
Abstrakt 

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

Právní úprava vztahů vznikajících při mezinárodní letecké dopravě se rozvíjí 

stejně rychle jako se rozvíjí letecká doprava sama. Během posledních několika desítek 

let se razantně zvýšily požadavky nejen na bezpečnost leteckého provozu, ale rovněž 

na zajištění komfortu cestujících a co nejvyššího standardu jejich práv. Smyslem této 

práce je podat čtenáři přehled právních předpisů nejzásadnějších pro uplatňování práv 

cestujících, dojde-li ke škodě při mezinárodní letecké dopravě, okolnosti přijetí těchto 

právních předpisů, a zároveň srovnání rozsahu práv cestujících nejenom v čase, ale i 

geograficky – především na mezinárodní a evropské úrovni. 

Na mezinárodní úrovni udala směr regulace letecké dopravy ve vztahu 

k cestujícím již v roce 1929 Varšavská úmluva. Jejím zásadním přínosem je zejména 

unifikace dvou základních oblastí – odpovědnosti dopravce a náležitostí dopravních 

dokumentů. Rozvoj mezinárodní letecké dopravy si o několik let později vyžádal 

modernizaci některých ustanovení Varšavské úmluvy. V roce 1955 tak došlo ke 

změně úmluvy Haagským protokolem zjednodušujícím požadavky na náležitosti 

dopravních dokumentů a zdvojnásobujícím limity odpovědnosti dopravce za škody 

způsobené cestujícím. Působnost úmluvy byla v roce 1961 dále rozšířena 

Guadalajarskou úmluvou rovněž na charterové lety. Komplex těchto a dalších v této 

práci uvedených mezinárodních smluv bývá společně označován jako tzv. Varšavský 

systém. 

Dne 4. listopadu 2003 nabyla účinnosti Montrealská úmluva, jež nahrazuje 

instrumenty Varšavského systému, modernizuje je a sjednocuje do jediného 

dokumentu. Ani po jejím přijetí ovšem nelze úpravu mezinárodní letecké dopravy 

považovat za zcela unifikovanou, neboť stále existuje řada států – signatářů 

Varšavské úmluvy, jež Montrealskou úmluvu neratifikovaly. Tyto státy se dále řídí 

jednotlivými úmluvami Varšavského systému. Dokud všechny tyto státy neratifikují 

Montrealskou úmluvu, budou vedle sebe existovat dva odlišné systémy – varšavský a 

montrealský. 

K těm se navíc přidávají právní akty přijaté evropským zákonodárcem. Mezi 

nejvýznamnější z nich s ohledem na posílení práv cestujících v mezinárodní letecké 



dopravě patří nařízení Rady (ES) č. 295/91 na ochranu cestujících, jimž byl proti 

jejich vůli odepřen nástup na palubu letadla. Toto nařízení bylo později nahrazeno 

nařízením Rady č. 261/2004, jež působnost původního nařízení rozšiřuje i na případy 

zrušení letu a zpoždění. Rozšíření odpovědnosti dopravce o poslední ze zmíněných 

škodných událostí s sebou ovšem v praxi přineslo řadu problémů. Nejasný byl totiž od 

počátku vztah nařízení k Montrealské úmluvě. Jasno do této otázky vnesl až SDEU. 

Opomenout nelze ani nařízení Rady (ES) č. 2027/97 (novelizované v roce 2002 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002). Jeho charakter je ve 

vztahu k Montrealské úmluvě prováděcí. Přijetím nařízení měla být zajištěna 

rovnocenná ochrana cestujících využívajících leteckou dopravu jak mezinárodní, tak 

vnitrostátní. 

 

 


