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Úvod
Mezinárodní přeprava zboží neoddělitelně patří k mezinárodnímu
obchodu, a třebaže v návaznosti k němu plní subsidiární funkci, je esenciální
k jeho úspěšné realizaci. Nejrozšířenějším způsobem přepravy zboží mezi
kupujícím a prodávajícím je přeprava námořní. Přibližně 90 % baleného nákladu
se alespoň část vzdálenosti přepravuje po moři1. Část mezinárodního práva
soukromého zabývající se regulací námořní přepravy není v České republice
v teorii ani praxi příliš užívaná, přičemž hlavním důvodem samozřejmě
je vnitrozemská poloha státu. V návaznosti na současný vývoj mezinárodní
námořní přepravy však lze očekávat, že v souvislosti s globalizačními trendy bude
toto téma stále více aktuální i ve vnitrozemsky položených státech a proto
je dle mého názoru třeba udržovat v povědomí odborné veřejnosti alespoň
základní principy fungování námořní přepravy.
Přepravní dokumenty pomáhají zabezpečit fungování mezinárodní
přepravy a její plynulost. Mají dlouhou historii a v průběhu jejich vývoje
si osvojily celou řadu funkcí - slouží k převodu vlastnického práva
k přepravovanému zboží v průběhu přepravy, slouží dále jako důkaz toho, že byla
uzavřena smlouva o přepravě a jaké je znění této smlouvy, a také jako důkaz
naložení zboží na loď, včetně prohlášení o kvalitě a množství tohoto zboží.
Některé z přepravních dokumentů, v námořní přepravě konosament, jsou cennými
papíry

a mají

v sobě

inkorporované

věcné

právo

-

vlastnické

právo

k přepravovanému zboží. Zároveň tyto dokumenty představují závazek dopravce
vydat oproti předloženému konosamentu zboží v konosamentu popsané. Jiné
přepravní dokumenty cennými papíry nejsou a z toho pak vyplývá větší flexibilita
při nakládání s nimi. Úprava problematiky cenných papírů je celosvětově
převážně kogentní. Kogentnost právní úpravy je zde dána proto, že smluvní
autonomie by mohla vést k nedostatku jistoty ohledně práv vtělených do cenného
papíru, a tím snížit praktické využití těchto cenných papírů v obchodu.

1

EBELING, C. E. Evolution of a Box. Invention and Technology, 2009, s. 23.
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Přepravní dokumenty a prohlášení, která jsou v nich obsažena, jsou
jedním ze stále diskutovaných témat a zdá se, že není možné nalézt univerzální
řešení pro všechny otázky s nimi spojené. Soudy již po staletí řeší problémy
vyvstávající z vystavení a užití přepravních dokumentů nebo z formulací v nich
použitých a z tohoto pohledu se jedná o velmi živé a zajímavé téma.
Pohled na přepravní dokumenty se samozřejmě mění v čase. O poznání
víc se ale poslední dekádu mění podoba přepravních dokumentů samotných.
S nástupem elektronizace veškerých dokumentů nutně přichází i doba,
kdy se převádí do elektronické podoby i přepravní dokumenty a kdy dochází
k dematerializaci konosamentu jako cenného papíru, aniž by se tímto procesem
změnila jeho povaha. Přepravní dokumenty rozhodně nejsou pasivním, formálním
doplňkem přepravy, naopak rychle reflektují dopravní trendy a navíc prodělávají
vývoj samy o sobě.
Touto prací bych chtěla shrnout nejdůležitější fakta v oblasti přepravních
dokumentů používaných v mezinárodní námořní přepravě, postupný vývoj těchto
dokumentů, stav, ve kterém se právě nacházejí, výhody a nevýhody jednotlivých
druhů dokumentů, ujednání v nich používaná, předpovědět směr budoucího
vývoje, nabídnout možnosti řešení pro jednotlivé problémy v práci nastíněné
a dokázat, že tato právní oblast má i v České republice svou relevanci. Domnívám
se totiž, že v návaznosti na nárůst multimodální přepravy bude používání
mezinárodní právní úpravy námořní přepravy v praxi stále běžnější. V současné
době se v oblasti mezinárodní námořní přepravy v České republice z dopravců
nejvíce angažuje český člen FIATA – Svaz spedice a logistiky ČR2.

2

Oficiální webové stránky dostupné na adrese http://www.sslczech.cz/.
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1. Mezinárodní námořní přeprava a přepravní dokumenty –
obecné otázky
1.1. Struktura a cíl práce
První část práce zařazuje mezinárodní námořní přepravu a s ní nedílně
spojený konosament do systému mezinárodního práva soukromého. Dále úvodní
část práce vysvětluje vzájemné vztahy mezi jednotlivými subjekty přepravy
a specifika povahy námořní přepravy. Je zde popsán obvyklý model způsobu
fungování přepravy, vysvětleno proč a jak je mezinárodní námořní přeprava
upravena stávajícím způsobem a představeny soudobé trendy v této oblasti.
Dále se práce zaměřuje to, jak jsou vztahy vyplývající z přepravy
upraveny aplikovatelnými kolizními normami, na vzájemné působení přímých
a kolizních norem a na pravidla aplikační přednosti. V dalších částech se práce
zabývá stávající, platnou mezinárodněprávní úpravou konosamentu a dalších
přepravních dokumentů, podrobněji se věnuje elektronické podobě konosamentu
a současným právním problémům, které elektronizaci mezinárodní námořní
přepravy doprovází.
V závěru práce shrnuje výsledky zkoumání, hodnotí jednotlivé kapitoly
práce a popisuje, jak se dle mého názoru bude právní úprava přepravních
dokumentů vydávaných v mezinárodní přepravě zboží vyvíjet. Téma přepravních
dokumentů v mezinárodní přepravě zboží je velmi široké a proto se práce,
až na vysvětlení, která jsou dle mého názoru nezbytná ke komplexnímu pochopení
problematiky, úzce drží vymezeného tématu. Protože přepravní dokumenty blízce
souvisí s přepravou jako takovou, navazují na ni a zabezpečují ji, věnuje se práce
okrajově také námořní přepravě a její povaze. Zároveň práce klade důraz
na nezbytné vazby s ostatními vztahy na mezinárodní úrovni, sociálněhospodářským vývojem a jinými skutečnostmi, které hrají v procesu tvorby,
přijímání a aplikace právní úpravy přepravních dokumentů v mezinárodní
námořní přepravě zboží často zásadní roli.

3

Cílem práce je, v mezích popsaných výše, přiblížit komplikovaný systém
mezinárodní námořní přepravy tak, aby čtenáři umožnil pochopení základních
aspektů mezinárodní námořní přepravy, vydávání a užití přepravních dokumentů
v jejím průběhu, výhody volby jednotlivých typů přepravních dokumentů a jejich
praktické užití. Důraz je kladen na současný aktuální vývoj v této oblasti, tedy
zejména na elektronickou výměnu dat v souvislosti s vydáváním a s užíváním
přepravních dokumentů a problémy doprovázející dematerializaci konosamentu
jako cenného papíru. Dále si práce klade za cíl dokázat, že význam mezinárodní
námořní přepravy zasahuje i do mezinárodně obchodněprávních vztahů v České
republice.

1.2. Zařazení námořní přepravy do systému práva mezinárodního
obchodu
Při realizaci mezinárodního obchodu dochází k přesunům zboží mezi
prodávajícím a kupujícím a tyto přesuny jsou zajištěny dopravním systémem,
který tvoří doprava námořní, říční, silniční, železniční a letecká anebo kombinace
více módů dopravy, přičemž všechny tyto módy jsou klasicky kryty přepravními
dokumenty.

Funkčnost

tohoto

systému

zaručuje

lepší

podmínky

3

pro uskutečňování mezinárodního obchodu a stimuluje jej . Proto je v nejlepším
zájmu států, aby právní úprava přepravy a přepravních dokumentů byla co nejvíce
unifikovaná a aby vzájemná práva a povinnosti mezi subjekty zúčastněnými
v mezinárodní přepravě, byly určeny takovým způsobem, který by co nejvíce
podporoval všechny zúčastněné k obchodu4.
Pokud tedy v průběhu realizace přepravních vztahů dojde k výraznému
vychýlení z rovnováhy vzájemných práv a povinností, a toto omezení způsobuje
nechuť druhé strany k obchodu, státy smluvní volnost stran ideálně upraví
3

PLCHOVÁ, B. a kolektiv. Zahraniční obchod: Bankovní institut a.s., 1996, s. 168.

4

VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
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tím způsobem, jaký je pro danou situaci vhodný a který navrátí ztracenou
rovnováhu. Silnější smluvní stranou je v mezinárodní přepravě dopravce, a proto
mezinárodní úmluvy, obvykle pomocí kogentních norem, tedy norem od kterých
se nelze odchýlit, chrání osobu, která služeb dopravce využívá.
V případě absence přímé právní úpravy na mezinárodní úrovni, tedy
mezinárodní úmluvy týkající se dané problematiky, anebo pokud tato není
závazná, je nutné se uchýlit k použití kolizních norem5. Normy přímé, které jsou
obvykle mezinárodního původu, a kterých se použije na otázky jimi upravené
bezprostředně, mají přirozeně aplikační přednost před normami kolizními, které
jsou naopak téměř výlučně normami vnitrostátními a k přímým normám
subsidiárními6.
V mezinárodní přepravě se často užije i právních norem vnitrostátních,
zejména pak při plnění regulatorních požadavků při dovozu zboží a výjimečně
i vývozu7. Závažnou veřejnoprávní ingerenci do smluvní volnosti stran
představuje v poslední době snaha o zvýšenou kontrolu a monitoring
přepravovaného zboží ze stran států, které jsou cílovou destinací přepravovaného
zboží. Děje se tak prostřednictvím vnitrostátních centrálních evidencí přepravních
dokumentů. Důvodem bývá jednak snaha o zvyšování příjmů státu ze cla, jednak,
jak

je

alespoň

deklarováno,

zvýšení

bezpečnosti.

Těmto

regulatorním

požadavkům jednotlivých států se pak musí všichni importéři podřídit, pokud
chtějí do daného státu zboží dovážet. Unifikace předpisů na této úrovni není
dosaženo. Domnívám se, že úplné sjednocení těchto norem je nemožné
a že i nadále bude úprava této problematiky výhradně vnitrostátní, s výjimkou
např. unifikovaného schématu centrálních evidencí a modelových zákonů.

5

KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K.; ZUNT, V. Úvod do práva mezinárodního

obchodu, 3. vydání. Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, s. 20.
6

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání. Aleš Čeněk, s.r.o.,

2009, s. 212.
7

Např. Čínská lidová republika.
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1.3. Mezinárodní přeprava obecně8
Mezinárodní přepravu zboží je možné definovat jako přepravu zboží,
při které se zboží přepravuje přes hranice států, tzn., že místo odeslání a místo
určení se nacházejí v různých státech, nebo se část přepravy uskutečňuje
přes území jiného státu než je místo odeslání a určení9.
Přepravní smlouvy lze zařadit mezi smlouvy obslužné10, spolu
např. s pojišťovací smlouvou nebo smlouvou o dokumentárním inkasu. Podmínky
smluv obslužných by měly být v souladu s podmínkami smlouvy hlavní, která
je hlavním ekonomickým důvodem smluvního vztahu. Smlouva hlavní bude
ve většině případů smlouva kupní. Smlouvy obslužné však hrají v základních
ekonomických vztazích významnou roli. V průběhu mezinárodního obchodování
se zbožím je nutné zboží často přepravit na velké vzdálenosti, pojistit, zajistit
obaly po dobu trvání přepravy a uskutečnit platbu, proto cena přepravy tvoří často
značnou část ceny zboží a hraje významnou roli při ekonomickém rozhodování
subjektů.
Častým termínem, se kterým je možné se v mezinárodní přepravě setkat,
je logistika. Logistika řeší, jak přepravit zboží tak, aby veškerá kapacita
dopravních prostředků byla co nejvíce zaplněna a prostředky samotné co nejvíce
vytíženy. Logistiku lze tedy definovat jako komplexní, systematický přístup
ideálně vedoucí k optimalizaci nákladů a minimalizaci rizik11. Za pomoci
logistiky dochází k plnému využití přepravních kapacit a zahrnuje veškerý pohyb
zboží od surovin přes výrobce a prodejce až po konečného spotřebitele.
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VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
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KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K.; ZUNT, V. Úvod do práva mezinárodního

obchodu, 3. vydání. Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, s. 294.
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ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu, 2. vydání. ASPI Wolters Kluwer, 2006,

s. 516.
11

SVATOŠ, M. a kolektiv. Zahraniční obchod, teorie a praxe. Grada Publishing, a.s., 2009, s. 246.
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Námořní přepravu lze rozdělit na přepravu liniovou a trampovou. Lodě
liniové přepravy pravidelně přepravují převážně kusové zboží na předem
určených trasách za ceny předem stanovené tarifem12. Zájemce o přepravu
si pak zarezervuje lodní prostor na lodi na určitý termín a dopravce mu vydá
při nakládce konosament, který umožňuje odesílateli se zbožím disponovat
v průběhu přepravy.
Starší typ přepravy, trampová přeprava, se v současnosti uplatní převážně
u velkoobjemových nákladů, přičemž trasa plavby není stálá a mění se s ohledem
na potřeby zákazníka, což umožňuje individuální sjednání smluvních podmínek
na každou jednotlivou plavbu13. Při užití tohoto druhu přepravy se užije smlouva
o provozu dopravního prostředku, případně smlouva o nájmu dopravního
prostředku (obě „charterparty“)14. I pod charterparty lze vydat konosament,
pokud však vydán není, některé mezinárodní úmluvy15 se na trampovou přepravu
nevztahují16.

1.4. Povaha námořní přepravy17
Námořní přeprava je nejrozšířenějším způsobem přepravy vůbec, většina
přepravovaného zboží se po moři přepravuje alespoň část přepravované
vzdálenosti. Kořeny námořní přepravy sahají až do starověkého Egypta.
Tam vznikly zřejmě první přepravní lodě, které přepravovaly zejména stavební
materiály. Vzhledem k tomu, že přeprava vždy následuje obchod, s rozmachem
obchodu nastal i rozvoj přepravy. Mimořádný nárůst objemu mezinárodní
12

PLCHOVÁ, B. a kolektiv. Zahraniční obchod: Bankovní institut a.s., 1996, s. 174.

13

DOCKRAY, M. Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání. Londýn:

Cavendish publishing, 2004, s. 11.
14

Viz článek 1.6 této práce.

15

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

protokolem.
16

Viz článek 1.6 této práce.

17

VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
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přepravy zboží můžeme pozorovat na počátku 17. století, kdy začaly operovat
Východoindické společnosti18.
V oblasti námořní přepravy, díky její dlouhé tradici, vždy fungovaly
ustálené zvyky a obchodní praktiky. Ve sporných situacích rozhodl soud
buď na základě ekvity nebo dle vnitrostátní právní úpravy. Zde je nutné zdůraznit,
že většina námořních velmocí a světového obchodu jsou státy common law.
Postupem času se v angloamerické právní kultuře vyvinul relativně komplexní
systém právní úpravy, která ale nebyla nijak kodifikována. Až na počátku
19. století nastalo v angloamerickém světě období nejprve vnitrostátních a posléze
mezinárodních pokusů o kodifikaci, a to v důsledku neúměrné vyjednávací
výhody dopravce19 a tím i značného smluvního omezení jeho odpovědnosti, která
zpomalovala mezinárodní obchod. Jak bylo již řečeno, tyto první úmluvy vznikaly
pod značným vlivem common law, a proto jsou velmi stručné – Haagská úmluva
o konosamentech z roku 1924 má jen 12 článků.
Postupně se v důsledku globalizace a internacionalizace světového
hospodářství začaly v námořní přepravě angažovat další státy, zejména pak ty,
které chtějí zboží exportovat. Mezi ně mohou patřit i státy vnitrozemské,
např. Česká republika. Tyto státy zcela logicky prosazují, aby se právní úprava
soustředila na ochranu odesílatelů a přepravců, jejichž zájmy reprezentují. Proto
se systém zakotvený Haagskými pravidly začíná pomalu posouvat ve prospěch
odesílatelů. Změny se ale prosazují pomalu a obtížně. Majitelé lodí a jejich
provozovatelé se pochopitelně snaží udržet svou pozici a navíc je zde patrný
konzervatismus a nechuť ke změnám. Nyní, kdy se díky pokroku techniky,
telekomunikačních služeb a díky stále rozšiřující globalizaci radikálně mění i

18

Východoindická společnost britská, nizozemská, skotská, dánská, portugalská, francouzská

a švédská,

zdroj

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoindick%C3%A1_spole%C4%8Dnost.
19

Definice jednotlivých účastníků mezinárodní námořní přepravy jsou obsaženy v článku 1.8 této

práce.
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nabízené služby a používané prostředky v námořní přepravě, ve většině států stále
platí právní úprava z dvacátých let minulého století.

1.5. Současné trendy námořní přepravy
Od roku 1956 začalo být zboží přepravováno v kontejnerech a jejich
přepravě začaly být uzpůsobovány i přepravní lodi20. Tento způsob přepravy
zaznamenal

mimořádný

rozvoj.

Jeho

hlavní

výhoda

spočívá

v tom,

že při přepravě, která využívá více způsobů, módů přepravy (multimodální
přeprava), např. námořní a silniční, nečiní překládka kontejneru výraznější obtíže.
Kontejnery se také dají lépe přepravovat na palubě lodi k tomu uzpůsobené, aniž
by podléhaly významně vyššímu riziku poškození a ztráty než zboží přepravované
v podpalubí21.
Dále narůstá poptávka po komplexních službách přepravy, jako
je kombinovaná či multimodální přeprava nebo přeprava z domu do domu.
Velkou revoluci prožívají také přepravní dokumenty. Ty byly tradičně
vydávány v papírové podobě, nicméně v současném, elektronizovaném světě,
který v návaznosti na kontejnerizaci přepravy a její urychlení vyžaduje rychlé
a flexibilní jednání, již papírová podoba přepravních dokumentů přestává
postačovat.

1.6. Charterparty (C/P)22
Námořní přeprava se tradičně dělí podle povahy přepravovaného zboží.
Při přepravě nebaleného velkoobjemového zboží, jako je zboží sypké nebo tekuté
20

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu, 2. vydání. ASPI Wolters Kluwer, 2006,

s. 528.
21

VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
22

VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
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(„bulk cargo“), má odesílatel možnost pronajmout si celé plavidlo smlouvou
o provozu dopravního prostředku („charterparty“). V té se dopravce zavazuje
přepravit náklad a k tomu účelu vykonat cesty podle určení odesílatele a odesílatel
se zavazuje zaplatit úplatu23.
Strany se mohou dohodnout, že smlouva o provozu dopravního
prostředku bude limitována časově, např. na několik let („time charterparty“),
případně že bude omezena na určitý počet plaveb („voyage charterparty“). Další
možností je uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku („bare boat/ demise
charterparty“). Při uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku je nájemce
povinen zajistit posádku, vybavit loď, nese odpovědnost za navigaci a řízení lodi
a tím de-facto vystupuje jako její vlastník24, 25.
Charterparty není z pohledu průměrného exportéra často využívaná.
Jen málokdy je objem přepravovaného nákladu tak veliký, že se nájem celé lodi
vyplatí. Zároveň však charterparty víceméně není upravena mezinárodními
úmluvami, a proto je možné, aby si strany libovolně nastavily vzájemná práva
a povinnosti bez ohledu na mezinárodní právní úpravu. Je důvodné se domnívat,
že smluvní volnost je v případě charterparty ponechána proto, že strany mají
víceméně stejnou schopnost vyjednávat o podmínkách přepravy. V případech,
kdy byla negociační síla stran vychýlená jedním směrem (ve prospěch dopravce),
zasáhly státy svou ingerencí.

1.7. Přepravní dokumenty obecně
Pro účely dalších úvah je třeba definovat, co to vlastně dokument
z pohledu práva je. Česká právní úprava nabízí definici slova dokument například
23

Srovnatelnou českou právní úpravu je možno nalézt v § 638 a násl. obchodního zákoníku,

smlouva o provozu dopravního prostředku.
24

DOCKRAY, M. Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání. Londýn:

Cavendish publishing, 2004, s. 3
25

Srovnatelnou českou právní úpravu je možno nalézt v § 630 a násl. obchodního zákoníku,

smlouva o nájmu dopravního prostředku.
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v zákoně o archivnictví26. V ustanovení § 2 písm. d) je dokument definován jako
každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již
v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla
původci doručena. Je důvodné se domnívat, že obdobná definice bude platit všude
po světě s možnou výjimkou některých jurisdikcí, které nebudou za dokumenty
považovat informace zaznamenané v analogové či digitální podobě.
Přepravní dokumenty jsou takové dokumenty, které jsou užívány
při přepravě, mají vůči ní podpůrnou funkci, napomáhají její realizaci a zajišťují
její hladký průběh. Jedná se o všechny typy dokumentů, které dokládají převzetí
zboží, jeho přijetí k přepravě a přepravu samotnou. Vágní definice přepravních
dokumentů je dána tím, že jejich spektrum je velmi široké. Přestože jejich
hlavním účelem je zajištění přepravy, dílčí účel se může lišit. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dokumenty, obecně můžeme říci, že mají funkci prokazující,
dokládající a osvědčující.
V zásadě zastávají přepravní dokumenty jednu z následujících funkcí:
(i) jejich prostřednictvím je možné převést vlastnické právo k přepravovanému
zboží (konosament); (ii) představují důkaz toho, že byla uzavřena smlouva
o přepravě a znění této smlouvy (např. konosament, seaway bill, booking letter);
(iii) slouží jako potvrzení toho, v jakém množství, kvalitě a zda vůbec bylo zboží
na loď naloženo (konosament, seaway bill, mate´s receipt, parcel receipt);
(iv) potvrzují, že je zboží pojištěno řádně a v souladu se smlouvou o přepravě;
(v) slouží k řádnému proclení a převzetí zboží. Do výčtu pak dále mohou patřit
záruky odškodnění („indemnity letters“), různá dovozní či vývozní povolení,
schválení nebo souhlasy, prohlášení o prohlídkách zboží nezávislými inspektory
a podobně. Jak je z demonstrativního výčtu vidět, rozsah použití přepravních
dokumentů a funkcí zajištěných přepravními dokumenty, je velmi široký.

26

Zákon č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
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Základním

a

zároveň

nejdůležitějším

přepravním

dokumentem

27

je bezesporu konosament – cenný papír, do kterého je inkorporováno vlastnické
právo k přepravovanému zboží. Konosament plní i další funkce – slouží jako
důkaz o převzetí zboží k přepravě a jako důkaz o uzavření smlouvy o přepravě.
Při předložení konosamentu v přístavu vykládky je jeho držiteli dopravcem
předáno přepravené zboží. Jiným přepravním dokumentům28 není status cenného
papíru přiznán.
V poslední dekádě roste význam a výskyt užití přepravních dokumentů
v elektronické podobě. Tento vývoj je dán celou řadou faktorů, zejména
urychlením procesu vystavení, předávání a dalšího nakládání s přepravním
dokumentem, vyšším uživatelským komfortem, vyšší mírou zabezpečení
dokumentu před paděláním a krádeží a v neposlední řadě obecnou potřebou
používat elektronická data v době, kdy se s nimi setkáváme každodenně
v běžných životních situacích ve všech odvětvích.

1.8. Modelový příklad průběhu námořní přepravy
Pro lepší představu celého procesu si nyní ukážeme obvyklý průběh
námořní přepravy. Anglický prodávající je podle kupní smlouvy povinen doručit
předmět kupní smlouvy nizozemskému kupujícímu. Prodávající si přeje tuto
povinnost splnit sám jako odesílatel, bez využití služeb zprostředkovatele, jakým
je např. zasílatel nebo operátor multimodální přepravy. Odesílatel se nejprve musí
rozhodnout, zda je objem zboží dostačující tomu, aby se vyplatilo najmout
si celou loď. Většinou objem zboží tak veliký není a odesílatel proto zašle zboží
na lodi spolu se zbožím dalších odesílatelů. Odesílatel tedy uzavře s dopravcem
smlouvu o přepravě zboží. Povinností odesílatele je zaplatit přepravné.

27

Viz kapitola 3 této práce.

28

Viz kapitola 4 této práce.
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Dopravce má podle mezinárodních úmluv povinnost vždy vydat
odesílateli konosament, pokud o to odesílatel požádá29. Konosament obsahuje
podmínky stanovené ve smlouvě o přepravě, nebo na tyto podmínky alespoň
odkáže. Dopravce může po dohodě stran vydat i jiný přepravní dokument,
například seaway bill30. Konosament nebo jiný přepravní dokument pak odesílatel
promptně zašle kupujícímu zboží, aby si zboží mohl oproti předložení příslušného
přepravního dokumentu v přístavu vykládky vyzvednout.
Pokud by si strany zvolily jako způsob platby namísto nedokumentárních
plateb

dokumentární

inkaso,

postup

zaplacení

kupní

ceny

za zboží

je komplikovanější. Kupující uzavře s určitou bankou smlouvu o dokumentárním
inkasu. Prodávající (odesílatel) následně musí doručit dané bance celou sadu
čistých konosamentů, které obdržel od dopravce, a další dokumenty stanovené
ve smlouvě uzavřené mezi bankou a kupujícím, aby mu byla bankou uhrazena
kupní cena za zboží. Obvykle mezi tyto dokumenty patří potvrzení o pojištění
zboží do určité výše nebo potvrzení specializované osoby (nezávislého
inspektora), která zboží fyzicky prohlédla, o kvalitě a množství zboží, strany
si však mohou stanovit libovolné dokumenty31. Banky jen neochotně přijímají jiné
přepravní dokumenty než konosament, který jako cenný papír může sloužit i jako
zajištění. Banka pak dokumenty, ne však zboží, zhodnotí. Banka vůbec
nezkoumá, zda zboží fyzicky existuje, zda bylo řádně naloděno a ostatní faktické
otázky. Jediným úkolem banky je dohlédnout na to, aby dokumenty, které jsou
jí předány, byly v souladu se smluvními ujednáními mezi smluvními stranami
a bankou32. Na základě tohoto hodnocení pak banka buď provede, nebo zamítne
platbu.

29

Např. článek 14. 1. Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží z roku, 1978, tzv. Hamburských

pravidel.
30

Viz článek 4.1. této práce.

31

UCP 600, Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007 (Uniform

Customs and Practice for Documentary Credits).
32

Článek 5 UCP 600.
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Kupující

má

povinnost

vyzvednout

zboží

v přístavu

vykládky,

kde mu bude oproti konosamentu nebo jinému přepravnímu dokumentu vydáno.
Pokud tak neučiní, je dopravce povinen zabezpečit jeho vyložení a uskladnění,
přičemž kupující je povinen zaplatit veškeré výdaje s tímto spojené.
V praxi je obvyklé, že strany kupní smlouvy nezajišťují mezinárodní
přepravu přímo, ale využijí služeb specialistů, zasílatelů (speditérů), kteří
obstarávají i celou řadu dalších služeb. Mezi tyto služby patří např. zajištění
celního

odbavení,

koordinace

přepravy,

služby multimodální

přepravy,

poradenské služby, v případě menšího nákladu zajištění přepravy se zbožím
ostatních obchodníků v jednom kontejneru apod. Vztah obchodníka, jehož zboží
je přepravováno, a zasílatele, je dle českého práva řízen zasílatelskou smlouvou,
což je zvláštní druh smlouvy komisionářské33,

34

a příslušnými předpisy práva

35

EU .

1.9. Shrnutí
Protože jsou vztahy námořní přepravy zboží relativně komplikované,
i právní úprava námořní přepravy a souvisejících otázek, jako je problematika
přepravních dokumentů, není často jednoduše uchopitelná. Z důvodu dlouhé
tradice tohoto odvětví zde můžeme nalézt celou řadu ustálených zvyklostí,
přičemž ne všechny tyto zvyklosti jsou v souladu s rozhodovací praxí soudů
a ještě méně z nich bylo inkorporováno do mezinárodních úmluv.

Vyjednávací proces vedoucí ke schválení a ratifikaci mezinárodní
úmluvy upravující právo námořní přepravy je velmi zdlouhavý a složitý. Pravidla
reprezentují konsensus nebo spíše kompromis celé řady subjektů s odlišnými
33

PLCHOVÁ, B. a kolektiv. Zahraniční obchod: Bankovní institut a.s., 1996, s. 168.

34

Komisionářská smlouva je upravena v § 577 – § 590 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního

zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
35

Např. společné celní sazebníky EU, dostupné na adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnikes/Stranky/default.aspx.
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zájmy. Není proto divu, že naprostá většina úmluv ponechává některé oblasti
a termíny upravené pouze okrajově a těm nejspornějším se nevěnuje vůbec. Tento
postup pak vede k roztříštěnosti právní úpravy, podpořené ještě dalším
nežádoucím jevem - nejednotnou interpretací úmluv a jejich chybějících částí
soudy. Současně nejužívanější úmluva je téměř devadesát let stará36 a nemůže
proto zcela spolehlivě zajišťovat spravedlivou a moderní úpravu vztahů subjektů
přepravy, a to zejména z důvodu nárůstu technologických možností, užití
telekomunikací a působení dalších globalizačních faktorů.

2. Postavení norem upravujících přepravní dokumenty
a mezinárodní námořní přepravu v mezinárodním právu
soukromém
Mezinárodní právo soukromé užívá zejména dvou druhů právních norem
pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Jedná se o normy
kolizní a normy přímé. Normy kolizní hmotněprávní úpravu neobsahují,
ale spojují s ní určitý skutkový stav a vedou k určení rozhodného práva, které
hmotněprávní úpravu obsahuje. Oproti tomu normy přímé upravují hmotná práva
a povinnosti účastníků soukromoprávního vztahu s mezinárodním prvkem přímo.
Přímé normy se tedy aplikují přímo, bez předchozího určení rozhodného práva
pomocí norem kolizních37 a mají přednost před normami kolizními.
Vzhledem k postupu při hledání hmotněprávních norem upravujících
daný vztah, kdy se nejprve užije úprava přímá a teprve pokud tato neexistuje,
použije se příslušná kolizní norma, můžeme říci, že kolizní normy jsou k přímým
normám subsidiární. Kolizních norem se použije pouze k určení rozhodného

36

Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 25. července 1924, tzv.

Haagská pravidla o konosamentech.
37

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání. Aleš Čeněk, s.r.o.,
2009, s. 201.
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práva, práva doplňujícího38, obsahujícího hmotněprávní úpravu pro daný vztah
mezinárodní námořní přepravy, a to pouze pokud chybí norma přímá.
Dále je nutné zmínit, že přímá norma má povahu bezprostředně
použitelné normy jen v právním řádu státu, jehož je součástí. Stát, který není
úmluvou obsahující přímou normu vázán, ji nepoužije39. Odlišná situace nastává
v případě, že na základě kolizní normy dojde k určení rozhodného práva jako
práva státu, který úmluvu přijal jako součást svého práva. Pak i soud ve státě,
který není smluvním státem úmluvy, bude úmluvu aplikovat40, 41.

2.1. Normy upravující mezinárodní námořní přepravu a přepravní
dokumenty
Při bližším pohledu na právní úpravu mezinárodní námořní přepravy
zboží zjistíme, že užívá převážně metody přímé, obsažené v mezinárodních
úmluvách. Tyto úmluvy upravují hmotná práva a povinnosti účastníků.
Z mezinárodních úmluv o mezinárodní námořní přepravě a přepravních
dokumentech pouze Rotterdamská pravidla42 obsahují několik kolizních
ustanovení. Ta určí rozhodné právo a použijí se v případě, že dojde ke kolizi více
mezinárodních úmluv a vznikne škoda způsobená poškozením, ztrátou nebo
opožděným dodáním zboží43. Protože však tato kolizní pravidla přímo neupravují
práva

a povinnosti

stran,

nelze

je považovat

za

hmotněprávní

normy.

Rotterdamská pravidla ale ratifikoval pouze jeden stát a kolizní normy obsažené
38

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání. Aleš Čeněk, s.r.o.,
2009, s. 216.

39

Výjimku tohoto pravidla představuje např. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží z roku 1980,

tzv. Vídeňská úmluva.
40

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé, 7., opravené a doplněné vydání. Aleš Čeněk, s.r.o.,
2009, s. 217.

41

VONDRÁČKOVÁ, K. Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě. Praha, 2012. Diplomová
práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
42

Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela či zčásti

po moři.
43

Viz 4.2.5. (c) Rotterdamských pravidel.

16

v Rotterdamských pravidlech se týkají pouze náhrady škody. V ostatních
případech je nutné použít přímých norem jiných mezinárodních úmluv
nebo kolizních norem příslušného právního řádu.
Právní normy upravující přepravní dokumenty a mezinárodní námořní
přepravu jsou jen malou, ale
soukromého.

V systému

nezbytnou součástí mezinárodního práva

bychom

tyto

právní

normy

nalezli

v odvětví

mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu, mezi normami
upravujícími cenné papíry, přepravní dokumenty a přepravu zboží. Právní normy
týkající se mezinárodní přepravy jsou většinou obsaženy v mezinárodních
úmluvách, které představují tradiční instrument úpravy vztahů mezinárodního
práva soukromého44. Jak jsme si řekli výše, mezinárodní úmluvy upravující
vztahy v mezinárodní námořní přepravě využívají téměř výhradně přímé metody
úpravy a kolizní normy obsahují jen zcela výjimečně. V oblasti mezinárodní
námořní přepravy se jedná jmenovitě o Haagská pravidla o konosamentech45,
Haagsko-Visbyjská

pravidla

o konosamentech46,

Hamburská

pravidla47

a Rotterdamská pravidla.
Ratifikací mezinárodní smlouvy se tato stává součástí právního řádu
státu, je přímo aplikovatelná a adresáty jejích ustanovení jsou soukromé osoby
ve smluvních státech, ať už se jedná o osoby fyzické nebo osoby právnické48.

44

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání. C. H. Beck 2008, s. 47.

45

Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 25. července 1924.

V anglickém

jazyce

dostupné

na

adrese

http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html.
46

Haagská pravidla o konosamentech po revizi bruselským protokolem, protokol o změně

Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 23. února
1968. V anglickém jazyce dostupné na adrese http://www.admiraltylaw.com/statutes/hague.html.
47

Úmluva

OSN

o

námořní

přepravě

zboží,

1978.

Dostupné

na

adrese

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t138100a.htm .
48

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání. C. H. Beck, 2008,

s. 48.
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V České republice je klauzule o přednostní aplikaci mezinárodních smluv
obsažena v článku 10 Ústavy České republiky49 (dále jen „Ústava“), který stanoví,
že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu a mají aplikační
přednost před zákonem. Teprve při absenci takové přímé normy se použijí další
prameny práva.

Ustanovení

o přednostní

aplikaci

mezinárodních

smluv

před českým právem, obsahuje také zákon o mezinárodním právu soukromém
a procesním50 („ZMPS“). ZMPS vymezí, že se normy v něm obsažené použijí
pouze tehdy, nestanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána. Zákon o mezinárodním právu soukromém51, který nahradí
ZMPS k 1. lednu 201452(„nový ZMPS“), ve svém § 2 stanoví, že se použije
v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie. Přesto,
že toto ustanovení nového ZMPS není při striktním výkladu totožné
s článkem 10 Ústavy ani se současným zněním § 2 ZMPS, výsledek bude stejný.
Nejprve se aplikuje mezinárodní smlouva, což jsou v oblasti mezinárodní námořní
přepravy Českou republikou ratifikovaná Hamburská pravidla.
Při volbě českého práva jako práva rozhodného nebo v případě,
že by české právo jakožto právo rozhodné určily kolizní normy jiného státu,
se užije rovněž Hamburská úmluva, protože je součástí českého právního řádu
a v souladu v § 10 Ústavy má aplikační přednost. Na vztahy, na které
se Hamburská úmluva nepoužije (např. přeprava některého zboží na palubě lodi),
se použijí kolizní normy ZMPS, Římské úmluvy a nařízení Řím I, podle toho,
kdy právní vztah vzniknul, resp. podle okamžiku podepsání smlouvy o přepravě.
Dohoda o rozhodném právu a případně také o způsobu řešení sporů může být

49

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

50

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších

dodatků.
51

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

52

Viz článek 2.1.4. této práce.
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součástí přepravních dokumentů53. Dopady užití jednotlivých kolizních norem
rozebereme v následujících odstavcích.
Proces přijímání mezinárodních úmluv je v oblasti mezinárodní přepravy
zboží velmi komplikovaný, a to z důvodu roztříštěnosti zájmů a vysokého počtu
zainteresovaných subjektů. Cílem mezinárodní úmluvy o mezinárodní přepravě je,
aby co nejkomplexněji upravila danou problematiku a aby měla co nejvíce stran,
na které bude mít (totožné) právní účinky. Pluralita subjektů a protichůdné zájmy
ale vedou vágním ustanovením v úmluvách a absenci úpravy nejspornějších
otázek, což je zcela jistě nežádoucí efekt. Proto je v oblasti práva mezinárodní
přepravy důležitý soudní výklad

neúplných nebo absentujících

norem

a interpretace neurčitých termínů užitých v těchto normách. Soudy při výkladu
mezinárodních smluv mají brát v zřetel její mezinárodní charakter a napomáhat
jednotnosti výkladu54, avšak v praxi není tento postup zcela udržitelný. Navíc
ne všechny smluvní státy úmluv chápou precedent jako pramen práva.
V kontinentální právní kultuře mají soudní rozhodnutí spíše sílu argumentace,
i když dle mého názoru se tento rozdíl stále více stírá. Řešením by samozřejmě
byla

detailní

právní

úprava

obsažená

v mezinárodní

smlouvě,

kterou

by ratifikovaly všechny státy, nebo alespoň námořní velmoci. Toto řešení
je ovšem značně utopické.
Mezinárodní úmluvy v oblasti mezinárodní námořní přepravy připravují
mezinárodní organizace, často z popudu států. Jako příklad můžeme uvést
nejnovější Rotterdamskou úmluvu, jejíž vznik iniciovaly Spojené státy
americké55.

53

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 960.
54
55

Např. čl. 3 Hamburských pravidel.
UNCITRAL Doc A/56/17, dodatek č. 17 z 56. zasedání Valného shromáždění OSN z 27.

července 2001, s. 64. Dostupné na adrese http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a5617.pdf.
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2.1.1. Právní úprava smlouvy o přepravě a konosamentu
obsažená v Římské úmluvě
2.1.1.1. Právní režim smlouvy o přepravě podle Římské
úmluvy
Římská úmluva o právu rozhodném pro občanské a obchodní závazky56
(„Úmluva“), která se použije na smlouvy o přepravě zboží uzavřené mezi
1. červencem 2006 a 17. prosincem 2009, obsahuje kolizní normy, které
při neexistenci volby práva rozhodné právo určí. Úmluva stanoví v článku 4 jako
rozhodné právo právo toho státu, který má se smlouvou nejužší spojení. Princip
nejužšího spojení vychází z common law, kde se za takové úzké spojení považuje
např. místo uzavření smlouvy, místo plnění, bydliště nebo místo provozovny
smluvních stran apod57.
Dle Úmluvy má v přepravních vztazích nejužší spojení se smlouvou stát,
ve kterém má dopravce v době uzavření smlouvy své hlavní místo podnikání, je-li
současně také státem nakládky nebo vykládky nebo je-li hlavním místem
podnikání odesílatele. Jedná se však pouze o právní domněnku - pokud lze
prokázat, že smlouva má užší spojení s jiným právním řádem, užije se tohoto
právního řádu. Záměrem ustanovení mohla být snaha vyhnout se aplikaci
takového práva, jakým je např. právo vlajky lodi, které nemá k plnění smlouvy
žádný úzký vztah58.

2.1.1.2. Právní úprava cenných papírů v Římské úmluvě
Úmluva dále ve svém článku 1 odst. 2 písm. c) vyloučí svou použitelnost
na závazkové vztahy ze směnek, šeků a směnek vlastních a jiných převoditelných
56

Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv.

57

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání. C. H. Beck, 2008,

s. 226.
58

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání. C. H. Beck, 2008,

s. 228.
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cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných cenných
papírů vyplývají z jejich převoditelnosti. Jak jsme demonstrovali výše,
konosament je převoditelný cenný papír59 a proto se na něj vztahuje vynětí
z použitelnosti Úmluvy. Důvodů pro vynětí cenných papírů z použitelnosti
Úmluvy je celá řada.
Domnívám se, že vynětí je mimo jiné zapříčiněno existencí platných
a všeobecně uznávaných Ženevských úmluv o cenných papírech z let 1930
a 193160 („Ženevské úmluvy“). Tyto úmluvy sice nejsou pro Českou republiku
závazné, avšak zákon směnečný a šekový a vůbec celý právní řád jejich
ustanovení převzal, plně inkorporoval a je ve shodě s nimi formulován 61. Tyto
úmluvy tedy nejsou součástí českého právního řádu a nelze je za formální pramen
práva považovat ani tehdy, pokud by se od nich česká právní úprava diametrálně
odlišovala. Přesto je lze použít jako významnou interpretační pomůcku62.
Ženevské úmluvy do značné míry ovlivnily úpravu práva směnečného
a šekového v podstatné části světa a to i přesto, že je podepsal relativně nízký
počet států a ještě méně států je ratifikovalo. Fakticky je totiž do své vnitrostátní
právní úpravy převzala, obdobně jako Česká republika, celá řada států, vyjma
států angloamerické právní kultury63. Konkurující doktrína angloamerické právní
úpravy je oproti ženevskému systému zejména méně formální 64, cenný papír
považuje za zvláštní typ smlouvy65 a v současné době nic nenasvědčuje tomu,

59

Viz kapitola 3 této práce

60

Úmluva o jednotném směnečném zákonu; Úmluva o jednotném šekovém zákonu; Úmluva

o kolizních normách a Úmluva o poměru poplatkových zákonů ke směnečnému a šekovému
právu.
61

Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, k § 31 a 32.

62

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha: C. H.

Beck, 2009, s. 283.
63

KOVAŘÍK, Z. Směnka a šek v České republice, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 7.

64

KOTÁSEK, J. Úvod do směnečného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 17.

65

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha: C. H.

Beck, 2009, s. 286.
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že by se mezinárodní úprava této oblasti měla sjednotit celosvětově nebo alespoň
celoevropsky66.
Odlišnosti mezi doktrínami tzv. ženevského systému a anglosaského
systému představují zásadní překážku přijetí unifikované úpravy problematiky.
Vyloučení cenných papírů z věcného rozsahu úmluvy můžeme tedy považovat
za projev pragmatismu, protože sjednocení právní úpravy by zřejmě vedlo
ke konfliktu jednotlivých doktrín67.
V preambuli Úmluvy je vyjádřena snaha o vytvoření jednotných norem
týkajících se rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy a o sjednocení
práva v oblasti mezinárodního práva soukromého. Mezi ostatní otázky, na které
se Úmluva nevztahuje, patří otázky, které již jsou dostatečně unifikované (např.
právo společností68) nebo otázky, jejichž úprava v jednotlivých vnitrostátních
právních řádech je natolik roztříštěná (např. otázka trustů69), že by snaha o jejich
unifikaci brzdila úpravu otázek, ohledně kterých jsou signatáři schopni a ochotni
se dohodnout.
Mezinárodní úmluvy o konosamentech jsou dalším pravděpodobným
důvodem vynětí konosamentů z věcné působnosti Úmluvy. Tyto obsahují úpravu
problematiky pomocí přímých norem a všichni signatáři Úmluvy jsou zároveň
i signatáři některé z mezinárodních úmluv o konosamentech. Snaha o sjednocení
této problematiky by zde nebyla namístě, protože by komplikovala přijetí jiných
sjednocujících opatření s vyšší prioritou.
Dalším argumentem pro negativní výjimku věcného rozsahu z působnosti
úmluvy je, že právo cenných papírů musí (nebo by mělo) být upraveno

66

Úmluva o dohodách o směnkách z roku 1988, iniciativa UNCITRAL, nebyla příliš úspěšná.

67

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha: C. H.

Beck, 2009, s. 285.
68

Článek 1 odst. 2 písm. e Římské úmluvy.

69

Článek 1 odst. 2 písm. g Římské úmluvy.
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kogentními

normami.

dispozitivnost

a

smluvní

autonomie

by

vedly

k nepoužitelnosti cenných papírů v praxi kvůli nedostatku jistoty o obsahu práv
vtělených do cenného papíru. Úmluva samotná je naopak koncipována tak,
aby vysokou míru smluvní autonomie zaručovala. V případě pochybností ohledně
interpretace Úmluvy je nutný výklad ve prospěch široké smluvní autonomie,
ovšem pouze ve smluvních závazkových vztazích, které pod působnost úmluvy
spadají70.

2.1.1.3. Přeprava pod konosamentem podle Římské úmluvy
Nyní si odpovíme na otázku, zda se Úmluva použije na přepravu
probíhající pod konosamentem. Převažující názor je, že pod negativní výjimku
z věcného rozsahu působnosti úmluvy spadá i smlouva o přepravě, pokud je zboží
přepravováno pod konosamentem71, 72. Jednou z funkcí konosamentu je, že slouží
jako důkaz smlouvy o přepravě. Při prodeji zboží v průběhu přepravy
již prodávající nemusí převádět práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy
o přepravě, postačí, když účinně převede konosament. Účelem smlouvy
o přepravě uzavírané pod konosamentem je přepravit zboží pod konosamentem
a možná i upravit další otázky související s tímto závazkem a proto by tato
smlouva měla být z působnosti úmluvy vyloučena73.
Dalším

argumentem

pro

vynětí

přepravy

pod

konosamentem

z působnosti úmluvy může být i fakt, že v případě, kdy odesílatel postoupí
konosament třetí osobě, tato je vázána smlouvou o přepravě jen natolik, na kolik

70

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 284.
71

HENDRIKSE, M. L.; MARGETSON, N. H.; MARGETSON, N. J. Aspects of Maritime Law:

Claims under Bills of Lading. Kluwer Law International, 2008, s. 325.
72

MEEUSEN, J.; STRAETMANS, G. Enforcement of International Contracts in the European

Union: Convergence and Divergence Between Brussels I and Rome I. Intersentia nv, 2004, S. 365.
73

Analogicky BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 300.
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se o ní z konosamentu může dozvědět74. Pokud nějaké ujednání, které bylo
obsaženo ve smlouvě o přepravě, v konosamentu chybí nebo na něj konosament
neodkazuje a osoba, na kterou byl konosament převeden a která o tomto ujednání
neví, není tímto ujednáním vázána.
Úmluva doslovně říká, že se nevztahuje na závazkové vztahy vyplývající
z převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto papírů
vyplývají z jejich převoditelnosti. Konosamentem, na který se Úmluva vztahovat
bude, je takový konosament, který nelze převést a který přímo jmenuje osobu,
které má být zboží vydáno75 (rektakonosament).

2.1.2. Právní úprava smlouvy o přepravě a konosamentu
obsažená v nařízení Řím I
Pro smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009 se užije nařízení Řím I76
(„Nařízení“). Z tohoto důvodu obsahuje nařízení Řím I v současné době
nejužívanější kolizní úpravu. Nařízení určí rozhodné právo při absenci volby
práva. Je však třeba zdůraznit, že speciální předpisy komunitárního původu77
a mezinárodní smlouvy, které obsahují převážně hmotněprávní úpravu, mají
před použitím nařízení přednost78.

74

Viz kapitola 3.4.3. této práce.

75

MEEUSEN, J.; STRAETMANS, G. Enforcement of International Contracts in the European

Union: Convergence and Divergence Between Brussels I and Rome I. Intersentia nv, 2004, s. 365.
76

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.
77

Např. Budapešťská Úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách

ze dne 22. června 2001.
78

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha: C. H.

Beck, 2009, s. 949.
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V případě Nařízení jde o přímo použitelný nástroj práva ve Společenství,
zatímco v případě Úmluvy jde o pramen mezinárodně smluvní, protože Úmluva
není komunitárním aktem79.
V Nařízení

není,

na

rozdíl

od

Úmluvy,

explicitně

stanoveno,

že se vztahuje i na charterové smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním účelem
je přeprava zboží80. Charterové smlouvy jsou značně oblíbené a často užívané.
Kdyby se na ně Nařízení nevztahovalo, došlo by ke značné změně v kvalifikaci
těchto smluv. Preambule Nařízení však uvádí, že při výkladu ujednání
pojednávajících o smlouvách o přepravě, není zamýšlena žádná podstatná
změna81. Všechny dohody a ujednání (smlouvy v konsensuálním smyslu82),
jejichž hlavním účelem je přeprava zboží, by tudíž měly být považovány
za smlouvy o přepravě zboží. S tímto výkladem souhlasí i odborná literatura83.
Z tohoto důvodu je možné použít obdobně dosavadní judikaturu i odbornou
literaturu pojednávající o smlouvách o přepravě podle Úmluvy i pro smlouvy
o přepravě uzavřené podle Nařízení.

2.1.2.1. Právní režim smlouvy o přepravě podle nařízení
Řím I
Nařízení upravuje vztahy mezinárodní přepravy v případě absence volby
práva ve svém článku 5 odst. 1. Nařízení takto rozlišuje dva případy. V prvním
případě Nařízení stanoví, že pokud je obvyklé bydliště dopravce a místo předání
zboží k přepravě nebo místo odeslání nebo obvyklé bydliště odesílatele v jednom
státě, použije se rozhodné právo obvyklého bydliště přepravce. Druhý případ
79

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 294.
80

Článek 4 Úmluvy.

81

Bod 22 Preambule Nařízení.

82

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 945.
83

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2009, s. 940.
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nastává, pokud se místo předání zboží k přepravě dopravci nebo obvyklé bydliště
odesílatele nachází v jiném státě, než je obvyklé bydliště přepravce.
Pak se použije právo státu místa doručení, které bylo sjednáno v přepravní
smlouvě.
Nařízení obsahuje podrobnější kolizní úpravu a snaží se tím zabránit
nejasnostem vznikajícím při interpretaci termínu nejužší vztah. Na ten je však
pamatováno v článku 5 odst. 3, který stanoví, že v případě, že je smlouva úžeji
spojena s jiným státem, použije se právo tohoto jiného státu84. V této souvislosti
by bylo opět vhodné na okraj zmínit, že právo vlajky, pod kterou loď pluje, není
obecně uznáváno jako hraniční určovatel. Důvodem je skutečnost, že loď často
nemá žádnou objektivní vazbu ke státu a tedy i k právu vlajky85.

2.1.2.2. Právní úprava cenných papírů v nařízení Řím I
Stejně jako Úmluva, ani Nařízení se nevztahuje na závazkové vztahy
vyplývající ze směnek cizích a vlastních, šeků a jiných převoditelných cenných
papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných cenných papírů
vyplývají z jejich převoditelnosti86. Domnívám se, že důvodem opět byla snaha,
aby bylo Nařízení dobře přijato a aby byla zaručena jeho pozdější bezproblémová
aplikace.
Bod 9 preambule Nařízení pro vyjasnění všech pochybností dále uvádí,
že závazkové vztahy vyplývající z převoditelných cenných papírů by měly
zahrnovat také konosamenty v rozsahu, v jakém závazky z těchto konosamentů
vyplývají z jejich převoditelnosti, a tím nařízení explicitně vylučuje konosament
z věcného rozsahu své působnosti.

84

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé, 1. vydání. C. H. Beck, 2008, s. 270

85

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I, komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 962.
86

Článek 1 odst. 2 písm. d.

26

2.1.2.3. Nařízení Řím II
Analogickou úpravu jako Úmluva a Nařízení obsahuje i Nařízení Řím II
o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy87 v článku 1.2.c),
kde stanoví, že z oblasti působnosti nařízení Řím II se vyjímají mimosmluvní
závazkové vztahy, které vyplývají mimo jiné z převoditelných cenných papírů
v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných cenných papírů vyplývají
z jejich převoditelnosti.

2.1.3. Právní úprava smlouvy o přepravě a konosamentu
obsažená v zákoně o mezinárodním právu soukromém
a procesním88
2.1.3.1. Právní režim smlouvy o přepravě dle zákona
o mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním upravuje pomocí
kolizních norem také vztahy vyplývající z mezinárodní přepravy zboží včetně
přepravy námořní. Ustanovení § 6 zákona stanoví, že vznik a zánik věcných práv
k věcem movitým se při absenci volby práva v případě přepravy řídí právem
místa, odkud byla věc odeslána, tedy právem státu nakládky.
Účastníci přepravy si v souladu s § 9 ZMPS mohou pro svůj závazkový
vztah rozhodné právo zvolit. Neučiní-li tak, jejich závazkové vztahy se v souladu
s § 10 ZMPS řídí právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání
jejich vztahu, což je u smlouvy o přepravě zboží zpravidla právem místa, kde má
dopravce nebo zasílatel sídlo nebo bydliště v době uzavření smlouvy. ZMPS
se užije na právě probíhající spory ohledně smluv o přepravě uzavřených
do 1. července 2006, poté se aplikují ustanovení Úmluvy a následně Nařízení.
87

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy.
88

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších

dodatků.
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2.1.3.2. Právní režim cenných papírů dle zákona
o mezinárodním právu soukromém a procesním
Právní

statut

cenného

papíru

určují

kolizní

normy

obsažené

v § 11a a v § 11b ZMPS. Stanoví, že platnost vydání, práva a právní účinky
spojené s cenným papírem se řídí podle povahy cenného papíru právem, kterým
se řídí (i) způsobilost k právům a vnitřní poměry emitenta cenného papíru,
(ii) právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru zakládá, (iii) právem státu
místa emise, (iv) právem státu sídla emitenta, nebo (v) volbou práva uskutečněnou
v cenném papíru. Katalog hraničních určovatelů je v tomto případě opravdu
široký. Zákonodárce zřejmě chtěl pokrýt všechny rozmanité druhy cenných
papírů, a protože s různými cennými papíry bývají spojena různá práva
a povinnosti, nebylo možné jiné řešení89. V případě určování právního režimu,
jakým se bude řídit konosament, se nejprve použije zvolené právo a poté právo
místa, kde byl cenný papír vydán.
Převod cenného papíru se pak řídí právem místa, kde k takovému
převodu dochází. Třebaže to z doslovného znění zcela neplyne, pravidlo bude
použitelné pouze na cenné papíry mající listinnou podobu.
Pokud je cenný papír dematerializovaný, řídí se nakládání s ním právem
státu, ve kterém je vedena evidence, v níž je tento cenný papír vedený. ZMPS
tímto reflektuje celosvětově užívané pravidlo PRIMA („place of relevant
intermediary approach“), které stanoví, že nakládání se zaknihovaným cenným
papírem se řídí právem státu, v němž je vedena evidence, ve které se ve prospěch
příjemce

z takového

jednání

provádí

zápis

zakládající

právní

účinky

90

vlastnictví cenného papíru . V případě dematerializovaných cenných papírů
89

ŠOVAR, J. K novým kolizním ustanovením o cenných papírech. Obchodněprávní revue,

7/2011, s. 207.
90

ŠOVAR, J. K novým kolizním ustanovením o cenných papírech. Obchodněprávní revue,

7/2011, s. 355.
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ZPMS omezuje volnost ve volbě práva s tím, že je zachována možnost zvolit
právo státu, v němž má osoba vedoucí evidenci k okamžiku volby práva sídlo
nebo pobočku, a pouze pokud vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této
osoby. Tímto ZMPS stranám poskytuje možnost odchýlit se od pravidla PRIMA.
Je proto možné určit, aby se elektronický konosament řídil právem subjektu, který
jej vydal a ne právem státu, ve kterém je vedena evidence.

2.1.4. Právní úprava smlouvy o přepravě a konosamentu
obsažená v novém zákoně o mezinárodním právu
soukromém91
Na tomto místě je nutné zmínit nový zákon o mezinárodním právu
soukromém („nový ZMPS“) ze dne 25. ledna 2012, který má být účinný
od 1. ledna 2014. Nový ZMPS upravuje pouze věcná práva k přepravovaným
věcem movitým a nadále se vznik a zánik věcných práv k hmotným věcem
movitým řídí právním řádem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost,
která zakládá vznik nebo zánik tohoto práva (§ 70 odst. 1 nového ZMPS). Pokud
se movité věci převádějí na základě smlouvy, řídí se vznik a zánik vlastnického
práva stejným právním řádem jako smlouva, na jejímž základě ke vzniku nebo
zániku věcného práva došlo (§ 70 odst. 2 nového ZMPS). V § 70 odst. 3 nový
ZMPS stanoví, že jestliže se právní jednání, které bylo základem vzniku nebo
zániku věcných práv, odehrálo po započetí přepravy, věcná práva k věcem
movitým se řídí právním řádem místa, odkud byla věc odeslána.
Pokud je ale na zboží vydán cenný papír (např. konosament), který
umožňuje se zbožím v průběhu přepravy nakládat, použije se právního řádu místa,
v němž je cenný papír v době nakládání s ním92. Dle důvodové zprávy toto
ustanovení vyhovuje díky použití snadno zjistitelného kritéria potřebám praxe
mezinárodního obchodu. Nový ZMPS dále navazuje na novelizaci současně

91

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

92

§ 70 odst. 3 nového ZMPS.
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účinného ZMPS z roku 201193. I nový ZMPS samozřejmě připouští možnost
volby práva94.
Nová úprava smluv o přepravě dle mého názoru přesněji vystihuje
současný stav vyjádřený v § 6 současného ZMPS, který zohledňuje pouze místo,
odkud byla věc odeslána. Vzhledem k tomu, že je možné se zbožím v průběhu
přepravy

obchodovat,

tedy

obchodovat

s cennými

papíry,

v nichž

je inkorporováno vlastnické právo k přepravovanému zboží, je třeba stanovit
právo, kterým se budou tyto převody řídit, co nejvhodněji. Kupující nemusí být
vůbec znalý práva místa, odkud byla věc odeslána a naopak spíše nakupuje
v místě, kde je s místním právem seznámen. Na druhou stranu, k převodu cenného
papíru může dojít kdekoli a strany by si pak měly dát pozor, na jakém místě
obchod provádějí nebo ideálně provést volbu práva. Nejde samozřejmě o žádnou
inovaci, i podle současného stavu se převod cenného papíru řídí právem místa,
na kterém k převodu dochází95.

3. Konosament (B/L)
Konosament je zvláštním typem náložného listu, který se používá
při námořní přepravě. Jedná se o dokument, do kterého je inkorporováno
vlastnické právo k přepravovanému zboží a je cenným papírem96. Konosament
představuje závazek dopravce vydat náklad převzatý k námořní přepravě, bude-li
mu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu k přepravě97.
V České republice platná a účinná Hamburská pravidla definují konosament jako
dokument, který je průkazem smlouvy o námořní přepravě a o převzetí nebo
93

§ 82 a § 83 nového ZMPS navazují na § 11a a § 11b ZMPS.

94

§ 87 nového ZMPS.

95

§ 11b odst. 1 ZMPS.

96

§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů spolu

s § 612 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších
předpisů.
97

Definice § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 160/1956, Ú. 1., vyhláška byla zrušena

zákonem č. 61/2000, o námořní plavbě.
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naložení zboží dopravcem a jímž se dopravce zavazuje, že vydá zboží
při odevzdání tohoto dokumentu, přičemž ustanovení o tom, že zboží má být
vydáno na řad jmenované osoby nebo na řad nebo doručiteli, zakládá takový
závazek98.
Konosament plní několik funkcí – v první řadě usnadňuje převod
vlastnického práva k přepravovanému zboží. Převod vlastnictví se uskuteční
převodem konosamentu a tím se zjednodušuje obchodování se zbožím, které
je tou dobou přepravováno nebo se nalézá ve skladišti. Dále konosament slouží
jako potvrzení o množství, kvalitě, označení zboží a o tom, zda bylo zboží vůbec
na palubu lodi naloženo. V neposlední řadě je konosament také důkazem
existence smlouvy o přepravě zboží.

3.1. Historie konosamentu
V dobách, kdy vyplouvaly první obchodní lodě, a mezinárodní obchod
se začínal rozvíjet, se obchodníci se zbožím, které mělo svůj původ v cizích
zemích, nejprve vydávali na cestu spolu se zbožím. Na lodi podnikli dlouhou
a nebezpečnou cestu, trvající i řadu týdnů, která mohla z řady důvodů skončit
neúspěchem. Nebylo možné předpovědět počasí, a to ani částečně spolehlivě,
námořní cesty nebyly ještě zcela prozkoumané, navigační systém představoval
kompas, mapa a triedr a lodě po technologické stránce nebyly ani zdaleka tak
bezpečné jako dnes. Všechny tyto okolnosti měly za následek vysoké riziko
ztroskotání lodi. Po doplutí do cizí země, jejíž mravy obchodník zprvu neznal
a mohl se tak snadno stát obětí trestné činnosti, nakoupil zboží a vydal se s ním
zpět na cestu domů. Zboží mohlo být cestou zničeno bouří, mořskou vodou,
působením vlhkého slaného vzduchu nebo mohlo přepadnout přes palubu. Poblíž
pevnin pak mohla být loď přepadena piráty.
Mezinárodní obchod ve své prapůvodní podobě byl velmi rizikový
a námořní cesty dlouhé. Není proto divu, že obchodníci se postupem času nechtěli
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vydávat na námořní cesty sami, riskovat tím svůj život, a být měsíce vzdáleni
svému obchodu v místě svého působiště. Začali za sebe vysílat své zástupce.
Konosament původně vznikl jako dokument, kterým obchodník, který
se nechtěl plavit po moři, sděloval osobě, která ho při plavbě zastupovala, povahu
nákladu a způsob, jak s přepravovaným zbožím naložit po dosažení přístavu
vykládky99. Tento dokument byl informativní povahy a neměl žádnou právní
závaznost.
Později obchodníci v rámci outsourcingu zjistili, že není třeba,
aby vlastnili loď pro účely podnikání, vynakládali prostředky na její údržbu
a riskovali, že se loď při plavbách poškodí nebo zničí, což se na moři stávalo
často.

V okamžiku,

kdy začali

přepravovat

své

zboží

prostřednictvím

specializovaných dopravců, vyvstala potřeba vyhotovit smluvní dokumentaci
týkající se přepravy. Jednalo se zejména o dohodnutí podmínek přepravy,
poskytnutí informací o přepravovaném zboží a závazek dopravce věc přepravit
na určené místo a předem určené osobě.Všechny tyto informace se později
zapisovaly do náložní knihy („book of lading“, „register of lading“100) a tehdejší
podoba konosamentu byla kopií z této knihy. Dopravce pak v některých případech
musel odesílateli doručit potvrzení od příjemce zboží, že toto bylo řádně
doručeno101.
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V 16. století102 vznikla s rozvojem obchodu potřeba možnosti zboží
doručit jiné osobě, než kupujícímu, například jeho zástupci a také potřeba
se zbožím obchodovat, zatímco bylo přepravováno. Osoba, která konosament
držela, tedy potřebovala dispoziční práva k přepravované věci, třebaže ji neměla
fyzicky u sebe. Právo nakládat s přepravovanou věcí bylo inkorporováno
do listiny a tímto způsobem postupně vznikal konosament tak, jak jej známe
dnes.103

3.2. Obvyklý postup při vydávání konosamentu
Okamžikem rezervace části přepravní kapacity lodi a následným
potvrzením dopravce rezervačním dopisem („booking note“)104,105 dojde
k uzavření smlouvy o přepravě, která se obvykle řídí standardizovanými
obchodními podmínkami dopravce nebo individuálně sjednanými podmínkami
mezi odesílatelem a dopravcem. Stejně jako u jiných typů smluv platí, že přednost
mají individuální smluvní ujednání. Také obchodní zvyklosti zažité mezi stranami
mají před formulářovými ujednáními přednost.
Dopravce poté, co je prostor na lodi zarezervován, vyhotoví soupis všech
zásilek, které budou na lodi přepravovány („cargo list“) a sestaví plán, v souladu
se kterým budou zásilky na lodi přepravovány („stowage plan“). Na základě
příkazu k nakládce („shipping order“), který vydá dopravce, dodá odesílatel zboží
k nakládce. Po nakládce nebo v jejím průběhu je odesílateli vydáno potvrzení
o převzetí zboží k přepravě („mate´s receipt“106), které již obsahuje veškeré
102
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informace, které bude později obsahovat konosament – prohlášení o množství,
stavu a označení nakládaného zboží. Po vydání čistého potvrzení o převzetí zboží
k přepravě,

tedy takového

potvrzení,

které

neobsahuje

žádné

výhrady

co do množství, kvality nebo označení zboží, následuje vydání čistého
konosamentu107. Pokud naopak potvrzení o převzetí zboží takové výhrady
obsahuje, bude pak vydán konosament nečistý. Odesílatel má možnost po vydání
potvrzení o převzetí zboží k přepravě a před vydáním konosamentu napravit
skutečnosti, pro které by byl vydán konosament nečistý, například dodat vhodné
obaly nebo vyměnit vadné zboží za bezvadné. Jedno vyhotovení potvrzení
o převzetí zboží k přepravě obvykle zůstává na lodi a druhé dostane odesílatel,
který potvrzení o převzetí zboží k přepravě vymění za sadu konosamentů, jakmile
je tato kapitánem lodi nebo jinou oprávněnou osobou vyhotovena108.
Konosament navíc obsahuje podmínky přepravní smlouvy nebo
na ně alespoň odkazuje109. Konosament je obvykle na žádost odesílatele vydáván
v sadách originálů, přičemž k vydání zboží postačí pouze jeden originál
dokumentu. Prodávající - odesílatel zašle kupujícímu konosamenty takovým
způsobem, aby pokud možno předstihly přepravované zboží, protože jinak nemusí
být kupujícímu zboží v přístavu vykládky vydáno. Vydáním zboží proti jednomu
originálu se stávají ostatní originály neúčinné. Konosament se stává neúčinným
až vydáním zboží, nikoli dokončením přepravy. Vykonáním přepravy práva
z konosamentu

nezanikají,

konosament

se

pak

stává

jakýmsi

„klíčem

ke skladišti“110.
V případě,

že

k zaplacení

kupní

ceny

dochází

prostřednictvím

dokumentární platby, banka obvykle vyžaduje předložení celé sady originálů
konosamentu111. Kompletní sadu prodávající spolu s ostatními vyžadovanými
dokumenty bance předá, aby mu byla zaplacena kupní cena.
107
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3.3. Druhy konosamentu
Jako u jiných cenných papírů, i u konosamentu rozeznáváme
následující druhy:

3.3.1. Konosament na jméno („Named B/L“, „Straight
B/L“)
V rektakonosamentu je uveden příjemce zásilky, kterému je kapitán lodi
nebo jiná oprávněná osoba povinna vydat zásilku. Konosament je možné převádět
současnou cesí a tradicí, tedy dohodou o postoupení pohledávky a fyzickým
předáním cenného papíru. Konosament na jméno nelze převést indosací
(rubopisem). Je proto obvyklé, že se tento konosament vydává v případě,
že kupující nemá v plánu se zbožím dále obchodovat a kdy je kupní cena
zaplacena před vydáním konosamentu.

3.3.2. Konosament na řad112 („Order B/L“)
V konosamentu je zapsáno jméno vlastníka. Konosament lze převádět
rubopisem (indosací), vlastníkem pak bude osoba, které svědčí nepřetržitá řada
indosamentů na rubu nebo dále na přívěsku konosamentu.
V případě, že je kupní cena placena prostřednictvím banky, často
se v mezinárodním obchodním styku uvede jako vlastník konosamentu právě tato
banka. Jedná se o způsob zajištění prodávajícího spočívající v tom, že je
zabezpečeno zaplacení kupní ceny před vydáním předmětu zásilky kupujícímu.
Banka konosament indosuje na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převede
částku odpovídající kupní ceně na účet banky nebo na účet určený prodávajícím.
Konosamenty na řad proto obvykle doprovází akreditivní platby113 nebo platby
pomocí dokumentárního inkasa114.
112
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Vydání tzv. blanko konosamentu je také jednou z možností. Zde je jméno
příjemce zboží ponecháno prázdné a vyplní se až posléze.

3.3.3. Konosament na doručitele115 („Bearer B/L“)
Kapitán lodi nebo jiná oprávněná osoba vydá zboží osobě, která
se v přístavu vykládky tímto konosamentem prokáže a konosament fakticky drží.
Stejně bude fungovat i blanko konosament na řad. Tento konosament lze převést
pouhým předáním, tradicí.
Dále můžeme konosamenty dělit podle toho, kdy bylo zboží dopravcem přijato
k přepravě. Pro úplnost je vhodné dodat, že i níže uvedené konosamenty mohou
být vystaveny na jméno, řad nebo na doručitele.

3.3.4. Palubní konosament/konosament o nalodění („On
board B/L“, „Shipped B/L“)
Palubní konosament116 nebo konosament o nalodění je vydáván
kapitánem lodi nebo jinou pověřenou osobou v okamžiku, kdy je už zboží přijato
k přepravě a nachází se na palubě lodi. Palubní konosament dále specifikuje
množství, povahu a označení naloděného zboží117. Datum na konosamentu
obvykle značí den, kdy byla nakládka zboží zcela dokončena. Palubní konosament
je nejběžnějším a nejčastěji užívaným druhem konosamentu.
Palubní konosament je bez problému přijímán bankami, které oproti
němu provádějí dokumentární platby. Z palubního konosamentu je totiž zjevné,
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jaké zboží v jakém množství bylo kam naloděno, a kam pravděpodobně dopluje,
a bankám tedy poskytuje dostatečnou jistotu o existenci, kvalitě a množství zboží.

3.3.5. Přejímací konosament („Received for Shipment B/L“)
Přejímací konosament značí, že zboží bylo převzato dopravcem
k přepravě, nikoli ale, že bylo naloděno na loď. Zboží se tedy může stále nacházet
v doku nebo ve skladu s tím, že bude přepraveno v budoucnu. Není jasné, kdy
bude zboží naloděno a tedy ani kdy dopluje do přístavu určení a zda
je v požadované kvalitě a množství.
Z výše uvedených důvodů se banky často zdráhají jej přijmout pro účely
dokumentárních plateb nebo jako zástavu a činí tak jen výjimečně. Tento
konosament není považován za „kompletní“ konosament a po nalodění zboží bývá
výměnou za něj vydán palubní konosament. Odesílatel má možnost vydání tohoto
konosamentu odmítnout, protože neobsahuje dostatečný důkaz o tom, že zboží
bylo odesláno, a vyžadovat vydání konosamentu palubního118.
Přejímací konosament je nejčastěji používán následujícím způsobem –
po vystavení je přejímací konosament zaslán kupujícímu, který na jeho základě
získá úvěr na koupi přepravovaného zboží a až po nalodění zboží na loď je
vystaven konosament palubní, na jehož základě proběhne dokumentární platba
ceny zboží.

3.4. Funkce konosamentu
3.4.1. Převodní funkce
Převoditelnost je bezesporu nejvýznamnější vlastnost konosamentu
a odlišuje jej od ostatních převodních dokumentů používaných v mezinárodní

118

Diamond Alkali Export Corporation v Fl Bourgeous [1921] 3 K. B. 443.
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námořní přepravě. Jak již bylo zmíněno výše, konosament je cenným papírem119
a je v něm inkorporováno subjektivní soukromé majetkové právo, tj. vlastnické
právo k přepravované věci. Spolu s konosamentem se disponuje i vlastnickým
právem k přepravované věci, například se jím vykonává nebo převádí.

Právní postavení konosamentu je upraveno v mezinárodních úmluvách
i v legislativách jednotlivých států. České právo konosamentu přiznává postavení
cenného papíru v § 1 odst. 1 zákona o cenných papírech, kde je demonstrativně
určeno, že cennými papíry jsou, inter alia, náložné listy. Konosament je námořním
náložným listem a řídí se proto § 612 a následujících obchodního zákoníku.
V ustanovení § 616 obchodního zákoníku je doslovně řečeno, že obsah náložného
listu je rozhodný pro nároky osoby oprávněné podle náložného listu. Dopravce
se může vůči této osobě dovolávat ustanovení smlouvy uzavřené s odesílatelem,
jen pokud jsou obsažena v náložném listu nebo pokud se na tato ustanovení v něm
výslovně odkazuje. Vůči osobě oprávněné podle náložného listu může dopravce
uplatnit jen námitky, které vyplývají z obsahu náložného listu nebo ze vztahu
dopravce k oprávněné osobě.
Z ustanovení obchodního zákoníku je zřejmé, že při indosaci
konosamentu se bude jednat o závazek abstraktní, který je typický pro smlouvy
o cenných papírech. Pro abstraktní závazky je mimo jiné charakteristické,
že převodce může na nabyvatele, který je v dobré víře, převést i víc práv, než sám
má. Stejná nebo obdobná právní úprava je běžná i ve většině ostatních států světa,
tedy i těch, které patří mezi námořní velmoci120.
Tento přístup ke konosamentu vyhovuje i bankám poskytujícím platby
v průběhu obchodních operací v mezinárodním obchodě. Konosament jako cenný
papír slouží jako faktický zajišťovací instrument v jejich prospěch – pokud banka
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zaplatí prodávajícímu kupní cenu oproti vydání konosamentu, má jistotu, že dále
oproti konosamentu musí být dopravcem vydáno zboží, které je v konosamentu
popsáno. Toto zboží může být tedy v případě potřeby (např. v případě, že kupující
bance neuhradí kupní cenu) vydáno přímo bance. Pokud se tak nestane, banka
může vymáhat na dopravci náhradu škody a tím se uspokojit.
Odlišná a z právního hlediska zajímavá je situace například v Anglii,
jejíž právo jako právo rozhodné volí ve svém konosamentu celá řada účastníků
mezinárodního obchodu a stran smluv o přepravě. Zde je tradičně nabývacím
titulem k vlastnictví přepravované věci vždy kupní smlouva, nikoli pouhý převod
konosamentu. Soud zde opakovaně judikoval121, že konosament je způsobilý být
součástí mechanismu, kterým přechází vlastnické právo122, ale ve skutečnosti
vlastnické právo přechází na základě kupní smlouvy123.
Tento právní konstrukt si blíže představíme na tehdy kontroverzním
případu Lickbarrow v Mason, který určil směr, kterým se ubírala rozhodovací
praxe soudů až do dnešního dne. O tom, jak vášnivou debatu případ tehdy
vyvolal, svědčí i fakt, že byl projednáván více než šest let, což byla na poměry
místa a doby neobvykle dlouhá doba124.
Skutkový stav byl následující: nizozemští obchodníci Turing & Sons
odeslali do Liverpoolu zboží objednané panem Freemanem. Kapitán podepsal
čtyři originály konosamentu na řad s možností indosace („unto the order
or assigns“), přičemž jeden z originálů si ponechal kapitán, dva byly
blankoindosovány (tj. převedeny s tím, že do textu rubopisu se prozatím neuvedl
nabyvatel) a zaslány Freemanovi a poslední originál si ponechali obchodníci
Turing & Sons jako zajišťovací instrument pro případ, že by Freeman neuhradil
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kupní cenu. O tři dny později si Nizozemci vystavili cizí směnku obsahující
bezpodmínečný příkaz, aby Freeman zaplatil kupní cenu za zboží a Freeman
ji akceptoval v plné výši. Tímto způsobem měla proběhnout platba za zboží.
Freeman zaslal oba konosamenty žalobci, což byl liverpoolský
obchodník, aby za něj přepravované zboží prodal. Jak bylo tehdy zvykem,
Freeman vystavil cizí směnky obsahující bezpodmínečný příkaz, aby žalobce
zaplatil za zboží kupní cenu. Tyto směnky byly akceptovány a žalobcem řádně
zaplaceny.
Freeman ale bohužel zbankrotoval dřív, než se stala splatnou směnka
vystavená prodávajícím, nizozemskými obchodníky Turing & Sons. Tím nebyla
nizozemcům zaplacena kupní cena za zboží a oni se okamžitě pokusili zastavit
přepravu zboží a zejména pak doručení zboží Freemanovi nebo osobě, na kterou
konosamenty indosoval. Aby zvýšili své naděje na úspěch ve věci, zaslali svůj
originál konosamentu spolu s instrukcemi svému zástupci v Liverpoolu, později
žalovanému, aby zboží v přístavu vyzvednul. Když do liverpoolského přístavu
dorazila loď přepravující dané zboží, bylo toto vydáno žalovanému, protože
konosament předložil jako první. Žalovaný zboží později prodal podle instrukcí
poskytnutých mu nizozemci. Liverpoolský obchodník, na kterého byly
Freemanem indosovány jeho dva konosamenty, zboží v přístavu nedostal a byl
později u soudu úspěšný, když žaloval náhradu škody za neoprávněné odejmutí
vlastnictví („action in trover“).
Rozhodnutí případu pak vysvětluje právní postavení konosamentu jako
dokumentu, ve kterém je dle anglického práva inkorporováno vlastnické právo
ke zboží. Soud využil příležitosti, kterou mu tento případ poskytl vyjádřit
se k problematice, založil precedent a kontroverzně judikoval, že indosací
konosamentu je možné převést právo držby i vlastnické právo k přepravovanému
zboží, pouze pokud tak strany při indosaci zamýšlejí učinit125. Jinými slovy soudci
rozhodli, že přestože je běžné, aby vlastnické právo k přepravovanému zboží
125

BAUGHEN, S. Shipping Law, 3. vydání. Londýn: Cavendish Publishing Ltd, 2004, s. 8
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přecházelo indosací konosamentu, nemusí se tak stát vždy a za každých okolností.
Přestože je indosament zjevným důkazem přechodu vlastnického práva, je možné
tento důkaz vyvrátit.
Dále vysvětluje svůj pohled na konosament Lord Blackburn v případu
Sewell v Burdick126. Podle něj se v průběhu přepravy konosament stává a zůstává
jakýmsi žetonem, tokenem nebo symbolem zastupujícím přepravované zboží
v průběhu přepravy a předání nebo indosace konosamentu má tedy shodné právní
účinky jako fyzické předání zboží jako takového. Proto indosací konosamentu,
pokud je prováděna za úplatu nebo jiné protiplnění („consideration“), nezbytně
musí přecházet vlastnické právo ke zboží, ať už byly úmysly stran jakékoli.
Zde vidíme, že ani lord Blackburn nechápal konosament jako cenný papír, tak jak
jej chápeme my. Jeho náhled není oproštěn od kauzality, protože předpokládal
protiplnění

za

převod.

Smlouvy

o

převodech

cenných

papírů

jsou

dle kontinentálního práva pouze abstraktní, tj. kauza z nich nemusí být patrná
vůbec.

V navazujícím

judikátu

The

Future

Express127

bylo

řečeno,

že konosament není obchodovatelný dokument („negotiable“) ve stejném
významu, jako je obchodovatelná například směnka. Je to dokument, který
je převoditelný („transferable“). Některé prameny uvádějí, že konosament
je quasi-obchodovatelný instrument128. Protože konosament není obchodovatelný,
převodce může na nabyvatele převést pouze tolik práv, kolik má sám, což je plně
v souladu s kauzalistickou doktrínou „nemo dat quod non habet“. Na rozdíl
od směnky, při jejímž převodu může nabyvatel v dobré víře získat lepší právní
postavení než měl převodce, nabyvatel konosamentu bude požívat stejného
právního postavení jako jeho právní předchůdce, včetně všech případných vad129.
126

Sewell v Burdick (1884) 10 App. Cas. 74, 95.

127

The Future Express (1993) 2 Lloyd`s Rep. 542, 547.
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SCHMITTHOFF, C. Schmitthoff`s Export Trade: The Law and Practice of International Trade,

11. vydání. Londýn: Thomson/Sweet & Maxwell, 2007, s. 573.
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GOODE, R. Proprietary Rights and Insolvency in Sales Transactions, 2. vydání. Londýn: Sweet

& Maxwell, 1989, s. 477.
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Konosament proto nemá v Anglii stejné právní postavení jako ve většině ostatních
států, smlouva o jeho převodu nebo jeho indosace je považována za kauzální
smlouvu

nebo

ujednání.

Vzhledem

k tomu,

že

mezinárodní

pravidla

o konosamentech o tomto problému mlčí, je věcí národních právních předpisů,
aby otázku postavení indosatáře při převodu konosamentu vyřešily po svém.
Judikatura anglických soudů opakovaně říká, že neexistuje obecné
pravidlo, na základě kterého by bylo z konosamentu patrné, zda jeho převodem
přechází také vlastnické právo k přepravovanému zboží. Naopak, že výsledný
efekt indosace konosamentu závisí výhradně na konkrétních okolnostech té či oné
indosace130. Tak je možné, že ve výsledku bude indosatář oprávněn ke zboží
pouze v takovém rozsahu, jako osoba, která by měla zboží přímo u sebe, a ne jako
vlastník zboží. Zde je nejvíce transparentní fakt, že dle common law je možné,
aby vlastník měl pouze právo držby a věc „vlastnil pro jiného“. Převodem
konosamentu se převede pouze držba dané věci, protože není zřejmé,
zda vlastnické právo jako takové mělo být vůbec převedeno. Na to, aby vlastnické
právo převedeno bylo, je třeba poskytnout protiplnění za rubopis konosamentu,
jedná se tedy o kauzální smlouvu.
Pokud je jako právo rozhodné zvolené právo anglické, což se dělo a děje
velmi často, je teoreticky možné, aby indosací konosamentu nepřešlo vlastnické
právo ke zboží, ale pouze právo držby. Postupným přibližováním jednotlivých
právních systémů se ale dle mého názoru postupně stírají rozdíly v chápání
právních institutů v jednotlivých jurisdikcích a soudní výklad se stále více
unifikuje, zejména tam, kde je přítomen mezinárodní prvek. Snaha o podporu
mezinárodního obchodu vede k jednotné soudní interpretaci s cílem zvýšit právní
jistotu a nalézt spravedlivé řešení.
V současné době jsou platné a účinné mezinárodní úmluvy upravující
právní postavení konosamentů a konosament je převážně vnímán jako cenný
papír, tedy jako abstraktní instrument. Možnost konosament snadno prodat, jeho
130

GIRVIN, S. Carriage of Goods by Sea. Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 81 a 83.
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volná obchodovatelnost a převoditelnost konosamentu jakožto cenného papíru
z něj činí přepravní dokument se specifickým postavením a unikátní převodní
funkcí, kterou dosud nelze jiným přepravním dokumentem nahradit.

3.4.2. Potvrzení o převzetí zboží
Původně bylo potvrzení o převzetí zboží k přepravě jedinou funkcí
konosamentu. Proto konosament, jakožto potvrzení, většinou obsahuje prohlášení
o zboží, případně doložku o zboží. Podle Haagsko-Visbyjských pravidel jsou
prohlášení rozdělena do tří kategorií: prohlášení referující o množství, o stavu
a o označení přepravovaného zboží131. Tato prohlášení jsou důležitá zejména
proto, že mají významný dopad na určení případné odpovědnosti za škodu
na přepravovaném zboží.

3.4.2.1. Prohlášení o množství nakládaného zboží
Konosament bude zpravidla obsahovat prohlášení, ve kterém bude přesně
stanoveno množství zboží přijatého k přepravě, a to na počet balení nebo
na kilogramy. Dopravce se v naprosté většině případů bude snažit učinit tato
prohlášení, protože s jejich pomocí může, v souladu s mezinárodními úmluvami,
finančně limitovat svou odpovědnost za škodu vzniklou na zboží132.
Konosament je podepsán kapitánem lodi nebo jiným zmocněncem
dopravce. Osoba, která by svým podpisem nesprávně prohlásila, že zboží bylo
131

Článek III (3) Haagsko-Visbyjských pravidel.

132

Finanční limitace odpovědnosti je stanovena v tzv. zvláštních právech čerpání (SDR), která jsou

stanovena na základě aktuálního kurzu několika měn, a tím zohledňují inflaci. Výše limitu
je odlišná v každé mezinárodní úmluvě: podle Haagsko-Visbyjských pravidel činí 666,67 SDR
za balení, případně 2 SDR za kilogram při převozu zboží sypkého nebo tekutého, pokud není
stanoveno jinak (článek IV. 5); podle Hamburských pravidel se jedná o částku 835 SDR za kus
nebo jinou přepravní jednotku a 2,5 SDR za kilogram hrubé váhy, přičemž je možné smluvně
si stanovit vyšší odpovědnostní limity (článek 6); a podle posledních Rotterdamských pravidel
je finanční limit stanoven na 875 SDR za přepravovaný kus nebo jinou přepravní jednotku,
a do výše 3 SDR za kilogram hrubé váhy přepravovaného zboží (článek 59.1).
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odesláno v určitém množství, přestože tomu tak nebylo a tím by klamala
kupujícího, by byla odpovědná za podvod133 nebo za škodu způsobenou svou
nedbalostí134.
Rozhodovací praxe v této otázce nebyla vždy jednotná. Bylo judikováno,
že konosament podepsaný kapitánem lodi zavazuje pouze kapitána lodi a nikoli
dopravce135,136. V případu Grant v Norway byl kapitánem lodi podepsán
konosament deklarující nalodění dvanácti žoků hedvábí, které ve skutečnosti
nebyly nikdy odeslány. Nabyvatel konosamentu pak neúspěšně žaloval dopravce
o náhradu škody, když soud judikoval, že dopravce není k žalobě pasivně
legitimován.
Je třeba zvážit, že dopravce je osobou, na které může držitel
konosamentu případný nárok na náhradu škody za vadné prohlášení
v konosamentu vymoci nepoměrně lépe než na kapitánovi lodi či jiné fyzické
osobě, která je pouhým zmocněncem dopravce. Proto byla tato starší rozhodovací
praxe značně neuspokojivá a pro kupujícího velmi nevýhodná co do možnosti
hojit se za případné vadné prohlášení. Nemohl plně spoléhat na prohlášení
v konosamentu a konosament tak nesloužil jako nezvratný důkaz toho, že zboží
bylo opravdu naloděno. Zároveň byla tato situace bezvýchodná, protože se nedalo
spoléhat na prohlášení, která byla činěna osobami, nakládajícími s konosamentem
v běžném obchodě a nebyla zde ani motivace kontroly jejich nadřízených, zda tato
prohlášení byla činěna správně a poctivě.
Později se judikatura podstatným způsobem změnila. V dalším
137

případu

, kde při vykládce bylo předáno 988 žoků juty, zatímco konosament

dokládal 1.000 žoků, Sněmovna lordů rozhodla, že důkazní břemeno, zda byly
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Lickbarrow v Mason [1787] 2 TR 63, 100 ER 35, 41 (Buller J).
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Hedley Byrne& Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.
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Grant v Norway [1851] 10 CB 665.
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V/O Rasnoimport v Guthrie& Co [1966] 1 Lloyd´s Rep 1.
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Smith (Henry) & Co v Bedouin Steam Navigation Co Ltd [1896] AC 70.
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tyto žoky vůbec naloděny, nese dopravce, a to zejména proto, že v konosamentu
výslovně prohlásil, že počet žoků byl pečlivě spočítán zaměstnanci dopravce
za dozoru palubního důstojníka.
Finální změnu přinesla až Haagsko-Visbyjská pravidla, která v článku
III (4) stanoví, že podepsaný konosament je nezvratným důkazem, že zboží bylo
odesláno v množství, stavu a s označením, jaké je prohlášeno v konosamentu.
Haagsko-Visbyjská pravidla jdou ještě dál a v tomtéž článku určí, že důkaz opaku
není vůči konosamentu přípustný, pokud byl konosament převeden na třetí osobu
a tato třetí osoba je v dobré víře. Zároveň v souladu s Haagsko-Visbyjskými
pravidly138 dopravce nesmí za žádných okolností vyloučit nebo omezit
odpovědnost za škodu, pokud byla způsobena jeho nedbalostí, pochybením nebo
porušením

povinnosti

vzniklé

v souvislosti

s přepravou

zboží.

Dalo

by se usuzovat, že vydání správného dokladu nebo potvrzení o předání zboží
k přepravě je povinností vzniklou v souvislosti s přepravou zboží samo o sobě.
Výši odpovědnosti za škodu dopravce podle tohoto ustanovení není možné
smluvně snížit.
Požadavky Haagsko-Visbyjských pravidel co do prohlášení o množství
přepravovaného zboží a z toho vyplývající odpovědnosti za škodu mající svůj
původ v nesprávně vydaném prohlášení lze přeci jenom obejít. Ukázalo
tak rozhodnutí

Oricon

Waren

–

Handels

GmbH

v Intergraan

NV139.

Zde konosament uváděl, že bylo odesláno 2.000 balíků kokosové kopry „o údajné
celkové váze 105.000 kg“. Soud rozhodl, že takovéto vyjádření nemůže obstát
jako důkaz toho, že na loď bylo naloženo 105.000 kg kokosové kopry, protože
není dostatečně určité, zároveň se však dopravce vyrovnal s požadavky
stanovenými Haagsko-Visbyjskými pravidly, které mu ukládají uvést množství
přepravovaného zboží140 tím, že uvedl počet balíků. Obdobně soud rozhodl

138

Článek III (8) Haagsko-Visbyjských pravidel.

139

[1967] 2 Lloyd´s Rep 82.

140

Článek III (3) (b) Haagsko-Visbyjských pravidel.
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v jiném případu141, kde konosament sice jasně uváděl počet balíků ocelových
ingotů a jejich celkovou váhu, ale zároveň obsahoval formuli, která stanovila,
že veškeré údaje (týkající se váhy, rozměrů, označení, čísel, množství, obsahu,
hodnoty…) jsou deklarovány odesílatelem a dopravci jsou neznámé. Bylo
judikováno, že vzhledem k tomu, že dopravce v konosamentu neprohlásil,
že ověřil pravdivost odesílatelem uvedených údajů, nemůžou tyto sloužit jako
důkaz skutečnosti, že zboží bylo opravdu naloženo.
Ve výsledku tedy ani snaha tvůrců Haagsko-Visbyjských pravidel
nevedla k finálnímu a vždy jednoduše čitelnému řešení. Je však možné
konstatovat, že svědomitý obchodník může o svá práva pečovat lépe a částečně
předvídat, kdy údaje prohlašované v konosamentu mají šanci uspět před soudem
jako přesvědčivý důkaz. Další komplikace do problematiky prohlášení
v konosamentu vnesl rozvoj kontejnerové přepravy. Této problematice se budeme
věnovat níže142.

3.4.2.2. Prohlášení o stavu nakládaného zboží
Vzhledem

k rozsáhlému

množství

druhů

přepravovaného

zboží

a neodbornosti dopravců v konkrétních oborech výroby zboží, by se prohlášení
o stavu

nakládaného

zboží

mohlo

zdát

jako

nesmírně

obtížné,

ne-li

nerealizovatelné. Ve skutečnosti ale prohlášení týkající se stavu nakládaného
zboží přináší méně sporů, než prohlášení o jeho množství. Po dopravci nelze
spravedlivě požadovat, aby činil kvalifikovaná prohlášení o kvalitě a stavu zboží,
ani aby prováděl odborné inspekce a výzkumy, vyjma prohlášení o zjevných
vadách. Ani odesílatel ale nemá zájem o to, aby dopravce v konosamentu činil
podrobná prohlášení.

141

Noble Resources Ltd v Cavalier Shipping Corpn (The Atlas) [1996] 1 Lloyd´s Rep 642.

142

Viz článek 3.4.2.4. této práce.
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Pokud konosament obsahuje výhrady ke stavu zboží, není „čistý“143,
a banka při platbě dokumentárním akreditivem takový konosament nepřijme.
Nečistý konosament je také podstatě hůř převoditelný.
Nečistý konosament (uvádí prohlášení jako „znečištěné obaly“„packaging soiled“, „poškozené zboží“- „goods damaged“, „nedostatečně
zabaleno“- „insufficient packaging“) zbavuje dopravce odpovědnosti za škodu
na zboží v rozsahu stanoveném v prohlášení, protože tímto prohlášením vystavitel
konosamentu sděluje, jaké vady zboží mělo již před naložením k přepravě.
Prohlášením tedy dopravce prokáže, že vady nezavinil tím, jak se zbožím
v průběhu přepravy nakládal144.
Dle soudního výkladu145 výhrada, která je na konosament připsána po
naložení zboží na loď a před vydáním konosamentu odesílateli, nečiní
konosament nečistým. Bylo judikováno, že pokud po nakládce zboží na loď část
nákladu shoří nebo je zničena při hašení požáru, je dopravce povinen vydat čistý
konosament a se zničeným zbožím se nakládá tak, jako by bylo zničeno v průběhu
přepravy. Odpovědnost za škodu na zboží tedy nese dopravce a nemůže ji omezit
vystavením nečistého konosamentu146. Toto rozhodnutí však není zcela
přesvědčivé, protože třetí osoba, která by zboží na základě konosamentu nabyla,
nedostane zboží v konosamentu popsané, ale jen nárok na náhradu škody
způsobené dopravcem. To i přesto, že osoba konosament zcizující, o vadách
prohlášení v konosamentu může vědět a jednalo by se tedy zřejmě o podvod.

143

Článek 27 UCP 600.
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DOCKRAY, M. Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání. Londýn:
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V souladu s Haagsko-Visbyjskými pravidly147 je dopravce, kapitán lodi
nebo jiná osoba jednající za dopravce, povinen na žádost odesílatele zboží vydat
prohlášení o patrném stavu zboží. Kapitánovo prohlášení v konosamentu bude
pro dopravce závazné, ale pouze co se týče vnějšího a viditelného stavu zboží.
Například v případu Silver v Ocean Steamship Co148, kdy byla v kovových
nádobách přepravována čínská vejce, došlo k nakládce v Šanghaji v nočních
hodinách. Inspekce stavu zboží probíhala pod světlem několika žárovek a soud
judikoval, že v daných podmínkách nelze po pracovnících dopravce požadovat,
aby si při nakládání zboží všimli dírek na plechovkách, zato si měli všimnout
rozsáhlejšího mechanického poškození u plechovek, které nedržely tvar nebo byly
proražené. Vzhledem k tomu, že byl vydán konosament s prohlášením, že byla
provedena kontrola a že nebyly odhaleny žádné vady149(„loaded in apparently
good order“), dopravce odpovídal za škodu na zboží, které odporovalo tomuto
prohlášení.
Zvláštní případ nastává, pokud je vydán čistý konosament s jiným,
než ustáleným zněním („loaded in apparently good order“, „clean on board“)
nebo s dodatkem. V případu Canada & Dominion Sugar Co Ltd v Canadian
National Steamships Ltd150 byl sice vydán čistý konosament, ale za prohlášení o
stavu zboží bylo připsáno „podepsáno kvůli předchozímu ujištění, že bude vydán
čistý konosament“. Dle výroku soudu musí být každému rozumnému
obchodníkovi jasné, že konosament nebyl čistý, respektive že zboží bylo
poškozeno.

3.4.2.3. Prohlášení o označení nakládaného zboží
Prohlášení

o

označení

nakládaného

zboží

slouží

k identifikaci

přepravovaného zboží. Co se týče chyb v těchto prohlášeních, nejčastěji je citován
147

Článek III (3) (c) Haagsko-Visbyjských pravidel.
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[1906] 1 KB 237.
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DOCKRAY, M. Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea, 3. vydání. Londýn:

Cavendish publishing, 2004, s. 161-169.
150

[1947] AC 46.
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precedent, který soud stanovil v případu Parsons v New Zealand Shipping Co151.
Přepravované jehněčí skelety byly v konosamentu označeny jako že jsou
přepravovány v baleních 488X až 622X, přičemž ve skutečnosti byly balíky
jehněčího označeny jako 388X až 522X. Žalobce, držitel konosamentu,
se žalobou na náhradu škody za dodání nesprávně označeného zboží neuspěl,
protože zatímco písmeno „X“ označovalo kvalitu masa, čísla sloužila pouze jako
vnitřní značení výrobce pro jeho interní účely.
Haagsko-Visbyjská pravidla vyžadují po dopravci, aby odesílateli zboží
vydal takové prohlášení o označení nakládaného zboží, podle kterého bude možné
zboží identifikovat. Pokud tuto povinnost nesplní, bude dopravce odpovědný
za škodu vzniklou nedoručením zboží.

3.4.2.4. Prohlášení o zboží přepravovaném v kontejnerech
Přepravou zboží v kontejnerech se částečně změnila povaha prohlášení
ohledně množství a stavu nakládaného zboží. S touto změnou počítají
z mezinárodních úmluv pouze Hamburská pravidla. Pokud je zboží zabaleno
v kontejneru, má dopravce jen omezenou možnost zjistit jeho množství nebo stav
a nepředpokládá se, že by uzavřený kontejner otevíral a zboží v něm
kontroloval152. Z tohoto důvodu se stalo obvyklým, že dopravce do přepravního
dokumentu zahrne generální výhradu jako „kvalita neznámá“, „váha neznámá“,
„údajně obsahuje“ nebo „obsah neznámý“ („quality unknown“, „weight
unknown“, „said to contain“, „contents unknown“). Vzhledem k tomu,
že dopravce má právo vyhradit si údaje, o kterých pochybuje a nezaručit
se za jejich pravdivost, je možné říci, že takováto generální výhrada je plně

151

[1901] 1 KB 548.

152

UNCITRAL Doc A/CN.9/616, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo)

z 18. zasedání z 27. listopadu 2006, s. 10. Dostupné na adrese
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V06/586/90/PDF/V0658690.pdf?OpenElement.
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v souladu s Hamburskými pravidly153,154. Použitím takové generální výhrady
se pak dopravce zbavuje odpovědnosti v rozsahu vymezeném danou výhradou.

3.4.3. Důkaz existence smlouvy o přepravě zboží
Další z funkcí konosamentu je, že slouží jako důkaz o uzavření smlouvy
o přepravě. Uzavření smlouvy časově předchází vydání konosamentu. Pozdější,
i ústní modifikace dohod mezi smluvními stranami smlouvy o přepravě jsou
samozřejmě možné a závazné155.
Konosament obsahuje podmínky přepravy stanovené ve smlouvě
o přepravě, nebo alespoň odkaz na tyto podmínky. Přestože konosament je pouze
důkazem smlouvy o přepravě mezi odesílatelem a dopravcem, je s ním nakládáno
jako se smlouvou samotnou pro vztahy mezi dopravcem a osobou, na kterou byl
konosament převeden. Tato třetí osoba totiž nemusí být se smlouvou samotnou
seznámena. Dopravce, který vydá konosament na řad, musí počítat s tím,
že konosament bude převeden na třetí osobu, která o obsahu smlouvy o přepravě
nemusí nic vědět. Proto se při převodu na třetí osobu obsah smlouvy o přepravě,
ať už byl jakýkoli, omezuje pouze na to, co je uvedeno v konosamentu156.
Obvyklé je, že smlouva o přepravě je otištěna ve formě formuláře na rubu
konosamentu, a tak se s ní může každý nový nabyvatel konosamentu lehce
seznámit.

153

the

Questions and Answers on the Rotterdam Rules (2009), CMI International Working Group on
Rotterdam

Rules,

s.

17

a

18.

Dostupné

na

adrese

http://www.rotterdamrules.com/Questions%20and%20Answers%20on%20the%20Rotterdam%20
Rules.pdf.
154

UNCITRAL Doc A/CN.9/526, zpráva III. pracovní skupiny UNCITRALu (dopravní právo)

z 11. zasedání z 9. května 2003, s. 15. Dostupné na adrese
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V03/839/78/PDF/V0383978.pdf?OpenElement.
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The Ardeness [1951] 1 KB 55.
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Leduc v Ward [1888] 20 QBD 475.

50

3.5. Obsah konosamentu
3.5.1. Obecné obsahové náležitosti
Požadavky na obsah konosamentu a jeho nutné náležitosti se liší
v jednotlivých právních řádech. Konosament by však měl vždy obsahovat
potvrzení o přijetí zboží k přepravě, dostatečně jasně identifikovat přepravované
zboží, určovat námořní cestu, kterou zboží vykoná definovanou alespoň přístavem
nakládky a vykládky a identifikovat osoby, kterým bude zboží vydáno157.
Český právní řád, který inkorporoval Hamburská pravidla158, bude
požadovat, aby obsahové náležitosti konosamentu zahrnovaly veškeré náležitosti
vyžadované článkem 15 Hamburských pravidel, tedy, vyjma skutečností
vyjmenovaných výše, například počet originálů konosamentu, informace
o přepravném a jeho platbě, stav zboží a obalů, ve kterých je zboží uloženo,
prohlášení, zda zboží může nebo nesmí být přepravováno na palubě lodi apod.
Hamburská pravidla dále stanoví159, že pokud konosament postrádá některou
z těchto náležitostí, nemá tato skutečnost vliv na právní povahu dokumentu jako
konosamentu,

pokud

obsahuje

alespoň

potvrzení

dopravce

o

převzetí

nebo naložení zboží a závazek dopravce zboží vydat oproti tomuto konosamentu,
nebo ustanovení o tom, že zboží má být vydáno na řad nebo doručiteli 160.
Z výše uvedeného je zřejmé, že právní požadavky na obsah konosamentu
nejsou příliš vysoké a je v dispozici smluvních stran, aby si určily, které
informace do konosamentu zahrnou. Nejméně údajů bude na konosamentu
v případě, kdy se odesílatel, příjemce zboží (tito mohou být i totožná osoba)
a dopravce navzájem znají, obchodují spolu kontinuálně a panuje mezi nimi
vzájemná důvěra. Nepochybně více informací bude obsahovat konosament
při přepravě mezi osobami, které se neznají, nemají mezi sebou žádné ustálené
157
158

GREGOROVIČ, M. Logistika v námořní přepravě. FD ČVUT 2009, s. 48.
Sdělení

ministerstva

zahraničních

věcí

193/1996.

Dostupné

http://www.transforwarding.cz/prepravni_dokumetny/hamburska_pravidla.pdf.
159

Článek 15. 3. Hamburských pravidel.

160

Článek 1.7. Hamburských pravidel.
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na

adrese

obchodní zvyklosti anebo pokud platba probíhá pomocí dokumentárního
akreditivu. Při té totiž banka za účelem provedení platby vyžaduje více informací
v souladu s článkem 20 UCP 600161.

3.5.2. Zvláštní ujednání ohledně vyloučení odpovědnosti
třetích osob
V konosamentu mohou být obsažena další ujednání, která nejsou jeho
podstatnou náležitostí a kterými se obvykle upravuje odpovědnost za vzniklou
škodu. Tato ujednání bývají přijímána odlišně v různých jurisdikcích a působí
často potíže. Proto se na tři nejužívanější podíváme podrobněji.

3.5.2.1. Himalájská klauzule
Himalájská klauzule navazuje na ujednání v konosamentu, kterým
se limituje odpovědnost za vzniklou škodu na určitou finanční částku a říká,
že toto ujednání o limitaci odpovědnosti se vztahuje i na jiné osoby, než je
dopravce sám.
Pokud je ujednání o limitaci odpovědnosti v souladu s platnými
mezinárodními úmluvami162, které jej povolují z důvodu ochrany odesílatelů
jakožto slabší smluvní strany jen omezeně163, jedná se samozřejmě o platné
a vynutitelné ujednání. Otázka nastává, jestli se ujednání o omezení finanční
odpovědnosti dopravce může vztahovat i na osoby, které dopravce zaměstnává
nebo které pro dopravce na smluvním základu vykonávají činnost spojenou
s přepravou. Je důležité si povšimnout, že se v takovém případě bude jednat
o osoby, které s odesílatelem zboží žádnou smlouvu neuzavřely, ale které zároveň
fyzicky nakládají se zbožím, a proto je riziko vzniku škody u nich nejvyšší. Tuto

161
162
163

Viz poznámka pod čarou 31.
Viz poznámka pod čarou 132.
Viz např. čl. IV. 5 Haagsko-Visbyjských pravidel, čl. 6 Hamburských pravidel a čl. 59.1

Rotterdamských pravidel.
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otázku si soudy kladly velmi dlouhou dobu, než nalezly více méně jednotné
řešení.
Himalájská klauzule má svůj původ v dnes již klasickém případu
Himalaya164. Při cestě na lodi jménem Himalaya tehdy došlo v uličce plavidla
ke zranění pasažérky, která se následně soudila o náhradu škody. Palubní lístek
vylučoval odpovědnost dopravce za její zranění, ale pasažérka úspěšně nárokovala
náhradu škody po členech posádky, kapitánu a loďmistrovi, kteří nebyli stranami
smlouvy o přepravě, a vyloučení odpovědnosti uvedené v palubním lístku je tedy
nepokrývalo. Soud se ale slovy soudce Denninga vyjádřil v tom smyslu,
že dopravce může z odpovědnosti vyloučit i další osoby, kterým subkontrahuje
část služeb spojených s přepravou, nebo své zaměstnance165. Dopravci si tohoto
soudního rozhodnutí brzy povšimli a začali do svých předtištěných konosamentů
implementovat ustanovení vylučující odpovědnost dalších osob, tzv. Himalájské
klauzule.
Obzvlášť státy angloamerické právní kultury uznávající doktrínu privity
of contract měly s tímto ustanovením v konosamentu potíže. Doktrína říká,
že stranami smlouvy mohou být pouze ty strany, které smlouvu uzavřely
a že nikdo jiný nemůže být ze smlouvy pasivně ani aktivně žalobně legitimován.
Striktním použitím této doktríny se například zcela vylučuje vrácení majetku
nabytého od nevlastníka nebo uzavření smlouvy ve prospěch třetího. Anglické
soudy prohlásily tuto doktrínu jako fundamentální a odmítly její prolomení166.
Související otázkou bylo, jaké protiplnění tyto třetí osoby poskytují, protože
jen ten, kdo poskytuje protiplnění, může ze smlouvy těžit167.

164

Adler v Dickson (The Himalaya) [1954] 2 Lloyd's Rep 267, [1955] 1 QB 158.

165

Adler v Dickson (The Himalaya) [1954] 2 Lloyd's Rep 272.

166

Dunlop Pneumatic Tyre v. Selfridge and Co Ltd, [1915] A.C. 847, 853.

167

Esenciální podmínky vzniku smlouvy podle common law jsou nabídka, akceptace a protiplnění

(„consideration“).
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V navazujícím případu anglický soud judikoval, že v situaci, kdy nebylo
možné nárokovat škodu od dopravce, bylo stále možné žalovat na náhradu škody
subjekty poskytující služby nakládky a vykládky. Ty nebyly smluvními stranami
smlouvy o přepravě, a nemohly proto užít ustanovení chránící dopravce
omezením odpovědnosti za škodu na peněžitý limit za kus zboží. Obdobně tyto
subjekty nemohly užít např. ustanovení o jednoleté prekluzivní lhůtě, po které
nárok na náhradu škody zaniká168. Soudce vikomt Simonds ale otevřel možnost
vyloučení odpovědnosti pro tyto osoby prostřednictvím mechanismu, který nazval
jednatelská teorie („agency theory“). Za splnění určitých podmínek, zejména pak,
že by dopravce při sjednávání vyloučení odpovědnosti jednal za třetí osobu, která
by jej k tomu pověřila, nebo která by později jeho jednání schválila, a že by byl
uspokojivě překonán problém s tím, že tyto třetí osoby neposkytují protiplnění,
by bylo možné vztáhnout ujednání o omezení odpovědnosti i na třetí osoby.
Problém s poskytnutím protiplnění pak soudy vyřešily relativně snadně.
V případu Eurymedon169 soud prohlásil, že provedení služby vykládky je
dostatečné protiplnění, kterým se subjekt poskytující tuto službu dostatečně
kvalifikuje k tomu, aby se na něj vztahovala limitace odpovědnosti stanovená
v ujednáních mezi odesílatelem a dopravcem. Konkrétně bylo judikováno,
že vzhledem k tomu, že limitace odpovědnosti ve smlouvě má sloužit dopravci
při výkonu nakládky a vykládky (a případně i jiných úkonů), není důvod,
aby nesloužila i jakékoli jiné osobě, která tyto úkony vykonává za dopravce.
Haagsko-Visbyjská pravidla velmi omezeně řeší problém postavení
subjektů poskytujících služby nakládky a vykládky v přístavech („stevedores“)
v článku IV bis 2. Ten stanoví, že zaměstnanci nebo zmocněnci dopravce, pokud
se nejedná o nezávislé dodavatele, mohou využít stejných exkulpačních důvodů
a finančních

omezení

odpovědnosti

jako

dopravce

sám.

Tento

článek

ale z praktického hlediska příliš světla do problematiky nepřinesl. Jen těžko si lze
168

Scruttons Ltd v Midland Silicones Ltd [1961] UKHL 4, [1962] AC 446.

169

New Zealand Shipping Co Ltd v. A. M. Satterthwaite & Co Ltd, [1975] A.C 154, 168, [1974] 1

Lloyd’s Rep. 534, 539 (P.C.)
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představit společnost, která v přístavu nakládá zboží jinak, než jako nezávislý
dodavatel služeb.
Himalájská

klauzule

bývá

často

obsažena

ve

formulářových

konosamentech. Pokud ji strany do konosamentu nebo do jiných ujednání
zahrnou, nebývá s její platností problém a v současnosti na ni i judikatura pohlíží
jako na užitečnou a běžnou obchodní praktiku170. Moderní rozhodovací praxe se,
v důsledku odpovídající legislativy, kloní k názoru, že ustanovení limitující
odpovědnost dopravce se vztahují i na osoby dopravcem pověřené k výkonu prací
souvisejících s přepravou a současným trendem je rozšiřování okruhu osob,
na které se vztahuje171.

3.5.2.2. Zákaz sporu a ustanovení o zpětném odškodnění
Tato smluvní ujednání navazují na Himalájskou klauzuli a doplňují ji.
Pokud je sjednán, je zákaz sporu („Prohibition of Suit Clause“) smluvní ujednání,
které lze v konosamentu obvykle nalézt v rámci ustanovení o zpětném odškodnění
(„Circular Indemnity Clause“)172. Ustanovením zákazu sporu odesílatel slíbí,
že se on sám, příjemce zboží, osoba mající v držbě konosament, osoba s právem
zboží převzít anebo osoba jednající jménem těchto osob, nebude soudit o náhradu
škody se zaměstnanci dopravce nebo s jeho subkontraktory, ale pouze
se samotným dopravcem. Dále odesílatel tímto ustanovením zaručuje, že pokud
by některou z výše jmenovaných osob byla náhrada škody přeci jen uplatňována,
vlastník zboží má povinnost nahrazenou škodu v plné výši dopravci nebo jeho
subkontraktorům zpětně nahradit (proto „zpětná“ náhrada škody). Toto ustanovení

170

Rigoletto [2000] 2 Lloyd’s Rep. 532, 542 (C. A.).

171

PAMEL, P. G.; WILKINS R. C. Bills of Lading vs Sea Waybills, and The Himalaya Clause.

Borden Ladner Gervais LLP 2011, s. 19.
172

K souvisejícímu problému tzv. příslibu odškodnění viz článek 4.6 této práce.

55

je v konosamentech často užívané. Velmi často byla žalována jeho neplatnost,
soudy nicméně opakovaně judikovaly jeho platnost173.
V poslední době je v konosamentech běžně ke spatření kombinace
všech tří ujednání, tedy Himalájské klauzule, zákazu sporu a ustanovení
o zpětném odškodnění174,175. Soudce Harrington tato nakombinovaná ujednání
týkající se zproštění odpovědnosti třetích osob ve svém vyjádření v rozsudku
Timberwest Forest Corporation v. Pacific Link Ocean Services Corporation176
pojmenovává hromadně jako zdržení se žaloby („forbearance of suit“), což je dle
mého názoru přesné a výstižné vyjádření podstaty všech těchto ujednání.
Zamýšlený účinek těchto tří ujednání je, že subkontraktoři
dopravce těží ze stejných limitací odpovědnosti, jako dopravce sám,
a to i v případě, kdy škodu způsobí svou vlastní nedbalostí, ne však úmyslně.
Tohoto stavu je možné dosáhnout za splnění určitých podmínek na formulaci
ujednání. Z formulace musí jasně vyplývat vůle dopravce, aby i subkontraktoři
těžili z limitací odpovědnosti, které by v opačném případě svědčily jen dopravci.
Okruh osob těžících z této výhody musí být jasně definovaný, osoba domáhající
se limitace odpovědnosti do tohoto okruhu musí spadat a mezi dopravcem
a subkontraktorem musí být uzavřena smlouva (např. o poskytnutí služeb
nakládky a vykládky nebo o provozu teminálu) alespoň konkludentně. Při splnění
těchto podmínek budou subkontraktoři a ostatní třetí osoby, o nichž
to konosament stanoví, užívat stejných limitací odpovědnosti, jako dopravce sám.
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Např. Sidney Cooke Ltd v. Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft [1980] 2 N.S.W.L.R. 587,

The Nedlloyd Colombo, [1998] 2 HKLR 53, 60 (Hong Kong C.A.), Ford Aquitaine SAS
v. The Canmar Pride, [2004] 267 F. T. R. 115.
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PAMEL, P. G.; WILKINS R. C. Bills of Lading vs Sea Waybills, and The Himalaya Clause.

Borden Ladner Gervais LLP 2011, s. 21.
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Viz např. Hapag-Lloyd konosament, článek 4. Dostupné na adrese http://www.hapag-

lloyd.com/downloads/pdf/Bill_of_Lading.pdf.
176

2008 FC 801, [2009] 4 F. C. R. 496 at para. 69 (Fed. C. Can.).
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3.6. Problémy provázející klasický konosament
Tradiční, papírový konosament má v dnešním světě celou řadu nevýhod.
Jednou z nejmarkantnějších je jeho neměnnost v čase a fakt, že nereflektuje
probíhající změny v mezinárodní námořní přepravě. Zatímco ostatní skutečnosti
se stále mění, vylepšují a zrychlují, konosament dlouhou dobu zůstával stejný.
Přesto se dodnes nedá říci, že by byl neužívaným nebo zastaralým instrumentem
mezinárodního obchodu. Níže zmíněné nevýhody používání tohoto tradičního
instrumentu ale vedly ke snížení obliby užívání konosamentu177 a jeho častějšímu
nahrazování alternativními přepravními dokumenty. Ostatní přepravní dokumenty
však nekopírují všechny funkce konosamentu.
Nové trendy v mezinárodní námořní přepravě, jako je například
kontejnerizace přepravy, spolu s technickým pokrokem a s ním související
konstrukcí rychlejších lodí, vedly k výraznému urychlení přepravy zboží. Je proto
možné a stává se, že přeprava zboží trvá kratší dobu, než přeprava konosamentu
samotného. Zboží pak nemůže být oproti konosamentu vydáno a čeká na lodi
nebo ve skladišti na doručení konosamentu. Tato situace je velmi ekonomicky
nevýhodná – ztrácí se tu výhoda využití možností rychlé přepravy a prodlévání
lodi v přístavu nebo pronájem uskladňovacích prostor výrazně zvyšují náklady
přepravy.
Pro

ilustraci,

přístav

v novozélandském

Aucklandu

je 108. nejvytíženějším přístavem světa co se týče nakládky a vykládky
kontejnerů178, nepatří proto mezi špičku nejužívanějších přístavů a je považován
za spíše menší přístav. Poplatek za prodlení lodi v přístavu činí v průměru
60 novozélandských dolarů za TEU179 denně a 20-150 australských dolarů
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GREINER, E. EDI and the Traditional Bill of Lading. University of Cape Town 1997.

178

Dle statistiky vypracované pro rok 2008 American Association of Port Authorities. Dostupné

na

adrese

http://aapa.files.cms-

plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%2020081.pdf.
179

Tj. za jeden standardizovaný kontejner.
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za TEU denně za uskladnění180. Vzhledem k tomu, že kontejnerová loď pojme
až 14.000 kontejnerů181, je o poznání výhodnější urychlit doručení přepravních
dokumentů, a to i kdyby tento krok měl znamenat užití jiného přepravního
dokumentu, než je konosament, než riskovat takto zvýšené náklady za prodlení
lodi v přístavu nebo za uskladnění zboží. Podle aktuálního kurzovního lístku
České národní banky182 totiž jeden den prodlení lodi v přístavu zvýší náklady
na přepravu zboží v přepočtu o více než 13.600.000 Kč. V případě, kdy by byl
konosament elektronický a tím i přístupný kupujícímu téměř v okamžik vydání,
k tomuto zvýšení nákladů by nikdy nedošlo.
Dalším problémem klasického konosamentu je možnost jeho relativně
jednoduchého zneužití. Konosamenty jsou obvykle vydávány v sadách po třech
originálech a tím může častěji dojít k podvodnému prodeji přepravovaného zboží
prodejem jednoho z originálů. Zboží je totiž vydáno osobě, která jej oproti
konosamentu v přístavu nárokuje jako první183. Dále jsou konosamenty falšovány
tím, že se na tiskopise podvodně změní prohlášení o množství zboží či stavu
zboží, tak, aby se z nečistého konosamentu stal konosament čistý, nebo
se konosament padělá celý184. I tento problém se snaží vyřešit nová podoba
konosamentu – elektronický konosament, o kterém pojednává kapitola 5 této
práce.

180

Data

k 15.

únoru

2013.

Dostupné

na

adrese

http://www.poal.co.nz/shipping_cargo/price_schedule/.
181

RODRIGUE, J. P.; COMTOIS, C.; SLACK, B. The Geography of Transport Systems,

2. vydání. New York: Routledge, 2009. Kapitola „The Largest Available Containership“.
Dostupné
na adrese http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/largestcontainerships.html.
182

K 1.

únoru

2013.

Kurzovní

lístek

dostupný

na

adrese

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp.
183

Viz článek 1.8. této práce.
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MUTHOW, E. The Impact of EDI on Bills of Lading – A Global Perspective on the Dynamics

Involved. University of CapeTown, 1997, s. 3.

58

4. Ostatní přepravní dokumenty
4.1. Neobchodovatelný námořní nákladní list („Seaway bill“)
4.1.1. Obecná charakteristika
Seaway bill je spolu s konosamentem nejužívanějším přepravním
dokumentem v námořní přepravě

185

. S konosamentem má celou řadu shodných

charakteristik, zároveň se však v některých aspektech odlišuje. Stejně jako
konosament slouží i seaway bill jako důkaz toho, že byla uzavřena smlouva
o přepravě a že zboží bylo naloženo na loď. Na rozdíl od konosamentu však
seaway bill není převoditelný a neslouží jako doklad o vlastnickém právu
k přepravovanému zboží

186

. Protože nemá statut cenného papíru, není úprava

seaway bill kogentní. Jako seaway bill může v podstatě sloužit jakýkoli
dokument, který slouží jako doklad o přijetí zboží k přepravě, identifikuje osobu,
které má být zboží doručeno a který není konosamentem.
Nevýhodou seaway bill je, že jej banky z důvodu bezpečnosti transakce
mohou odmítnout přijmout pro účely dokumentárních plateb, obzvlášť v případě,
že se zbožím má být v průběhu přepravy obchodováno. Seaway bill není cenným
papírem a není do něj inkorporováno vlastnické právo k přepravovanému zboží.
Zboží přepravované pod seaway bill může být kdykoliv průběhu přepravy
prodáno třetí osobě v dobré víře, která se pak stane platným vlastníkem
přepravovaného zboží a osoba držící seaway bill zboží nikdy neobdrží. Z tohoto
důvodu je nemožné jej účinně použít jako instrument k zajištění transakce. Tento
problém je určitým způsobem vyřešen konstruktem „zamčení zboží“ („cargo key
receipt“). Jedná se o ujednání mezi dopravcem a odesílatelem, podle kterého
se odesílatel zaváže, že v průběhu přepravy nezmění identitu příjemce zboží

185

Zpráva z UNCTAD – Konference OSN o obchodu a vývoji “The Use of Transport Documents

in International Trade”, UNCTAD/SDTE/TLB/2003/3, ze dne 26. listopadu 2003. Dostupné
na adrese http://unctad.org/en/Docs/sdtetlb20033_en.pdf.
186

GOLD, E.; CHIRCOP, A.; KINDRED, H. Maritime Law. Toronto: Irwin Law, 2003, s. 414.

59

ani zboží neprodá třetí osobě („no disposal clause“)187. Nicméně zde není žádná
zákonná překážka, která by zabraňovala pozdější změně tohoto ujednání mezi
dopravcem a odesílatelem.
Oproti tomu výraznou výhodou seaway bill je skutečnost, že tento
přepravní dokument nemusí být fyzicky prezentován dopravci, aby mohlo být
zboží držiteli dokumentu vydáno. S tím souvisí flexibilita a rychlost transakce,
která při přepravě zboží pod seaway bill závisí pouze na rychlosti přepravy zboží,
ne na skutečnosti, kdy fyzicky poštou přijde konosament nebo kdy banka vyřídí
188

veškeré administrativní požadavky

.

Osoba, které seaway bill svědčí, tedy osoba, jejíž jméno je na seaway bill
uvedeno,

jen

prokáže

je jí vydáno

189,190

svou

totožnost

v přístavu

vykládky

a

zboží

. Z těchto důvodů se seaway bill nejčastěji užije v případech,

kdy není potřeba vlastnictví ke zboží převádět v průběhu přepravy a kdy není
vyžadována dokumentární platba. Je také možné, aby odesílatel instruoval
kapitána lodi, komu má zboží vydat a tyto instrukce v průběhu přepravy změnil
podle toho, komu zboží prodá.

4.1.2. Právní postavení seaway bills v mezinárodním právu
Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla, tedy nejrozšířenější mezinárodní
úmluvy, se na seaway bill nevztahují. Seaway bill totiž nespadají pod jejich
působnost. Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla se uplatní pouze na veškeré
smlouvy o přepravě zboží po moři, které se odehrávají pod konosamentem

191

.

187

BAUGHEN, S. Shipping Law, 3. vydání. Londýn: Cavendish Publishing Ltd, 2004, s. 25.

188

D´ARCY, L.; MURRAY, C.; CLEAVE B., Schmitthoff´s Export Trade, The Law and Practice

of International Trade, 10. vydání. Londýn: Sweet & Maxwell, 2000, s. 281.
189

Článek

7(i)

Jednotných

pravidel

CMI

pro

seaway

bills.

Dostupné

na

http://www.comitemaritime.org/Uniform-Rules-for-Sea-Waybills/0,2729,12932,00.html
190

The Rafaela S [2003] 2 Lloyd’s Rep. 113.

191

Článek 2 a článek 1(b) Haagských a Haagsko-Visbyjských pravidel.
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adrese

Modernější Hamburská pravidla již možnost použití jiných přepravních
dokumentů reflektují. Hamburská pravidla se použijí, pokud přeprava probíhá
pod konosamentem nebo jiným dokumentem, který je průkazem o smlouvě
o námořní přepravě

192

. Hamburská pravidla se proto vztahují i na nepřevoditelné

seaway bills.
Stejně tak nejnovější Rotterdamská pravidla svým rozsahem působnosti
zaštiťují i přepravu pod seaway bill. Otázkou podoby přepravního dokumentu
se totiž nezabývají vůbec

193

, jsou použitelná pro veškerou přepravu, která probíhá

(alespoň z části) po moři. Rotterdamská pravidla zachází dokonce ještě o krok dál
– jejich působnost pokrývá i přepravu pod elektronickým přepravním
dokumentem

194

.

Na okraj je nutné zdůraznit, že mezinárodní úmluvou s největší relevancí
jsou právě Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla a progresivnosti pozdějších
pravidel se bohužel nedá využít tolik, kolik by zasloužila.
Nejpalčivějším problémem v okamžiku, kdy se neuplatní mezinárodní
úmluva obsahující přímé právní normy (což bude v případě seaway bill většinou),
je volba právního řádu, konkrétně odpovědnostního režimu, kterým se bude
smlouva řídit při vzniku škody. Právní nejistota při použití seaway bill vedla
smluvní strany přepravní smlouvy a někdy i státy, jakožto signatáře Haagských
a Haagsko-Visbyjských pravidel, k hledání náhradního řešení. Ve výsledku je
možné smlouvu o přepravě níže uvedenými způsoby mezinárodním pravidlům
podřídit i pokud konosament vydán není, a přestože rozhodovací soudní
a arbitrážní praxe většiny světa, která se řídí Haagskými nebo HaagskoVisbyjskými pravidly, neuznává, že by seaway bills spadaly pod působnost těchto
pravidel.
192

Článek 2 Hamburských pravidel.

193

Článek 5-7 Rotterdamských pravidel.

194

Článek 6. 2. (b) a články 8-10 Rotterdamských pravidel.
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V praxi se tak děje trojím způsobem: (i) smluvní inkorporací Haagských
a Haagsko-Visbyjských

pravidel

do

smlouvy

o

přepravě,

(ii)

pomocí

vnitrostátních právních předpisů anebo (iii) inkorporací jiných mezinárodních
pravidel.
Vnitrostátní právní úprava odlišná od mezinárodních pravidel není
žádoucím jevem

195

a částečně popírá samotný účel mezinárodní právní úpravy

jako takové, kterým je sjednocení dané problematiky. Žádoucí naopak je,
aby se seaway bills řídily jednotnými mezinárodními úmluvami. Proto celá řada
států přijala vnitrostátní právní předpisy upravující právní postavení seaway bill
tak, aby podléhaly působnosti Haagsských a Haagsko-Visbyjských pravidel.
Například v Anglii byl přijat vnitrostátní právní předpis, který podřizuje seaway
bill mezinárodním pravidlům, pokud si tak účastníci smlouvy o přepravě
ujednají

196

.

Obdobně

postupoval

severoevropských státech

198

zákonodárce

nebo v Singapuru

199

například

197

v Austrálii

,

.

Smluvní inkorporace pravidel do smlouvy o přepravě je relativně častým
jevem

200

201

bills

195

. Obvyklá je také inkorporace Jednotných pravidel CMI pro seaway

.

Tato

jednotná

pravidla

jsou

často

odkazem

inkorporována

K jednotné interpretaci Haagské a Haagsko-Visbyjské úmluvy viz Stag Line Ltd v Foscolo

Mango and Co Ltd [1932] AC 328, 350 (H. L.).
196

Anglický zákon Carriage of Goods by Sea Act 1979, článek 1 (6) (b).

197

Australský Carriage of Goods by Sea Regulations 1998, zákon č. 174/1997, čl. 1 (1) (g) (iv).

198

Severský námořní kodex z roku 1994, platný v Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku,

např. kapitola 13 oddíl 1(5) finské verze kodexu.
199

Singapurský Carriage of Goods by Sea Act, zákon č. 30/1972, čl. 3 (4) (b), 5(a) a (b).

200

PAMEL, P. G.; WILKINS R. C. Bills of Lading vs Sea Waybills, and The Himalaya Clause.

Borden Ladner Gervais LLP 2011, s. 10
201

CMI

Uniform

Rules

for

Seaway

Bills.

Dostupné

na

http://www.comitemaritime.org/Uniform-Rules-for-Sea-Waybills/0,2729,12932,00.html.
Viz článek 5.7.2. této práce.
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adrese

do standardizovaných forem seaway bill

202

. Třebaže tedy seaway bill nespadá

pod působnost nejrozšířenějších mezinárodních pravidel o mezinárodní námořní
přepravě, v praxi se jimi obvykle řídí. Tím se zvyšuje právní jistota uživatelů
tohoto flexibilního přepravního dokumentu a narůstá obliba jeho užití.

4.2. Potvrzení o převzetí zboží k přepravě („Mate´s Receipt“)
Po naložení zboží na loď obdrží odesílatel dokument, kterým dopravce
potvrdí, že zboží bylo přijato k přepravě, množství přijatého zboží, jeho stav
a vhodnost použitých obalů. Tento dokument, vystavený obvykle lodním
důstojníkem, který má na starosti nakládku a vykládku, je později (po vydání
konosamentu) odesílatelem vyměněn u kapitána lodi nebo u jiné pověřené osoby
za konosament203, 204. Potvrzení o převzetí zboží k přepravě je volně převoditelné,
není však cenným papírem, jeho funkce je výhradně deklaratorní

205

. Potvrzení

o převzetí zboží k přepravě slouží jako důkaz toho, jaké zboží v jakém množství
a stavu bylo převzato dopravcem k přepravě

206

. Konosament oproti potvrzení

o převzetí zboží k přepravě navíc obsahuje podmínky smlouvy o přepravě
nebo alespoň odkaz na ně a je cenným papírem

207

.

Je pravidlem, že vystavovatel konosamentu zahrne do konosamentu
veškeré výhrady, které byly obsaženy v potvrzení o převzetí zboží k přepravě,
202

Např. seaway bill vytvořené Baltickou a mezinárodní námořní radou (Baltic and International

Maritime Council) BIMCO mezi které patří např.: nepřevoditelný obecný seawaybill, („Genway
bill“); nepřevoditelý seaway bill pro liniovou přepravu („Lineway bill“); seaway bill pro
kombinovanou přepravu („Combiconway bill“); a multimodální seaway bill („Multiway bill“).
203

TODD, P. Cases and Materials on International Trade Law. 1. vydání, Londýn:

Sweet & Maxwell 2003, s. 285.
204

Nippon Yusen Kaisha v Ramjiban Serowgee [1938] AC 429 (P. C.); Cowas Jee v. Thompson

(1845) 3 Moore Ind. App. 422; 18 E. R. 560, P. C.
205

V některých jurisdikcích však může být uznán cenným papírem a sloužit jako zajišťovací

instrument, např. Malajsie – Wah Tat Bank v Chan Cheng Kum [1967] 2 Lloyd’s Rep. 437.
206

CARR, I. International Trade Law, 4. vydání. Londýn: Routledge-Cavendish 2010, s. 37.

207

Viz kapitola 3 této práce.
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a sám již zboží fyzicky nekontroluje. V případě, že osoba vystavující konosament,
do konosamentu nezahrne výhrady, které uvádí potvrzení o převzetí zboží
k přepravě, je odpovědná za vzniklou škodu sama

208

. Pokud jsou v potvrzení

o převzetí zboží informace, resp. výhrady, o kterých odesílatel nechce, aby
později byly zahrnuty v konosamentu, má ještě prostor pro nápravu,
např. doplněním zboží, výměnou vadného zboží za bezvadné nebo poskytnutím
vhodných obalů

209

. Obvykle je v tomto případě ale nutné jednat okamžitě.

Lodní důstojník vystavující potvrzení o převzetí zboží k přepravě
jej vyhotoví zpravidla ve dvojím provedení. Jedno vyhotovení obdrží odesílatel
a vymění jej za konosament, jedno zůstává na lodi. Obvykle je kopie jednoho
vyhotovení předána kanceláři přístavu, která na jeho základě vypočte výši
210

poplatků spojených s užitím služeb přístavu

.

4.3. Manifest
Manifest je dokument, který vystavuje kapitán lodi a který obsahuje
souhrnnou informaci ohledně veškerého nákladu určeného k přepravě, který
se na lodi nachází. Je to detailní soupis přepravovaného zboží, který
je vypracován na základě všech konosamentů, které byly pro konkrétní plavbu
vydány.

Manifest dále obsahuje informace specifikující, kdo je odesílatelem
a příjemcem zásilky, detaily týkající se povahy, množství a

hodnoty

přepravovaného zboží, námořní trasy jednotlivého zboží a další informace
vyžadované celními orgány a jinými správními orgány ve státu vykládky.

208

Mahroos v. S/S TATIANA L, No. 86-CV-6706, 1988 A. M. C. 757, 760 (S. D. N. Y. 1988).

209

MILLS, S.; North of England P & I Association. Bills of Lading – A Guide to Good Practice,

2. vydání. North of England P & I Association Limited, s. 68.
210

Poplatky se vypočítávají podle množství přepravovaného nákladu, např. na dolary/1 TEU/1 den

pobytu v přístavu, více v článku 3.6. této práce.

64

Manifest se zpravidla vydává ve více vyhotoveních, přičemž jedno
zůstává na lodi pro případ celní prohlídky. Některé státy vyžadují, aby byl jejich
celním orgánům zaslán manifest ještě předtím, než loď vypluje z přístavu
nakládky. Celní orgány těchto států pak dají souhlas s vyplutím lodi na základě
informací uvedených v manifestu. Pokud by tento předběžný souhlas nebyl vydán,
loď by riskovala odmítnutí k vplutí do přístavu daného státu211.
Předběžný souhlas s manifestem před vstupem zboží do celní zóny
od 1. ledna 2011 vyžadují i státy Evropské unie212.

4.4. Potvrzení o převzetí zásilky („Parcel Receipt“)
Potvrzení o převzetí zásilky („Parcel Receipt“) má stejný obsah a funkci
jako potvrzení o převzetí zboží k přepravě („Mate´s Receipt“), vydává
se ale v případech, kdy není později vystavován konosament. Jeho funkce
je výhradně dokumentární a s jeho vydáním se nepojí žádné formální požadavky.
Měl by obsahovat popis zboží a informaci, kým bylo zboží přijato.

4.5. Příkaz k vydání zboží („Delivery Order“)
Příkazy k vydání zboží jsou obvykle vydávány odesílatelem zboží
v situaci, kdy zboží bylo odesláno pod jedním konosamentem a kupující koupil
pouze část zboží zasílaného pod tímto konosamentem nebo pokud se zásilka
přepravovaná pod konosamentem rozděluje mezi více příjemců

213

. Příkaz

k vydání zboží je pro svou neformálnost výhodným zástupcem konosamentu
v případě přepravy sypkého nebo tekutého zboží („bulk cargo“), které je obvykle
přepravováno ve velkých množstvích. Odesílatel tímto příkazem instruuje

211

Více v článku 5.7.4. této práce.

212

Tzv EU Customs Advanced Manifest Rule.

213

CARR, I. International Trade Law, 4. vydání. Londýn: Routledge-Cavendish 2010, s. 9 a 16-

17.
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dopravce, komu má přepravované zboží vydat a v jakém množství. Konosament
má v držení stále odesílatel.
Základní funkcí příkazu k vydání zboží je, že dává kupujícímu možnost
nakládat s doručeným zbožím. Zároveň musí být příkaz k vydání zboží, aby mohl
tuto funkci uspokojivě plnit, adresován osobě, která má v daný okamžik zboží
ve své držbě (obvykle dopravce). Kdyby byl příkaz k vydání zboží vydán osobě,
která v okamžiku vydání příkazu nemá reálnou možnost se zbožím disponovat,
nemohl účinně splnit účel, pro který byl vydán. Mohlo by totiž dojít k situaci,
kdy by osoba, které je příkaz adresován zboží vůbec nedostala (například
v důsledku ztráty zboží) a nebyla tudíž schopná se zbožím naložit v souladu
s příkazem k vydání zboží.
Pro úplnost je nutné dodat, že příjemce zboží má vždy právo na vydání
konosamentu, pokud si jej bude přát. Příkaz k vydání zboží může být vydán pouze
v případě, kdy se na tom odesílatel a příjemce zboží bezvýhradně shodnou.
V případě, že tomu tak není a odesílatel odešle zboží pod příkazem k vydání
214

zboží, má příjemce právo takové zboží odmítnout

.

4.6. Příslib odškodnění („Letter of Indemnity“)
V případě

příslibu

odškodnění

se

jedná

o

velmi

diskutabilní

a ne za každých okolností platný dokument. Příslibem odškodnění se odesílatel
zaručuje dopravci, že nahradí veškeré škody, které mohou dopravci vzniknout
v souvislosti s tím, že na zboží vydal čistý konosament. Zboží může být
poškozené, v nevhodných obalech nebo nemusí být na loď naloženo v daném
množství a dopravce i přesto vydá odesílateli čistý konosament výměnou
za příslib odškodnění, ve kterém se odesílatel zaručuje, že mu případně vzniklou
škodu uhradí.

214

CARR, I. International Trade Law, 4. vydání. Londýn: Routledge-Cavendish 2010, s. 17.

66

Tato praktika je samozřejmě značně problematická, protože v případě
převodu konosamentu na třetí osobu, která o příslibu odškodnění neví, se může
jednat i o podvod. Dále je palčivá ekonomická stránka věci. Čistý konosament
má vyšší hodnotu než konosament nečistý hned z několika důvodů. Kupující
spoléhá na pravdivost konosamentu, který slouží jako důkaz toho, že zboží bylo
naloděno v uvedeném množství a stavu

215

. Podle konosamentu kupující

zkontroluje, jestli bylo zboží naloděno v souladu s kupní smlouvou a pokud
by nebylo (tj. pokud by konosament obsahoval výhrady), může kupující
odmítnout zaplatit kupní cenu. Prodej zboží v průběhu přepravy je také v případě
konosamentu, který obsahuje výhrady, značně omezen. V neposlední řadě,
konosament se jako cenný papír používá k získání bankovních úvěrů a peněžní
instituce jen velmi neochotně a zřídka půjčují finanční prostředky oproti
nečistému konosamentu

216

.

Vzhledem k ekonomické důležitosti a v některých případech nepochybně
i nutnosti vydání čistého konosamentu (např. dokumentární platby), aby obchod
vůbec proběhl, není s podivem, že odesílatel požádá dopravce o vydání čistého
konosamentu třebaže nejsou splněny podmínky pro jeho vydání a zároveň
se zaručí, že jej případně odškodní za veškeré ztráty, které může vydáním čistého
konosamentu utrpět. Vynutitelnost takových ujednání a jejich soulad s dobrými
mravy je třeba soudit případ od případu. Obecně je možné říci, že pokud dopravce
vydá čistý konosament, přestože si byl vědom toho, že by konosament měl mít
výhrady, a odesílatel následně odmítne škodu zaplatit, dopravce nemá nárok
na její náhradu.
Klasickým a často citovaným příkladem je případ Brown, Jenkinson
and Co Ltd v Percy Dalton (London) Ltd

217

. Kapitán lodi vydal čistý konosament,

přestože viděl a věděl, že sudy obsahující pomerančovou šťávu tečou a jsou kvůli
svému stáří pro přepravu tekutin nevhodné. Odesílatel podepsal příslib
215
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odškodnění, ve kterém mimo jiné prohlásil, že si je vědom špatného stavu
přepravních obalů, které neudrží tekutinu a zavázal se k náhradě veškeré škody,
která může v budoucnosti dopravci vzniknout. Oproti příslibu odškodnění mu byl
vydán čistý konosament. Následně příjemce zboží obdržel vadné zboží oproti
čistému konosamentu a úspěšně uplatnil svůj nárok na náhradu škody vůči
dopravci. Odesílatel pak ale odmítal nahradit škodu, která vznikla dopravci
zaplacením náhrady za škodu na zboží kupujícímu, k čemuž se odesílatel zavázal
v příslibu odškodnění. Soud judikoval, že vzhledem k tomu, že dopravce
konosamentem učinil prohlášení, že je zboží v dobrém stavu a že přepravní obaly
odpovídají, není příslib odškodnění vynutitelný a jedná se o podvod. Soud
dovodil, že dopravce mohl reálně předpokládat, že se třetí osoby budou spoléhat
na pravdivost informací uvedených v konosamentu a jednat s důvěrou
v prohlášení v něm uvedená. Není možné žádat o ochranu práv, která vznikla
bezprávím – z bezpráví právo nevznikne.
Na druhou stranu, v určitých případech je příslib odškodnění nebo
obdobné ujednání dovolené a možné. Soudní praxe jasně rozeznává případy

218

,

kdy je vhodnost obalů sporná, a to zejména v pobřežní přepravě. Díky příslibu
odškodnění se pak strany mohou vyhnout vydání nečistého konosamentu, který
by zapříčinil nutnost změn v ujednáních s bankou a případně i další obtíže.
Vyjednání těchto změn by bylo značně komplikované a enormně navýšilo náklady
219

přepravy

zejména proto, že u pobřežní přepravy se jedná o krátkou přepravní

dobu a je proto vhodné jednat velmi rychle. Pokud zboží mělo špatné obaly
a v důsledku toho bylo doručeno vadné, kupující se s náhradou škody obrátí
na dopravce a ten se následně zhojí na odesílateli na základě ujednání v příslibu
odškodnění.
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Jedním z dalších případů, kdy byl příslib odškodnění shledán
vynutitelným, je známý případ Cormorant Bulk Carriers v Canficorp

220

. Dopravce

se při rezervaci přepravního prostoru pro přepravu azbestu na Blízký východ
výslovně ptal odesílatele, zda je finální cílovou destinací zboží Kuvajt nebo
Bagdád. Dotaz nebyl motivován politickým přesvědčením dopravce, ale faktem,
že kuvajtská správa přístavu designovala speciální přístaviště pro vykládku zboží
určeného pro transport do Iráku. Na povolení přistavit loď k tomuto přístavišti
a vyložit náklad se čekalo velmi dlouhou dobu, někdy i měsíce. O této situaci
dopravce věděl. Odesílatel řekl, že cílová destinace zboží je Kuvajt,
ale při nakládce azbestu si zaměstnanec dopravce všimnul, že obaly jsou opatřeny
nápisy „Azbest: Bagdád“ a nakládku zastavil. Po kratších negociacích odesílatele
s dopravcem bylo zboží přeci jen naloženo, ale odesílatel musel dopravci písemně
stipulovat, že nahradí veškerou případnou škodu a další výdaje spojené
s označením zboží. Poté, co loď dorazila do Kuvajtu, se zjistilo, že kupující jsou
Iráčané, a ti mají v plánu po převzetí zboží převézt do Iráku. Loď proto byla
poslána zpět na moře a musela zde setrvat několik týdnů, než jí bylo povoleno
zboží v Kuvajtu vyložit, čímž dopravci vznikla značná škoda. Příslib odškodnění
odesílatele byl soudem shledán plně vymahatelným.
Pokud je tedy příslib odškodnění používán obezřetně, s ohledem
na dobrou víru třetích osob, jedná se o dovolený dokument usnadňující námořní
přepravu. Rozhodovací praxe ale není jednoznačná. Je třeba mít na paměti,
že kupující kupuje zboží a ne soudní spor a z něj vyplývající nárok. Zároveň
důvěra v konosament a informace v něm uvedené je silným instrumentem
a je dlouhodobě soudy podporována.

4.7. Rezervační dopis („Booking letter“, „Booking Note“)
Prostřednictvím rezervačního dopisu si odesílatel zarezervuje určitou
kapacitu lodi pro účely přepravy svého zboží. Rezervační dopis vydává dopravce
po závazném učinění rezervace odesílatelem. Již rezervační dopis představuje
220
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smlouvu o přepravě zboží mezi odesílatelem a dopravcem

221

. Rezervační dopis

obsahuje podstatné a jiné náležitosti smlouvy o přepravě, která nemusí
být uzavírána sjednáváním a podpisem dalšího dokumentu. Obvykle rezervační
dopis obsahuje smluvní podmínky přepravy, druh a množství zboží, místo
nakládky a vykládky, námořní trasu, cenu přepravy, smluvní pokuty apod

V praxi

je

téměř

veškerá

kapacita

lodí

vždy

222

.

rezervována

specializovanými zprostředkovateli. Ti s odesílateli uzavřou smlouvu o službách
a zboží za ně přepraví nebo svůj prostor na lodi přeprodají. Tento trend započal
v 70. letech minulého století a vše nasvědčuje tomu, že potrvá i nadále.
Zprostředkovatelé totiž mohou vyjednat lepší cenu za přepravu právě proto,
že rezervují převážnou většinu přepravního prostoru nákladních lodí. Bohužel
je nemožné přesně určit, kolik přepravního prostoru je takto zarezervováno
zprostředkovateli, protože dopravci tuto interní informaci neuvádějí. Ceny
uváděné dopravci za přepravu zboží pro širokou veřejnost ale nejsou tržní,
z čehož lze usuzovat, že dopravci nepředpokládají, že by se jich hojně užívalo

223

.

Rezervační dopis jako smlouva o přepravě může mít vysokou důležitost
při dokazování. Příkladem je případ rozhodovaný kanadským Federálním
soudem

224

, kdy si odesílatel zarezervoval prostor pro přepravu stavebního stroje

z Norska do Kanady. Dopravce neměl v daný okamžik po ruce žádný
z předtištěných formulářů rezervačního dopisu, který obsahoval formulářové
podmínky smlouvy o přepravě, a rezervační dopis napsal na obyčejný paragon.
Tím byla uzavřena smlouva o přepravě a žádný další dokument strany
nepodepsaly. Později byl vydán konosament, jaký dopravce běžně vydával,
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a na rubu konosamentu byly předtištěny podmínky smlouvy o přepravě.
Při nakládce zboží nedošlo k žádným problémům, na vykládku dopravce musel
z důvodu povahy zboží a předpokládané náročnosti operace zaměstnat
specializovaného pracovníka, což učinil ústní smlouvou. Tento pracovník
při vykládce stavební stroj upustil a způsobil tím škodu ve výši 1 milion
kanadských dolarů. V konosamentu evidované podmínky smlouvy o přepravě
omezovaly tzv. Himalájskou klauzulí225 odpovědnost za škodu dopravce i osob,
které za účelem nakládky, přepravy a vykládky zaměstná, na 1.500 kanadských
dolarů, ale paragon, na kterém byla podepsána smlouva o přepravě tyto podmínky
a tedy ani omezení odpovědnosti neobsahoval. Vzhledem k tomu, že konosament
slouží pouze jako důkaz smlouvy o přepravě a smlouva o přepravě limitaci
odpovědnosti neobsahovala, přednost měla smlouva o přepravě a limitace
odpovědnosti z konosamentu nebylo možné využít.

4.8. Shrnutí
Jak jsme si demonstrovali v této kapitole, přepravních dokumentů
existuje celá řada. Je jen na stranách smlouvy o přepravě, který z dokumentů
si zvolí a který jim pro danou situaci vyhovuje nejlépe. Pokud budou strany
z jakéhokoli důvodu preferovat rychlost doručení dokumentu, nebudou patrně
preferovat konosament, ale nějakou z jeho alternativ, pokud ale budou klást důraz
na právní jistotu, konosament využijí spíš.

5. Elektronický konosament
Postupem času se v souvislosti s rozvojem moderních technologií
dočkaly svého elektronického pokračovatele téměř všechny cenné papíry. Jedná
se o pomalý proces, protože na cenné papíry se z důvodů vyplývajících z jejich
povahy tradičně nahlíží spíše konzervativně. Ve finále ale v důsledku potřeb trhu
převažují výhody dematerializovaných cenných papírů nad starší papírovou
podobou. Čím je potřeba elektronizace a dematerializace motivována a jaké jsou
jejich výhody? Na obě otázky existuje celá řada odpovědí, zároveň
225
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dematerializaci doprovází celá řada otázek a pochybností. Na nejčastější problémy
doprovázející dematerializaci cenných papírů jako takových a následně také
konosamentu se zaměříme v této kapitole.

5.1. Potřeba dematerializace
Digitalizací, dematerializací nebo elektronizací původně listinných
dokumentů se rozumí postupný proces vedoucí k jejich nahrazení dokumenty
nehmotnými,

ve

kterých

jsou

veškeré

informace

zaznamenány

pouze

v elektronické podobě. Obsah sdělení a veškeré informace, které by poskytl
listinný dokument, se jeho digitalizací nemění a jeho kvalita se nezhoršuje. Navíc
je elektronické médium schopné na malém prostoru zaznamenat i informace, které
by listinný dokument z kapacitních důvodů obsahovat nemohl. Elektronický
dokument

je lépe

a

rychleji

dostupný,

nestárne

a

je

lépe

chráněn

před znehodnocením, ztrátou nebo krádeží.
Výhody užívání elektronických dokumentů jsou proto nesporné.
O poznání komplikovanější je vytvoření takového právního prostředí, které
by umožňovalo používání elektronických dokumentů stejným způsobem, jako
tomu dosud bylo u jejich papírové podoby. Tento problém přetrvává zejména
pokud listinný dokument má statut cenného papíru.
Představení si cenného papíru jako takového vyžaduje relativně vysokou
schopnost abstraktního myšlení. Je to listina, do které bylo inkorporováno určité
právo a bez které toto právo nelze uplatnit. Právo se s touto listinou vykonává,
převádí i zaniká, sleduje osud listiny. Například konosament má v sobě
inkorporováno věcné právo - vlastnické právo k přepravovanému zboží.
V okamžiku, kdy je cenný papír dematerializovaný, když fyzicky
neexistuje a představuje jej jen shluk několika čísel elektronického kódu,
je potřebná míra abstrakce ještě vyšší. Je zde třeba si zároveň představit ne jednu,
ale hned dvě právní fikce – dle prvé je právo inkorporováno do listiny a druhá
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předstírá existenci cenného papíru. I na dematerializovaný cenný papír se vztahují
ustanovení o věcech movitých226. Důvod, proč se cenné papíry dematerializují
je obvykle velmi prozaický a kopíruje důvody vedoucí k dematerializaci
dokumentů obecně – nemusí se manipulovat s tak velkým množstvím papíru
a v elektronické podobě jsou cenné papíry, možná paradoxně, mnohem méně
náchylné ke zpronevěře, krádeži a padělání.

Cenné

papíry

historicky

mění

svou

podobu

z listinných

na dematerializované přes mezikroky. Prvním krokem je imobilizace cenných
papírů, tedy uschování cenných papírů u schovatele do úschovy. Majitel si může
své cenné papíry z úchovy kdykoli vyzvednout, což je v daný okamžik
samozřejmě už zbytečné. Schovatel majiteli vydává výpis osvědčující, kolik
cenných papírů u něj má majitel uschovaných a touto deklaratorní listinou majitel
imobilizovaných cenných papírů prokazuje své vlastnictví. Dalším krokem
je vydání tzv. globální (sběrné) listiny. Namísto všech vydaných cenných papírů
se vydá pouze jeden, který existuje v papírové podobě, a vlastníci jednotlivých
cenných papírů jej mají ve spoluvlastnictví. Až posledním krokem je úplná
dematerializace cenného papíru. To je stav, kdy cenný papír již fyzicky v papírové
podobě neexistuje vůbec a jeho vlastnictví se prokazuje výpisem z evidence
cenných papírů227,228.
Právě s tímto posledním krokem má celá řada jurisdikcí229 problém,
protože neví, jak naložit s druhou právní fikcí potřebnou k úplné dematerializaci
cenných papírů, a sice že dematerializovný cenný papír je věcí v právním slova
smyslu. V počítačovém kódu reprezentujícím cenný papír lze jen s obtížemi
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spatřovat věc movitou. Není pak jednoznačné, jak s touto novou podobou cenného
papíru nakládat dle práva.

Konosament je v tomto ohledu specifický. V souvislosti s jeho
dematerializací se doslovně neuplatní postup popsaný v krocích výše, třebaže
v hrubých obrysech jeho elektronická obdoba tuto cestu absolvuje. Jedná se totiž
o cenný papír, který se vydává jen v omezeném počtu originálů, záhy
se spotřebovává a nároky na něj a jeho elektronickou podobu jsou odlišné.
Důležité je, aby i elektronická podoba obstála a udržela všechny tři funkce
papírové podoby konosamentu, tedy aby měla funkci převodní, sloužila jako
potvrzení o převzetí zboží na loď a jako důkaz o existenci smlouvy o přepravě
zboží.

5.2. Důvody pro přijetí jednotné elektronické podoby konosamentu
Důvodů,

které

volají

pro přijetí

jednotné

elektronické

podoby

konosamentu je mnoho, stejně tak musí elektronický konosament čelit řadě obtíží,
které jeho postupné přijímání provází. Odvětví námořní přepravy patří tradičně
ke konzervativním odvětvím zejména kvůli silnému postavení dopravců a nestojí
o časté změny, také k novotám se staví spíše odmítavě. Důkazem toho může být,
že většina světa se doposud řídí mezinárodními pravidly z roku 1924230. Tato
pravidla logicky neodrážejí strmý vývoj informačních technologií posledních
dekád a ani příliš nereflektují vědecko-technologický pokrok.
Mělo by být proto na praxi, na uživatelích, kteří se s problémem
zastaralosti papírové podoby konosamentu setkávají denně, aby svými
preferencemi určili budoucí vývoj elektronické podoby přepravních dokumentů.
Nová, flexibilnější podoba by nejvíce vyhovovala odesílatelům, protože ti stojí
o co nejlevnější a nejrychlejší přepravu zboží. Odesílatelé jsou ale zároveň slabší
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Haagská

pravidla

o

konosamentech.

na http://en.wikipedia.org/wiki/Hague-Visby_Rules.
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Srovnání

signatářů

např.

smluvní stranou smlouvy o přepravě a motivace dopravců volat po změně není
tak vysoká. Jistě také proto, že náklady na pořízení technologií umožňujících
vydání elektronického konosamentu vysoké být mohou. Zájem o užití
elektronické podoby konosamentu však existuje a je prokazatelně výrazný –
elektronické podoby jiných přepravních dokumentů, zejména seaway bill231
rychle nabývají na popularitě.
Často proto vstupuje na scénu zákonodárce určitého státu, jehož zájmem
je vyšší transparentnost a monitoring pohybu zboží z daňových důvodů.
Ke zvýšení možnosti kontroly elektronizace přepravních dokumentů zcela
nepochybně přispívá. Motivace přijmout mezinárodní jednotnou podobu
konosamentu je dále stimulována bojem proti terorismu a praní špinavých peněz.
Tomu napomáhají elektronické databáze, pomocí kterých lze jednoduše sledovat,
odkud kam jaké zboží a v jakém množství směřuje.
Stran hájících své odlišné zájmy je v této oblasti celá řada. Dle mého
názoru je ale jen otázkou času, kdy začne být elektronický konosament
celosvětově používán a jeho výhody zcela převáží použití papírového
konosamentu. Není možné fungovat ve 21. století a používat při tom nástroje
ze století 18.

5.3. Rychlost přepravy
Moderní technologie, kontejnerizace nákladu, moderní lodní konstrukce
a zlepšení navigace umožňují dosáhnout prakticky každé místo na planetě v rámci
několika hodin. Dopravit na toto místo nákladní loď je otázkou několika dní.

Pro ilustraci, cesta dopravní lodi ze Singapuru do nizozemského
Rotterdamu, která je dlouhá 12.000 námořních mil232, tj. 22.225 km233, trvá
231
232

Viz článek 4.1. této práce.
Například http://ports.com/sea-route/port-of-shanghai,china/port-of-rotterdam,netherlands/.

233

1 námořní míle = 1852 m.
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20 dní234. Trasu o celkové délce 4.195 námořních mil235 (7.800 km) mezi
Hamburkem a New Yorkem nákladní loď zdolá za pouhých 10 dní236. Pokud
při přepravě zboží operujeme s těmito časovými údaji, zjišťujeme, že doručení
konosamentu rychlosti zboží mnohdy nestačí.
Konosament v mezičase musí urazit minimálně stejně dlouhou cestu
a ještě navíc zvládnout množství dalších úkonů, které se jej týkají. Připomeňme
si, že konosament je vydáván až po nakládce zboží a musí být prezentován před
vykládkou (pokud není zboží uloženo ve skladišti). Nyní si detailně popíšeme,
co se mezi těmito dvěma časovými body s konosamentem vlastně děje.
Pokud vše probíhá tak, jak má, dopravce je vstřícný a nevyskytnou
se zvláštní komplikace, je konosament vyhotoven zhruba jeden den po vyplutí
lodi. Průměrný čas pro vydání konosamentu odesílateli ale jsou tři dny a může
se bez penalizace stát, že konosament pověřená osoba připraví až za sedm dní
po vyplutí nákladní lodi237. Poté musí být konosament transportován příjemci
zboží, respektive jeho celnímu zprostředkovateli („customs broker“), což trvá
v průměru čtyři dny. Celní zprostředkovatel pak dokumenty předá dopravci,
aby mu bylo zboží vydáno, přičemž je možné, že se místo styku se zákazníky
nachází na jiném místě než přístav238 a předání tak může trvat jeden až dva dny.
Pokud prodávající s kupujícím mají dobré vztahy, navzájem si věří a platí
bankovním převodem nebo jinou cestou, která nevyužívá finančních služeb
dalších osob, konosament se dostane ke svému adresátovi zhruba za osm dní.

234

Například http://www.apl.com/cgi-bin/tsrvsres.pl?.
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Například

http://ports.com/sea-

route/#/?a=3011&b=1679&c=Port%20of%20Hamburg,%20Germany&d=Port%20of%20New%20
York,%20United%20States.
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Například http://www.apl.com/cgi-bin/tsrvsres.pl?.
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KULISCH, E. AG-Gravation; Agricultural Exporters Struggle to Stay on Top of Transportation

Challenges. American Shipper, 8/2005, str. 10.
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Např. American President Lines poskytují služby zákazníkům včetně vydání zboží
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státech
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pouze
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z pobočky

v Denveru.

V případě, že platba probíhá pomocí dokumentárního akreditivu, se doba
doručení konosamentu výrazně prodlužuje. Důvodem je skutečnost, že další dva
subjekty, tedy banka kupujícího a banka prodávajícího, musí mít čas a příležitost
přepravní dokumenty řádně prozkoumat. Banky obvykle postupují velmi
diligentně, v souladu s Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární
akreditivy UCP 600, což může být značně zdlouhavé. Podle UCP 600 mají banky
na přezkoumání dokumentů standardně pět pracovních dní239. Tím jsme se dostali
na dobu zhruba třinácti dní, která uplyne, než se konosament dostane do rukou
kupujícího, aniž by kterákoli ze stran chybovala nebo proces bezdůvodně
zdržovala. Loď plující z Hamburku do New Yorku by již tři dny mohla prodlévat
nevyložená v přístavu, za což by nabíhaly zvýšené náklady.
Pokud pak banka nalezne jakýkoli nesoulad dokumentů s UCP 600, celý
proces se ještě prodlouží. V tom případě se banka může se stranami dohodnout,
zda je v pořádku, když takový dokument přijme. Častěji se ale stává,
že potvrzující banka jednoduše odmítne kupní cenu vyplatit, protože se obává
rizika, že by jí nebyla zpětně uhrazena.
Výsledkem je, že zhruba v 25 % případů, ve kterých je platba
uskutečňována

pomocí

dokumentárního

akreditivu

a

přeprava

probíhá

pod konosamentem, dojde k takovému zpoždění, že je nutné zaplatit poplatek
za prodlévání lodi v přístavu240, což přepravu výrazně prodraží.
Cena jednoho dne, kdy má papírový konosament zpoždění, stojí
odesílatele nebo kupujícího zvýšené náklady v řádech stovek dolarů za kontejner
denně241.

Dalším

nepříjemným

důsledkem

zpoždění

konosamentu

také

samozřejmě může být, že se zboží stane neprodejným (např. vánoční dekorace

239

Článek 14 (b) UCP 600.
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BEECHER, S. Can the Electronic Bill of Lading Go Paperless? The International Lawyer,

2006, svazek 40 č. 3, s. 634, přístupné v databázi Hein Online, č. 40 Int´l Law. 627 2006.
241

Viz článek 3. 6. této práce.

77

po Vánocích), zkazí se (např. potraviny) nebo kupec v souladu s kupní smlouvou
od smlouvy odstoupí.

5.4. Kapacita lodí
Lodě, které se používají v mezinárodní námořní přepravě dnes, unesou
významně více nákladu, než tomu bývalo dřív. Samotná úprava nákladních lodí
tak, aby byly schopné převážet kontejnery, výrazně zvýšila jejich kapacitu,
protože v kontejneru je možné přepravovat náklad bez zvýšeného rizika jeho
ztráty a poškození i na palubě lodi. V sedmdesátých letech, kdy se začalo zboží
převážet v kontejnerech, jedna loď unesla něco přes 2.000 kontejnerů242. Dnes
jsou velké kontejnerové lodě schopny pojmout až 18.000 kontejnerů243. Na každý
z těchto kontejnerů může být v souladu s platnými mezinárodními úmluvami
požadováno vydání samostatného konosamentu, což ve svém důsledku může
znamenat zhruba 56.000 tisíc listů papíru pro jednu námořní cestu (konosamenty
se obvykle vydávají v sadách originálů po třech).
Postup, při kterém se vydává konosament na každé přepravované zboží,
je finančně i materiálně velmi náročný. Jeho výsledkem je pak neefektivita
a pomalost při nakládání s konosamenty, tedy přesný opak stavu, o který
je usilováno.

Cena

vynaložená

na

vyhotovení

papírových

konosamentů

se pohybuje až okolo 10-15 % výsledné ceny zboží a váha všech papírových
dokumentů, které jsou třeba k tomu, aby jedna nákladní loď převezla zboží
z jednoho místa na druhé je odhadována kolem 40 kg244.
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RODRIGUE, J. P.; COMTOIS, C.; SLACK, B. The Geography of Transport Systems,

2. vydání. New York: Routledge, 2009. Kapitola „The Largest Available Containership“, přístupné
na adrese http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/largestcontainerships.html.
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5.5. Kritika elektronického konosamentu
Kritici elektronického konosamentu nejčastěji poukazují na problémy,
které mohou vyvstat s použitím elektronických dokumentů jako takových, a sice
na možnost ztráty elektronicky uchovávaných dat v případě selhání techniky
a na fakt, že v případě elektronické podoby dokumentu lze vytvořit neomezené
množství identických kopií. Dalším okruhem nevyjasněných otázek pak zůstává,
jak elektronický konosament obstojí při plnění funkcí tradičně vložených
do papírové podoby konosamentu, jemuž je přiznán statut cenného papíru245.

Riziko

ztráty

elektronických

dat

v případě

softwarového

nebo

hardwarového selhání lze uspokojivě vyloučit vhodnou volbou způsobu uchování
dat a případně jejich zálohování na odlišných úložištích. Ztráta elektronicky
uchovávaných dat je tak, možná paradoxně, mnohem méně pravděpodobná,
než ztráta fyzicky existujícího dokumentu.
I druhý problém týkající se skutečnosti, že z elektronického formátu
dokumentu lze vygenerovat libovolné množství kopií, lze uspokojivě řešit,
například využitím přístupových kódů pro subjekty, které k dokumentu přístup
mít mají. Naopak klasický, papírový konosament je náchylnější k podvodnému
zneužití. Je možné jej zfalšovat a zboží prodat zatímco je přepravováno nebo
falzifikát prezentovat bance oproti vydání kupní ceny, případně upravit informace
obsažené v konosamentu související s množstvím a kvalitou přepravovaného
zboží.
Nadále přetrvávají obavy mnohých o bezpečnost transakcí prováděných
prostřednictvím elektronických systémů. Tyto ale bývají dobře zašifrovány a není
proto pravděpodobné, že by si tyto zprávy mohla předčíst nezúčastněná osoba.

245

Viz článek 5.6. této práce.
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Žádná z výše uvedených námitek proti elektronické podobě konosamentu
nemůže tedy v dnešní době obstát. Domnívám se, že jedním z významnějších
problémů vyvstávajícím v souvislosti s plošným zavedením elektronického
konosamentu může být finanční náročnost pořízení technologií výpočetní
techniky umožňujících použití některých formátů elektronických dokumentů.
Ty mohou být nezbytné pro vydávání elektronického konosamentu o určitých
parametrech s daným zabezpečením, a mohou být pro menší dopravce
až likvidační. V dnešní době ale již existují možnosti, které elektronický
konosament zpřístupňují pro každého – některé systémy využívají centrálních
databází, ve kterých může uživatel operovat přes internet nebo které umožňují
dálkový přístup jiným způsobem.
Jak bylo již řečeno výše, náklady na vyhotovení papírové podoby
dokumentů představují nezanedbatelnou část nákladů mezinárodní námořní
přepravy vůbec. Tyto náklady nakonec nese kupující finálního produktu
a v okamžiku, kdy je přeprava uskutečňována je hradí odesílatel nebo příjemce
zboží. Dopravce je tedy nehradí přímo, nicméně jsou neefektivní, ve svém
konečném důsledku zdražují a tím i zpomalují světový obchod jako takový
a tím škodí i dopravcům. Zájem o využívání jiných elektronických přepravních
dokumentů, jako jsou například elektronické seaway bills napovídá, že je zde
zájem o elektronický konosament jako dokument, jehož převodem přechází
i vlastnické právo k přepravovanému zboží.

5.6. Zachování funkcí klasického konosamentu v elektronické
podobě
Obtížnější otázkou je, jak si právo poradí se zachováním tří základních
funkcí konosamentu v případě, že konosament nebude mít fyzickou podobu
a nebude tedy klasickým cenným papírem. V minulosti totiž zdlouhavá a obtížná
přeprava konosamentu na místo vykládky zboží vedla k vyhledání náhradních
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řešení, jako je např. seaway bill246 nebo k neformálním ujednáním s kapitánem
lodi, kterému byl konosament předán a který byl instruován předat konosament
osobě určené odesílatelem. Tyto způsoby ale neumožňovaly stranám využít plně
všech funkcí, které konosament nabízí. Jako potvrzení o převzetí zboží na loď
a důkaz o existenci smlouvy o přepravě zboží může sloužit v podstatě jakýkoli
dokument a v této souvislosti nejsou stanoveny žádné formální náležitosti
co do jejich podoby. Je proto nasnadě, že jedinou funkcí, která vzbuzuje otázky,
je převodní funkce konosamentu. V následující části práce bych chtěla
zodpovědět otázku, zda je převodní funkce v praxi stále ještě využívaná a zda je
konosament schopen si ji v elektronické podobě zachovat.

5.6.1. Převodní funkce
Právní věda klade důraz na zachování převodní funkce konosamentu,
tedy aby převodem tohoto cenného papíru bylo převedeno i vlastnické právo
k přepravovanému zboží. V opačném případě by se již o cenný papír ani jednat
nemohlo. Faktem ale je, že převodní funkce není již v praxi tolik využívána.
Domnívám se, že jedním z hlavních důvodů, proč přestala být tato funkce
využívána, bude zastaralost konosamentu, která neumožňuje rychlé a flexibilní
nakládání se zbožím.
Nejčastěji se v průběhu přepravy, a to i mnohokrát v jejím průběhu,
prodává velkoobjemové zboží sypké nebo tekuté (tzv. „bulk cargo“)247.
To ale bývá pro svou specifickou povahu obvykle přepravováno pod charterparty
a konosament se zde tedy často nepoužije. Z důvodu absence konosamentu
je tento druh přepravy mimo rozsah zkoumání této práce.
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Viz článek 4. 1. této práce.
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Pokud je zboží přepravováno pod konosamentem, nevyužívá se možnosti
zboží neplánovaně přeprodat v průběhu přepravy příliš frekventovaně. Tato praxe
není běžná zejména ze dvou důvodů – změny v osobách odesílatele a příjemce
komplikují proces celního odbavení zboží a kupující zboží při prodeji na poslední
chvíli obvykle vyžaduje slevu z kupní ceny zboží. Zboží přeprodat může
například odesílatel, kterému nebyla zaplacena kupní cena nespolehlivým
kupujícím, nebo příjemce zboží, který se rozhodne zboží dále přeprodat.
Změna vlastníka zboží v průběhu přepravy bude v naprosté většině
případů plánovaná a bude se zpravidla jednat o jednu z následujících situací. První
nastane, pokud je způsobem platby kupní ceny dokumentární akreditiv a banka
vystupuje jako nominální vlastník zboží až do okamžiku, kdy je kupujícím
uhrazena kupní cena. Následně banka konosament převede na kupujícího, který
se tímto stane vlastníkem přepravovaného zboží.
Druhá je možná v případě, kdy strany kupní smlouvy chtějí ušetřit
na nákladech za otevření dokumentárního akreditivu a zároveň jednají
s protistranou, které plně nedůvěřují. Odesílatel instruuje dopravce, aby vydal
konosament na svůj řad (tj. na řad dopravce) a pak jej indosoval na základě
dalších odesílatelových instrukcí. Až bude tedy odesílateli zaplacena kupní cena,
dá vědět dopravci, aby rubopisem převedl konosament na kupujícího. Pokud
tak dopravce neučiní, má odesílatel nárok na náhradu škody vůči dopravci, který
neplnil řádně jeho instrukce248. Jak je vidět, tyto dvě situace, kdy dochází
k převodu vlastnického práva ke zboží v průběhu přepravy, jsou předem
plánované a slouží spíš jako způsob úhrady kupní ceny, než by se jednalo
o využití převodní funkce konosamentu.
Poslední situace nastává tehdy, pokud překupník zboží, vystupující jako
kupující nechce, aby odesílatel a konečný kupující navzájem znali svou totožnost,
tedy aby konečný kupující nevěděl, od koho zboží kupuje nebo aby odesílatel
nevěděl, komu zboží prodává. Některé námořní linky tento postup stále umožňují.
248

B. M. A. Indus., Ltd v. Nigerian Star Line, Ltd 786 F.2d 90 (2nd Cir. 1986).

82

Překupník odevzdá dopravci plný set originálů konosamentů, kde sám vystupuje
jako příjemce zboží a dopravce obratem vydá nové konosamenty, kde překupník
vystupuje jako odesílatel a za příjemce označí nového kupujícího. S touto
praktikou však mívají problém státní autority, protože snížená transparentnost
přepravy ztěžuje snahy států o boj proti terorismu a praní špinavých peněz
a zhoršuje monitoring světového obchodu.
Na druhou stranu je stále postavení konosamentu, jakožto cenného
papíru, do kterého je inkorporováno vlastnické právo k přepravovanému zboží,
a jeho převoditelnost jeho jedinečnou předností, která jej odlišuje od ostatních
přepravních dokumentů a v určitých situacích je velmi vítaná a užitečná.
Elektronická podoba by proto měla přesně kopírovat všechny funkce papírové
podoby. Věřím, že pokud se tohoto cíle podaří dosáhnout, obliba konosamentu
opět vzroste a dojde k opětovnému zvýšenému užívání konosamentu včetně všech
funkcí, které nabízí.

5.6.2. Definice konosamentu v mezinárodních úmluvách
Abychom byli schopni zjistit, zda elektronický konosament obstojí jako
cenný papír, tj. jestli si zachová svou převodní funkci, je nutné zjistit, jaké je jeho
právní postavení. Situace může být stát od státu odlišná a problém
se tak komplikuje. Pozitivní zprávou je, že se naprostá většina států řídí
mezinárodními úmluvami o námořní přepravě a ty směřují k jednotnosti výkladu
svých norem. V následující části práce si přiblížíme, jak na termín elektronického
konosamentu a ostatní termíny související nahlížejí jednotlivé úmluvy.

5.6.2.1. Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla
o konosamentech
Haagská

pravidla

z roku

1924

samozřejmě

nemohla

počítat

s dematerializací a elektronizací přepravních dokumentů. Pravidla proto
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nedefinují konosament s ohledem na tuto problematiku, nicméně ani nikde
nestanoví, že by konosament musel mít papírovou podobu.
Stejně jako Haagská pravidla, tak i Haagsko-Visbyjská pravidla
o konosamentech z roku 1968 konosament nedefinují. Také zde zůstává
nezodpovězena otázka, zda si pod termínem konosament, podpis nebo listina
můžeme představit imateriální dokument nebo elektronický podpis. Nadále
přetrvává riziko, že soudy v některých státech budou tíhnout ke konzervativní
interpretaci těchto termínů a elektronický konosament nebudou jako cenný papír
uznávat, zatímco výklad soudů jiných států bude flexibilnější a statut cenného
papíru elektronickému konosamentu přisoudí. V každém případě se ale národní
soudy budou snažit vykládat definice termínů z úmluvy tak, jak je její tvůrci nikdy
neměli v úmyslu nechat interpretovat. To dozajista není snadný úkol. Výsledek
těchto interpretací je nejistý a vede k nežádoucímu efektu roztříštěného výkladu
jednotných pravidel. Proto by se mu mělo za každých okolností předejít.
Nejdůležitějším signatářem pravidel vážíme-li podle objemu vykonané
námořní přepravy, jsou Spojené státy americké. Tamní právní předpisy, plně
v souladu s Haagskými pravidly o konosamentech, mlčí ohledně podoby
konosamentu a ani Nejvyšší soud Spojených států amerických zatím tuto otázku
neřešil. Nejvýše postavený soud, který se otázkou zabýval je dle mého vědomí
odvolací soud pro devátý obvod sídlící v kalifornském San Francisku („Ninth
Circuit Court of Appeals“249,250), který výslovně prohlásil, že dokumenty obecně
mohou být v elektronické podobě251. Nejvyšší soud také ve známém případu252,
který se ale netýká podoby konosamentu, bez jakýchkoli pochybností judikoval,
že termín „dokument“ zahrnuje i jeho elektronickou podobu. Všechno tedy
nasvědčuje tomu, že Spojené státy americké uznávají elektronickou podobu
konosamentu jako rovnocennou papírové podobě. Dá se předpokládat, že celá

249

Viz http://www.ca9.uscourts.gov/judicial_council/what_is_the_ninth_circuit.php.

250

Viz http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_Ninth_Circuit.

251

Sea-Land Servs., Inc., 285 F.3d, 815.

252

Arthur Andersen L. L. P. v. United States, 544 U. S. 696 (2005).
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řada dalších vnitrostátních soudů bude následovat příklad Spojených států
amerických ve svých rozhodnutích, ať už kvůli kupní síle Spojených států
amerických nebo kvůli přesvědčivosti jejich argumentace.
Dalším z významných signatářů Haagských pravidel o konosamentech
je Německo. Dle německého práva je seznam převoditelných cenných papírů
taxativní253. Někteří autoři254 ale soudí, že i takové dokumenty, které nespadají
pod numerus clausus cenných papírů vypočtených v německém obchodním
zákoníku, by měly být analogicky také převoditelnými cennými papíry, pokud
splní určité podmínky. Tyto podmínky jsou následující: daný dokument v době
přijetí německého obchodního zákoníku nebyl znám a proto o něm zákonodárce
v legislativním procesu ani nerozmýšlel, a zároveň má tento dokument stejný účel
jako jeden z cenných papíru jmenovaných v taxativním seznamu. Z výše
uvedeného lze usuzovat, že i německé právo by mělo uznat elektronický
konosament jako cenný papír, třebaže argumentace proč a jakým způsobem
tak učinit, je odlišná od argumentace Spojených států amerických.

5.6.2.2. Hamburská pravidla o konosamentech
Hamburská pravidla z roku 1978 jsou méně skoupá na definice
související s problematikou využívání elektronických prostředků. Mimo jiné
stanoví, že konosament je dokument, čímž se obecně rozumí, že je vyhotoven
písemně a že by zřejmě měl být podepsaný. Vyvstává otázka, jestli písemné
vyhotovení konosamentu musí být nutně na papíře a zda podpis musí být
vlastnoruční. Pravidla nabízí odpověď ve článku 1.8, kde říkají, že výraz písemně
zahrnuje i dálnopisné či telegrafické sdělení. Tímto se dle mého názoru otevírá
prostor pro širší interpretaci termínu zahrnující využití nových technologií

253
254

Německý obchodní zákoník Handelsgesetzbuch, § 363.
Např. VAN BOOM, W. H. Certain Legal Aspects of Electronic Bills of Lading. Tilburg

University 1996, s. 17, 18.
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do definice písemného vyhotovení. Samotnou definici dokumentu jako listiny,
která může mít i elektronickou podobu ale pravidla nenabízí.
Pravidla dále v článku 14.3 použití elektronického konosamentu přímo
umožňují, když stanoví, že podpis na konosamentu může být vlastnoruční, tištěný
ve faksimile, perforovaný, vyznačený razítkem, v symbolech nebo může
být učiněn jakýmikoliv jinými mechanickými nebo elektronickými prostředky,
pokud to není v rozporu s právem státu, kde byl konosament vydán. Z toho
vyplývá, že Hamburská pravidla dovolují použití nehmotného konosamentu,
pokud vnitrostátní právo daného státu elektronický konosament nezakazuje
a mohou být považována v tomto ohledu za neutrální255.
Závěrem je nutné dodat, že Hamburská pravidla se nikdy nestala
populární, byla často kritizována a s příchodem Rotterdamských pravidel, která
vznikla z popudu Spojených států amerických, se dá předpokládat, že jejich
význam bude postupně slábnout.

5.6.2.3. Rotterdamská pravidla o konosamentech
Rotterdamská pravidla z roku 2009 (resp. 1996), jsou již elektronické
podobě konosamentu a ostatních přepravních dokumentů plně uzpůsobena
a počítají s jejich plošným užíváním. Již v preambuli se jejich tvůrci vyjadřují
v tom smyslu, že současné mezinárodní úmluvy dostatečně nezohledňují moderní
trendy v mezinárodní námořní přepravě, mezi které patří i použití elektronických
přepravních dokumentů. V celém textu pak pravidla odkazují na „přepravní
dokumenty nebo elektronické přepravní dokumenty“.

255

VAN BOOM, W. H. Certain Legal Aspects of Electronic Bills of Lading. Tilburg University

1996, s. 14.
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Obsáhlá Rotterdamská pravidla sice neobsahují definici konosamentu
jako takového, ale definují elektronický převoditelný přepravní dokument256,
kterým může samozřejmě být elektronický konosament. Navíc tímto pravidla
nechávají otevřené dveře dalším elektronickým alternativám, které můžou
v budoucnu přijít, například převoditelnému seaway bill. Článek 3 pravidel
pak přímo stanoví požadavky na podobu dokumentů, která může být elektronická
za předpokladu, že s tím obě strany souhlasí.

Kapitola 3 Rotterdamských

pravidel

obsahuje

další

požadavky

na elektronické přepravní dokumenty, proces jejich vydávání, způsob použití
a na výměnu papírové podoby přepravního dokumentu za elektronickou. Podpis
dokumentů může být dle pravidel také elektronický257 a elektronický konosament
slouží jako dostatečný důkaz přijetí zboží k přepravě258.
Kromě vyjasnění některých otázek a jiných výhod, je zde i jedna výrazná
nevýhoda Rotterdamských pravidel. V současnosti (k 28. lednu 2013) podepsalo
Rotterdamská pravidla 24 států, pouze Španělsko a Togo je ratifikovalo 259 a dnes
se již jedná o 16 let starý dokument. Vzhledem k tomu, že vychází z iniciativy
Spojených států amerických, dalo by se ale předpokládat, že tyto je v budoucnosti
ratifikují. Domnívám se, že Rotterdamská pravidla by poskytla dobrý základ
pro elektronickou podobu přepravních dokumentů, budoucnost pravidel však stále
není jistá.

256

Článek 1.19 Rotterdamských pravidel.

257

Článek 38.2 Rotterdamských pravidel.

258

Článek 41(a) Rotterdamských pravidel.

259

Zdroj:

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html.
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5.6.2.4. Incoterms
Přestože pravidla ICC260 Incoterms nejsou právně závazná, poskytují
právní základnu vysokému procentu transakcí ve světovém obchodě, protože
strany je inkorporují do svých smluvních ujednání. Již úvodní materiál
k Incoterms 2000261 (v současnosti jsou aktuální Incoterms 2012) počítá
s postupnou výměnou papírového konosamentu za jeho elektronickou podobu.

5.6.2.5. Shrnutí
Vzhledem k tomu, že nebyla celosvětově přijata jednotná mezinárodní
pravidla, která by upravovala použití elektronického konosamentu, je na soudech
jednotlivých států, aby jim položenou otázku vyložily v souladu s vnitrostátním
právním řádem co nejlépe a nejkonformněji s mezinárodně uznávaným výkladem.
Jsem přesvědčena, že zde však není mnoho prostoru k úvaze. I když na tuto
situaci nemusí být právní řád toho kterého státu ještě zcela připraven, doba
se změnila, elektronické dokumenty jsou pro své nesporné výhody běžnou
součástí našich životů a nutně tedy zasahují i do právních vztahů. Domnívám
se proto, že soudy budou v souladu se současným trendem elektronický
konosament jako cenný papír uznávat.

5.6.3. Požadavek na písemné vyhotovení/listinnou podobu
dokumentů
Naprosto převažující většina světových právních systémů obvykle
uznává široké spektrum prostředků použitých k uzavírání obchodních transakcí
jako platné a účinné bez dalších požadavků na písemné nebo listinné vyhotovení

260

International Chamber of Commerce.

261

Publikováno v Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law, 2000,

vol.

XXXI,

s.

608,

přístupné

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts_endorsed/INCOTERMS2000_e.pdf.
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na

adrese

smluvní dokumentace. Vnitrostátní právo mnohých států ale v některých
případech vyhotovení listinného dokumentu vyžaduje.
Obvykle je platnost a účinnost podmíněna písemným nebo listinným
vyhotovením u určitých kategorií obchodních transakcí262. Mezi tyto můžeme
zařadit

smlouvy,

které

mají

být

vynutitelné

vůči

třetím

osobám,

nebo kde je požadavek písemnosti dán veřejným právem, případně u kterých stát
zasahuje do smluvní svobody stran za účelem ochrany slabší smluvní strany,
nebo v případě, kdy fyzickým předáním dokumentu přechází i vlastnické právo
k věci inkorporované do tohoto dokumentu. Listinná podoba smluv pak má sloužit
jako důkaz toho, že smlouva skutečně existuje a předcházet sporům.
Mezinárodní pravidla263 se vyhýbají přímému řešení tohoto problému,
(tj. že některé státy v některých případech přímo vyžadují vyhotovení dokumentů
v listinné podobě) tím, že stanoví, že s elektronickými zprávami se má nakládat
stejně, jako s listinnými. Domnívám se, že dokumenty v digitalizované podobě
jsou pouze obdobou, elektronickou kopií dokumentů listinných a za předpokladu,
že je dostatečně ověřena jejich pravost, neměla by jim být odepřena platnost,
účinnost nebo vynutitelnost pouze z toho důvodu, že jsou v elektronické
podobě264.

5.6.4. Ověření pravosti
Ověření pravosti se zpravidla děje vlastnoručním podpisem dokumentu.
Podpis identifikuje strany smlouvy a reprezentuje jejich vůli být smlouvou vázáni.

262

HILL, R.; WALDEN, I. The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce: Issues

and Solutions. Computer Lawyer 3/1996.
263

Článek 4 (d) Pravidel CMI, viz bod 5.7.2 této práce, článek 5 Modelového zákonu UNCITRAL

o elektronickém obchodě.
264

Článek 5 Modelového zákona UNCITRAL o elektronickém obchodě z roku 1996. Dostupné

na adrese http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf
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Elektronický podpis spočívá v tom, že podpisující zašle do daného
elektronického systému předem mu přiřazený řetězec algoritmů, které
jej identifikují, jedná se tedy o určitý elektronický klíč. České právo265 v souladu
s evropským právem266 definuje elektronický podpis jako údaje v elektronické
podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené,
a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby
ve vztahu k datové zprávě. Záleží na právu jednotlivých států a jejich ustálené
rozhodovací praxi, zda uznají jako podpis i podpis elektronický. Také modelový
zákon UNCITRAL o elektronickém obchodě rozšiřuje definici podpisů
i na podpisy elektronické267.

Dle mého názoru by s ohledem na povahu podpisu, zejména jeho
identifikační funkci, nemělo být relevantní, zda se jedná o podpis vlastnoruční
či elektronický.

Jakýkoli

projev

vůle

stran,

který

podpis

nahrazuje

nebo symbolizuje a zároveň dostatečně určí totožnost stran, by měl být dostačující
pro účely splnění kritéria podpisu stran.

5.6.5. Uzavření smlouvy
V současné době nevyvolává otázka okamžiku uzavření smlouvy žádné
větší problémy. Dalo by se říci, že panuje všeobecný konsensus ohledně obecného
pravidla, že smlouva uzavřená pomocí prostředků elektronické komunikace
je platně uzavřena v okamžiku, kdy je smlouva akceptována a zpráva o akceptaci
doručena předkladateli nabídky.
K této otázce se vyjadřuje zajímavý judikát Brinkibon Ltd v Stahag Stahl
268

GmbH

. Společnost Brinkibon, jejíž sídlo se nacházelo v Londýně, odpověděla

265

§ 2 písm. a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

266

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách

Společenství

pro

elektronické

podpisy.

Dostupné

na

adrese

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:CS:HTML.
267

Modelový zákona UNCITRAL o elektronickém obchodě, článek 6.

268

[1983] 2 AC 34.
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http://eur-

telexem na ofertu rakouské firmy Stahag a akceptovala tím nabídku na nákup
oceli. Anglický soud určil, že smlouva byla uzavřena v Rakousku, kam byla
telexem akceptace doručena a tím byly rakouské soudy pověřeny rozhodnutím
případu.
Lord Wilberforce k případu poznamenal, že akceptace nemusí dojít
předkladateli nabídky okamžitě, může být odeslána mimo úřední hodiny nebo
v noci, přičemž předpoklad toho, kdo akceptaci odesílá, může a nemusí být,
že akceptaci předkladatel nabídky přijme až zahájením svých úředních hodin.
Může dále dojít k chybě v softwaru, a proto akceptace nemusí být předkladateli
nabídky doručena tehdy, kdy to osoba přijímající ofertu předpokládá.
V elektronické komunikaci je možné, aby se staly tyto scénáře a mnoho dalších
jejich variací, proto neexistuje a ani nemůže existovat univerzální pravidlo, které
by upravilo všechny tyto situace. Nelze ani stanovit precedent, který by bylo
možné v budoucnu následovat. Každý případ musí být řešen jednotlivě s ohledem
na úmysly stran, jejich předchozí spolupráci a zvyky.

Soud tímto navázal na judikát Entores Ltd v Miles Far East
Corporation269, kde bylo judikováno, že v případě okamžité komunikace, jakou je
například komunikace na dálku elektronickými prostředky, je smlouva uzavřena
okamžikem přijetí akceptace předkladatelem nabídky a v místě, kde je akceptace
takto přijata.

5.7. Vývoj a současné možnosti elektronického konosamentu
Jak

bylo

již

řečeno

výše270,

cesta

listinného

konosamentu

k elektronickému není totožná s cestou, kterou se vydávají jiné cenné papíry
při své dematerializaci. Důvodem jsou především specifika povahy konosamentu
a prostředí, ve kterém se s konosamentem nakládá. Prostředí mezinárodní námořní
269

[1955] 2 QB 327.

270

Viz článek 5.1. této práce.
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přepravy není vstřícné ke změnám, a pokud je akceptuje, jedná se velmi pomalý
a postupný proces. Zároveň ale značí stoupající obliba přepravních dokumentů,
které elektronickou podobu mají, že po překonání veškerých formálních obtíží
doprovázejících přijetí elektronické podoby konosamentu, je jeho dematerializace
chtěná a očekávaná.
Je běžné, že je s elektronickým konosamentem nebo s dokumentem,
který je za elektronický konosament považován, nakládáno prostřednictvím EDI elektronické výměny dat („Electronic Data Intercharge“), což je systém výměny
elektronických dat mezi počítačovými aplikacemi, který podléhá určitým
standardům. Standardy určují požadavky na obsah elektronických dokumentů
a způsob vyjádření údajů v dokumentu. Jediný mezinárodní standard představuje
doporučení Pravidel OSN pro Elektronickou Výměnu Dat UN/EDIFACT271,272,
který se používá ve všech zemích s výjimkou severoamerických států. Zprávy
EDI je možné přenášet pomocí soukromých nebo veřejných systémů i internetu.
EDI je stále hojně využíván zejména velkými společnostmi na trhu. Jeho
nevýhodou je relativně velká vstupní investice doprovázející implementaci
systému273.
V současné době funguje i celá řada dalších systémů, které více či méně
úspěšně umožňují využití komunikačních technologií tak, aby nebylo třeba
listinné podoby přepravních dokumentů. Většinou se jedná o dematerializovaný
seaway bill, což z právního hlediska není příliš zajímavé – seaway bill není
cenným papírem a nejsou na něj stanovené žádné speciální formální požadavky.
Většina těchto systémů je provozována soukromými plavebními společnostmi
pro zjednodušení jimi prováděné přepravy. Jsou to tedy uzavřené systémy,
do kterých nemohou vstupovat další strany.
271

Oficiální

internetové

stránky

dostupné

na

adrese

http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.html.
272

UN/EDIFACT

je

v aktuálním

znění

dostupný
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Některé systémy postupují o krok dál, usilují o dematerializaci
konosamentu jakožto cenného papíru a tím o zachování všech jeho funkcí,
zejména funkce převodní. O tyto systémy nám jde především a v této části práce
se budu zabývat dosud nalezenými řešeními otázky, jak lze dematerializace
konosamentu dosáhnout, jaké byly vývojové kroky vedoucí k současným řešením
a kde se vývoj dostal do slepé uličky. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že systémů
poskytujících podporu elektronickému konosamentu je celá řada. Práce se zaobírá
pouze těmi, které pokládám za důležité z důvodu vývoje elektronické podoby
konosamentu, nebo proto, že poskytují dle mého názoru zajímavé či neotřelé
řešení, anebo v případě ACE274 proto, že jsou či budou nezbytné pro světový
obchod.

5.7.1. SeaDocs
Mezi první pokusy o částečnou dematerializaci přepravních dokumentů,
patří soukromý projekt INTERTANKO275, asociace sdružující majitele tankerů
a tehdejší Chase Manhattan Bank, dnešní JPMorgan Chase Bank, N. A.276. Projekt
pochází z roku 1983, jmenoval se SeaDocs277 a nikdy se nedostal za fázi
testování. Jeho tvůrci zamýšleli SeaDocs jako kompromis mezi tradiční, plně
listinnou přepravní dokumentací a zcela elektronickým systémem, dálková
komunikace probíhala prostřednictvím telexu a nejednalo se o EDI systém.
Hlavním posláním SeaDocs mělo být vyhnout se prodlevám vznikajícím
při manipulaci s listinnou podobou přepravních dokumentů. Tento cíl měl být
naplněn tím, že se papírové dokumenty uloží v centrálním registru a jakákoli
274

Viz článek 5.7.4. této práce.
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dostupné

na

adrese

změna vlastnictví se bude na centrální registr notifikovat elektronicky.
Na centrálním registru pak manuálně po oznámení změny vlastníka indosují
papírový konosament. Tímto postupem se sníží prodlevy způsobené ručním
nakládáním s dokumenty. Dokumenty budou také vždy přístupné k inspekci
v centrálním registru, čímž si může dopravce za každých okolností prostředky
dálkové komunikace ověřit, že zboží předává správné osobě, tedy osobě zapsané
v centrálním depozitáři278.
Ke změně vlastnictví docházelo následujícím způsobem: poté, co vlastník
zboží obdržel konosament, předal jej centrálnímu registru, který mu obratem
přidělil počítačové kódy. Pokud vlastník zboží prodal, prostřednictvím počítače
zaslal část přiděleného kódu centrálnímu registru SeaDocs a zbylou část kódu
předal kupujícímu, který svou část kódu také zaslal na centrální registr SeaDocs.
Teprve po obdržení obou částí kódu centrální registr změnil jméno vlastníka
a zároveň tuto informaci zapsal i na originál konosamentu - indosoval jej. Když
zboží dorazilo do přístavu určení, SeaDocs zaslal další kód dopravci a poslednímu
vlastníku zboží, který byl evidován v registru. Znalost tohoto kódu opravňovala
jeho držitele k vydání přepravovaného zboží279. Na podobném principu fungují
i dnešní systémy umožňující použití elektronického konosamentu.
SeaDocs tedy úplně neeliminovaly použití papíru v přepravě, zejména
pak proto, že tehdy ještě chyběla odpovídající právní základna a zcela se vyhnout
papírové podobě konosamentu při současném zachování jeho převodní funkce
nebylo možné. Snažily se ale odstranit nevýhody, které jsou v praxi s použitím
listinné podoby konosamentu spojovány, především pomalé nakládání s ním280.
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279
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Projekt vyvolal celou řadu právních otázek. Největší úskalí spočívala
dle mého názoru v metodě, jakou byl konosament indosován přímo v centrálním
depozitáři bez přítomnosti indosanta a indosatáře, jen na základě zaslání části
kódu. Je otázkou, jak by projekt posoudila judikatura, protože však nebyl spuštěn
v jiné než pilotní verzi, odpověď se nikdy nedozvíme.
Neúspěch SeaDocs má své prameny jinde než v nedořešených právních
aspektech. Palčivých problémů systému bylo několik. Jedním z nich byla cena
využití SeaDocs - přestože samo o sobě bylo využití SeaDocs levné, nebezpečí
výrazného navýšení nákladů představovala cena za pojištění operací prováděných
pomocí centrálního registru. Ta se mohla velmi podstatně prodražit, protože
rozvržení odpovědnosti participantů transakce nebylo pevně určeno. Další
překážkou byla celková neochota účastníků trhu s kapalným nákladem sdílet
informace o jimi vlastněném zboží s centrálním registrem, kde mohlo být zboží
jednodušeji monitorováno a kontrolováno jak celní správou, tak případně
i soutěžiteli na trhu.
Výzvě pak byly vystaveny ostatní banky (vyjma samozřejmě tehdejší
Chase Manhattan Bank) při použití dokumentárních plateb. Ty totiž neměly
papírový konosament k dispozici a nemohly jej tedy podrobit zkoumání,
na základě kterého by určily, zda kupní cenu zaplatí či nikoli. Ostatní banky
tak musely spoléhat na tvrzení jejich konkurenta, zda jsou konosamenty v pořádku
a tento stav jim samozřejmě krajně nevyhovoval.
Nejvýraznějším problémem dle mého názoru bylo, že se jednalo o systém
z části vyvinutý jedním ze soutěžitelů. Na trhu panovala jistě částečně
odůvodněná obava, že tento bankovní ústav centrální registr účelově využije tak,
aby sloužil v jeho prospěch. Z tohoto stavu pak pramenila nedůvěra v celý systém,
který se nemohl řádně rozběhnout, aby prokázal, jestli jsou obavy trhu oprávněné
či nikoli. V každém případě ale SeaDocs ukázaly cestu, kudy se v budoucnu
konosament a ostatní cenné papíry vydaly, třebaže samotný systém byl
nedokonalý a vyžadoval celou řadu úprav.
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5.7.2. Pravidla CMI o elektronických konosamentech281
V roce

1990

Comité

Maritime

International

(„CMI“)282

přišla

s unifikovanou podobou pravidel pro užití elektronické podoby konosamentu
(„Pravidla CMI“). Tato pravidla představovala ve své době elegantní řešení,
jak zachovat převodní funkci konosamentu za současného využití moderních
technologií.

Zároveň

jsou

tato

pravidla

rozšířením

Pravidel

OSN

pro Elektronickou Výměnu Dat UN/EDIFACT283, které se vztahuje speciálně
na elektronický konosament.
Na rozdíl od SeaDocs284 a Bolero285 nepoužívají Pravidla CMI centrální
registr a funkce, které centrální registr vykonává, spočívají na dopravci. Pravidla
dále nestanovují žádný ustálený formát zpráv, třebaže z pochopitelných důvodů
je favorizováno použití standardů UN/EDIFACT286. Pravidla CMI může použít
každý, kdo chce tím, že je inkorporuje do svých smluvních ujednání. Nemají sílu
zákona a jejich užití je postaveno na dobrovolnosti. Spornou otázkou je,
zda se Pravidla CMI použijí v případě, kdy bude rozhodným právem určeno právo
státu, které ve svých kogentních ustanoveních požaduje listinnou podobu smlouvy
o přepravě.
Transakce řídící se Pravidly CMI více méně kopírují transakce, které se
provádí s listinnou podobou konosamentů. Pokud se strany dohodnou na použití
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of

Lading.

Dostupné
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http://www.comitemaritime.org/Rules-for-Electronic-Bills-of-Lading/0,2728,12832,00.html.
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Viz článek 5.7.1. této práce.
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Viz článek 5.7.3. této práce.
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Článek 3(b) Pravidel CMI.

96

dostupné

na

adrese

Pravidel CMI, odesílatel doručí zboží určené k přepravě dopravci. Dopravce
již prostředky elektronické komunikace a na elektronickou adresu určenou
odesílatelem287 informuje odesílatele o přijetí zásilky. Tato zpráva obsahuje
totožné informace jako papírový konosament, včetně popisu zboží spolu se všemi
výhradami co do množství, kvality a označení zboží. Dále je v této zprávě uveden
čas a místo převzetí zboží dopravcem, podmínky smlouvy o přepravě
a elektronický klíč, který zná pouze dopravce a odesílatel. Pomocí elektronického
klíče může odesílatel zboží později v průběhu přepravy prodat, klíč symbolizuje
vlastnické právo k přepravovanému zboží. Další zabezpečovací mechanismy, jako
hesla nebo přístupové kódy budou potřeba i nadále. Přijetí každé zprávy odeslané
podle Pravidel CMI musí být potvrzené, odesílatel proto následně potvrdí
dopravci, že zprávu obdržel.
Pokud dojde k převodu zboží v průběhu přepravy288, musí stávající
vlastník zboží notifikovat dopravce o svém úmyslu zboží prodat další osobě
pomocí elektronického klíče a dopravce musí přijetí této zprávy potvrdit.
Na základě zprávy o zamýšleném převodu vlastnického práva ke zboží dopravce
poskytne nabyvateli zboží veškeré informace, které by byly obsaženy
v konosamentu a které jsou součástí elektronické dokumentace doprovázející CMI
elektronický konosament, s výjimkou elektronického klíče. Nabyvatel zboží
následně potvrdí dopravci, že na sebe hodlá převést vlastnické právo ke zboží.
Teprve v tento okamžik dopravce zruší stávající elektronický klíč a vydá klíč
nový, který poskytne pouze nabyvateli zboží. Držitel elektronického klíče
má vždy právo na vydání přepravovaného zboží, stejně jako kdyby byl držitelem
papírového konosamentu.
Na žádost držitele elektronického klíče mu dopravce musí poskytnout
pravidelné aktualizace ohledně místa a času doručení zboží, bez žádosti musí
dopravce držitele klíče notifikovat ohledně předpokládaného data a místa
vykládky. Držitel klíče naopak musí informovat dopravce o tom, komu může
287

Článek 4 Pravidel CMI.

288

Článek 7(b) Pravidel CMI.
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dopravce zboží vydat. Pokud bylo zaplaceno přepravné, dopravce má povinnost
zboží vydat pouze na základě identifikace dané osoby poskytnuté mu držitelem
klíče.
Elektronický klíč se doručením zboží deaktivuje a zruší, protože stejně
jako papírový konosament doručením zboží ztrácí svůj význam. Ke zrušení klíče
dojde i v situaci, kdy si držitel klíče vyžádá vydání listinného konosamentu oproti
elektronickému klíči289.
Nespornou výhodou při použití Pravidel CMI je, že se obejdou
bez centrálního registru a namísto toho plní jeho funkci dopravce. Dopravce
je tak vždy a za každých okolností informován o všech převodech vlastnického
práva k přepravovanému zboží a nemusí se o nich před vydáním zboží nejprve
informovat v centrálním registru290. Toto uspořádání je také levnější, protože
nemusí být využíváno služeb třetích osob provozujících registr a zároveň zaručuje
nejvyšší míru diskrétnosti, protože veškeré informace se mohou dozvědět
jen zúčastněné strany. Obzvlášť poslední jmenovaná výhoda je účastníky námořní
přepravy velmi vítána.
Na první pohled vypadají Pravidla CMI velmi slibně – umožňují
flexibilní nakládání s přepravními dokumenty, dopravce je dostatečně informován
o identitě vlastníka zboží a tedy i o osobě, které může zboží vydat. Veškeré
informace

obsažené

v CMI

elektronickém

konosamentu

jsou

shodné

s informacemi, které by byly obsaženy v klasickém konosamentu, včetně odkazu
na podmínky smlouvy o přepravě. Navíc má nabyvatel zboží možnost přezkoumat
přepravní dokumentaci dříve, než dojde k faktickému převodu vlastnického práva
ke zboží a pokud následkem toho nesouhlasí s převodem, k převodu nikdy
nedojde.

289

Článek 10(d) Pravidel CMI.
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Další výhodou Pravidel CMI je, že jsou přístupná všem a jsou stejná
pro všechny, kdo mají zájem jich využít. Na rozdíl od uzavřených systémů není
třeba být členem určité skupiny a může jich využít každý dopravce, jehož
komunikační technologie to umožňuje, k čemuž by teoreticky mohl stačit telefon,
radiové připojení lodi a připojení k internetu.
Při bližším pohledu však není těžké nalézt nevýhody CMI elektronického
konosamentu. Pravidla předně neobsahují žádné ustanovení, které by říkalo,
že práva a povinnosti ze smlouvy o přepravě se převádí současně s převodem
zboží. Pokud by tedy například dopravce nesplnil své povinnosti vyplývající
ze smlouvy o přepravě, jedinou osobou, která by splnění těchto povinností mohla
vymáhat soudem, je odesílatel. Jedná se samozřejmě o řešitelný problém, jeho
řešení ale zdržuje a komplikuje celý proces. Dopravce může každému novému
držiteli CMI elektronického konosamentu nechat podepsat smlouvu o přepravě
nebo dodatek původní smlouvy, kde nabyvatel cesí přejme všechna práva
a povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě.
Dalším

problémem,

na

který

někteří

autoři291

poukazují

je,

že dle pravidel není zřejmá ochrana převodce CMI elektronického konosamentu.
Původní vlastník musí mít nějakou záruku pro případ, kdy by nabyvatel nezaplatil
kupní cenu. Je pravda, že právo přeje bdělým a tento problém je možné snadno
vyřešit jinými mechanismy, než které by musely být obsaženy v unifikovaných
pravidlech, opět se ale tímto proces komplikuje. Další otázku vyvolává absence
ustanovení pravidel, které by pojednávalo o přechodu vlastnického práva ke zboží
při převodu CMI elektronického konosamentu. Ve svém důsledku totiž znamená,
že strany musí tuto otázku opět vyřešit separátně, pokud chtějí aby jejich práva
a povinnosti byly stanoveny jasně a beze všech pochybností.
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Největším problémem CMI elektronického konosamentu ale je možnost
jeho relativně snadného zneužití, která je cenou za jeho vysokou flexibilitu.
V modelovém případě, kdy by byl dopravce na moři a byla by mu radiovým
signálem sdělována změna vlastníka zboží, si může tuto informaci a následně
i tajný osobní klíč vyslechnout v podstatě každý. Je proto vhodné užít lepších
komunikačních metod, než které vyžadují pravidla, což může být značně finančně
náročné.
Vyvstává otázka, kde je vhodná míra mezi bezpečností a flexibilitou a je
jen na subjektech mezinárodní přepravy, aby ji svým preferenčním chováním
určili. Pokud tak neučiní dostatečně rychle nebo razantně, je docela dobře možné,
že za ně tuto volbu učiní státní autority a ty budou volit ve prospěch bezpečnosti
a transparentnosti292.

5.7.3. Bolero
Bolero je dalším projektem, který nabízí systém pro užití elektronické
podoby konosamentu. Projekt nastartoval v roce 1998, částečně je financován
Evropskou komisí a vznikl za spolupráce stran zúčastněných na mezinárodní
námořní přepravě – dopravců, obchodníků, bank, společností poskytujících
telekomunikační služby293. Projekt Bolero jako první představil funkční
platformu, díky níž je možné užít konosament pouze v elektronické podobě
a nevyžaduje použití papíru vůbec. Vzhledem k tomu, že je relativně
průkopnickým projektem, protože jako první systém umožnil plošné užívání
elektronického konosamentu, byl systém Bolero a jeho možnosti zkoumány v celé
řadě právních výzkumů.
Právní pozadí projektu Bolero je relativně jednoduché. Bolero
je založeno na členském principu a všichni, kdo jej chtějí užívat, musí být členy
292

Viz článek 5.7.4. této práce.
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sdružení Bolero („Bolero Association“)294. Svým členstvím zároveň souhlasí
s tím, že se budou řídit pravidly závaznými pro všechny členy, tzv. příručkou
Bolero („Bolero Rulebook“)295. Příručka je závazná pro všechny subjekty, které
tento souhlas poskytly a to vždy, když provádí transakci pomocí systému Bolero.
Bolero se jen částečně řídí Pravidly CMI296, přičemž největší rozdíl představuje
užití centrálního registru, který v Pravidlech CMI absentuje.
Systém tedy operuje prostřednictvím centrálního registru. Prodávající,
který hodlá uzavřít smlouvu o přepravě, si použitím systému Bolero elektronicky
zamluví místo na přepravní lodi a popíše specifika přepravovaného zboží, jsou-li
nějaká. Dopravce obratem vyhotoví elektronický konosament, tzv. „Bolero
konosament“ („Bolero Bill of Lading“, „BBL“), opatří jej elektronickým podpisem
a zašle do centrálního registru. Registr poté zkontroluje elektronický podpis
dopravce, přidá k němu svůj vlastní elektronický podpis, přiřadí mu referenční
číslo a uloží na tzv. záznamu zásilky („consignment record“) veškeré informace
o zásilce včetně elektronického konosamentu. Pak registr zašle Bolero
konosament odesílateli. Jakmile odesílatel potvrdí přijetí Bolero konosamentu,
stává se prvním držitelem konosamentu na záznamu zásilky.
Bolero jedná na základě zpráv mu zaslaných oprávněnými osobami, které
rozeznává na základě digitálního podpisu. Pouze uživatelé s příslušným
oprávněním mají k záznamu zásilky přístup, ať k nahlédnutí do záznamu nebo
k jeho úpravám, pokud jsou k tomu dostatečně autorizovaní. Například, pouze
na pokyn osoby registrované jako držitel Bolero konosamentu, systém Bolero
uvolní přístupové informace, které zašle držitelem určenému novému nabyvateli
konosamentu a zároveň o tomto kroku uvědomí dopravce.
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Přihláška

do

Bolero

Association

je

dostupná

na

http://www.bolero.net/files/appform.htm.
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adrese

Převod probíhá následujícím způsobem: odesílatel nebo držitel BBL
zašle žádost o převod budoucímu nabyvateli BBL skrze centrální registr. Pokud
budoucí nabyvatel BBL přijme žádost, stane se novým držitelem BBL. Třebaže
systém funguje skrze centrální registr, dopravce je informován o každém převodu
BBL, čímž zachovává jednu z výhod CMI pravidel i při existenci registru297.
Co se týče technické platformy, Bolero užívá mezinárodní standard
UN/EDIFACT298, čímž je zajištěno celosvětové kladné přijetí systému
co do způsobu

nakládání

s elektronickými

zprávami.

Samozřejmostí

je,

že všechny zprávy jsou zašifrované, aby byla zajištěna jejich integrita a aby bylo
možné ověřit elektronické podpisy.
Samotná příručka Bolero obsahuje ustanovení o rozsahu své působnosti,
standardizaci

zpráv,

elektronickém

konosamentu,

centrálním

registru,

mechanismu používání elektronického konosamentu při platbě dokumentárním
akreditivem a smluvních právech a povinnostech stran. V neposlední řadě také
příručka činí za účastníky volbu anglického práva jako práva rozhodného299 a určí
nevýhradní působnost anglických soudů pro případné spory, které by měly svůj
původ v použití příručky systému Bolero.
Strany, které uskutečňují transakce pomocí systému Bolero, dále souhlasí
s vydáním elektronické podoby konosamentu a s použitím elektronického
podpisu. Elektronická podoba konosamentu i digitální podpis se považují
za dostatečné, i pokud vnitrostátní právo určitého státu vyžaduje „listinnou
podobu“, „písemnou podobu“, „vlastnoruční podpis“ nebo aby byl dokument
opatřen pečetí či razítkem300.
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5/1996, s.242-243.
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Viz článek 5.7.2. této práce.
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Článek 2.5.2. příručky Bolero.
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Článek 2.2.2. příručky Bolero.
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Bolero konosament je, nebo by měl být, funkčním ekvivalentem
tradičního konosamentu. Jeho opora v právním systému je značně odlišná, právě
proto, že je pouze elektronický a elektronická podoba převažuje nad listinnou
podobou BBL, je-li tato vyhotovena301. Bolero konosament nepodléhá právnímu
režimu mezinárodních úmluv, ale smluvní dohodě stran, které inkorporují
příručku do svých smluvních ujednání. Příručka by měla napomáhat zachování
konosamentu tak, jak je popsaný v mezinárodních pravidlech a zároveň jej
modifikovat takovým způsobem, aby vyhovoval bezpapírovému prostředí302.
Elektronický konosament systému Bolero zachovává všechny funkce
konosamentu, jak je známe a zároveň nám umožňuje využít výhod elektronického
dokumentu. Můžeme říci, že historicky se Boleru podařilo prolomit do té doby
nepřekonatelnou bariéru v dematerializaci přepravních dokumentů. Nevýhodou je
jeho použití na základě smluvních ustanovení, povinnost členství ve sdružení
a fakt, že jeho použití nebylo nikdy testováno soudy.
Vše nasvědčuje tomu, že by jej v případě sporu zkoumaly soudy
anglické303. V Anglii je v současné době platný a účinný zákon COGSA 1992304,
který se ve svém článku 1 (5) vypořádává s problematikou elektronických
dokumentů tak, že zmocňuje ministry („Secretary of State“), aby příslušnými
právními předpisy působnost zákona rozšířili i na elektronické dokumenty
a transakce s nimi. Žádný takový právní předpis ale není dosud účinný.

301
302

Článek 3.9.5. příručky Bolero.
Legal Aspects of a Bolero Bill of Lading, příručka Bolero. Dostupné na adrese

http://www.bolero.net/en/Newsdownloads/articlesordownloads.aspx.
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Článek 2.5.2. příručky Bolero.
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/50/contents.
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Act.

Dostupné

na

adrese

Účinná je ale směrnice o zásadách pro elektronické podpisy305, která
usnadňuje používání elektronických podpisů a přispívá k jejich právnímu uznání.
Dovoluje mimo jiné, aby právní dokumenty byly podepsány on-line a zaručuje306,
aby elektronické podpisy byly přijímány jako důkazy v soudním řízení307.
Směrnice se nevztahuje se na hlediska spojená s uzavíráním a platností smluv
či jiných právních závazků, pokud vnitrostátní právní předpisy upravují
požadavky na jejich formu308.

5.7.4. ACE System
ACE („Automated Commercial Environment“309) je systém představený
Úřadem celním a na ochranu hranic („U.S. Customs and Border Protection“),
spadajícím
amerických

pod
310

Ministerstvo

pro

místní

bezpečnost

Spojených

států

(„USA“). Systém funguje prostřednictvím internetového rozhraní

a v okamžiku, kdy bude plně funkční, by jeho použití mělo být povinné
pro všechny subjekty, které importují zboží do Spojených států amerických,
a to jak po moři, tak po pozemních komunikacích nebo letadlem. Systém měl být
původně plně implementován do roku 2010311, ale v současnosti312 je podle
oficiálního vyjádření úřadu celního a na ochranu hranic stále ve fázi testování313.
305

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách

Společenství

pro

elektronické

podpisy.

Dostupné

na

adrese

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:CS:HTML.
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Článek 3 směrnice.

307

Článek 5 (1) (b) a 5 (2) směrnice.

308

Článek 1 směrnice.
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Oficiální webové stránky dostupné na adrese http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/.
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2012,
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Summary,
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na

adrese
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Vzhledem k tomu, že ACE vzniká pod dikcí úřadů USA, dá se předpokládat,
že jeho primárním cílem nebude podpora a usnadnění světového obchodu.
Celní úřady USA začaly umožňovat použití elektronických dokumentů
v roce 1984 a to pouze pro účely proclení zboží, ostatní úřady, se kterými musel
dovozce jednat314, vyžadovaly dokumenty listinné315.
Hlavním hnacím motivem prosazení systému byl samozřejmě celní
příjem USA. Clo se vyměřuje na základě hodnoty zboží, které má být přepraveno
přes hranice a prokazuje se obvykle fakturou. Fakturu je pro účely přepravy zboží
přes hranice možné nezákonně modifikovat, resp. podvodně upravit, na částku
nižší, než je skutečná hodnota zboží. Tímto postupem se sníží i příjem státu ze cla
z dovozu zboží. Celní úřad prověřuje zboží a jeho hodnotu pouze náhodně anebo
v případě, kdy je rozdíl mezi ve faktuře deklarovanou a skutečnou hodnotou zboží
nápadný. V okamžiku, kdy jsou celním úřadům k dispozici další dokumenty,
mohou na základě kupní smlouvy, výše sjednaného pojištění nebo výše
dokumentárního akreditivu skutečnou cenu zboží jednoduše odhalit. Navíc se dá
předpokládat, že ani dopravce nebude tak často podvádět při deklarování hodnoty
přiváženého zboží.
V roce 2002 pak došlo ke sjednocení veškerých dovozních formalit vůči
všem úřadům USA. Tyto formality jsou nyní splněny elektronickým odevzdáním
jediného dokumentu316. Jedná se o dlouho plánovanou změnu, ale její
implementace byla úspěšně a urychleně prosazena až po 11. září 2001, protože
s sebou přináší rozsáhlá bezpečnostní a kontrolní opatření.
Prohlášení

o

dovozu

do

USA

se

dělo

a

děje

vyplněním

tzv. elektronického manifestu, což je dokument, který představuje seznam

314

Např. FDA, Food and Drug Administration nebo USDA U. S. Department of Agriculture.
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Maritime Transportation Security Act z roku 2002.
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veškerého zboží přepravovaného na určité lodi. Manifest317 vzniká soupisem
všeho zboží, které je zapsané na jednotlivých konosamentech nebo seaway bills.
Manifest musí být odevzdán elektronicky a musí mimo jiné obsahovat informace
o tom, kdo je odesílatelem a příjemcem daného zboží. Úřady USA podle těchto
informací, které musí být odevzdány nejpozději 24 hodin před vyplutím lodi
z přístavu nakládky, rozhodnou nejen o vyměření cla, ale i o tom, zda a které
zboží bude podléhat další prověrce. V průběhu 24 hodinové periody mezi
odevzdáním manifestu a plánovaným vyplutím lodi pak mohou úřady USA
dopravci oznámit, že pokud se rozhodne některé podezřelé zboží přepravit,
nebude mu povolena vykládka, nebo po něm požadovat další informace, pomocí
kterých může prokázat, že je podezřelý náklad neškodný.
Jak je vidět, podpory mezinárodního obchodu nemusí být nutně
elektronizací

přepravní

dokumentace

dosaženo.

USA

argumentují,

že prostřednictvím těchto opatření, díky kterým mají rozsáhlý a komplexní dohled
nad veškerým dovozem do země, mohou lépe bojovat proti terorismu
a organizovanému zločinu. Otázkou ale zůstává, zda výhody, které s sebou
zvýšená kontrolní opatření přináší, vyvažují i ekonomické a tržní nevýhody,
způsobené prodléváním lodí v přístavech a zhutněnými notifikačními povinnostmi
vůči státním úřadům USA. Domnívám se, že USA jsou bohužel natolik silným
subjektem mezinárodního obchodu, že si v podstatě mohou diktovat podmínky,
za kterých budou importéři do země zboží zasílat.
Dalším očekávaným krokem je úplná implementace systému ACE, který
má v budoucnu nahradit stávající, výše popsaný režim dovozu. ACE bude
shromažďovat veškeré informace poskytnuté dopravci skrze jimi podané
manifesty, tj. všechny konosamenty, pod kterými je přepravované veškeré zboží
přepravované do USA. Všichni importéři budou povinnými participanty systému.
ACE a informace, které obsahuje o dané přepravě, budou přístupné odesílateli,
příjemci, dopravci, celním agenturám, bankám, pojišťovnám a všem dalším
osobám uvedeným v manifestu.
317

Viz článek 4. 3. této práce.
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Nadstavbou ACE, kterou nemá stávající systém, je možnost zadržení
zboží. Nyní mohou všechny státní úřady v systému evidované zboží zadržet nebo
pozdržet jeho přepravu, což budou moci i pod ACE. Novinkou ale je, že tento
krok budou moci učinit všechny subjekty, které mají na přepravě určité zásilky
zájem a jako takové jsou uvedeny v konosamentu, s výjimkou celních brokerů.
Pokud některý z oprávněných subjektů své právo na zadržení zboží uplatní, zboží
nebude uvolněno a doručeno, dokud tento subjekt, zadržovací úkon neodvolá.
Elektronický konosament evidovaný v ACE bude možné volně převádět.
Tímto bude papírová podoba konosamentu nahrazena a substituována jeho
elektronickou podobou, přičemž zůstane zachována jeho převodní funkce. Jako
bonus by mělo být možné nechat případnému kupujícímu k dispozici pouze část
informací z konosamentu, čímž může být zastřena pravá identita prodávajícího
vůči kupujícímu, ne však vůči úřadům USA.
S těmito modifikacemi by měl systém pomoci jak americkým úřadům,
tak subjektům s účastí na mezinárodním obchodě, kterým nově přinese nejen
povinnost sdělit informace státní autoritě ale zároveň i možnost systému využít
ve svůj prospěch tím, že zcela nahradí přepravní dokumenty. Vzhledem k tomu,
že do systému mají přístup i dopravci, nemusí po příjemci zboží požadovat žádné
přepravní dokumenty a mohou zboží vydat na základě pouhé identifikace
příjemce. Navíc se vyvarují rizika vydání zboží špatné osobě, pokud by indosace
konosamentu neproběhla řádně. Banky, které mají také do systému přístup, budou
v případě dokumentární platby moci zkontrolovat, zda konosament splňuje
požadavky pro zaplacení kupní ceny rychleji a efektivněji touto digitální cestou.
Neméně užitečná je úspora na nákladech za přepravní dokumenty.
V současné době stojí vydání papírového konosamentu až 100 USD318 a využitím
elektronické podoby konosamentu by se náklady značně snížily, třebaže v tento
318
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okamžik není zřejmé, zda a jak vysoký poplatek bude nutné za povinné využití
systému ACE uhradit.
Závěrem je třeba dodat, že obdobné a analogicky uspořádané systémy
začínají fungovat i v jiných státech. Například v Kanadě se uplatní velmi podobný
systém319, stejně jako v Austrálii320. Mezinárodní rámec těchto opatření můžeme
spatřovat v dokumentu Světové celní organizace321 nazvaném Rámec standardů
sloužících k zabezpečení a usnadnění světového obchodu („Framework
of Standards to Secure and Facilitate Global Trade“)322 z května 2007.
Ten vznáší podobné požadavky na informační a notifikační povinnosti dopravců,
jako vyžaduje ACE. Veškeré informace mají být taktéž uvedeny v manifestu.
Je proto docela možné, že v budoucnu bude jednoty elektronického konosamentu
dosaženo ne díky potřebám trhu, ale z rukou státních autorit.

Závěr
V rámci výzkumu tématu této práce jsem zjistila, že námořní přepravní
dokumenty jsou velmi živou součástí mezinárodního obchodu. V současné době
prodělávají rychlý vývoj. Kopírují změny mezinárodního obchodu samotného
a simultánně dynamicky mění svou podobu, kterou si uchovávaly po staletí. Musí
se adaptovat na zvýšené užívání multimodální přepravy, přepravy ode dveří
ke dveřím i na enormní nárůst rychlosti a kapacity přepravy. Zároveň také musí
vyhovět požadavkům, které na ně kladou uživatelé zvyklí na používání
elektronických dokumentů v každodenním životě.

319

Advance Commercial Information kanadského úřadu Canada Border Services Agency.

Oficiální informace dostupné na adrese http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/aci-ipec/menu-eng.html.
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Integrated System australského úřadu Australian Customs and Border Protection Service.

Oficiální informace dostupné na adrese http://www.cargosupport.gov.au/site/page5950.asp.
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Jak je obvyklé, vyhovující právní úprava přichází až poté, co je potřeba
nové úpravy určena praxí. V oblasti přepravních dokumentů se tak stalo nárůstem
užití přepravních dokumentů alternativních k tradičnímu přepravnímu dokumentu
– konosamentu. Tyto alternativy zpravidla nabízejí vyšší flexibilitu ohledně
ujednání, která v nich mohou být obsažena a ohledně nakládání s těmito
dokumenty. Postrádají naopak jistotu, kterou konosamentu poskytuje celosvětově
uznávaný statut cenného papíru a tím i kogentní právní úprava. Tímto
je konosament jedinečný a schopný nabídnout uživatelský komfort, který u jiných
přepravních dokumentů nelze nalézt.
Konkurenceschopnost klasického konosamentu vůči novým formám
přepravních dokumentů v současné době upadá, protože jeho výhradně listinná
podoba je v dnešní době značně zastaralá. Je však možné ji rapidně zvýšit
modernizací konosamentu, resp. umožněním použití elektronického konosamentu.
Jedná se o proces, který si současný stav mezinárodní přepravy žádá a který
je dle mého názoru nevyhnutelný.
Obdobným řešením by bylo přiznání statutu cenného papíru jinému
přepravnímu dokumentu, než je konosament – například vznikem převoditelného
seaway bill. Obávám se ale, že by tato varianta byla mnohem obtížnější
a vyžadovala delší čas, protože všichni účastníci světového obchodu by museli
takovému dokumentu statut cenného papíru přiznat.
Proces, kdy se mění podoba stávajícího cenného papíru z listinného
na elektronický, je o poznání kratší a jednodušší. Mimo jiné i proto, že většina
právních řádů již dematerializované cenné papíry zná a užívá. Třebaže tyto cenné
papíry nemusí být zatím konosament, bude se bezpochyby jednat o rychlejší
a efektivnější řešení.
Jak vyplývá z výše uvedeného, je již velmi dobře možné nahradit
papírovou podobu konosamentu jeho elektronickým nástupcem. Právní základ
sice není vždy a všude zcela jednoznačný, ale tento problém je možné úspěšně
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překonat. Důkazem tomu mohou být systémy podporující elektronickou podobu
konosamentu, které vznikají na celém světě.
Přetrvávající

problémy

pro

úplný

přechod

k elektronickému

konosamentu jsou dle mého názoru dva. Prvním je, že každá smlouva o přepravě,
která probíhá na mezinárodní úrovni, musí být v souladu s nejméně dvěma
vnitrostátními právními řády – a to právními řády státu odeslání a státu doručení
zboží. Každý z těchto právních řádů může mít odlišné nároky na formu a podobu
přepravních dokumentů. Některé právní řády mohou např. přímo vyžadovat
přepravní dokumenty písemné nebo listinné, nebo mohou jejich listinné
vyhotovení vyžadovat nepřímo, například požadavkem na vlastnoruční podpis
nebo třeba povinností zaplatit clo pomocí kolkových známek, které je třeba
na konosament nalepit.
Do doby, než právní řády všech států participujících na mezinárodním
obchodu přijmou příslušnou legislativu umožňující užití elektronických
přepravních dokumentů, nelze elektronický konosament a jeho výhody užívat
celosvětově. Zároveň jsem přesvědčena, že všechny právní řády světa budou
muset dříve nebo později takovou legislativu přijmout. Poslední vývoj naznačuje,
že pokud by tak neučinily, nebudou brzy moci do některých ekonomik vůbec
dovážet. Tím je na zákonodárce vyvíjen silný tlak a měli by být k přijetí
příslušných právních předpisů dostatečně motivováni.

Také mezinárodní pravidla o konosamentech a snaha o jejich jednotný
výklad také podporují užití elektrického konosamentu. Nejprogresivnější
Rotterdamská pravidla nicméně nejsou celosvětově užívána a naprostá většina
obchodu se řídí Haagskými nebo Haagsko-Visbyjskými pravidly, která vzhledem
k době svého vzniku s elektronickou podobou konosamentu ani počítat nemohla.
S ohledem na skutečnost, že ratifikace Rotterdamských pravidel postupuje jen
velmi pomalu, jestli vůbec, je přijetí vnitrostátní legislativy schůdnější a rychlejší
cestou k elektronickým přepravním dokumentům.
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Další překážkou vedoucí k výhradnímu používání elektronického
konosamentu, je síla zvyku některých účastníků mezinárodního obchodu užívat
výhradně listinnou podobu konosamentu. Dopravci tak budou muset ponechat
možnost užití papírového konosamentu pro ty, kteří ji upřednostňují. Jak dlouho
bude tento stav trvat a kdy bude tato psychologická bariéra překonána, není jasné.
Zajímavou paralelu nabízí srovnání s chováním starých Egypťanů z doby
před pěti tisíci let. Ti používali nádoby vytvořené z tykve na uchování a přepravu
vody, vína, oleje a dalších tekutin. Protože je plod tykve zespoda kulatý, musely
být tyto nádoby umístěny v písku nebo být jinak podložené, aby stály a tekutina
z nich nevytékala. Když pak Egypťané začali vyrábět hliněné nádoby, nejprve
je vyráběli s vypouklými dny323, tedy v podobě, na kterou byli zvyklí po dlouhá
staletí. Až později si uvědomili, že je pro ně výhodnější vymodelovat dna plochá,
která nepotřebují žádnou dodatečnou podporu.
Uživatelé elektronického konosamentu sami musí přijít výhody užívání
dematerializovaného

konosamentu

a

umožnit

přepravním

dokumentům,

aby se zformovaly do co nejvýhodnější podoby.

323

GRÖFORS, K. Towards sea waybills and electronic documents. Akademiförlaget, 1991.
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Seznam zkratek
ACE

- Systém Automated Commercial Environment

BBL

- konosament vydaný v systému Bolero

B/L

- konosament (bill of lading)

C/P

- charterparty

CMI

- Mezinárodní výbor pro námořní právo (Comite
Maritime International)

EDI

-

Elektronická

Výměna

Dat

(Electronic

Data

Intercharge)
FIATA

- Mezinárodní federace svazů zasílatelů (Fédération
Internationale

des

Associations

de

Transitaires

et Assimilés)
Hamburská pravidla

- Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, New York
6. března 1978

Haagská pravidla

- Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci
konosamentů, Brusel 25. července 1924

Haagsko-Visbyjská

- Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení

pravidla

některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 23.
února 1968

HPK/HVP

- Haagská pravidla o konosamentech a HaagskoVisbyjská pravidla o konosamentech

obchodní zákoník

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Pravidla CMI

- Pravidla CMI o elektronických konosamentech, CMI
Rules on Electronic Bills of Lading

Rotterdamská

- Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách

pravidla

o mezinárodní přepravě zboží zcela či zčásti po moři,
23. září 2009 (Rotterdamská pravidla)

Římská úmluva,

- Římská úmluva z roku 1980 o právu rozhodném

Úmluva

pro závazkové vztahy ze smluv

Řím I, Nařízení

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
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č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy
SDR

- zvláštní práva čerpání (special drawing rights)

UCP 600

- jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární
akreditivy, revize 2007 (Uniform Customs and Practice
for Documentary Credits)

UN/EDIFACT

- pravidla OSN pro Elektronickou Výměnu Dat

USA

- Spojené státy americké

Ústava

- zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zákon o archivnictví

- zákon č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

zákon
o elektronickém
podpisu
zákon

o

cenných - zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění

papírech

pozdějších předpisů

ZMPS

- zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Nový ZMPS

- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém

Ženevské úmluvy

- Úmluva o jednotném směnečném zákonu; Úmluva
o jednotném šekovém zákonu; Úmluva o kolizních
normách a Úmluva o poměru poplatkových zákonů
ke směnečnému a šekovému právu.
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