její odeslání prokázal. V případě, že 

bude odesílatel prodlévat s vydáním pokynu, lze konstatovat, že dopravce svoji 

povinnost splnil a že nemá povinnost zásilku prodat, ale má možnost tak učinit, zatímco 

v ostatních případech, tedy nemá-li možnost vůbec informovat či odesílatel dá pokyn 

k prodeji, nejedná se již pouze o možnost, ale povinnost prodat. 

 

6.2.2.2. Rozsah náhrady škody na zásilce 

 

Podle ustanovení § 624 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že při ztrátě nebo 

zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy byla 

předána dopravci. Toto ustanovení upravuje odpovědnost dopravce v roli škůdce 

odlišně od obecné úpravy náhrady škody obsažené v ustanovení § 379 obchodního 

zákoníku, podle něhož se nehradí pouze skutečná škoda, ale i ušlý zisk. Naproti tomu 

dle ustanovení § 624 odst. 1 obchodního zákoníku se hradí pouze škoda, která vznikla 

na zásilce, ale již se nehradí další případná škoda (například v podobě ušlého zisku), 

která vznikla v důsledku ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení přepravované 

zásilky. Náhrady takové škody se však dopravce může domáhat na základě obecných 

ustanovení, zejména ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku. Na rozsah náhrady 

škody vzniklé na zásilce pamatuje i ustanovení § 629 obchodního zákoníku, které 

výslovně stanoví zákaz omezení odpovědnosti dopravce při škodě na zásilce stanovené 
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v ustanovení § 624 obchodního zákoníku. I přes tento výslovný zákaz omezení 

odpovědnosti za škodu stanovený v § 629 obchodního zákoníku se s ohledem na jinak 

dispozitivní charakter ustanovení § 624 obchodního zákoníku jeví jako akceptovatelné 

omezení odpovědnosti za škodu vzniklou na zásilce, a to na základě dohody mluvních 

stran. 

 

Podle ustanovení § 624 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že při poškození 

nebo znehodnocení zásilky je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi cenou, kterou měla 

zásilka v době jejího převzetí dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka 

poškozená nebo znehodnocená. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení hovoří přímo o 

ceně zásilky, je zřejmé, že škoda může být nahrazena zejména v penězích. Možnost 

náhrady škody na zásilce uvedením do původního stavu či jinou majetkovou hodnotou 

sice není výslovně uvedena, nicméně s ohledem na již zmiňovaný dispozitivní charakter 

tohoto ustanovení se lze domnívat, že v případě dohody obou stran je i takováto náhrada 

škody na zásilce možná. 

 

6.2.2.3. Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce podle NOZ 

 
V NOZ je problematika odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce upravena 

v ustanovení § 2566 a násl. V nové úpravě nedochází k žádným podstatným obsahovým 

změnám oproti stávající úpravě v obchodním zákoníku. Za zmínku však stojí nově 

formulované ustanovení § 622 odst. 4 obchodního zákoníku (§ 2566 odst. 4 NOZ), které 

stanoví, že k omezením povinností dopravce vypočteným v tomto paragrafu se 

nepřihlíží. Na druhou stranu je však třeba upozornit také na to, že přepravní řády nově 

mohou za určitých podmínek omezit povinnost dopravců k náhradě škody nebo jiné 

újmy. 

 

6.2.3. Odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty 

 

Podle ustanovení § 617 odst. 1 obchodního zákoníku je dopravce povinen 

přepravu provést do místa určení s odbornou péčí ve smluvené lhůtě, jinak bez 

zbytečného odkladu. V pochybnostech počíná lhůta běžet následujícím dnem po 

převzetí zásilky dopravcem. Přednost má vždy sjednaná lhůta, nicméně nebyla-li lhůta 
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sjednána je dopravce povinen řídit se aplikovatelnými ustanovením příslušného 

přepravního řádu, přičemž je možné, aby si smluvní strany místo výslovně stanovené 

lhůty pro realizaci přepravy dohodly odkaz na relevantní ustanovení aplikovatelného 

přepravního řádu. V případě, že dopravce poruší povinnost doručit zásilku včas na 

určené místo, nastupuje v první rovině jeho odpovědnost ze smlouvy o přepravě, neboť 

v praxi je zcela běžné, aby si smluvní strany stanovily sankci pro případ tohoto druhu 

prodlení. Není-li sankce stanovena dohodou stran, postupuje se dle příslušných 

ustanovení přepravních řádů a obecných ustanovení obchodního zákoníku, zejména 

ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku o náhradě způsobené škody. 

 

Podle ustanovení § 617 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že je-li dopravci 

znám příjemce zásilky, je povinen mu zásilku doručit, nebo má-li podle smlouvy 

příjemce zásilku v místě určení vyzvednout, oznámit mu ukončení přepravy. Příjemce 

zásilky bude dopravci obecně znám, neboť bude často uveden již v samotné smlouvě o 

přepravě, včetně adresy a místa určení. Odesílatel je oprávněn osobu příjemce změnit, a 

to i v průběhu provádění přepravy, budou-li dodrženy podmínky ustanovení § 618 odst. 

1 a 2 obchodního zákoníku. Povinnost zásilku doručit příjemci nebude dopravce mít 

v případě, že mu nebude znám příjemce, nebo že bude ve smlouvě o přepravě 

stanoveno, že si příjemce má vyzvednout zásilku v místě určení. 

 

6.2.3.1. Odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty podle NOZ 

 

Při přejímání stávající úpravy odpovědnosti dopravce za překročení dodací 

lhůty z obchodního zákoníku do NOZ nedošlo k žádným obsahovým změnám. 

 

7. Mezinárodní silniční přeprava zboží a odpovědnost 

dopravce 
 

Tato kapitola je zaměřena na mezinárodní silniční přepravu zboží a především 

pak na otázku odpovědnosti dopravce. 
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7.1. Úmluva CMR 
 

Úmluva CMR49 představuje hlavní a mezinárodně uznávanou, respektovanou a 

široce aplikovatelnou úmluvu na poli mezinárodní přepravy zboží po silnici,50 a to i přes 

to, že byla přijata již před více než 50 lety.51 

 

Příprava Úmluvy CMR probíhala již od roku 1948. Česká republika byla 

Úmluvou CMR vázána ještě před vstupem do Evropské unie, neboť v platnost na území 

tehdejšího Československa vstoupila již dnem 3. prosince 1974. Originál Úmluvy CMR 

byl vyhotoven v angličtině a francouzštině, přičemž obě jazykové verze mají stejnou 

platnost (článek 51 Úmluvy CMR). 

 

Úmluva CMR byla za celou dobu své historie měněna pouze dvakrát. První 

úprava proběhla na základě Protokolu ze dne 5. července 1978,52 kterým byl změněn 

článek 23 odst. 3 Úmluvy CMR a dále byly do tohoto článku doplněny odstavce 7, 8 a 

9. Změna ustanovení článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR se týkala způsobu stanovení 

náhrady škody, kdy byl frank o váze 10/31 g a ryzosti 0,900 nahrazen zvláštními právy 

čerpání. Zajímavostí je, že tuto novou úpravu dosud nepřijaly úplně všechny smluvní 

státy Úmluvy CMR. Druhá úprava pak proběhla na základě dodatkového protokolu 

k Úmluvě CMR z roku 2008,53 kterým došlo k přijetí nové úpravy o elektronickém 

nákladním listu. 

 
                                                
49  Úmluva CMR byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí pod č. 11/1975 Sb., o Úmluvě 

o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), ze dne 27. listopadu 1974. Zkratka 
CMR vychází z francouzského názvu úmluvy, který zní: Convention relative au contrat de transport 
international de Marchandises par Route. 

50  Nejedná se však o úmluvu jedinou. Za zmínku stojí také Evropská dohoda o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) a Evropská dohoda o práci osádek vozidel v 
mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR). 

51  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 
rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 21. 

52  Byl publikován pod č. 108/2006 Sb.m.s. a pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 6. listopadu 
2006. 

53  Byl publikován pod č. 66/2011 Sb.m.s. a pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 13. července 
2011. 
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Úspěšnost a výjimečný statut Úmluvy CMR dokládá také vysoký počet států, 

které k ní přistoupily. V současné době je to 56 států.54 

 

Rozsah platnosti Úmluvy CMR je vymezen v ustanovení článků 1 a 2 Úmluvy 

CMR. V článku 1 odst. 1 Úmluvy CMR je stanoven základní okruh přeprav, na které 

Úmluva CMR dopadá a v článku 1 odst. 4 Úmluvy CMR jsou taxativně vymezeny 

přepravy či jejich oblasti, které jsou z aplikovatelnosti Úmluvy CMR výslovně 

vyloučeny. Podle ustanovení článku 1 odst. 1 Úmluvy CMR se ustanovení Úmluvy 

CMR vztahují na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, 

jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve 

smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem 

Úmluvy CMR. Ustanovení tohoto článku je aplikovatelné bez ohledu na trvalé bydliště 

a státní příslušnost stran. Smluvně si však lze také dohodnout, aby se Úmluva CMR 

vztahovala i na případy, které jinak nejsou v její působnosti. Tato praxe je přitom velmi 

rozšířená. 55 

 

Pokud dojde k uzavření smlouvy o přepravy věci podle ustanovení § 610 a násl. 

obchodního zákoníku a jsou-li splněny podmínky upravené v ustanovení článku 1 odst. 

1 Úmluvy CMR, je nutno aplikovat Úmluvu CMR v souladu s ustanovením § 756 

obchodního zákoníku. Skutečnost, že se jedná o vztah dvou tuzemských subjektů, není 

pro aplikaci Úmluvy CMR rozhodná. Tyto závěry byly potvrzeny v několika rozsudcích 

Nejvyššího soudu České republiky.56 

 

Podle ustanovení článku 1 odst. 4 Úmluvy CMR se Úmluva CMR nevztahuje na 

přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv, přepravy mrtvol a 

přepravy stěhovaných svršků. 

                                                
54 Informace převzata z internetových stránek instituce UNIDROIT dostupné na adrese: 

http://unidroit.info/program.cfm?menu=contractingstates&file=instrument&pid=1&lang=en&do=stat
es 

55  CLARKE, M. Transport by rail and road. International encyclopedia of comparative law. Vol. III, 
Private international law ; chap. 25. Tübingen : Mohr, 1996, str. 9. 

56  Rozsudek NS ČR ze dne 30. května 2000, sp. zn. 33 Cdo 1262/2000, rozsudek NS ČR ze dne 
27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 767/2001, a rozsudek NS ČR ze dne 23. ledna 2003, sp. zn. 32 Odo 
53/2002. 
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Článek 1 odst. 5 Úmluvy CMR zavazuje smluvní strany Úmluvy CMR k tomu, 

aby mezi sebou neuzavíraly zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody, které by 

obsahovaly odchylky od Úmluvy CMR. Tento závazek smluvních stran jenom posiluje 

výjimečnou pozici Úmluvy CMR v oblasti právní úpravy mezinárodní silniční přepravy 

zboží. V návaznosti na článek 1 odst. 5 Úmluvy CMR je třeba zmínit úpravu v článku 

41 Úmluvy CMR prohlašující za neplatná a právně neúčinná všechna ujednání, která se 

přímo nebo nepřímo odchylují od ustanovení Úmluvy CMR s výjimkou ustanovení 

článku 40 Úmluvy CMR.57 Podle článku 41 odst. 1 věty druhé Úmluvy CMR však 

nemá neplatnost takových ujednání za následek neplatnost ostatních ustanovení 

smlouvy. Ačkoliv to celkem jasně vyplývá ze samotné dikce Úmluvy CMR, Nejvyšší 

soud České republiky dospěl k závěru, že je Úmluva CMR prakticky celá kogentní, také 

v jednom ze svých rozsudků,58 ve kterém vedl, že normy Úmluvy CMR mají kogentní 

charakter, což neumožňuje libovolně rozšiřovat výklad dotčených článků, nýbrž 

vyžaduje zcela přesné podřazení zjištěného skutkového stavu pod jednotlivé články. 

 

Článek 2 Úmluvy CMR reguluje oblast kombinované přepravy, tedy přepravy, 

kdy je vozidlo přepravováno v některém úseku dopravní cesty po moři, železnici, 

vnitrozemské vodní cestě nebo vzduchem. Ustanovení tohoto článku je v současné době 

předmětem diskuzí ohledně jeho revize související se stále častějším využíváním tzv. 

multimodální přepravy, tj. přepravy využívající více dopravních oborů při přepravě 

nákladu. Rozdíl mezi kombinovanou a multimodální přepravou spočívá v tom, že 

v rámci multimodální přepravy nejsou přepravovány unifikované přepravní jednotky, 

které se po dobu přepravy nemění, ale dochází k přepravě zboží nejméně dvěma 

způsoby přepravy. 

 

Za zásadní lze považovat skutečnost, že Úmluva CMR neobsahuje komplexní 

úpravu přepravní smlouvy. V Úmluvě CMR chybí např. definice pojmu přeprava věci, 

proces uzavírání smlouvy o přepravě nebo přepravné. Naopak ale Úmluva CMR 

                                                
57  Článek 40 umožňuje dopravcům dohodnout si mezi sebou ustanovení odchylná od článků 37 a 38 

Úmluvy CMR. 
58  Rozsudek NS ČR ze dne 26. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 4039/2008. 
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precizně definuje používání nákladních listů, odpovědnost dopravce, zániku nároků a 

řešení sporů. To, co není v Úmluvě CMR upraveno, musí podpůrně řešit právní řády 

jednotlivých států.59 Jak už bylo zmíněno výše, půjde v případě České republiky 

především o úpravu přepravní smlouvy v obchodním zákoníku, která je detailně 

popsána výše. 

 

I přes to, že přepravné není Úmluvou CMR upraveno, bude se na něj vztahovat 

ustanovení o promlčecí době v článku 32 Úmluvy CMR, která činí jeden rok a v případě 

úmyslu nebo zavinění rovnocenné úmyslu tři roky. Úprava promlčecí doby v Úmluvě 

CMR se totiž vztahuje na všechny nároky vzniklé z přeprav prováděných v režimu 

Úmluvy CMR.60 

 

7.1.1. Struktura Úmluvy CMR 

 

Úmluva CMR je členěna do osmi kapitol, kterými jsou: 

 

(i) Rozsah platnosti (kapitola I., články 1 až 2 Úmluvy CMR); 

(ii) Osoby, za něž dopravce odpovídá (kapitola II., článek 3 Úmluvy CMR); 

(iii) Uzavření a provádění přepravní smlouvy (kapitola III., články 4 až 16 

Úmluvy CMR); 

(iv) Odpovědnost dopravce (kapitola IV., články 17 až 29 Úmluvy CMR); 

(v) Reklamace a žaloby (kapitola V., články 30 až 33 Úmluvy CMR); 

(vi) Ustanovení o přepravě prováděné postupně několika dopravci (kapitola 

VI., články 34 až 40); 

(vii) Neplatnost ujednání, která jsou v rozporu s Úmluvou CMR (kapitola VII., 

článek 41 Úmluvy CMR); a 

(viii) Závěrečná ustanovení (kapitola VIII., články 42 až 51 Úmluvy CMR). 

 

                                                
59  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 22.	  
60  Rozsudek NS ČR ze dne 18. října 2005, sp. zn. 32 Odo 1415/2004. 
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7.2. Osoby, za něž dopravce odpovídá 
 

Dříve než bude přistoupeno k pojednání o odpovědnosti dopravce v souvislosti 

s článkem 17 Úmluvy CMR, je vhodné nejprve upozornit na skutečnost, že při 

provádění přepravy existuje okruh osob, za které je dopravce přímo odpovědný. 

 

Podle ustanovení článku 3 Úmluvy CMR platí, že při použití této Úmluvy CMR 

odpovídá dopravce za jednání a opomenutí svých zástupců a pracovníků a všech 

ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, jako za vlastní jednání a 

opomenutí za předpokladu, že tito zástupci, pracovníci nebo ostatní osoby jednají v 

rámci svých pracovních úkolů. Článek 3 Úmluvy CMR tak stanoví okruh osob, za 

jejichž škodní jednání je dopravce odpovědný, jako by šlo o jeho vlastní škodní jednání. 

S ohledem na skutečnost, že regresní vztah mezi dopravcem a osobou, která způsobila 

vznik škody, není upraven Úmluvou CMR, bude řešen podle vnitrostátních předpisů. 

 

V praxi však nezřídka dochází k případům, že objednatel přepravy její provedení 

objedná u zasílatele, nikoli u dopravce, který pro její realizaci použije jiného dopravce 

(pokud to objednávka či smlouva objednatele přímo nevylučuje). V případě poškození 

či zničení zásilky a uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody ze strany objednatele 

vůči zasílateli dochází k zamítnutí nároku objednatele z důvodu nedostatku pasivní 

legitimity, respektive neexistence odpovědnostního vztahu jako mezi objednatelem 

přepravy a dopravcem. Snadnému řešení takto vzniklé situace nepomáhá ani skutečnost, 

že z dikce článku 3 Úmluvy CMR vyplývá, že důkazní břemeno ve vztahu k prokázání 

odpovědnosti na straně dopravce za škodu vzniklou jednáním či opomenutím osob 

použitých dopravcem nese poškozený, tedy v daném případě objednatel. Nejen, že musí 

prokázat, že šlo o použití konkrétních pracovníků, případně jiných konkrétních osob, ale 

musí taktéž prokázat, že k tomu došlo v rámci plnění pracovních úkolů. S ohledem na 

běžnou každodenní obchodní praxi v mezinárodní silniční nákladní dopravě lze 

předpokládat, že míra úspěšnosti bude v tomto ohledu spíše nízká. 

 

Pro úplnost je vhodné doplnit, že pokud se ustanovení článku 3 Úmluvy CMR 

na určitou škodu nevztahuje či jej nelze aplikovat, uplatní se postup podle českého 
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právního řádu, zejména ustanovení § 375 obchodního zákoníku, který upravuje 

problematiku plnění závazků pomocí třetí osoby. 

 

7.3. Uzavření přepravní smlouvy 
 

Podle ustanovení článku 4 Úmluvy CMR platí, že dokladem o uzavření 

přepravní smlouvy je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li 

ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a vztahují se na ni i 

nadále ustanovení Úmluvy CMR. Nákladní list představuje zcela základní přepravní 

dokument, který neslouží pouze stranám smlouvy o přepravě, případně dalším 

soukromoprávním subjektům, ale je využíván i ze strany subjektů veřejnoprávních, 

které například v rámci celních kontrol do něj zanáší informace zjištěné v průběhu 

provádění přepravy. 

 

Je obvyklou praxí, že ke vzniku smlouvy o přepravě dochází na základě 

objednávky objednatele zaslané pomocí elektronických prostředků dálkové komunikace 

(e-mail, fax), přičemž s ohledem na skutečnost, že Úmluva CMR nestanoví (a dlužno 

dodat, že ani český právní řád) jako podstatnou náležitost smlouvy o přepravě její 

písemnou formu, bývá ve skutečnosti jediným dokladem o podmínkách konkrétní 

přepravy právě tato objednávka. K vystavení nákladního listu dochází až po vzniku 

smlouvy o přepravě. V případě, že dojde ke zničení či ztrátě nákladního listu, není tím 

sice platnost smlouvy o přepravě dotčena, ale v praxi taková okolnost přinese řadu 

nežádoucích komplikací. Zejména dochází ke značnému zhoršení důkazní pozice 

strany, která by se dovolávala skutečností v nákladním listu uvedených. 

 

Podle článku 5 Úmluvy CMR platí, že se nákladní list vystavuje ve třech 

původních vyhotoveních podepsaných odesílatelem a dopravcem. Dovoluje-li to právní 

řád státu, ve kterém se nákladní list vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo 

nahrazeny razítky odesílatele a dopravce. První vyhotovení nákladního listu obdrží 

odesílatel, druhé doprovází zásilku a třetí si ponechá dopravce. Obsahové náležitosti 

nákladního listu jsou stanoveny jako částečně obligatorní (ustanovení článku 6 odst. 1 

Úmluvy CMR) a částečně taxativní (ustanovení článku 6 odst. 2 a 3 Úmluvy CMR). 
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Podle ustanovení článku 6 odst. 1 Úmluvy CMR platí, že nákladní list musí 

obsahovat tyto údaje: 

a) místo a datum vystavení, 

b) jméno a adresu odesílatele, 

c) jméno a adresu dopravce, 

d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení, 

e) jméno a adresu příjemce, 

f) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu; u věcí 

nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení, 

g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, 

h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží, 

i) náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje 

vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky), 

j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání, 

k) údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoli opačnou doložku podléhá 

ustanovením této Úmluvy. 

 

Podle ustanovení článku 6 odst. 2 Úmluvy CMR platí, že nákladní list musí 

popřípadě obsahovat ještě tyto údaje: 

a) zákaz překládky, 

b) výdaje, které bere odesílatel na sebe, 

c) výši dobírky, která má být vybrána při dodání zásilky, 

d) udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání, 

e) pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky, 

f) smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena, 

g) seznam dokladů předaných dopravci. 

 

A konečně podle ustanovení článku 6 odst. 3 Úmluvy platí, že strany mohou 

zapsat do nákladního listu ještě jiné údaje, které pokládají za užitečné. S ohledem na 

důležitost informační a důkazní, kterou nákladní list má, je pouze logické a vhodné, aby 

obsahoval co nejvíce výše uvedených údajů, neboť pouze náležitě vyplněný nákladní 
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list poskytuje stranám vyšší míru právní jistoty. Nicméně v případě, že na nákladním 

listu bude chybět uvedení některého údaje, nebude tím v souladu s ustanovením článku 

4 Úmluvy CMR platnost přepravní smlouvy dotčena. Pouze tak dojde ke ztížení 

praktické realizovatelnosti přepravy a uplatnění případných následných nároků z ní 

vyplývajících. 

 

Od 13. července 2011 lze v České republice také využít elektronický nákladní 

list, který, splňuje-li podmínky dodatkového protokolu z roku 2008, v němž je upraven, 

odpovídá nákladnímu listu, jak jej upravuje Úmluva CMR, a má tudíž stejnou důkazní 

hodnotu a stejné účinky. Využití elektronického nákladního listu je však podmíněno 

ověřením formou věrohodného elektronického podpisu. Zavedení elektronického 

nákladního listu souvisí s rychlým rozvojem informačních technologií v posledních 

deseti letech. 

 

7.4. Odpovědnost dopravce podle Úmluvy CMR 
 

Nejvýznamnější ustanovení Úmluvy CMR týkající se odpovědnosti dopravce 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě je rozhodně článek 17 Úmluvy CMR. Článek 

17 odst. 1 Úmluvy CMR výslovně stanoví, že dopravce odpovídá za úplnou nebo 

částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí 

zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. 

 

Z dikce článku 17 Úmluvy CMR vyplývá dvojí druh odpovědnosti dopravce. 

V první řadě je to odpovědnost faktická, která spočívá v odpovědnosti za ztrátu či 

poškození zásilky, pokud ke ztrátě nebo poškození zásilky dojde během provádění 

přepravy. Dále je to odpovědnost dopravce za prodlení s provedením přepravy. Nad 

rámec shora uvedeného je nutno upozornit také na dílčí druhy odpovědnosti dopravce, 

kterými jsou odpovědnost dopravce za nevybrání dobírky či za ztrátu nebo nesprávné 

použití dokladů. 

 

V ustanovení článku 17 Úmluvy CMR je vymezena i doba, během které 

dopravce za přepravované zboží odpovídá. Běh této doby začíná převzetím zásilky a 
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končí jejím předáním do faktické moci příjemce. Kromě dvojího druhu 

odpovědnosti vyplývá z článku 17 Úmluvy CMR i řada obecných a privilegovaných 

důvodů vyloučení odpovědnosti dopravce. 

 

7.4.1. Odpovědnost dopravce za ztrátu či poškození zásilky 

 

V souvislosti s výkladem povahy odpovědnosti dopravce za ztrátu zásilky se 

objevují dva hlavní výkladové proudy. První tuto dopravcovu odpovědnost vzhledem 

k dikci článku 17 Úmluvy CMR vykládá jako objektivní, přičemž otázka zavinění je 

bez právního významu. Druhý tuto odpovědnost vykládá jako odpovědnost 

s presumovaným zaviněním a zostřenou povinností péče o zásilku.61 V České republice 

ovšem převládá názor, že charakter odpovědnosti dopravce za škodu na přepravované 

zásilce dle Úmluvy CMR je objektivní s možností liberace (vyvinění), přičemž důkazní 

břemeno o existenci liberačního důvodu leží na dopravci (žalovaném). Tento názor 

zastává také Nejvyššího soudu České republiky.62 

  

Dle článku 17 odst. 1 Úmluvy CMR odpovídá dopravce pouze za úplnou nebo 

částečnou ztrátu zásilky, za její poškození anebo za překročení dodací lhůty. Z toho, jak 

je tento článek formulován, lze vyložit, že pokud dopravce škodu nezpůsobil úmyslně 

nebo zaviněním rovnocenným úmyslu (čl. 29 Úmluvy CMR), nebude odpovědný za 

škody, které vznikly následně. Následnými škodami se rozumí např. ušlý zisk, ztráta na 

výdělku nebo kursové a sezónní ztráty.63 Toto omezení se však uplatní pouze, jde-li o 

odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky, odpovědnost za překročení dodací lhůty 

je popsána níže. 

 

                                                
61  Rozsudky nejvyššího rakouského soudu OGH, ze dne 10. července 1991, sp. zn. 1 Ob 579/91, a 

OGH, ze 12. listopadu 1996, sp. zn. 4 Ob 2278/96w, v SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : 
mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. 
Praha: VOX, 2009, str. 104 a 422. 

62  Usnesení NS ČR ze dne 26. května 2004, sp. zn. 32 Odo 1051/2003, a rozsudek NS ČR. ze dne 28. 
června 2011, sp. zn. 23 Cdo 1383/2009. 

63  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 
rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 104 a KROFTA, J. 
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. str. 108. 
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Úmluvou není přímo stanoveno, co lze považovat za ztrátu zásilky. Proto se 

dovozuje, že ztrátou zásilky je situace, při které zboží úplně zmizí nebo dojde k jeho 

zničení či poškození v takovém rozsahu, že zboží již nelze použít a jeho oprava je 

nemožná nebo přehnaně nákladná a tedy neekonomická. O částečnou ztrátu zásilky pak 

půjde v případě, týká-li se výše uvedené pouze její části. Ztráta zásilky tedy nastává 

především z důvodu jejího zničení, zmizení, zabavení nebo také vydání jinému 

příjemci. Zvláštní situací je pak případ, kdy dojde k nalezení zásilky, která byla 

považována za ztracenou. K tomu může dojít v důsledku nevyvratitelné domněnky 

v článku 20 odst. 1 Úmluvy, který stanoví, že oprávněný může považovat zásilku bez 

dalších důkazů za ztracenou, nebyla-li vydána do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty, a 

pokud nebyla lhůta sjednána, do 60 dnů po převzetí. Po uplynutí těchto lhůt má 

oprávněný možnost volby, jestli nalezenou zásilku přijme nebo jestli využije 

nevyvratitelné domněnky její ztráty a bude požadovat po dopravci náhradu škody. 

Zajímavým případem, ve kterém došlo k uplatnění nevyvratitelné domněnky o ztrátě 

zásilky, se nedávno zabýval také Nejvyšší soud České republiky.64 Pro vznik 

odpovědnosti za škodu v důsledku ztráty zásilky postačí podle článku 17 odst. 1 

Úmluvy CMR sama skutečnost, že došlo ke ztrátě zásilky, a to na rozdíl od obecné 

odpovědnosti za škodu, která vyžaduje vznik majetkové újmy oprávněného.65 

 

Má-li dopravce podle ustanovení Úmluvy CMR povinnost nahradit škodu za 

úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky, vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a 

době jejího převzetí k přepravě (článek 23 odst. 1 Úmluvy CMR). Dle článku 23 odst. 2 

Úmluvy CMR se hodnota zásilky určuje podle burzovní ceny, a není-li burzovní cena, 

tak podle běžné tržní ceny, a není-li ani jedna z nich, podle obecné hodnoty zboží stejné 

povahy a jakosti. Kromě náhrady škody se ještě hradí dovozné, clo a jiné výlohy 

vzniklé v souvislosti s přepravou, a to při úplné ztrátě v plné výši a při částečné ztrátě 

poměrným dílem. 

 

Za poškození zásilky je považováno vnější nebo vnitřní zhoršení kvality 

přepravovaného zboží. K vnějšímu poškození může patřit ulomení, utržení, poškrábání 

                                                
64  Rozsudek NS ČR ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 888/2011. 
65  Rozsudek NS ČR ze dne 4. srpna 2009, sp. zn. 23 Cdo 2668/2009. 
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a jiná poškození zásilky. K vnitřnímu snížení kvality zásilky pak může docházet typicky 

u potravin v souvislosti s jejich podchlazením nebo přehřátím. 

 

Při poškození zásilky hradí dopravce částku, o kterou se její hodnota snížila. 

Tato částka se vypočítá z hodnoty zásilky, která se stanoví stejně jako v případě ztráty 

zásilky.66 Je-li poškozením znehodnocena celá zásilka nebo její část, nesmí náhrada 

škody přesahovat částku, která by se vyplatila při její úplné ztrátě nebo při ztrátě 

znehodnocené části zásilky.67 

 

Nebyla-li škoda způsobena kvalifikovaným zaviněním podle článku 29 Úmluvy 

CMR, je nutné na náhradu škody za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky či její 

poškození aplikovat omezující ustanovení článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR. 

 

7.4.2. Odpovědnost dopravce za prodlení 
 

Odpovědnost dopravce za prodlení (při překročení dodací lhůty) je stejně jako 

odpovědnost za ztrátu či poškození zásilky stanovena v článku 17 odst. 1 Úmluvy 

CMR. Překročení dodací lhůty nastane dle článku 19 Úmluvy CMR v případě, že 

zásilka nebyla vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li 

skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem dobu, kterou je možno očekávat 

od pečlivého dopravce. Při dílčích nakládkách se ještě přihlíží k času potřebnému pro 

sestavení vozové zásilky. 

 

Dopravce má tedy povinnost doručit zásilku v dohodnuté nebo očekávatelné 

lhůtě. Důležité je však upozornit, že prodlení dopravce nebude trvat nekonečně dlouho, 

a to z důvodu nejzazších lhůt pro doručení zásilky, které jsou stanoveny v článku 20 

odst. 1 Úmluvy68 a jejichž překročením nastává již výše zmíněná domněnka ztráty 

zásilky. 

                                                
66 Článek 25 odst. 1 Úmluvy CMR. 
67 Článek 25 odst. 2 Úmluvy CMR. 
68  Nedoručení zásilky 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty a pokud taková není, 60 dnů po převzetí 

zásilky k přepravě. 
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Velmi významný rozdíl je mezi dodací lhůtou a lhůtou pro nakládku. Lhůtu pro 

nakládku a její nedodržení Úmluva CMR neupravuje, proto se na ni bude vztahovat 

podpůrné národní právo.69 

 

Ke vzniku odpovědnosti za prodlení s dodáním zásilky je třeba, aby došlo k 

překročení dodací lhůty a v důsledku tohoto překročení vznikla škoda. Nevznikne-li 

škoda nebo neexistuje-li příčinná souvislost mezi překročením dodací lhůty a vznikem 

škody, nelze nároky za překročení dodací lhůty uplatňovat.70 

 

Odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty má stejně jako odpovědnost 

za ztrátu či poškození zásilky objektivní povahu, avšak s tím rozdílem, že se dopravce 

může zprostit odpovědnosti pouze na základě obecných liberačních důvodů, které jsou 

uvedeny v článku 17 odst. 2 Úmluvy CMR, a nikoliv i těch privilegovaných uvedených 

v článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR, které se vztahují pouze na zproštění se odpovědnosti 

dopravce za ztrátu či poškození zásilky. Liberační důvody neboli důvody vyloučení 

odpovědnosti dopravce jsou podrobněji popsány níže. 

 

U odpovědnosti za překročení dodací lhůty existuje specifická úprava obsažená 

v článku 30 odst. 3 Úmluvy CMR, který stanoví, že nárok na náhradu za překročení 

dodací lhůty může být uplatněn jen tehdy, byla-li dopravci zaslána písemná výhrada do 

21 dnů poté, co byla zásilka dána k dispozici příjemci. Nebude-li výhrada učiněna 

vůbec, ve stanovené formě nebo v uvedené lhůtě, dojde k zániku (prekluzi) nároku na 

náhradu za překročení dodací lhůty. 

 

Specifická je také výše náhrady škody, která je článkem 23 odst. 5 Úmluvy 

CMR stanovena pro případ překročení dodací lhůty jen do výše dovozného, tedy 

sjednaného přepravného. Je zřejmé, že náhrada v takové výši může být v mnoha 

případech nedostačující, proto jsou praxí uplatňovány dva způsoby, jak dosáhnout 

                                                
69  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 134. 
70  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 280. 
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náhrad vyšších. Tím prvním je prosazování názoru, aby se na škodu, která vznikla 

nedodržením dodací lhůty, vždy pohlíželo jako na škodu způsobenou dopravcem 

úmyslně nebo zaviněním rovnocenným úmyslu podle článku 29 Úmluvy CMR. 

V takovém případě je totiž dopravce povinen nahradit škodu v plném rozsahu.71 I když 

soudy bývají na dopravce často přísné, je výsledek tohoto způsobu nejistý. Proto 

existuje ještě druhá možnost, jak dosáhnout vyšší náhrady, a tou je udání částky 

zvláštního zájmu na dodání zásilky v nákladním listě za dohodnutý příplatek podle 

článku 26 odst. 1 Úmluvy CMR. Pokud by ke sjednání takové částky došlo, hradil by 

dopravce v souladu s článkem 26 odst. 2 Úmluvy CMR škodu v prokázané výši, 

nejvýše však do částky zvláštního zájmu.72 Nutno podotknout, že článek 26 odst. 1 

Úmluvy CMR umožňuje využít částky zvláštního zájmu jak pro překročení dodací lhůty 

tak pro případ ztráty nebo poškození zásilky. 

 

7.4.3. Odpovědnost dopravce za nevybrání dobírky 
 

Podle ustanovení článku 21 Úmluvy CMR je dopravce povinen poskytnout 

odesílateli náhradu škody, kterou způsobil nevybráním dobírky od příjemce, a to až do 

výše dobírky. Dopravci zůstane zachováno právo následného regresu vůči příjemci. 

Jedná se o ustanovení, jehož praktická využitelnost je v současné době velmi nízká 

s ohledem na široce rozšířený bezhotovostní platební styk. V praxi se lze setkat se 

situací, kdy je na dobírku určena pouze částka rovnající se přepravnému. V takovém 

případě dopravce nebude muset odesílateli škodu způsobenou nevybráním dobírky 

nahradit, neboť odesílateli žádná nevznikne. 

 

7.4.4. Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo nesprávné použití dokladů 

 
Podle ustanovení článku 11 odst. 3 Úmluvy CMR odpovídá dopravce jako 

komisionář za následky ztráty nebo nesprávného použití dokladů v nákladním listě 

                                                
71  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 134. 
72  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 282. 
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uvedených a k němu připojených nebo dopravci odevzdaných. Odpovědnost za 

způsobenou škodu je omezena pouze do výše, kterou by hradil při ztrátě zásilky. 

V praxi se bude obvykle jednat o doklady, při jejichž předložení či správném užití 

dopravcem by odesílatel získal nejčastěji daňovou, celní či jinou ekonomickou výhodu, 

která mu v takovém případě náleží. 

 

7.4.5. Doba dopravcovy odpovědnosti 
 

V článku 17 odst. 1 Úmluvy CMR je doba, po kterou dopravce za zásilku 

odpovídá, vymezena jako časové období počínající okamžikem převzetí zásilky 

k přepravě a končící okamžikem jejího vydání. Aby mohla být na dopravci úspěšně 

vymáhána náhrada škody, musí k jejímu vzniku dojít právě v době, kdy dopravce se 

zásilkou disponuje a odpovídá za ni. Přesné určení doby dopravcovy odpovědnosti je 

proto klíčové k uplatnění nároků z odpovědnosti. Z vymezení doby odpovědnosti 

dopravce v článku 17 odst. 1 Úmluvy CMR vyplývá, že okamžik uzavření smlouvy o 

přepravě není rozhodný pro okamžik vzniku odpovědnosti dopravce.73 I když se 

mezinárodní silniční přeprava vyznačuje svojí flexibilitou a operativností oproti 

ostatním oborům přepravy, jsou mnohé smlouvy o přepravě uzavírány s předstihem, ať 

už z důvodu potřebné přípravy pro bezproblémové provedení přepravy (např. zajištění 

víz pro řidiče, různých povolení nebo celních záležitostí může zabrat dlouhou dobu), 

z důvodu jistoty, že přeprava bude v daný den provedena, nebo jiných neméně 

relevantních důvodů. Je proto logické, že odpovědnost dopravce nastává až v okamžiku 

převzetí zásilky k přepravě a nikoliv uzavřením přepravní smlouvy. 

 

Převzetí zásilky je třeba chápat jako převzetí možnosti se zásilkou disponovat a 

mít nad ní plnou kontrolu za účelem její přepravy. K ukončení odpovědnosti dopravce 

za ztrátu nebo poškození přepravované zásilky pak dochází jejím vydáním, při kterém 

dopravce umožňuje příjemci fakticky se zásilkou disponovat a mít tak nad ní fyzickou 

kontrolu. K převzetí a odevzdání zásilky dochází v rámci její nakládky a vykládky. 

Z pohledu odpovědnosti dopravce je proto podstatné, zda doba nakládky a vykládky 

                                                
73  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 267. 
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spadá do doby dopravcovy odpovědnosti či nikoli. Úmluva CMR se o nakládce a 

vykládce zmiňuje pouze v souvislosti s jedním z obecných liberačních důvodů, o 

kterých je pojednáno níže. Jelikož v Úmluvě CMR ani v podpůrné úpravě přepravní 

smlouvy v obchodním zákoníku není určeno, kdo je příslušný k provedení nakládky a 

vykládky, závisí vyřešení této otázky na dohodě stran. Pokud provádí nakládku 

odesílatel a vykládku příjemce nebude tato doba počítána do doby dopravcovy 

odpovědnosti. V takovém případě, se bude za okamžik převzetí zásilky považovat 

umístění zásilky na ložnou plochu vozidla a za okamžik jejího vydání přistavení zásilky 

k vykládce74 za současného umožnění příjemci fakticky se ujmout vlády nad 

přepravovaným zbožím a přijetí této příjemcem.75 Bude-li však na základě dohody 

s odesílatelem nakládka prováděna na samotným dopravcem, je nutno tuto činnost 

zahrnout do období jeho odpovědnosti za škodu.76 

 

7.4.6. Obecné důvody vyloučení odpovědnosti dopravce 
 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, odpovědnost dopravce podle Úmluvy CMR je 

odpovědností objektivní. Určitým zmírněním této přísné odpovědnosti je úprava 

důvodů, ze kterých se může dopravce své odpovědnosti zprostit. Tyto důvody lze dělit 

na obecné, které jsou upraveny v článku 17 odst. 2 Úmluvy CMR, a privilegované 

upravené v článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR. 

 

Článek 17 odst. 2 Úmluvy CMR stanoví, že dopravce je zproštěn odpovědnosti 

podle ustanovení článku 17 odst. 1 Úmluvy CMR, jestliže ztráta zásilky, její poškození 

nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, který 

nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které 

dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci. Podle 

                                                
74  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 271. 
75  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 108. 
76  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 305. 
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ustanovení článku 18 odst. 1 Úmluvy CMR je pak nutné, aby dopravce existenci 

některého ze čtyř obecných důvodů vylučujících jeho odpovědnost věrohodně prokázal. 

 

Aby mohlo být zavinění oprávněného považováno za liberační důvod, musí být 

škoda způsobena osobou, která může nabýt vůči dopravci nárok na náhradu škody. 

Oprávněným tak bude především odesílatel nebo příjemce. Jednání oprávněného 

nemusí nutně porušovat nějakou konkrétní povinnost, postačí, že došlo k zavinění, 

kterým byla způsobena škoda. K vyvinění dopravce může dojít např. pokud odesílatel 

zásilku nepřipravil včas, což mělo za následek překročení dodací lhůty, nebo pokud 

odesílatel naložil zásilku citlivou na znečištění na znečištěné vozidlo.77 

 

Odpovědnosti se dopravce také zprostí, pokud byla škoda zaviněna příkazem 

oprávněného. Těmito příkazy se rozumí především pokyny související s výkonem 

dispozičního práva k zásilce, celním odbavením, dobírkou, apod. Tyto pokyny musí být 

splnitelné a v souladu se zákonem. 

 

Za vlastní nebo také zvláštní vadu zásilky je považována taková vlastnost, která 

není u zásilek stejného druhu běžná a je příčinou poškození nebo zničení zásilky. Za 

příklad takové vady lze uvést nepostačující teplotu mražených potravin před 

přepravou.78 

 

Nejzajímavějším a zároveň nejdůležitějším obecným důvodem vyloučení 

odpovědnosti dopravce jsou neodvratitelné a neodstranitelné okolnosti. Tímto 

liberačním důvodem se přímo zabýval Nejvyšší soud České republiky v jednom ze 

svých rozhodnutí,79 ve kterém na rozdíl od soudu odvolacího dospěl k závěru, že 

neodvratitelné a neodstranitelné okolnosti nejsou pouze okolnosti vzniklé tzv. vyšší 

mocí, ale i okolnosti spočívající v lidském jednání, tedy např. loupežné přepadení nebo 

ozbrojený útok. Ke stejnému závěru došel i francouzský kasační soud ve svém rozsudku 

                                                
77  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 111. 
78  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 113. 
79  Rozsudek NS ČR ze dne 22. září 2004, sp. zn. 32 Odo 1186/2003. 
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ze dne 1. července 1999, ve kterém se uvádí, že přepadení spícího řidiče ozbrojenými 

útočníky, kteří vniknou do uzamčeného nákladního vozu poté, co rozbijí okna, je pro 

dopravce neodvratitelnou okolností.80 Bylo tak judikováno, že loupežné přepadení lze 

považovat za neodvratitelnou a neodstranitelnou okolnost vylučující odpovědnost 

dopravce. Výše uvedená rozhodnutí však nelze považovat za závazné precedenty, takže 

bude vždy záležet na uvážení konkrétního soudu, jak zhodnotí a posoudí skutkové 

okolnosti určitého případu. Na rozdíl od loupežného přepadení je krádež vozidla běžně 

považována za okolnost, kterou lze odvrátit a nejedná se tak o důvod vyloučení 

odpovědnosti dopravce. Zvláště pak úmyslné jednání řidiče poddopravce vedoucí 

v konečném důsledku k odcizení přepravovaného nákladu nelze považovat za okolnost, 

kterou dopravce nemůže odvrátit a jejíž následky odstranit není v jeho moci, jak ve 

svém rozsudku uvedl Nejvyšší soud České republiky.81 

 

V důsledku poměrně obecné úpravy jednotlivých důvodů vylučujících 

odpovědnost dopravce podle Úmluvy CMR dochází k jejich upřesnění a výkladu až 

prostřednictvím soudů. Pozitivním aspektem této skutečnosti je flexibilita soudních 

rozhodnutí a schopnost přizpůsobit se novým poměrům. Negativní stránkou pak je 

roztříštěnost a názorová nejednotnost soudů signatářských států Úmluvy CMR, která 

však postupně odeznívá, čím déle je Úmluva CMR aplikována. 

 

7.4.7. Odpovědnost za vady vozidla 

 

Článek 17 odst. 3 Úmluvy CMR stanoví, že se dopravce nemůže dovolávat, ve 

snaze zprostit se své odpovědnosti, ani vad vozidla použitého k přepravě, ani zavinění 

nebo nedopatření osoby, od níž vozidlo najal, nebo jejich zástupců nebo pracovníků. 

Tento článek tak brání využití vad vozidla jako neodvratitelné a neodstranitelné 

okolnosti, která by vyloučila odpovědnost dopravce. Za vady vozidla pro účely tohoto 

článku jsou považovány především vady vycházející přímo z vozidla a jeho provozu, 

nikoliv vady způsobené vnějšími vlivy. S ohledem na tuto definici a soudní praxi je tedy 

                                                
80  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 325. 
81  Rozsudek NS ČR ze dne 10. října 2012, sp. zn. 31 Cdo 488/2012. 
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možné, aby se dopravce své odpovědnosti zprostil, pokud prokáže, že vada vozidla byla 

zapříčiněna náhlým, nepředpokládatelným a z vnějšku přicházejícím působením.82 

 

7.4.8. Privilegované důvody vyloučení odpovědnosti dopravce 

 

Privilegované důvody vyloučení odpovědnosti dopravce se od těch obecných liší 

tím, že se nevztahují na odpovědnost za škodu vzniklou překročením dodací lhůty, ale 

pouze na odpovědnost za škodu při ztrátě nebo poškození zásilky. Dále pak 

z ustanovení článku 18 odst. 2 Úmluvy CMR vyplývá, že na rozdíl od obecných důvodů 

dochází u těch privilegovaných k vyloučení dopravcovy odpovědnosti už tehdy, pokud 

dopravce pouze osvědčí, že podle okolností případu mohla ztráta zásilky nebo její 

poškození vzniknout z jednoho nebo několika zvláštních nebezpečí uvedených 

v ustanovení článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR. V důsledku takového osvědčení 

dopravcem pak přechází na osobu, která vůči dopravci uplatňuje nárok, důkazní 

břemeno a tato osoba musí prokázat, že škoda na zásilce nevznikla v důsledku okolností 

uvedených v článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR,83 tedy v důsledku privilegovaných 

důvodů vyloučení odpovědnosti dopravce. 

 

Podle ustanovení článku 17 odst. 4 Úmluvy CMR jsou za privilegované důvody 

vyloučení odpovědnosti dopravce považovány následující skutečnosti: a) použití 

otevřených vozidel bez plachet, bylo-li takové použití vozidel výslovně dohodnuto a 

poznamenáno v nákladním listě; b) chybějící obal nebo vadný obal zásilky, která je pro 

svoji povahu, není-li řádně balena nebo není-li balena vůbec, vystavena ztrátám nebo 

poškozením; c) manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, 

příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce; d) přirozená povaha 

určitého zboží, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození, zejména 

lomem, rzí, vnitřním kažením, vysycháním, unikáním, normálním úbytkem nebo 

působením hmyzu nebo hlodavců; e) nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla 

jednotlivých kusů zásilky; a f) přeprava živých zvířat. 
                                                
82  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 
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7.4.9. Spoluodpovědnost dopravce 

 

Podle ustanovení článku 17 odst. 5 Úmluvy CMR platí, že neodpovídá-li 

dopravce podle článku 17 Úmluvy CMR za některé z okolností, které způsobily škodu, 

odpovídá do té míry, v jaké okolnosti, za něž podle tohoto článku odpovídá, přispěly ke 

škodě. Jedná se o ustanovení upravující rozsah odpovědnosti dopravce za škodu, na 

jejímž vzniku se podílelo vícero okolností a subjektů. Za běžný případ 

spoluodpovědnosti dopravce lze považovat situaci, kdy dopravce překročí dodací lhůtu 

a zásilka bude zároveň poškozena v důsledku jejího špatného uložení odesílatelem.84 

 

7.5. Limitace náhrady škody 
 

Vzhledem k tomu, že prakticky celá Úmluva CMR je kogentní, nelze se odchýlit 

ani od těch ustanovení, která upravují rozsah náhrady škody. 

 

Maximální hranici náhrady škody uvádí článek 23 odst. 3 Úmluvy CMR, který 

stanoví, že náhrada škody nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram 

chybějící hrubé hmotnosti. Dle článku 23 odst. 7 Úmluvy CMR jsou zúčtovacími 

jednotkami zvláštní práva čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu.85 

Hodnota těchto zvláštních práv čerpání v České republice je stanovena Českou národní 

bankou. Náhrada škody se vypočítává prostřednictvím chybějící hrubé hmotnosti 

zásilky, kterou se rozumí její čistá váha i s obalem, bez ohledu na to, jaká je opravdová 

cena zásilky.86 

 

Při splnění podmínek zakotvených v ustanovení článku 24 nebo v ustanovení 

článku 26 Úmluvy CMR lze dosáhnout vyšší hranice náhrady škody, než která je 

upravena v ustanovení článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR. 
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Článek 24 Úmluvy CMR umožňuje odesílateli, zaplatí-li dohodnutý příplatek 

k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou 

v ustanovení článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR. V takovém případě pak nahrazuje udaná 

cena tuto hranici. Jedná se tedy o dohodu dopravce s odesílatelem ohledně navýšení 

dopravcovy odpovědnosti. V praxi k jejímu uzavírání příliš často nedochází, jelikož je 

odpovědnost přesahující hranici dle ustanovení článku 23 odst. 3 Úmluvy CMR běžně 

kryta pojištěním.87 

 

Další možnost rozšíření odpovědnosti dopravce vycházející z ustanovení článku 

26 Úmluvy byla již zmíněna výše v souvislosti s odpovědností za překročení dodací 

lhůty. Podle tohoto článku může odesílatel, zaplatí-li dohodnutý příplatek 

k přepravnému, udat v nákladním listu částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro 

případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty. Ujednáním zvláštního 

zájmu dojde ke zrušení ostatních omezení podle ustanovení článků 23, 24 a 25 a lze 

požadovat náhradu dalších prokázaných škod, čímž se především myslí ušlý zisk,88 až 

do limitu sjednané částky zvláštního zájmu. Nutno ještě podotknout, že i přes sjednání 

částky zvláštního zájmu, je možno uplatňovat obecné i privilegované důvody vyloučení 

odpovědnosti dopravce. 

 

Další možnost prolomení limitů náhrady škody je stanovena v článku 29 odst. 1 

Úmluvy CMR, podle kterého se dopravce nemůže odvolávat na ustavení kapitoly IV. 

Úmluvy CMR o odpovědnosti dopravce, která vylučují nebo omezují jeho odpovědnost 

anebo přenášejí důkazní břemeno, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo takovým 

zaviněním, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, považuje za 

rovnocenné úmyslu. Podle ustanovení článku 29 odst. 2 Úmluvy totéž platí i tehdy, 

pokud se úmyslného jednání nebo zavinění dopustili zástupci nebo pracovníci dopravce 

nebo jiné osoby použité dopravcem k provedení přepravy, jestliže jednali v rámci svých 

                                                
87  SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 

rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 431. 
88  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. str. 

164. a SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 
rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 451. 
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pracovních úkolů. V takovém případě pak platí zákaz odvolávat se na ustanovení 

uvedená v článku 29 odst. 1 Úmluvy CMR i na tyto osoby, pokud jde o jejich osobní 

odpovědnost. 

 

Pro dopravce a ostatně také pro odesílatele či příjemce se jedná o naprosto 

zásadní ustanovení, protože za splnění podmínek uvedených v článku 29 Úmluvy CMR 

odpadají všechny limity odpovědnosti dopravce a ten pak odpovídá za způsobenou 

škodu v celém rozsahu, proto také někdy tato odpovědnost bývá označována jako 

kvalifikovaná.89 Určitým vodítkem pro rozlišení standardní a kvalifikované 

odpovědnosti může být úroveň profesionální péče dopravce při plnění přepravní 

smlouvy a uplatňování této péče po celou dobu přepravy.90 

 

Výklad pojmů úmysl a zavinění rovnocenné úmyslu je nutno posuzovat podle 

rozhodného národního práva. V případě aplikace ustanovení článku 29 Úmluvy CMR 

působí určité potíže právě výklad termínu zavinění rovnocenné úmyslu, které bývá 

v literatuře i judikatuře označováno také jako hrubá nedbalost. Pro objasnění tohoto 

pojmu lze uvést rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. května 2001,91 

podle kterého se řidič sice nedopustil jednání v úmyslu, když na pět hodin opustil 

vozidlo, které bylo následně ukradeno, jeho jednání však bylo posouzeno jako hrubá 

nedbalost, protože řidič věděl, že svým jednáním může ohrožení zásilky způsobit a byl 

s tím srozuměn, dopravce tak v tomto případě odpovídal za odcizenou zásilku v plném 

rozsahu. 

 

Pokud byla škoda na zásilce způsobena dopravcem úmyslně nebo hrubou 

nedbalostí, má oprávněný možnost dovolávat se dopravcovy odpovědnosti buď v rámci 

omezené náhrady škody podle ustanovení článku 23 Úmluvy CMR nebo v rámci 

                                                
89  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 166. 
90  KROFTA, J. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 

str. 167. 
91  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. května 2001, sp. zn. 34 Cm 233/97-175 v 

SEDLÁČEK, P. Úmluva CMR: (komentář) : mezinárodní silniční nákladní doprava : soudní 
rozhodnutí : výklad jednotlivých ustanovení. Vyd. 1. Praha: VOX, 2009, str. 475. 
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neomezené (kvalifikované) odpovědnosti podle článku 29 Úmluvy CMR.92 V případě 

těžkých zásilek, jejichž skutečná hodnotu není moc vysoká, bude pro oprávněného 

výhodnější domáhat se omezené náhrady škody, protože v případě režimu podle 

ustanovení článku 29 Úmluvy CMR musí oprávněný existenci úmyslu nebo zavinění 

úmyslu rovnocenné (hrubou nedbalost) dopravce prokázat. 

 

Z ustanovení článku 29 odst. 2 Úmluvy CMR vyplývá, že dopravce odpovídá 

také za škodu, která byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí osobami, které 

k provedení přepravy použil. Odpovědností dopravce za krádež zboží řidičem 

poddopravce se zabýval Nejvyšší soud České republiky,93 který rozhodl, že dopravce 

podle ustanovení článku 3 Úmluvy CMR, který je nutno vykládat ve spojení 

s ustanovením článku 29 Úmluvy CMR, odpovídá za jednání a opomenutí svých 

zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, 

stejně tak jako za jednání a opomenutí zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, 

kterých použije jeho poddopravce i případný poddopravce tohoto poddopravce. 

Předpokladem je, že tito zástupci, pracovníci nebo ostatní osoby jednají v rámci svých 

pracovních úkolů, přičemž za takové jednání je třeba považovat i úmyslné jednání 

takových osob, pokud tyto osoby jednaly v rámci uložených pracovních úkolů, i když 

nejednaly v zájmu dopravce, ale svým jednáním výlučně sledovaly vlastní zájmy nebo 

zájmy třetí osoby. Dopravce tak zásadně odpovídá za jednání řidiče pověřeného 

provedením přepravy spočívající v krádeži tohoto zboží, jehož se dopustil během 

přepravy. 

 

V souvislosti s různorodým a nejednotným výkladem čl. 29 Úmluvy CMR se již 

dlouho hovoří o jeho revizi podle návrhu Mezinárodní federace zasilatelských sdružení 

(FIATA) zněním článku 8 Hamburských pravidel94 z roku 1978.95 

                                                
92  MACHYTKOVÁ, SEDLÁČEK, VACA & spol. Rozsah náhrady škody při hrubé nedbalosti 

dopravce. E-bulletin dopravního práva. 4. listopad 2008, dostupné na adrese: 
http://www.akmsv.cz/pdf/E-Bulletin_c_4_2008.pdf 

93  Rozsudek NS ČR ze dne 10. října 2012, sp. zn. 31 Cdo 488/2010. 
94  Článek 8 Hamburských pravidel zní: Dopravce není oprávněn k výhodám omezení odpovědnosti 

stanoveného v článku 6, jestliže se prokáže, že ztráta nebo poškození nebo opožděné dodání nastaly v 
důsledku dopravcova jednání nebo opominutí učiněných v úmyslu způsobit takovou ztrátu, 
poškození nebo opoždění nebo z hrubé nedbalosti a s vědomím, že pravděpodobně taková ztráta, 
poškození nebo opoždění nastane. 
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7.6. Pravomoc soudů k řešení sporů vzniklých v souvislosti s Úmluvou 

CMR 
 

Vzhledem k tomu, že k úspěšnému uplatnění nároku z odpovědnosti dopravce 

obvykle v praxi nepostačí pouze odkaz na hmotněprávní normu a popis, byť 

sebepodrobnější a sebepřesvědčivější, adresovaný odpovědné osobě, zaměřuje se tato 

práce v následující části na složitou a problematickou otázku pravomoci jednotlivých 

soudů k rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s Úmluvou CMR. 

 

Pravomoc soudů pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s Úmluvou CMR je 

řešena v ustanovení čl. 31 Úmluvy CMR, podle jehož odst. 1 platí, že spory vzniklé 

z přeprav podléhajících této Úmluvě CMR může žalobce vést, pokud je nevede u soudů 

smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území a) má 

žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž 

prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena, nebo b) leží místo, kde byla zásilka 

převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání; u jiných osudů nelze spor vést. 

Ačkoli se jedná o ustanovení kogentní, mohou se strany dohodnout na tom, u soudů 

kterých smluvních států svůj spor povedou. S ohledem na skutečnost, že tato dohoda 

nebývá běžnou součástí smlouvy o přepravě (tyto obsahují nanejvýš podstatné 

náležitosti, bez nichž by se jednalo o smlouvy neplatné) a vzhledem k tomu, že strany 

ve sporu se ve chvíli jeho existence již většinou nejsou schopny ani ochotny dohodnout 

na kompromisu, lze předpokládat, že dohoda o soudu nebude v praxi příliš častá. 

 

Z procesní povahy úkonu, jímž je řízení zahájeno, tedy z povahy podání žaloby, 

k němuž je nezbytná aktivní legitimace, vyplývá, že žalobce je při volbě soudu 

v nepatrné výhodě oproti žalovanému, neboť je to právě on, kdo svým úkonem 

rozhoduje, u kterého soudu bude spor veden. Po zvážení všech podstatných okolností, 

mezi něž jistě patří i náklady na vedení soudního sporu, zejména náklady na řízení 

samotné a odměnu advokáta, do níž je třeba započíst i fakt, že k úspěšnému hájení 

svých nároků bude nezbytné spolupracovat s advokátem z příslušné právní provenience, 

                                                                                                                                          
95  ŠUBERT, M. Problémy s výkladem čl. 29 CMR. Bulletin ČSPD č. 2002/1, str. 18. 
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lze možnost volby soudu považovat za strategickou výhodu žalobce oproti žalovanému. 

Na druhou stranu nelze přehlédnout i inherentní riziko, které je s tímto krokem spojeno, 

neboť v případě podání žaloby u soudu, který nebude k rozhodnutí sporu příslušný, 

dojde k zamítnutí žaloby a žalobce ponese náklady svého procesního neúspěchu. 

Přičemž nelze odhlédnout od skutečnosti, že se tyto náklady mohou stát od státu i velmi 

významně lišit. 

 

Jak bylo již výše naznačeno, vztah mezi nařízením Brusel I a mezinárodními 

smlouvami, konkrétně pak Úmluvou CMR, je velmi významný, přičemž v praxi je 

označován za problematický. Jde především o otázku pravomoci soudů ve sporech mezi 

osobami z členských zemí EU, která je Úmluvou CMR a nařízením Brusel I řešena 

rozdílně. Půjde hlavně o věci, ve kterých je pravomoc soudů dána podle Úmluvy CMR 

ale ne podle nařízení Brusel I.96 

 

Jak otázku příslušnosti řeší Úmluva CMR stanoví její čl. 31, který je popsán 

výše. Nařízení Brusel I pak soudní příslušnost řeší celkem složitě, avšak důležitý ve 

vztahu k Úmluvě CMR je čl. 71 odst. 2, který stanoví, že mezinárodní smlouvy o 

zvláště vymezené věci (tedy i Úmluva CMR) mají před ustanoveními nařízení Brusel I 

v otázce příslušnosti přednost, ale zároveň tento článek odkazuje na nutnost použití čl. 

26, který ve svém odst. 1 stanoví povinnost soudu prohlásit se za nepříslušný, jestliže se 

žalovaný, který má bydliště na území jednoho členského státu a je žalován před soudem 

jiného členského státu, k tomuto soudu nedostaví a nevyplývá-li příslušnost přímo 

z nařízení Brusel I. Vznikl tedy spor o to, který z těchto dvou předpisů má skutečně 

aplikační přednost. Jasno do celé záležitosti vneslo rozhodnutí Evropského soudního 

dvora ve věci Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG proti Portbridge Transport 

International BV č. C-148/03, kterým bylo dovozeno, že platí přednost mezinárodních 

smluv i tehdy, pokud se žalovaný ve věci nevyjádří.97 Tento závěr Evropského soudního 

                                                
96  PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 

str. 57. 
97  PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 

str. 57. 
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dvora byl sice učiněn ohledně čl. 20 Bruselské úmluvy,98 avšak z deklarované 

kontinuity v preambuli nařízení Brusel I a totožné dikce dotčených článků lze dovodit, 

že Úmluva CMR má přednost i před ustanoveními nařízení Brusel I.99 

 

Důkazem o tom, že problematika přednosti mezinárodních smluv o zvláště 

vymezené věci není zcela vyjasněna, je relativně nové rozhodnutí Evropského soudního 

dvora ve věci TNT Express Nederland BV proti AXA Versicherung AG č. C-533/08 ze 

dne 4. května 2010. V uvedeném sporu se do konfliktu se opět dostal článek 71 nařízení 

Brusel I a článek 31 Úmluvy CMR. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvedl, že 

pravidlo litispendence uvedené v článku 31 odst. 2 Úmluvy CMR a pravidlo 

vykonatelnosti v článku 31 odst. 3 se použijí pouze za podmínky, že jsou vysoce 

předvídatelná, usnadňují řádný výkon spravedlnosti a umožňují minimalizovat riziko 

souběžných řízení a že za podmínek přinejmenším stejně příznivých, jako jsou 

podmínky stanovené nařízením Brusel I, zajistí volný pohyb soudních rozhodnutí ve 

věcech občanských a obchodních a vzájemnou důvěru ve výkon spravedlnosti v rámci 

Unie. Jestli článek 31 Úmluvy výše stanovené podmínky splňuje, však není jasné, 

protože se Evropský soudní dvůr prohlásil za nepříslušný k jeho výkladu. Z rozhodnutí 

je tedy patrné, že došlo k určitému ochlazení v trendu v uznávání přednosti 

mezinárodních smluv o zvláště vymezené věci před evropským právem, který byl 

nastolen výše uvedeným rozhodnutím ve věci Nürnberger. 

 

8. Závěr 
 

Z důvodů, které byly uvedeny již v úvodu, je tato práce zaměřena na 

mezinárodní silniční přepravu zboží a především na odpovědnost dopravce, který 

mezinárodní silniční přepravu provádí. Výsostné postavení vyplývající z precizní 

unifikace určitých otázek přepravní smlouvy zaujímá Úmluva CMR. Důkazem toho, že 

se jedná o jedinečnou úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, je 

                                                
98  Úmluva o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech uzavřená dne 

17. září 1968 nahrazená dne 1. března 2002 nařízením Brusel I. 
99  FOJTÍK, L. Mezinárodní silniční přeprava zboží - díl 3. Žaloby a Jurisdikce. 2009, dostupné na 

adrese: http://www.elaw.cz/cs/mezinarodni-pravo-a-pravo-eu/128-mezinarodni-silnini-peprava-zboi-
dil-3-aloby-a-jurisdikce.html 
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doba (více jak padesát let), po kterou je tato úprava bez větších změn používána. Je 

zřejmé, že specifická tvorba norem na mezinárodní úrovni příliš častým změnám 

nepřeje, i přes to se však z pohledu českého právního prostředí, kdy ke změnám 

platných úprav mnohdy dochází ještě před nabytím jejich účinnosti, jedná o záležitost 

jen obtížně představitelnou.  

 

I přes všechna pozitiva lze v úpravě nalézt otázky, které díky své obecnosti 

zavdávají příčinu k různorodé interpretaci jak národními soudy, tak odbornou 

veřejností, a vedou k názorové nejednotnosti. Česká odborná veřejnost a vůbec každý, 

kdo je nějakým způsobem zainteresován v mezinárodní silniční přepravě, jistě ocenila 

vydání dvou publikací zaměřených právě na oblast mezinárodní silniční přepravy od 

autorů, kteří jsou považováni za přední odborníky v této oblasti. Přínos těchto knih je 

nepopiratelný, zvláště když je citují i mnohá rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky. 

 
Jelikož Úmluva CMR nepokrývá všechny otázky vyplývající z právního vztahu 

založeného přepravní smlouvou, má národní právo jednotlivých států v oblasti 

mezinárodní silniční přepravy také své významné postavení. V českém právu pak 

zásadní úlohu podpůrné úpravy plní především obchodní zákoník, proto je značná část 

práce věnována přepravní smlouvě podle tohoto předpisu. Navíc s blížícím se datem 

účinnosti reformy soukromého práva v České republice nebylo možné vyhnout se 

komparaci současné účinné úpravy s tou budoucí. Jedná se o revoluční novou úpravu, a 

nelze proto do nejmenších detailů a podrobností předpokládat, s jakou pružností nebo 

s jakými obtížemi na ni bude praxe reagovat. 

 

Je zřejmé, že pro mnoho přepravců bude vždy atraktivnější využívat právě 

přepravu silniční. S tím jsou však spojeny také určité okruhy problémů. Již dnes mnoho 

řidičů osobních vozidel namítá, že kvůli nákladním vozům nemohou řádně veřejně 

užívat pozemních komunikací, zvláště pak na dálnicích jsou kamiony pro mnohé řidiče 

trnem v oku. Je třeba si ale uvědomit, že přeplněnost pozemních komunikací není 

způsobena zlovůlí dopravců a přepravců, kteří pouze plní požadavky trhu, ale 

neschopností státu přizpůsobit dopravní infrastrukturu poptávce. Navíc po období 



 61 

ekonomické krize lze očekávat více tranzitujících nákladních vozů na našich cestách.100 

Z právního hlediska však lze nárůst silniční přepravy považovat za kladný v tom, že 

dojde i k navýšení počtu sporů, které z ní vznikají a potažmo též soudních rozhodnutí 

objasňující sporná ustanovení Úmluvy CMR. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
100  Blíže k tématu na str. 8 časopisu Truck Servise (Leden 2013) přístupného na adrese: 

http://www.truckservis.com/casopis/ 
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9. Seznam zkratek 
 

Brusel I - nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
Bruselská úmluva - Úmluva o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech uzavřená dne 17. září 1968 
FIATA – Mezinárodní federace zasilatelských sdružení 
NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
NZMPS - zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
Obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
Občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Řím I - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy 
Římská úmluva - Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 
1980 publikována pod č. 64/2006 Sb. m. s. 
Úmluva CMR – vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o 
přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 
UNIDROIT - Mezinárodní ústav pro unifikaci soukromého práva 
Ústava – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
ZMPS – zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním 
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11.  Resumé 
 

Liability of the carrier in international carriage of goods 
 

 
It is expected that the massive expansion of carriage of goods that went on in 

past couple of decades will soon resume after the worldwide recession. Due to its 

flexibility, speed, ability to deliver “door to door”, low price and other positive qualities 

the most popular type of carriage is carriage of goods by road, which is also the type of 

carriage of goods that this thesis is mainly focused on. The goal of the thesis is to 

describe and explain legal aspects of international carriage of goods by road with a 

special focus on the liability of the carrier. The most important legal regulation that 

governs the area of international carriage of goods by road is the Convention on the 

Contract for the International Carriage of Goods by Road (hereinafter the CMR 

Convention) that has been signed on May 19, 1956. It is an exceptional piece of 

legislation, which is in effect for more then fifty years with only two minor changes 

since its adoption. 

 

The thesis is divided into eight chapters. The first chapter is an introduction that 

explains the importance of international carriage of goods by road and introduces a 

reader to the topic. The second chapter provides the terminology and defines terms in 

the field of carriage of goods. In the third chapter the thesis describes the methods for 

resolution of conflict of laws and names sources of law of the international carriage. 

The most important European legislation mentioned in this chapter is Rome I 

Regulation on the law applicable to contractual obligations and Brussels I regulation on 

jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. 

Chapter four of the thesis describes types of contracts that can be used for national 

carriage and compares them to the wording of new Czech civil code that shall enter into 

force on January 1, 2014. The fifth chapter is subdivided into two parts and explains the 

intricacies of liability according to the Czech law. The first part of the fifth chapter 

focuses on subjective liability and the second part on objective liability otherwise 

known as liability without fault. Chapter six very thoroughly describes a contract for the 

carriage of goods as described in the Czech commercial code. This contract shall be also 

used in the international carriage of goods if the CMR Convention does not cover 
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certain areas. Finally the seventh chapter is dedicated to the detailed description of the 

CMR Convention with the main focus on the liability of the carrier that has many 

forms, for example liability for loss or damage of the consignment or liability for late 

delivery. Eighth chapter is a conclusion that summarizes positive and negative aspects 

of the CMR Convention.  
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