
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

Tereza Odstrčilíková 

 

 

 

 

 

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

Katedra: Katedra obchodního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30. března 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně a že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 30. března 2016 

 

 

Tereza Odstrčilíková 

 



 

 

Obsah 

Seznam použitých zkratek .......................................................................................... 1	

Úvod .............................................................................................................................. 3	

Téma práce ........................................................................................................................... 3	
Struktura práce ................................................................................................................... 3	
Metodika práce .................................................................................................................... 4	

1	 Právo mezinárodní letecké dopravy ..................................................................... 5	
1.1	 Vymezení základních pojmů ..................................................................................... 5	

1.1.1	 Doprava ................................................................................................................ 5	
1.1.2	 Mezinárodní letecká doprava ................................................................................ 5	
1.1.3	 Letecké právo ....................................................................................................... 6	

1.2	 Smluvní odpovědnost ................................................................................................. 7	
1.2.1	 Pojem odpovědnosti ............................................................................................. 7	
1.2.2	 Subjektivní a objektivní odpovědnost .................................................................. 7	
1.2.3	 Odpovědnost ve vztahu k dopravci ...................................................................... 8	
1.2.4	 Funkce odpovědnosti ............................................................................................ 9	
1.2.5	 Dokazování ........................................................................................................... 9	

2	 Způsob právní úpravy ......................................................................................... 11	
2.1	 Přehled způsobů právní úpravy ............................................................................. 11	
2.2	 Mezinárodní smlouvy .............................................................................................. 11	
2.3	 Evropské právní předpisy ....................................................................................... 13	
2.4	 Vnitrostátní právní předpisy .................................................................................. 14	

2.4.1	 Základní charakteristika ..................................................................................... 14	
2.4.2	 Letecký zákon ..................................................................................................... 14	
2.4.3	 Zákon o mezinárodním právu soukromém ......................................................... 14	
2.4.4	 Občanský zákoník ............................................................................................... 15	

2.5	 Přepravní zvyklosti .................................................................................................. 16	
2.6	 Smluvní ujednání a mimosmluvní prohlášení ....................................................... 16	
2.7	 Judikatura ................................................................................................................ 17	
2.8	 Právní předpisy mezinárodních organizací ........................................................... 17	

3	 Prameny práva mezinárodní letecké dopravy .................................................. 19	
3.1	 Přehled nejvýznamnějších pramenů ...................................................................... 19	
3.2	 Počátky regulace mezinárodní letecké dopravy .................................................... 19	
3.3	 Mezinárodní smlouvy .............................................................................................. 20	



 

 4 

3.3.1	 Pařížská úmluva a Chicagská úmluva ................................................................ 20	
3.3.2	 Varšavský systém .................................................................................................. 22	
3.3.3	 Montrealská úmluva ............................................................................................. 34	
3.4	 Evropské právní předpisy ....................................................................................... 44	
3.4.1	 Význam letecké dopravy v EU ............................................................................. 44	
3.4.2	 Počátky regulace evropské letecké dopravy ....................................................... 46	
3.4.3	 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ............................................................................ 48	
3.4.4	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 .............................. 49	
3.4.5	 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 889/2002 ....................................................................................................... 53	

4	 Práva cestujících a dalších osob v jednotlivých případech škodných událostí

 57	
4.1	 Základní charakteristika ......................................................................................... 57	
4.2	 Smrt, zranění nebo jiné poškození na těle ............................................................. 57	

4.2.1	 Varšavský systém ............................................................................................... 57	
4.2.2	 Montrealská úmluva ........................................................................................... 60	
4.2.3	 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

889/2002 ......................................................................................................................... 62	
4.3	 Zničení, ztráta a poškození zavazadla .................................................................... 63	

4.2.1	 Varšavský systém ............................................................................................... 63	
4.2.2	 Montrealská úmluva ........................................................................................... 65	
4.2.3	 Nařízení Rady (ES) 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 889/2002 ............................................................................................................. 66	
4.4	 Zpoždění letu ............................................................................................................ 67	

4.3.1	 Varšavský systém ............................................................................................... 67	
4.3.2	 Montrealská úmluva ........................................................................................... 68	
4.3.3	 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 889/2002 ............................................................................................................. 68	
4.3.4	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ............................... 69	

4.5	 Zrušení letu ............................................................................................................... 72	
4.4.1	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ............................... 72	

4.6	 Odepření nástupu na palubu letadla ...................................................................... 75	
4.5.1	 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 .......................................................................... 75	
4.5.2	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ............................... 76	

4.7	 Změna třídy .............................................................................................................. 79	
4.6.1	 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 .......................................................................... 79	



 

 5 

4.6.2	 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ............................... 79	

5	 Závěr ..................................................................................................................... 80	

Seznam použité literatury ......................................................................................... 83	

Abstrakt ...................................................................................................................... 89	

Abstract ....................................................................................................................... 90	

Klíčová slova ............................................................................................................... 92	

 

 



 

 1 

Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

ČSA  České aerolinie 

ECU  European Currency Unit (evropská měnová jednotka) 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EP  Evropský parlament 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

Guadalajarská 
úmluva 

 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 
letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním 
dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 

Guatemalský 
protokol 

 Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení 
některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 
podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929, novelizovaná 
Protokolem podepsaným dne 28. září 1955, podepsaný 
v Guatemala City dne 8. března 1971 

Haagský protokol  Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení 
některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 
podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 

Chicagská úmluva  Úmluva o mezinárodním civilním letectví 

IATA  The International Air Travel Association  

(Mezinárodní sdružení leteckých dopravců)  

ICAO  The International Civil Aviation Organisation 
(Mezinárodní organizace pro civilní letectví) 

Letecký zákon  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpis§ 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

Montrealská 
úmluva, MÚ 

 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 
letecké přepravě 

Nařízení  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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Evropského 
parlamentu a Rady 
(ES) č. 261/2004 

č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví 
společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení 
nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje 
nařízení (EHS) č. 295/91 

Nařízení 
Evropského 
parlamentu a Rady 
(ES) č. 889/2002 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého 
dopravce v případě nehod 

Nařízení 
Evropského 
parlamentu a Rady 
(ES) č. 1008/2008 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných 
pravidlech pro provozování leteckých služeb ve 
Společenství 

Nařízení Rady 
(EHS) č. 295/91 

 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, 
kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za 
odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě 

Nařízení Rady (ES) 
č. 2027/97 

 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o 
odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod 

Občanský zákoník  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Pařížská úmluva, 
PÚ 

 Úmluva o úpravě letectví 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SDR  Special Drawing Rights (zvláštní práva čerpání) 

Společenství, ES  Evropské společenství 

USA  Spojené státy americké 

USD  Americký dolar 

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

Varšavská úmluva, 
VÚ 

 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 
letecké dopravě 

    
  



 

 3 

Úvod 

Téma práce 

Tato práce analyzuje a srovnává právní úpravu vybraných otázek regulace 

mezinárodní letecké dopravy. Vzhledem ke konstantnímu rozvoji mezinárodní letecké 

dopravy, růstu její oblíbenosti mezi uživateli a tedy i každoročně se zvyšujícímu 

počtu přepravených osob, se jedná o téma velmi aktuální. 

S počtem přepravených osob ovšem konstantně roste i počet způsobených nehod a 

škod vzniklých v jejich důsledku. Těmto škodám ani při vynaložení veškeré odborné 

péče nelze zcela zabránit. Selžou-li však veškerá preventivní opatření, má být dalším 

krokem alespoň zmírnění negativních dopadů na poškozené osoby.  

Tato práce se zaměřuje zejména na práva osob poškozených při mezinárodní 

letecké dopravě. Omezuje se ovšem pouze na ta jejich práva, jež vznikla ex contractu. 

Zcela stranou je tak ponechána problematika odpovědnosti provozovatele letadla vůči 

osobám na dopravní smlouvě nezúčastněným, dojde-li například k pádu letadla a 

v jeho důsledku ke vzniku škody na zemi. 

Vzhledem ke svému omezenému rozsahu se práce nezabývá leteckou dopravou 

nákladu. Opomenuty zůstávají rovněž další otázky, jako ochrana osobních údajů 

cestujících, práva osob se zdravotním postižením, ochrana cestujících před šířením 

nakažlivých nemocí a mnohé další. 

Struktura práce 

Z hlediska struktury se práce člení na celkově pět kapitol. V první z nich je 

vysvětlen význam pojmů, jež jsou pro tuto práce nejzásadnější, a s nimiž v dalších 

kapitolách dále pracuje. Druhá kapitola uvádí přehled způsobů právní úpravy vztahů 

vznikajících při mezinárodní letecké dopravě. Ve třetí kapitole už je pojednáno 

o konkrétních pramenech práva mezinárodní letecké dopravy, tedy zejména o 

Varšavské a Montrealské úmluvě a o vybraných právních předpisech EU. Čtvrtá 

kapitola pak podává přehled práv cestujících, jež mu vzniknout v případech 

jednotlivých škodných událostí. Shrnutí a zhodnocení aktuální právní úpravy 

mezinárodní letecké dopravy je předmětem páté a zároveň poslední kapitoly této 

práce. 
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Metodika práce 

Při zpracování tématu byla použita zejména metoda analytická, deskriptivní a 

metoda komparativní. Metoda syntetická je pak charakteristická pro kapitolu čtvrtou, 

jež ve svých jednotlivých částech dává čtenáři ucelený náhled na vývoj právní úpravy 

v jednotlivých případech vzniku škodné události. 

Práce čerpá zejména z právních předpisů, judikatury, domácí i zahraniční 

literatury, ze souvisejících dokumentů přijatých na půdě EU a rovněž z internetových 

zdrojů. 
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1 Právo mezinárodní letecké dopravy 

1.1 Vymezení základních pojmů 

1.1.1 Doprava 

Pojem doprava je vymezován jako „jako činnost spjatá s cílevědomým 

přemísťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a 

prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií.“1 

Vyjdeme-li z této definice, můžeme dopravu dále členit na dopravu osob a věcí, 

dopravu vnitrostátní a mezinárodní, anebo podle užití dopravních prostředků na 

dopravu silniční, říční, námořní a leteckou. Uvedené členění není zcela bez významu, 

neboť každý druh dopravy s sebou nese určitá specifika, ke kterým zákonodárce 

musel při tvorbě právních norem nutně přihlédnout. 

1.1.2 Mezinárodní letecká doprava 

Samotný pojem mezinárodní letecké dopravy je vymezován nejen v literatuře, ale 

ve většině případů rovněž samotnými právními předpisy.2 S různými odchylkami se 

jím v obecné rovině rozumí doprava, při níž letecká trať vede přes území cizího státu 

nebo na území cizího státu končí.3  

Letecká doprava se těší popularitě zejména z důvodu její rychlosti, které doprava 

jinými prostředky jen těžko může konkurovat, a schopnosti překonávat dlouhé 

vzdálenosti bez ohledu na geografické překážky.4 Právě to vtiskuje letecké dopravě 

její mezinárodní charakter. 

Odvětví mezinárodní letecké dopravy se konstantně rozvíjí. Jen v roce 2014 bylo 

přepraveno přibližně 3,2 bilionu cestujících, tedy zhruba o 5% více než v roce 2013. 

S růstem počtu přepravených osob ovšem rok od roku roste i počet způsobených 

nehod. Konkrétně rok 2014 se zařadil mezi ty nejtragičtější. Při letecké dopravě v 

něm přišlo o život celkem 904 osob. Nutno dodat, že se jedná o číslo nadprůměrné, na 

němž má velký podíl dosud neobjasněné zmizení letounu MH 370, jehož pasažéři se 
                                                
1 PERNICA, Petr. Doprava a zasílatelství. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2001, s. 27. 
2 Viz ustanovení čl. 1 odst. 2 Varšavské úmluvy, čl. 1 Chicagské úmluvy, čl. 1 Haagského protokolu, či čl. 1 
odst. 2 Montrealské úmluvy. 
3  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 227. 
4 Tamtéž, s. 222. 
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v tuto chvíli již považují za zemřelé, a sestřelení letounu MH 17 stejné společnosti 

Malaysia Airlines.5  

Přestože je zajištění bezpečnosti letecké dopravy a vysokého standardu ochrany 

cestujících prioritou při tvorbě právních norem, škodám způsobených při letecké 

dopravě nelze zcela zabránit. Pokud ovšem selžou preventivní opatření, mělo by být 

dalším krokem alespoň zmírnění negativních dopadů na poškozené osoby. 

1.1.3 Letecké právo 

V literatuře se mnohdy můžeme setkat s pojmem letecké právo (air law). O jeho 

definici se dosud pokoušela řada autorů. S různými obměnami jej vymezují jako 

soubor zvláštních právních norem, které mají vztah zejména k letecké dopravě, 

letadlům a vzdušnému prostoru.6 

Objevili se dokonce pokusy o definování českého leteckého práva jako souboru 

právních norem upravujících právní vztahy v oblasti českého civilního letectví. 7 

Nejednota názorů panuje o jeho postavení jako autonomního odvětví práva. 

Zastánci samostatného postavení leteckého práva v systému právních norem vychází 

zejména z přesvědčení, že letecké právo splňuje veškeré požadavky pro to, aby se 

stalo samostatným odvětvím – konkrétně novost materie, zvláštnosti zásad a úplnost 

systému.8 

S tímto názorem však nelze souhlasit. Na letecké právo je vždy nutné nahlížet 

v jeho širších souvislostech. Právní vztahy vznikající při letecké dopravě souvisí a 

zasahují do celé řady právních odvětví, ať už se jedná o mezinárodní právo veřejné 

v případě otázek státní suverenity či vzniku mezinárodních organizací, mezinárodní 

právo soukromé při řešení kolizních otázek, dotýkají se rovněž norem práva 

občanského, správního a v neposlední řadě práva trestního. 

                                                
5  Safety Record (2015 Edition) [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_Safety_Report_2015_Web.pdf. 
6  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 224. 
7 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Vyd. 1. Praha: 
LexisNexis, 2005, s. 9-10. 
8  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 224. 
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1.2 Smluvní odpovědnost 

1.2.1 Pojem odpovědnosti 

Autorka považuje za vhodné alespoň krátce věnovat pozornost obecným otázkám 

souvisejícím s institutem odpovědnosti a konkrétní úpravu odpovědnosti leteckých 

dopravců tak zasadit do širšího kontextu, zejména s ohledem na obecnou úpravu 

obsaženou v normách občanského práva. Vymezení základních pojmů a východisek 

občanskoprávní úpravy odpovědnosti není zcela bez významu, neboť na ně bude dále 

navázáno v nadcházejících kapitolách. 

Právní odpovědnost bývá vymezována jako zvláštní druh právního vztahu, který 

vzniká v důsledku porušení právní povinnosti, a spočívá ve vzniku nové povinnosti 

sankční povahy.9 

Byla-li původní právní povinnost založena smlouvou, zakládá její porušení 

smluvní odpovědnost. V době uzavření závazku však tato odpovědnost ještě 

neexistuje, ale pouze hrozí. Strana závazku se odpovědnou stane až v případě, neplní-

li dobrovolně povinnosti, ke kterým se smluvně zavázala.10 

Smluvní odpovědnost můžeme v obecné rovině vymezit těmito znaky: 

a) existence právní povinnosti, 

b) porušení právní povinnosti, 

c) vznik újmy, 

d) příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem 

újmy (kauzální nexus), a eventuálně 

e) zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti. 

1.2.2 Subjektivní a objektivní odpovědnost 

Přítomnost posledního ze znaků, jež je zahrnut v uvedeném výčtu, vyjadřuje 

psychický stav odpovědného subjektu k jeho protiprávnímu jednání a následku, a je 

                                                
9 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 142. 
10 Zde je třeba upozornit na nejednotnost názorů, zdali je osoba občanského práva odpovědná za to, že svou 
povinnost splní, nebo naopak, zdali odpovídá za nesplnění svého závazku, resp. za jeho porušení se vznikem 
následné újmy. Praxe se přiklání ke druhé z těchto koncepcí, neboť plní-li někdo náležitě všechny své 
občanskoprávní povinnosti, není důvod jej postihovat jakoukoliv odpovědností v právním smyslu. Viz DVOŘÁK, 
Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, BERAN, Karel, ELISCHER, David, FRINTA, Ondřej, 
FRINTOVÁ, Dita, LIŠKA, Petr, MACKOVÁ, Alena, PAUKNEROVÁ, Monika, PLÍVA, Stanislav, SALAČ, 
Josef, ŠUSTEK, Petr, THÖNDEL, Alexandr, TOMÁŠEK, Michal, WINTEROVÁ Alena, ZOULÍK, 
František. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2013, Díl 1, s. 351. 
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zároveň kritériem pro rozlišování odpovědnosti subjektivní a odpovědnosti 

objektivní.11  

Je-li v konkrétním případě přítomen, bude se jednat o odpovědnost subjektivní 

neboli odpovědnost za zavinění. Odpovědnému subjektu v takovém případě bývá 

dána možnost vyvinění se – exkulpace. Naopak je-li odpovědnost subjektu založena 

bez ohledu na jeho zavinění, hovoříme o odpovědnosti objektivní, někdy též 

označované jako odpovědnost za riziko.  

O prostou objektivní odpovědnost se jedná, je-li odpovědnému subjektu dána při 

splnění konkrétních podmínek možnost liberace. Nepřipouští-li se taková možnost, 

hovoříme o objektivní odpovědnosti absolutní.12 

V moderních občanskoprávních úpravách tvoří tyto dva druhy odpovědnosti 

funkční celek, v jehož rámci se vzájemně doplňují, nestojí proti sobě jako 

protichůdné. Rozdíly mezi nimi se navíc v praxi často stírají, zřejmě nejpatrněji v 

případě rozlišování odpovědnosti za presumované zavinění a objektivní odpovědnosti. 

1.2.3 Odpovědnost ve vztahu k dopravci 

Obecně lze říci, že odpovědnost dopravce za způsobenou újmu je v porovnání 

s odpovědnostní podle obecných ustanovení občanského práva koncipována mnohem 

přísněji. Má to své opodstatnění. Rovnováha mezi smluvními stranami je fakticky 

deformována silnějším postavením dopravce. Ten ve smluvním vztahu vystupuje jako 

profesionál znalý svého oboru a rizik s ním spojených.  

Neméně podstatným důvodem je i omezená možnost poškozeného zjistit 

konkrétní příčinu vzniku škodné události. S přihlédnutím k současnému stavu rozvoje 

dopravy, zdokonalování techniky a zvyšování bezpečnosti leteckého provozu jsou tak 

přísnější nároky na dopravce zcela opodstatněné.13 

                                                
11 V této souvislosti je třeba si uvědomit, že odpovědným subjektem je v řadě případů právnická osoba (dopravce). 
Její „psychický vztah“ k protiprávnímu jednání a jeho následkům pak bude nutno posoudit z hlediska psychického 
vztahu fyzických osob, které za právnickou osobu jednají. 
12 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, BERAN, Karel, ELISCHER, David, FRINTA, 
Ondřej, FRINTOVÁ, Dita, LIŠKA, Petr, MACKOVÁ, Alena, PAUKNEROVÁ, Monika, PLÍVA, Stanislav, 
SALAČ, Josef, ŠUSTEK, Petr, THÖNDEL, Alexandr, TOMÁŠEK, Michal, WINTEROVÁ Alena, ZOULÍK, 
František. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2013, Díl 1, s. 356. 
13 PAUKNEROVÁ, Monika. Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 37. 
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1.2.4 Funkce odpovědnosti 

Institut odpovědnosti zastává řadu funkcí. Na prvním místě je to jeho funkce 

uhrazovací (reparační), jejímž účelem je účinně a zároveň urychleně zabezpečit 

obnovu narušené majetkové rovnováhy. Podle charakteru vzniklé újmy spočívá buď 

v uvedení do předešlého stavu (naturální restituce), a není-li to možné, v poskytnutí 

úhrady v penězích (peněžitá materiální kompenzace). Byť je vždy nejlépe škodám 

předcházet než je následně napravovat, zachovává si právě tato funkce rozhodující 

úlohu. 

V případě vzniku nemajetkové újmy má nejvýznamnější vliv funkce satisfakční, 

jež spočívá v poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Cílem je tak zejména zmírnit 

následky vzniklé nemajetkové újmy, kterou poškození mohou leckdy pociťovat ještě 

nepříznivěji než újmy majetkové. Forma odčinění může být různá, ať už spočívá 

v plnění v penězích, nebo v jiném způsobu, který se v daném případě jeví jako 

dostatečně účinný. Tato funkce plní důležitou roli zejména v případech odpovědnosti 

dopravce za újmu způsobenou cestujícím při letecké dopravě jejich zraněním nebo 

jiným poškozením na těle, případně za újmu spočívající v duševních útrapách 

blízkých osob v případě způsobení smrti cestujícího.  

Funkcí preventivní se rozumí zejména požadavek kladený na každou osobu, aby 

si vždy počínala natolik rozumně, aby nebyla způsobena nedůvodná újma 

v majetkové či nemajetkové sféře jiných osob.14 Pro dopravce to bude znamenat 

zejména dodržování bezpečnostních pravidel, na jejichž vytváření se soustředí činnost 

mnoha mezinárodních organizací v oblasti letecké dopravy. 

Na závěr, i přes její převažující uplatnění v oblasti práva trestního a správního, 

plní institut občanskoprávní odpovědnosti i funkci represivní. 

1.2.5 Dokazování 

Pravidla dokazování zastávají v procesu vlastní realizace odpovědnostních 

ustanovení zásadní postavení. 

Značnou roli zde hraje rozvržení důkazních povinností. Právní úprava 

odpovědnosti leteckého dopravce se vyznačuje jistými specifiky, danými zejména 

charakterem škodných událostí, k nimž při letecké dopravě dochází. Jejich konkrétní 

                                                
14 Srov. ustanovení §2900 občanského zákoníku. 
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příčiny jsou totiž často jen těžko zjistitelné a není výjimkou, že zůstávají navždy 

neobjasněny. 

Důsledkem je zavedení prakticky jen dvou koncepcí odpovědnosti leteckého 

dopravce – presumovaného zavinění anebo presumpce odpovědnosti. V obou 

případech je to tedy letecký dopravce jako odpovědný subjekt, na němž leží důkazní 

břemeno ohledně jeho nezavinění, popřípadě ohledně existence liberačních důvodů, 

jsou-li v daném případě připuštěny. 

Specifickou roli mají v procesu dokazování rovněž právní domněnky. Ty na 

významu nabývají zejména při vzniku škody v takových případech, v nichž by byla 

její příčina jen obtížně zjistitelná.15  

  

                                                
15 PAUKNEROVÁ, Monika. Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 27. 
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2 Způsob právní úpravy 

2.1 Přehled způsobů právní úpravy 

Na leteckou dopravu je často pohlíženo jako na jednu z nejvíce regulovaných 

oblastí vůbec. Existuje pro to samozřejmě celá řada důvodů. Již v počátcích létání 

vyvstávaly otázky neoprávněného zásahu do vlastnického práva k pozemkům, nad 

nimiž začaly nekontrolovaně přelétávat balóny a vzducholodě, státy se obávaly 

zásahu do jejich svrchovanosti nad vlastním územím a s tím úzce souvisejících 

vojenských a špionážních aktivit, v neposlední řadě bylo rovněž nutné učinit kroky k 

zajištění bezpečnosti letecké dopravy a k ochraně cestujících. 

Letecká doprava je pro svůj charakter nevyhnutelně spjata s přídomkem 

„mezinárodní“. Existence mezinárodního prvku odůvodňuje potřebu přijímání 

mezinárodně unifikovaných právních norem. Nejen ty jsou však pramenem právní 

úpravy vztahů založených při mezinárodní letecké dopravě.  

V obecné rovině za prameny práva ve formálním smyslu rozlišujeme tyto 

základní: 

a) mezinárodní smlouvy, 

b) evropské právní předpisy, 

c) vnitrostátní právní předpisy, 

d) přepravní zvyklosti, 

e) smluvní ujednání a mimosmluvní prohlášení, 

f) právní předpisy mezinárodních organizací,  

g) judikatura.16 

Význam uvedeného vymezení pramenů práva spočívá zejména v identifikaci 

zdroje právní úpravy letecké dopravy, díky čemuž se v ní dokážeme orientovat. 

2.2 Mezinárodní smlouvy 

Základním pramenem práva mezinárodní letecké dopravy jsou mezinárodní 

smlouvy. Svým obsahem jsou mezinárodní smlouvy blízké právním předpisům, 

vznikají ovšem na základě konsenzu, nikoli na základě autoritativního rozhodnutí.17 

                                                
16 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Česká společnost pro dopravní právo. Bulletin 
2/2002, s. 18. 
17 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 75. 
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Normy obsažené v mezinárodních smlouvách zavazují primárně subjekty 

mezinárodního práva, tedy především státy jako jeho základní subjekty. Samy o sobě 

uvnitř těchto států bezprostředně závazné nejsou. Aby tomu tak bylo, je nezbytná 

jejich inkorporace, jež má podobu převzetí, tj. recepce pramene mezinárodního práva 

do práva vnitrostátního. 

Podle čl. 10 Ústavy jsou v České republice součástí právního řádu veškeré 

mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas, a jimiž je Česká republika vázána. Specifický význam pak 

mají smlouvy podle čl. 10a Ústavy, na jejichž základě mohou být některé pravomoci 

orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Mimo tyto 

mezinárodní smlouvy musí být závazky plynoucí z norem mezinárodního práva 

promítnuty do práva vnitrostátního prostřednictvím zákonů.18 Jinak je tomu, pokud 

jde o evropské právo (viz podkapitola Error! Reference source not found.). 

Z hlediska počtu smluvních stran rozlišujeme mezinárodní smlouvy dvoustranné a 

mnohostranné. Mezinárodní smlouvy dvoustranné jsou uzavírány za účelem založení 

konkrétních závazků, typicky k zajištění letového provozu mezi dvěma státy, nejsou-

li oba signatáři některé z mezinárodních smluv mnohostranných. V této práci se jim 

autorka nebude věnovat. O nejvýznamnějších mnohostranných mezinárodních 

smlouvách, mezi než se řadí například Varšavská úmluva nebo Montrealská úmluva, 

bude pojednáno dále v podkapitole 3.3. Česká republika v minulosti přistoupila 

k oběma zmíněným a je rovněž signatářem dalších mezinárodních smluv regulujících 

vztahy vznikající v souvislosti s mezinárodní leteckou dopravou. 

Ať už se jedná o mezinárodní smlouvy dvoustranné, mnohostranné či univerzální, 

napsané v jednom nebo ve více autentických zněních, k zajištění jejich jednotné 

aplikace tak, aby plnily svůj unifikační účel, je nezbytné stanovit pravidla 

interpretačního postupu při jejich výkladu. Ucelený systém těchto pravidel byl po 

dvacetileté kodifikační práci vypracován jako součást Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu, v jejímž ustanovení čl. 31 je formulováno obecné pravidlo výkladu 

mezinárodních smluv. 19 

                                                
18 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 
s. 121. 
19 POTOČNÝ, Miroslav, ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2011, s. 244. 
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2.3 Evropské právní předpisy 

Právní předpisy EU vytváří samostatný právní řád, který je odlišný nejen od práva 

vnitrostátního, ale rovněž od práva mezinárodního. 

Pro evropské právo20 platí zásada aplikační přednosti, jež byla formulována 

v rozsudku Costa v. Enel v roce 1964. Na základě této zásady se v případě kolize 

mezi ustanoveními evropského a vnitrostátního práva upřednostní právní úprava 

obsažená v evropském právu. Další stěžejní zásadou ovládající evropské právo je 

zásada jeho bezprostředního účinku, která byla vyslovena v rozsudku Van Gend en 

Loos v roce 1963. Smyslem této zásady je ochrana státních příslušníků členských 

států před neplněním povinností členských států vyplývajících jim z norem 

evropského práva, hrozí-li v důsledku takového postupu států narušení účinnosti či 

užitečnosti evropského práva.21 

Evropské právo vychází ze dvou zdrojů – je jím jednak primární právo, které je 

tvořeno souborem mezinárodních smluv uzavřených členskými státy v základních 

otázkách a dále smlouvami uzavřenými mezi EU a dalšími státy,22 a jednak právo 

sekundární tvořené zejména nařízeními a směrnicemi. Jako třetí zdroj evropského 

práva bývá někdy uváděna judikatura SDEU společně s obecnými zásadami práva a 

pravidly mezinárodního práva veřejného. 

V této práci se autorka bude věnovat zejména sekundárnímu právu ve formě 

nařízení,23 neboť právě ta jsou hlavním zdrojem právní úpravy vztahů vznikajících při 

letecké dopravě s ohledem na práva cestujících. 

                                                
20 Je-li v této práci užito pojmu „evropské právo“, je jím myšleno evropské právo v užším smyslu, tedy právo EU a 
jejích předchůdců. Autorka tak nemá v úmyslu užívat jej v jeho širším smyslu, tedy zahrnovat pod tento pojem 
rovněž právo evropských organizací jako je Rada Evropy nebo Nordická rada, popřípadě soubor evropských 
právních řádů. Viz TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír, PELIKÁNOVÁ, Irena, KUNERTOVÁ, Tereza, 
PÍTROVÁ, Lenka, SMOLEK, Martin, MALENOVSKÝ, Jiří, KŘEPELKA, Filip, SEHNÁLEK, David. Právo 
Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 56. 
21 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 
s. 124. 
22 Do primárního práva řadíme i smlouvy o přistoupení. Česká republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o 
přistoupení publikované v českém jazyce pod č. 44/2004 Sb. m. s. a na základě této smlouvy přebírá závazky 
plynoucí z dosavadního primárního i sekundárního práva. 
23 Vedle toho bývají mezi další formy sekundárního práva řazeny směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. 
Viz GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 
s. 125. 
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2.4 Vnitrostátní právní předpisy 

2.4.1 Základní charakteristika 

Pramenem českého vnitrostátního práva jsou zejména obecně závazné právní akty 

přijímané Parlamentem ČR, ústředními orgány státní správy a zastupitelstvy 

územních samosprávných celků. 

Vnitrostátní právní akty měly nepochybně svůj největší význam v počátcích 

letecké dopravy, když ještě neexistovaly žádné speciální právní normy, které by se 

této oblasti samostatně věnovaly. I nyní ovšem najdou své uplatnění. Budou se však 

zpravidla uplatňovat pouze tam, kde danou problematiku neupravuje mezinárodní 

smlouva nebo právní předpisy EU – nejčastěji tak v některých otázkách vnitrostátní 

letecké dopravy, případně v letecké dopravě mezinárodní, pokud by vnitrostátní 

právní akty měly být aplikovány na základě výslovného zmocnění mezinárodními 

smlouvami či na základě použití kolizních norem. 

Vnitrostátními právními předpisy, jejichž aplikace v souvislosti s prováděním 

letecké dopravy přichází v úvahu a o nichž bude dále v krátkosti pojednáno, jsou 

především tzv. letecký zákon, zákon o mezinárodním právu soukromém a občanský 

zákoník. 

2.4.2 Letecký zákon 

Základním pramenem upravujícím některé otázky civilního letectví je zákon 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (tzv. letecký zákon). Do tohoto zákona jsou 

promítnuta zejména ustanovení Chicagské úmluvy z roku 1944, jejichž znění 

přizpůsobuje na české podmínky. Ve svém čl. 102 výslovně zmocňuje Ministerstvo 

dopravy k vydání prováděcích předpisů. Mezi ty nejpodstatnější patří zejména 

vyhláška Ministerstva dopravy č. 108/1997, kterou se provádí zákon o civilním 

letectví, a výnosy, jimiž se vydávají předpisy řady „L“.24 

2.4.3 Zákon o mezinárodním právu soukromém 

Mezinárodní právo soukromé je zvláštním odvětvím právního řádu každého státu. 

V českém právním řádu je základním pramenem zákon č. 91/2012 Sb., 

                                                
24 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Vyd. 1. Praha: 
LexisNexis, 2005, s. 28-29. 



 

 15 

o mezinárodním právu soukromém, který s účinností ode dne 1. ledna 2014 nahradil 

předcházející zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

Právní normy obsažené v těchto předpisech jsou určeny výlučně pro úpravu 

soukromoprávních poměrů, je-li v nich přítomen mezinárodní prvek.25 

Základní metodou úpravy těchto poměrů je metoda kolizní a metoda přímá. 

Kolizní metody se užije v případech, kdy je v soukromoprávním poměru přítomen 

mezinárodní prvek, jež má určitý vztah ke dvěma nebo více právním řádům různých 

států, a z těchto právních řádů se má určit ten, jímž se má daný právní poměr řídit. 

Určení rozhodného práva se provede na základě kolizních norem. Ty samy o sobě 

neupravují věcná práva a povinnosti účastníků právního poměru – do tohoto poměru 

se zapojují jen nepřímo stanovením, na základě jakého hlediska se má rozhodný 

právní řád určit. Vzhledem ke značnému rozsahu unifikace právních norem 

upravujících mezinárodní leteckou dopravu je užití kolizní metody odsunuto na 

pomyslnou druhou kolej. Kolizní normy se tak omezují čistě na otázky, jejichž 

unifikace se dosud nepodařilo dosáhnout, nebo kde se unifikace nejeví jako 

nejvhodnější metoda regulace.26  

Pro úpravu otázek právních poměrů vznikajících při mezinárodní letecké dopravě 

charakterističtějších přímých norem se naopak užije, jak jejich název napovídá, 

přímo, bez odkazu na právní řád jiného státu. Tyto právní normy bývají obsaženy 

v mezinárodních smlouvách a součástí právních řádů jednotlivých smluvních států se 

stávají až jejich převzetím v souladu s ústavními předpisy daných států.27 

2.4.4 Občanský zákoník 

Právní úprava obsažená v českém občanském zákoníku se uplatní v případech, 

kdy je rozhodným právem český právní řád – ať už na základě volby práva nebo 

podle subsidiárního určení kolizními normami. 

Výslovnou úpravu právních vztahů vznikajících při letecké dopravě v občanském 

zákoníku nenajdeme. Má-li tak být užito vnitrostátních občanskoprávních norem, 

                                                
25 Ten může spočívat např. v subjektu právního poměru (dopravce je cizím státním příslušníkem), skutečnosti 
právně významné pro vznik a existenci právního poměru (uzavření přepravní smlouvy na území cizího státu), 
předmětu právního poměru (provádění letecké dopravy mezi územími různých států) či právního poměru, který 
souvisí nebo je závislý na jiném právním poměru, jestliže se tento poměr řídí cizím právem. Viz KUČERA, 
Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Brno: 
Doplněk, 2015, s. 24. 
26 PAUKNEROVÁ, Monika. Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 42. 
27 KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. 
Brno: Doplněk, 2015, s. 29. 
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musíme nahlédnout zejména do obecné úpravy závazků ze smluv o přepravě obsažené 

v ustanoveních §2550-2585. Tato úprava má ovšem dispozitivní charakter, práva a 

povinnosti stran smlouvy o přepravě vymezuje jen rámcově. Z ustanovení §2578 je 

patrné, že zákonodárce měl úmysl přenechat jakoukoliv podrobnější úpravu dopravy 

osob a věcí buď samotným smluvním stranám anebo jiným právním předpisům. 

O institutu odpovědnosti je v obecné rovině pojednáno v podkapitole 1.2. Shodné 

principy se uplatňují i v platném občanském zákoníku, který otázky odpovědnosti 

obsahuje v části čtvrté, Hlavě III označené jako „Závazky z deliktů“.28 Této právní 

úpravy se ovšem rovněž užije jen subsidiárně a nemá tedy smysl ji zde detailně 

rozebírat. 

2.5 Přepravní zvyklosti 

Zvyklosti se zpravidla vyvíjí v rámci jednotlivých právních odvětví či právních 

vztahů s určitým společným základem. Svým původem jsou to pravidla nepsaná, 

nicméně jejich pravidelné používání může vést k jejich převzetí do dopravní smlouvy 

či dopravních podmínek. 29  Jejich význam spočívá zejména ve vyplnění mezer 

v konkrétní právní úpravě, případně v usnadnění překlenutí rozdílů mezi jednotlivými 

právními řády. Jejich aplikace je však myslitelná pouze v případě, kdy si to smluvní 

strany výslovně ujednají. 

2.6 Smluvní ujednání a mimosmluvní prohlášení 

Ve většině případů probíhá letecká doprava na základě jednostranně vymezených 

podmínek leteckých dopravců. Není však vyloučena možnost, že si smluvní strany 

v souladu s principem autonomie vůle určí obsah smlouvy individuálně. 

Za pramen práva lze rovněž považovat mimosmluvní prohlášení dopravců. Ta se 

v praxi nejčastěji týkala dobrovolného zvýšení rozsahu jejich odpovědnosti stanovené 

mezinárodní smlouvou. Jedno z takových prohlášení pochází ze dne 4. května 1966, 

tzv. Montrealské ujednání. Důvodem jeho sjednání mělo být zejména řešení 

                                                
28 V souvislosti s terminologií v občanském zákoníku stojí za zmínku snaha o nahrazení pojmu „odpovědnost“ 
pojmem „povinnost“, čímž se zákonodárce vrací k terminologii užívané na našem území do roku 1950, kdy byl 
ještě účinný zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský. 
29 Jako příklad kodifikace zvyklostí , i když v oblasti mezinárodního obchodu, lze uvést doložky INCOTERMS. 
V minulosti existovaly i doložky pro leteckou dopravu, např. dodací doložka FOB Airport ze 70. let. Viz 
HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Česká společnost pro dopravní právo. Bulletin 
2/2002, s. 20. 
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dlouhodobé nespokojenosti států s nízkými odpovědnostními limity stanovenými 

Varšavskou úmluvou a Haagským protokolem. Ujednání však obsahovalo i další 

závazky dopravců, např. uvádění upozornění na omezenou odpovědnost na letence 

v určité minimální velikosti písma.30 

2.7 Judikatura 

Soudní rozhodnutí, ve smyslu závazného řešení obdobných případů 

v budoucnosti, je uznáváno jako právně formálně závazný pramen práva pouze 

v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním 

právu.31 Přestože podle kontinentálního typu právní kultury se za pramen práva 

nepovažuje, je s ohledem na mezinárodní charakter letecké dopravy vhodné mu 

věnovat pozornost. 

Význam judikatury spočívá v prvé řadě v posilování právní jistoty. Uchýlí-li se 

tak soudce k rozhodnutí odlišnému od ustálené soudní praxe, měl by se se svým 

stanoviskem v odůvodnění rozhodnutí vždy argumentačně vypořádat. Nicméně 

obecně platí, že v kontinentálním typu právní kultury soudci formálně v takovém 

jednání nic nebrání. Je mu tak dán prostor umožňující okamžitou reakci na aktuální 

problematické otázky. To činí judikaturu na rozdíl od jiných pramenů práva velmi 

flexibilní.  

2.8 Právní předpisy mezinárodních organizací 

Významným pramenem práva mezinárodní letecké dopravy jsou rovněž akty 

mezinárodních organizací, zejména těch nevládního charakteru, jakou je například 

Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) či na evropské půdě Asociace 

evropských aerolinií (AEA). Tyto organizace svou činnost většinou soustředí na 

konkrétně vymezené otázky. Mezivládní mezinárodní organizace se naopak věnují 

zejména obecným otázkám letectví a problematice spojené se zajištěním bezpečnosti 

mezinárodního letového provozu.  

Docílení souhlasného stanoviska států k relativně častým změnám zastaralých 

norem nebo jejich spolupráce při tvorbě norem nových, by byla značně 

                                                
30 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Česká společnost pro dopravní právo. Bulletin 
2/2002, s. 21. 
31 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 72. 



 

 18 

komplikovaná. K tomuto účelu byla zřízena mimo jiné Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví (ICAO), jíž byla svěřena pravomoc vypracovávat a přijímat technické 

a administrativní standardy a doporučení. Ty se pak na základě souhlasu stávají pro 

členské státy ICAO závaznými.32 

 	

                                                
32 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Česká společnost pro dopravní právo. Bulletin 
2/2002, s. 21. 
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3 Prameny práva mezinárodní letecké dopravy 

3.1  Přehled nejvýznamnějších pramenů 

V této kapitole bude uveden přehled nejvýznamnějších pramenů právní úpravy 

mezinárodní letecké dopravy ve vztahu k povinnostem leteckého dopravce a jim 

korespondujícím právům cestujících. Nejedná se zajisté o podání vyčerpávajícího 

výčtu těchto pramenů, ale o uvedení těch z nich, které svým obsahem a počtem 

signatářů, v minulosti hrály, popřípadě stále hrají roli při utváření a rozvíjení se 

současné podoby pravidel mezinárodní letecké dopravy. 

3.2  Počátky regulace mezinárodní letecké dopravy 

První pokus o vytvoření jednotných pravidel mezinárodní letecké dopravy 

iniciovala francouzská vláda již v roce 1910. Pramenem jejího znepokojení byly 

zejména čím dál četnější přelety německých balónů přes francouzské území a jejich 

nekontrolované přistávání na francouzské půdě. Francouzská vláda se chtěla 

vyvarovat jakémukoliv mezinárodnímu konfliktu. Zvolila tedy diplomatickou cestu a 

učinila kroky ke svolání mezinárodní konference, jejímž hlavním cílem měla být 

diskuze států na téma provádění letů mezi jejich územími. 

Na konferenci svolanou v roce 1910 do Paříže, které se účastnili zástupci celkem 

19 států, můžeme nahlížet jako na vůbec první projev politických sil formulovat 

principy mezinárodního leteckého práva, i přestože tato konference nevyústila ve 

formulaci žádného návrhu mezinárodní smlouvy. 

Nebýt  vypuknutí 1. světové války v roce 1914, dialog států na téma 

mezinárodního civilního letectví započatý právě na této konferenci by pravděpodobně 

pokračoval. S vypuknutím války však za daných okolností byla jakákoliv další 

spolupráce mezi státy nepředstavitelná.33 

                                                
33 BARTSCH, Ronald I. International aviation law: a practical guide [online]. Farnham, Surrey: Ashgate Pub., 
2012, xxxix, s. 10. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10620907. 
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3.3 Mezinárodní smlouvy 

3.3.1 Pařížská úmluva a Chicagská úmluva 

Po skončení války byla iniciována první velká konference, jejímž hlavním 

předmětem se měly stát zejména otázky suverenity. Konference svolaná opět do 

Paříže tentokrát již vyústila, na rozdíl od předchozích snah států, v přijetí 

mnohostranné úmluvy – Úmluvy o úpravě letectví ze dne 13. října 1919, známé též 

jako Pařížská úmluva. Úmluvu podepsalo 27 z celkově 38 zástupců zúčastněných 

států včetně zástupců Československé republiky. 

Vliv právě proběhlé první světové války na znění Pařížské úmluvy je patrný již 

z její preambule, která zdůrazňuje přání států podporovat „rozvoj mezinárodní letecké 

dopravy k účelům mírumilovným.“ V této souvislosti úmluva dále například zakazuje 

dopravu třaskavin, zbraní a válečného střeliva letadlem.34  

 Význam této úmluvy však spočívá zejména ve výslovném uznání práva každého 

státu na úplnou a výlučnou svrchovanost nad vzdušným prostorem nad jeho 

územím.35  Z této formulace je patrný deklaratorní charakter ustanovení. Státy neměly 

v úmyslu svrchovanost vytvořit, ale tímto aktem ji výslovně potvrdit. 

Vedle toho se státy zavázaly k zabezpečení práva pokojného přeletu cizích letadel 

nad svým územím, a to bez jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti36 

vázané na zápis do rejstříku vedeného smluvním státem.37  

Nutno však podotknout, že o samotných právech cestujících nebo naopak 

povinnostech na straně leteckých dopravců se Pařížská úmluva nijak nedotýká. 

Pařížská úmluva dnes již není platná. Díky ní však státy učinily první krok na 

cestě k jednotné úpravě vymezených otázek mezinárodní letecké dopravy. I přes 

skutečnost, že nebyla plošně akceptována,38 jí nelze upřít její významnou roli v 

předurčení rámce dalšího směřování poválečného vývoje a ochoty ke spolupráci 

v oblasti letecké dopravy na mezinárodní úrovni. 

                                                
34 Čl. 26 PÚ. 
35 Čl. 1 PÚ. 
36 Čl. 2 PÚ. 
37 Čl. 6 PÚ. 
38 Pařížská úmluva nebyla přijata např. státy jako USA či Španělsko. 
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Některá z ustanovení Pařížské úmluvy dokonce sloužila jako podklad pro přípravu 

jiných mezinárodních smluv, mezi nimiž figuruje například Iberoamerická úmluva 

z roku 1926 či Panamerická úmluva o komerčním letectví z roku 1928.39 

V souvislosti s dalším rozvojem civilního letectví a jeho neustále rostoucím 

významem, vyvstávalo čím dál více otázek, na jejichž zodpovězení záviselo budoucí 

směřování a efektivní využívání letecké dopravy. Pařížská úmluva, jejíž význam 

samozřejmě nelze zpochybňovat, ovšem nevyčerpávala, i s ohledem na období a 

okolnosti jejího přijetí, vše, co po skončení 2. světové války státy považovaly za 

nutné mezi sebou upravit na mezinárodní úrovni. V roce 1944 tak byla Pařížská 

úmluva nahrazena úmluvou Chicagskou. 

Chicagská úmluva patří se současně 191 ratifikujícími státy mezi mezinárodní 

úmluvy s nejvyšším počtem ratifikujících států vůbec. 40  Patřilo mezi ně i 

Československo, jež se konference v Chicagu zúčastnilo prostřednictvím zástupců 

tzv. „Londýnské vlády“. Úmluvu následně podepsalo 18. dubna 1945 a ratifikovalo 

1. března 1947.41  

Jedná se bez pochyby o nejvýznamnější nástroj mezinárodního práva veřejného. 

Po obsahové stránce lze ustanovení Chicagské úmluvy dělit do dvou oblastí. První 

z nich je oblast ekonomická, do níž můžeme zařadit ustanovení o svobodě vzdušného 

prostoru, proces určování tarifů, četnosti letu, letových řádů a kapacit, anebo 

například usnadnění formalit včetně sjednocení celního řízení. Druhou oblastí je 

oblast technická, kde bylo cílem především sjednotit úpravu otázek jako udělování 

licencí, registrace, rozvoje navigačních služeb a zařízení a mnoha dalších. 

Chicagská úmluva dala také vzniknout nejvýznamnější mezinárodní organizaci 

v oblasti letecké dopravy – Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO). Cíl a 

předmět ICAO je vyjádřen v čl. 44 Chicagské úmluvy. V obecné rovině však mají její 

aktivity „všeobecně přispívat k rozvoji mezinárodního civilního letectví ve všech 

směrech.“  

Jednou z nejdůležitějších rolí ICAO je příprava mezinárodních norem, za účelem 

dosažení co možná nejvyššího stupně jednotnosti v úpravách, normách, řízeních a 

organizaci týkajících se letadel, personálu, leteckých tratí a pomocných služeb všude 
                                                
39 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Vyd. 1. Praha: 
LexisNexis, 2005, s. 13. 
40  Seznam smluvních států [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/chicago_en.pdf. 
41 ŠÍR, Josef, GABRIEL, Jaroslav, NAJMAN, Radovan, HAIM, Martin, MUSIL, Miloslav. Mezinárodní vztahy v 
dopravě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1985, s. 69. 
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tam, kde tato jednotnost usnadní a zdokonalí létání.42 K tomu je ICAO oprávněno 

stanovit a měnit podle potřeby mezinárodní normy a doporučované předpisy. Členové 

ICAO nejsou povinni tyto standardy promítat do svých vnitrostátních předpisů pro 

účely vnitrostátních letů. Přesto tak činí, a to ať z důvodu zajištění stejné úrovně 

bezpečnosti, tak z důvodu zamezení dvojkolejnosti právní úpravy vnitrostátních a 

mezinárodních letů. 

3.3.2 Varšavský systém 

3.3.2.1 Okolnosti přijetí 

Před přijetím Varšavské úmluvy na mezinárodní úrovni prakticky neexistovala 

jednotná soukromoprávní úprava právních poměrů vznikajících při mezinárodní 

letecké dopravě. Na tvorbě určitých unifikovaných pravidel se sice již od svého 

vzniku v roce 1919 podílel právní výbor IATA, jejich účinnost však byla velmi 

omezená, navíc často podléhala různým výkladům v závislosti na jurisdikci.43 

Úprava práv a povinností smluvních stran v právních vztazích vznikajících při 

mezinárodní letecké dopravě tak zůstávala především předmětem dopravní smlouvy a 

lišila se v závislosti na požadavcích kladených vnitrostátními právními předpisy 

jednotlivých států. 

Sílící tlak na unifikaci nejednotných pravidel přiměl francouzskou vládu ke 

svolání mezinárodní konference o soukromém právu leteckém. Ta se po několika 

odkladech sešla dne 26. října 1926 v Paříži za účasti delegátů z celkem 41 států. 

Výsledkem jejich vyjednávání se stal „Návrh úmluvy o odpovědnosti dopravce 

v mezinárodní letecké dopravě“ a vytvoření stálého orgánu, jehož úkolem bylo 

zejména zpracování podnětů k unifikaci vznesených na pařížské konferenci.44 

Ve dnech 4.-12. října 1929 se v polské Varšavě sešla v pořadí již druhá 

mezinárodní konference o soukromém právu leteckém s cílem projednat a schválit 

Úmluvu o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, pro kterou se 

následně vžilo označení Varšavská úmluva. Státy tímto krokem daly najevo svou vůli 

jednotným způsobem upravit zejména podobu a obsah listin používaných při 

                                                
42 Čl. 37 Chicagské úmluvy. 
43 BARTSCH, Ronald I. International aviation law: a practical guide [online]. Farnham, Surrey: Ashgate Pub., 
2012, xxxix, s. 23. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10620907. 
44  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 230. 
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mezinárodní letecké dopravě a vymezit podmínky odpovědnosti dopravce. Úmluva 

vstoupila v platnost dne 13. února 1933 a během několika let byla postupně 

ratifikována převážnou většinou států. 45 , 46  V Československé republice byla 

Varšavská úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů a nařízení pod číslem 15/1935 Sb. 

s počátkem platnosti dne 15. února 1935. 

Rozvoj mezinárodní letecké dopravy si v průběhu 20. století vyžádal modernizaci 

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

Haagským protokolem a v roce 1961 k jejímu doplnění Guadalajarskou úmluvou. 

Komplex těchto a dalších dále v této práci uvedených mezinárodních smluv bývá 

společně označován jako tzv. Varšavský systém.47 

Pro Varšavský systém je charakteristická především kogentnost a nekomplexnost. 

Kogentní charakter se váže zejména k čl. 23 a k čl. 32 VÚ, které výrazně omezují 

smluvní volnost kontrahentů. Podle těchto ustanovení se jakékoliv jednání stran 

dopravní smlouvy odchylující se od Varšavské úmluvy automaticky stává neplatným 

a právně neúčinným. Nekomplexnost Varšavské úmluvy, jak je patrné již z jejího 

názvu, je pak spatřována v absenci úpravy řady otázek. Jejich řešení pak ponechává 

na úpravě jednotlivých právních řádů určených na základě kolizních norem nebo na 

smluvním ujednáním stran dopravní smlouvy.48 

3.3.2.2 Působnost 

Varšavská úmluva vymezuje svou působnost dvojím způsobem. Prvně ji 

vymezuje pozitivně stanovujíc, že se vztahuje na veškerou mezinárodní dopravu:49 

a) osob, zavazadel a zboží,50 

                                                
45  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 232. 
46  Seznam smluvních států [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/wc-hp_en.pdf. 
47 HORNÍK, Jiří. Některé právní aspekty mezinárodní expresní letecké přepravy. Právní rozhledy 7/2002, s. 312. 
48 Tamtéž, s. 312. 
49 Pod pojmem „mezinárodní doprava“ Varšavská úmluva rozumí takovou dopravu, při které podle ujednání stran 
leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení dopravy nebo k překládání či nikoliv, buď na území dvou 
smluvních stran, nebo na území pouze jedné z nich, je-li stanovena zastávka na území, podrobujícím se 
svrchované moci jiného státu, i když není stranou Varšavské úmluvy. Hlavním kritériem pro určení, zdali se jedná 
o mezinárodní dopravu ve smyslu Varšavské úmluvy, je tak dohodou stanovené místo odletu a příletu. Pouhý 
přelet nad územím cizího státu, aniž by letadlo přistálo, tak nemůže být považován za mezinárodní dopravu ve 
smyslu Varšavské úmluvy. Stejně tak se o mezinárodní dopravu ve smyslu Varšavské úmluvy nejedná, je-li let 
přerušen například pro povětrnostní podmínky či pro technickou závadu na území cizího státu, nebyla-li taková 
zastávka stanovena ujednáním stran. Naopak mezinárodní charakter dopravy je zachován, přestože nedojde 
k faktickému přeletu hranic. Rozhodující je úmysl smluvních stran. Pokud tedy dojde k situaci, kdy let nečekaně 
skončí například v důsledku nouzového přistání či havárie ihned po vzletu, stále se jedná o dopravu mezinárodní. 
50 Interpretace čl. 1 VÚ v praxi činila obtíže, neboť úmluva užívá slovní spojení „doprava osob“ a nikoliv 
„doprava cestujících“. Mohlo by se tak zdát, že odpovědnost dopravce za škodu na základě úmluvy se bude 
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b) provozovanou letadlem,51 

c) za úplatu či bezúplatně, je-li prováděna letadlem dopravního leteckého 

podniku, 52 včetně 

d) dopravy provozované státem nebo jinými právnickými osobami práva 

veřejného prováděné za stanovených podmínek.53 

Naopak svou působnost úmluva výslovně vylučuje v případech:  

a) dopravy provozované v mezích platnosti mezinárodních úmluv poštovních,54  

b) kombinované dopravy pro ty její části, které jsou prováděny jiným dopravním 

prostředkem než letadlem,55 

c) prvních pokusů leteckých podniků za účelem zřízení pravidelných leteckých 

linií, a 

d) dopravy prováděné za mimořádných okolností mimo rámec normální činnosti 

leteckého provozu.56 

3.3.2.3 Odpovědnost dopravce 

Zásadním přínosem Varšavské úmluvy je unifikace dvou základních oblastí – 

v prvé řadě hmotněprávních pravidel odpovědnosti za škody vzniklé při mezinárodní 

letecké dopravě a neméně podstatně formy a náležitostí dopravních dokumentů. 

Obojí spolu velmi úzce souvisí – dopravní dokumenty v předepsané formě a 

s předepsanými náležitostmi mají legitimační funkci a prokazují tedy uzavření 

                                                                                                                                      
vztahovat i na případy dopravy černých pasažérů. Podle takové interpretace by dokonce dojít k natolik absurdní 
situaci, kdy by se černý pasažér vzhledem k nedodržení dopravcovy povinnosti vydat cestujícímu letenku, jak 
bude uvedeno dále, dovolával v případě vzniku škody jeho neomezené odpovědnosti. K takové situaci však v praxi 
nedošlo. Naopak se dovozuje, že vzhledem k absenci smluvního vztahu mezi dopravcem a černým pasažérem pro 
dopravce nevyplývá povinnost učinit veškerá nutná opatření k zabránění škody. Dopravce by tak byl odpovědný 
výhradně ex delicto a bylo by třeba dokazovat jeho zavinění. Viz PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, 
PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 
1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 236. 
51 Varšavská úmluva se vztahuje výlučně na dopravu prováděnou letadlem. Pokud by dopravce ať už jen na 
určitém úseku cestujícím poskytl náhradní dopravu jiným dopravním prostředkem, na daném úseku by aplikace 
Varšavské úmluvy byla vyloučena. Viz PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, 
ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 235. 
52 Čl. 1 odst. 1 VÚ. 
53 Čl. 2 odst. 1 VÚ. 
54 Čl. 2 odst. 2 VÚ. V době koncipování VÚ se na mezistátní poštovní styk uplatňovaly vlastní obecné podmínky 
stanovené v dalších dokumentech (Londýnská poštovní konvence z roku 1929 a později Světová poštovní 
konvence z roku 1952). 
55 Čl. 31 odst. 1 VÚ. 
56 Čl. 34 VÚ. Haagským protokolem však došlo k výrazné změně znění tohoto ustanovení. 
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dopravní smlouvy. Existence této smlouvy je pak zase předpokladem aplikace 

příslušných ustanovení Varšavské úmluvy o odpovědnosti dopravce.57 

Základním předpokladem založení odpovědnosti dopravce je vznik alespoň jedné 

z následujících škodných událostí: 

a) smrt cestujícího, jeho zranění nebo utrpění jakéhokoliv jiného poškození na 

jeho těle,58 

b) zničení, ztráta nebo poškození zapsaných zavazadel nebo zboží,59 anebo 

c) zpoždění.60 

Dojde-li k jedné z výše uvedených škodných událostí, dopravcovo zavinění je 

presumováno. Úmluva v čl. 20 zároveň připouští možnost jeho exkulpace, učinil-li on 

i jeho zaměstnanci veškerá nutná opatření k zabránění vzniku škody. Důkazní 

břemeno zde leží na dopravci. 

Pojem „veškerých nutných opatření“ si na tomto místě zaslouží pozornost. 

Úmluva jej sice používá, ale nijak blíže už jej nevymezuje. Přitom definování pojmu 

je pro exkulpaci dopravce zásadní. Vykládali-li bychom například pojem doslovně, 

tedy jako veškerá myslitelná opatření nutná k odvrácení škody, k vyvinění dopravce 

by zřejmě nikdy nedošlo.61 V kontinentální Evropě soudy vycházely od počátku 

z jazykového výkladu a pojem „veškerých nutných opatření“ používaly ve smyslu 

opatření přiměřených a běžných (tzv. doktrína due diligence). V zemích 

angloamerického typu právní kultury se ovšem objevovaly i výklady značně 

restriktivní vycházející z institutu tzv. vyšší moci. Dopravce podle takového výkladu 

měl být odpovědný vždy, nepodařilo-li se mu prokázat vznik škody z důvodů 

okolností nastalých zcela mimo jeho vliv.62   

Ze soudní praxe stojí za zmínku zejména rozhodnutí ve věci Csillag v. Air France 

francouzského Tribunal Civil v Toulouse. Cestující zde byla zraněna na palubě letadla 

v důsledku prudkých otřesů v oblasti atmosférických turbulencí. Náhrada za její 

zranění jí však nebyla přiznána, neboť podle soudu dopravce učinil veškerá přiměřená 

a normální opatření k odvrácení škody. Pokud by však v obdobné situaci, jako tomu 
                                                
57  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 233. 
58 Čl. 17 VÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.2. 
59 Čl. 18 VÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.3. 
60 Čl. 19 VÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.4. 
61  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 267. 
62 HORNÍK, Jiří. Některé právní aspekty mezinárodní expresní letecké přepravy. Právní rozhledy 7/2002, s. 312. 
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bylo například ve věci Clyde a Parsley v. Midcontinent Airlines Inc., zaměstnanci 

dopravce nedali cestujícím příkaz k připoutání, jejich opomenutí by pro dopravce 

znamenalo ztrátu možnosti jeho exkulpace.63 

Komplikovanější jsou situace, kdy konkrétní příčinu vzniku škody vůbec zjistit 

nelze, neboť dopravce tak nikdy nemůže podat přesvědčivý důkaz o tom, že učinil 

veškerá opatření k jejímu odvrácení. Takový případ řešil například americký Supreme 

Court of New York County ve věci Wyman a Barlett v. PAA. Soud zde vzal 

za prokázané, že na straně dopravce nebylo možné shledat žádné přímé zavinění pádu 

letadla, které se zřejmě dostalo do neočekávané bouřkové fronty. Přesto byla dopravci 

uložena povinnost k náhradě škody, neboť neunesl důkazní břemeno učinění 

veškerých nutných opatření k odvrácení vzniku škody.64 

Zvláštní případ exkulpace v souvislosti s dopravou zapsaných zavazadel a zboží je 

dána dopravci na základě čl. 20 odst. 2 VÚ. Prokázal-li by, že ke škodě došlo 

v důsledku chyby v ovládání letadla, ve vedení letadla nebo v navigaci, a že ve všech 

ostatních směrech on i jeho zaměstnanci učinili veškerá nutná opatření k zabránění 

škodě, neměl být za vzniklou škodu odpovědný. Jedná se o převzetí institutu 

námořního práva, tzv. nautického zavinění. V souvislosti s rozvojem letecké dopravy 

se však toto ustanovení stalo bezpředmětným a z toho důvodu bylo také Haagským 

protokolem prakticky bez diskuze zrušeno.65 

Další případ, kdy je dopravci dána možnost vyloučení anebo alespoň zmenšení 

jeho odpovědnosti, přichází v úvahu tehdy, je-li škoda způsobena zaviněním 

poškozené osoby nebo za jejího přispění,66 je-li o tom dopravce schopný podat důkaz.  

Ustanovení čl. 21 VÚ má charakter kolizní normy odkazující na problematiku 

zavinění či spoluzavinění poškozeného na lex fori. 

Ustanovení o odpovědnosti dopravce mají kogentní charakter, smluvní strany 

dopravní smlouvy se od nich pod sankcí neplatnosti takového ujednání nemohou 

odchýlit.67 

                                                
63  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 270. 
64 Tamtéž, s. 270. 
65 Tamtéž, s. 271. 
66 Jednalo by se například o situaci, kdy cestující po přistání letadla nevyčká na jeho úplné zastavení a při pohybu 
letadla si způsobí zranění, ačkoliv bylo nařízeno připoutání bezpečnostními pásy. 
67 Čl. 23 VÚ. 
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3.3.2.4 Limity odpovědnosti dopravce 

Koncept presumpce zavinění je dopravci určitým způsobem kompenzován 

stanovením limitů jeho odpovědnosti. Důvod jejich zavedení je předmětem 

teoretických úvah mnoha autorů. V úvahu přichází jednak analogie s námořním 

právem,68 zmírnění finanční zátěže kladené na dopravce za účelem rozvoje letecké 

dopravy či omezení soudních sporů a urychlení jejich vyrovnání.69 Obecně lze však 

říci, že finanční omezení rozsahu odpovědnosti dopravce za škodu není na 

mezinárodní úrovni ničím neobvyklým. V tomto ohledu tak Varšavská úmluva 

nikterak nevybočuje. 

Konkrétní výše limitů v případě jednotlivých škodných událostí jsou detailněji 

popsány v kapitole 4. V každém případě se však jedná o částky maximální, 

ne o paušální plnění. Pokud tedy vzniklá škoda nedosáhne v konkrétním případě 

maximální částky stanovené úmluvou, plní dopravce jen do výše škody skutečné.70 

Omezené odpovědnosti se není možné dovolávat, vznikne-li škoda ze zlého 

úmyslu dopravce či jeho zaměstnance anebo zavinění, které je podle právního řádu 

soudu, který o věci rozhoduje, kladeno na roveň zlému úmyslu.71   

Z pohledu českého práva je rozlišování pojmů “zlého úmyslu“ a „zavinění 

kladeného zlému úmyslu na roveň“ prakticky bez významu, neboť pojem zavinění 

užívá ve smyslu jak jeho úmyslné, tak nedbalostní formy. Autoři Varšavské úmluvy 

však užili tuto formulaci zejména s ohledem na praxi anglosaského práva, které tyto 

pojmy takto důsledně nerozlišuje a pro hrubou nedbalosti i úmysl užívá jednotného 

termínu „wilful misconduct.“ 72 

Určitý nedostatek čl. 25 VÚ je spatřován v zabránění dopravci dovolávat se 

ustanovení omezujících či vylučujících jeho odpovědnost, a to včetně případů, kdy je 

škoda spoluzaviněna jednáním poškozené osoby. Ustanovení se vzhledem ke své 

vágní formulaci stalo předmětem kritiky a na Haagské konferenci bylo významně 

přeformulováno, viz podkapitola 3.3.2.8. 

                                                
68 S omezením odpovědnosti dopravce počítá již Bruselská úmluva o sjednocení určitých pravidel ve věci 
kondosamentů“ z roku 1924. 
69  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 248. 
70 Tamtéž, s. 247. 
71 Čl. 25 VÚ. 
72  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 272. 
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V teorii i praxi si omezení rozsahu odpovědnosti dopravce našlo řadu příznivců i 

odpůrců. Největší diskuze se rozpoutaly zejména po havárii letadla PAA „Yankee 

Clipper“ v roce 1943 v USA.73 Odpůrci limitů poukazovali zejména na nemorálnost, 

nespravedlivost a svévolnost jejich stanovení s ohledem na zájmy poškozených osob. 

Se sílící kritikou a s rozvojem leteckého průmyslu se tak otázka omezené 

odpovědnosti dopravce stala hlavním motivem pro revizi Varšavské úmluvy. 

3.3.2.5 Měna 

Finanční kompenzace je ve Varšavské úmluvě stanovena vždy pevnými částkami 

vyjádřenými ve francouzských francích. V souladu s čl. 22 odst. 4 VÚ se hodnota 

francouzského franku rovná 65,5 miligramu zlata o ryzosti 900/1000. V konkrétní 

případě by se pak přiznaná kompenzace přepočetla na státní měnu. Jakým způsobem a 

k jakému okamžiku, to už úmluva výslovně neřeší. 

V praxi jednotlivých smluvních států tak docházelo k odchylkám, neboť některé 

pokládaly za rozhodný okamžik pro provedení přepočtu okamžik vzniku škody a tím i 

vznik nároku, jiné vynesení soudního rozhodnutí anebo samotný den platby.74 Jasno 

v této otázce učinil až Haagský protokol. 

3.3.2.6 Dopravní dokumenty 

Varšavská úmluva sjednocuje úpravu formy a náležitostí dopravních dokumentů, 

mezi které řadí: 

a) jízdenku v případě dopravy cestujících,75 

b) průvodku pro zavazadla v případě dopravy zavazadel,76 a 

c) nákladní list letecký v případě dopravy zboží.77 

Úmluva dále nevymezuje, co se jednotlivými dopravními dokumenty rozumí. 

Stanoví však, jaké údaje má v těchto dokumentech dopravce povinnost uvádět. 

Z textu úmluvy není tedy zcela zřejmé, jakou povahu by měly dokumenty mít – zdali 

mají být vystaveny na jméno, či na doručitele, nebo zda mají mít povahu cenného 

                                                
73  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 250. 
74 Tamtéž, s. 254-255. 
75 Varšavská úmluva v původním znění pracuje s termínem „jízdenka“, který je s přijetím Haagského protokolu 
nahrazen pojmem „letenka“. 
76 V praxi často jízdenka (letenka) a průvodka pro zavazadla tvoří jediný dokument. 
77 Tato práce se vzhledem k jejímu zaměření specifiky leteckého nákladního listu dále nebude zaobírat. 
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papíru. 78  Jejich bližší specifikaci je tak nutné hledat zejména 

ve všeobecných podmínkách IATA anebo v judikatuře.79 

Absenci obligatorních údajů v dopravních dokumentech sankcionuje Varšavská 

úmluva ztrátou možnosti dopravce domáhat se své omezené odpovědnosti.80 

Na samotnou existenci, ani na platnost dopravní smlouvy však nedostatek, 

nesprávnost nebo ztráta některého z dopravních dokumentů nemá vliv.81  

3.3.2.7 Procesní otázky 

Řízení proti dopravci82 je zahájeno na základě podání žaloby na území jedné ze 

smluvních stran Varšavské úmluvy, přičemž žalobci náleží volba příslušnosti soudu z 

těchto čtyř možností:  

a) soud dopravcova bydliště, 

b) soud hlavního sídla dopravcova provozu,83 

c) soud místa, kde má dopravce umístěn závod, v němž byla smlouva sjednána, 

anebo  

d) soud místa určení. 

Příslušnost soudu v místě, kde došlo ke škodě, naopak záměrně chybí – ve vztahu 

k dopravní smlouvě by byla zcela nahodilým prvkem. 

Otázkami své příslušnosti se soudy zabývaly nesčetněkrát. Nejasnosti vznikaly už 

jen při určení, zdali ustanovení Varšavské úmluvy odkazují obecně na stát, na jehož 

                                                
78 Jízdenku (letenku) a průvodku pro zavazadla nelze považovat za cenné papíry. Mají pouze legitimační charakter 
a slouží jako důkazní prostředek o uzavření přepravní smlouvy. Jinak je tomu u leteckého náložného listu. Přijetím 
Haagského protokolu bylo do čl. 15 Varšavské úmluvy doplněno, že „nic nebrání tomu, ab byl vydán převoditelný 
letecký nákladní list“ a do té doby výslovně neřešené otázky tak bylo vneseno jasno. 
79  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 238. 
80 Jen pro představu autorka práce uvádí příklad, kdy konkrétně pro letecký nákladní list úmluva vyžaduje uvedení 
celkem sedmnácti údajů. Absence jen jednoho z deseti údajů konkrétně vymezených v čl. 8 (například místo 
sepsání listiny, doba jejího vyhotovení, označení místa odletu, povahu zboží, váha, množství a objem nebo 
rozměry zboží a další) by pro dopravce znamenala, stejně jako při nevystavení leteckého nákladního listu vůbec, 
ztrátu jeho privilegia dovolání se omezené odpovědnosti. 
81 Čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a čl. 9 VÚ. 
82 V případě dopravy prováděné postupně několika dopravci, která je v souladu s čl. 1 odst. 3 považována za 
dopravu jednotnou, vyvstává otázka, vůči kterému z dopravců nárok uplatnit. Na základě čl. 30 má cestující či 
jeho právní nástupce právo svůj nárok uplatňovat jen proti dopravci, jež provedl dopravu, při níž došlo k nehodě 
nebo ke zpoždění. Jinak by tomu bylo pouze v případě, kdy by první dopravce převzal výslovným ujednáním 
odpovědnost za celou cestu. Vznikne-li však škoda na zavazadlech, může poškozený uplatňovat svá práva jak vůči 
prvnímu, tak vůči poslednímu z dopravců. Kromě toho mohou oba žalovat dopravce, jež provedl dopravu, při níž 
ke škodě došlo. 
83 V praxi činil výklad pojmu „sídla dopravcova provozu“ problémy. Zatímco francouzské soudy jej chápaly pouze 
ve smyslu ústředí dopravce bez ohledu na pobočky a dceřiné společnosti, soudy americké, německé či švýcarské 
naopak pod tento pojem zahrnuly i veškeré kanceláře a prodejní místa svých obchodních zástupců. Viz MCKAY, 
Jennifer. Refinement of the Warsaw System: Why the 1999 Montreal Convention Represents the Best Hope for 
Uniformity, The [notes]. Case Western Reserve Journal of International Law. 1, 73, 2002, s.92. 
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území se nachází některý ze soudů příslušných dle úmluvy, anebo se musí jednat o 

konkrétní místo, jediný soud v daném státě, u nějž je žalobce oprávněn svou žalobu 

podat. Praxe se kloní k prvnímu z uvedených výkladů.84 

Co je důležité, od žalobcovy volby se odvíjí stanovení právního řádu, jímž se soud 

při projednávání věci bude řídit (tzv. lex fori).85 Stranám dopravní smlouvy zde navíc 

není ponechána volnost vlastním ujednáním určit jiný právní řád, jehož má být 

použito, anebo jakkoliv změnit pravidla o příslušnosti. 86  

Pro podání žaloby z odpovědnosti je pod sankcí ztráty žalobního práva stanovena 

prekluzivní lhůta v délce 2 let, jež počíná běžet: 

a) ode dne příchodu na místo určení, 

b) ode dne předpokládaného příletu, anebo 

c) od zastavení dopravy. 

Konkrétní způsob výpočtu lhůty stanoví právní řád soudu, u nějž žalobce svůj 

nárok uplatňuje (lex fori).87 

3.3.2.8 Haagský protokol 

V průběhu první poloviny 20. století došlo k významnému rozmachu letecké 

dopravy, na nějž, i přes své v mnoha ohledech nadčasové zpracování, musela 

Varšavská úmluva určitým způsobem reagovat. 

Po několikaleté intenzivní přípravě Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

iniciovala svolání další mezinárodní konference o soukromém právu leteckém. 

Úkolem konference konané ve dnech 6.-28. září 1955 v nizozemském Haagu bylo 

projednání tzv. Haagského protokolu, kterým se mění text Varšavské úmluvy. Cílem 

revize bylo zejména zjednodušení formálních náležitostí dopravních listin, úprava 

některých definic a zvýšení limitu odpovědnosti. 

Obecně však ohledně Haagského protokolu nepanovala taková shoda mezi státy, 

jako tomu bylo v případě Varšavské úmluvy. Unifikační charakter narušila absence 

ratifikace protokolu mnohými státy, nejvýznamněji Spojených států amerických, 

neboť ty se dlouhodobě zasazovaly o podstatně razantnější zvýšení limitů. Na základě 

jejich bojkotu ratifikace protokolu a hrozby podání výpovědi Varšavské úmluvy bylo 

                                                
84 MCKAY, Jennifer. Refinement of the Warsaw System: Why the 1999 Montreal Convention Represents the Best 
Hope for Uniformity, The [notes]. Case Western Reserve Journal of International Law. 1, 73, 2002, s.92. 
85 Čl. 28 VÚ. 
86 Čl. 32 VÚ. 
87 Čl. 29 VÚ. 
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nakonec přijato tzv. Montrealské ujednání.88 Protokol ratifikovalo celkem 137 států, 

mezi nimi rovněž Československá socialistická republika.89 Mezi nejvýznamnější 

změny, jež protokol přináší, patří: 

a) Zvýšení limitů odpovědnosti 

Právě v souvislosti s omezenou odpovědností dopravce za škody  se Varšavská 

úmluva stala předmětem ostré kritiky. Argumenty, že stanovení omezené 

odpovědnosti přispívají k rozvoji leteckého průmyslu, za daného stavu techniky již 

nebyly opodstatněné.  

Stávající limity odpovědnosti navíc nezohledňovaly měnící se kupní sílu peněz 

ani sílící ekonomické postavení dopravců. Po několik dní trvající diskuzi, při níž 

zaznívaly jak názory pro úplné zrušení limitů, jejich několikanásobné zvýšení, či 

naopak jejich zachování ve stávající výši, nakonec dospěli zástupci zúčastněných 

států ke kompromisnímu řešení – tedy ke zdvojnásobení limitů. 90  Nutno však 

podotknout, že zvýšení limitů odpovědnosti se dotklo jen odpovědnosti dopravce vůči 

cestujícím. V případě škody na zapsaných zavazadlech, zboží či předmětech, jež si 

cestující opatruje sám, se nadále uplatňovaly limity stanovené Varšavskou úmluvou 

v jejím původním znění. 

b) Určení způsobu výpočtu váhy zapsaných zavazadel 

V souvislosti se zavazadly došlo k doplnění čl. 22 VÚ o způsob výpočtu rozhodné 

váhy v případě ztráty, poškození nebo zpoždění pouze části zapsaných zavazadel, 

popř. v nich obsažených věcí. Jestliže by v takovém případě byla ovlivněna hodnota 

jiných zavazadel či věcí dopravovaných na základě téže průvodky pro zavazadla, 

musí se při stanovení hranice odpovědnosti přihlížet k celkové váze. 

c) Změna náležitostí a vymezení charakteru dopravních dokumentů 

                                                
88 Montrealské ujednání má pouze charakter dohody mezi leteckými dopravci zejména za účelem zvýšení 
odpovědnostních limitů. Dopravci se zároveň vzdávají svého práva exkulpace v případech učinění všech opatření 
k zabránění škody. Po uzavření Montrealského ujednání stáhly USA svou výpověď Varšavské úmluvy. Současně 
však přijaly vnitrostátní předpis, podle nějž letečtí dopravci operující lety s mezipřistáním na území USA musí 
obligatorně k Montrealskému ujednání přistoupit. Viz ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. 
Civilní letectví ve světle práva. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2005, s. 147. 
89  Seznam smluvních stran [online] [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/wc-hp_en.pdf. 
90  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 253. 
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Dopravci zcela jistě uvítali zúžení výčtu obligatorních náležitostí dopravních 

dokumentů. Na základě Haagského protokolu se stalo nezbytným uvádět jen takové z 

nich, jež jsou nezbytné k určení, zda se v konkrétním případě jedná o mezinárodní 

dopravu ve smyslu Varšavské úmluvy. 

Výslovně je také určena právní povaha letenky jakožto důkazu o uzavření a 

podmínkách dopravní smlouvy.91 

d) Změna čl. 25 VÚ 

Haagský protokol významně zasáhl do podoby čl. 25 VÚ vztahujícímu se ke 

zlému úmyslu a zavinění dopravce ve vztahu ke vzniklé škodě. Právě absence 

vymezení pojmu zlého úmyslu a zavinění v textu úmluvy byla považována ze jeden 

z jejích největších nedostatků. Haagský protokol je v tomto ohledu přesnější, když 

nově stanoví, že se dopravce nemůže limitů odpovědnosti dovolat, pokud škoda 

vyplývá z činu nebo opomenutí, jehož se dopravce nebo jeho zaměstnanec jednající 

při výkonu své služby dopustil „s úmyslem způsobit škodu nebo nerozvážně 

s vědomím, že škoda pravděpodobně vznikne“. Takový úmysl však žalobce bude 

muset dopravci prokázat. 

Vloženo je rovněž nové ustanovení čl. 25A, díky kterému se limitovaného rozsahu 

náhrady škody mohou dovolávat rovněž dopravcovy zaměstnanci, je-li proti nim 

podána žaloba. Pokud by se poškozený domáhal náhrady škody jak vůči dopravci, tak 

vůči zaměstnanci, celková výše přiznané náhrady nesmí dohromady překročit 

stanovené limity. 

e) Určení způsobu přepočtu měn 

Haagský protokol vnesl jasno i do otázky přepočítávání francouzských franků na 

jednotlivé státní měny. Ustanovení čl. 22 VÚ bylo rozšířeno o výslovné určení dne 

vynesení rozsudku jako dne rozhodného pro převod na státní měnu. Haagský protokol 

přinesl rovněž určité terminologické změny. Úplně mizí pojem „francouzského 

franku“ a limity dopravcovy odpovědnosti jsou dále vyčíslovány ve „francích“, 

kterých se bez jakékoliv vazby na konkrétní platidlo užívá jako abstraktního měřítka 

hodnoty vážící se ke zlatu o stanovené hmotnosti a ryzosti.92 

                                                
91 Čl. 3 odst. 2 VÚ ve znění Haagského protokolu. 
92  PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 254. 
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3.3.2.9 Guadalajarská úmluva 

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě 

prováděné jinou osobou než dopravcem, běžně označovaná podle místa svého přijetí 

jako „Guadalajarská úmluva“, byla přijata dne 18. září 1961 a v platnost vstoupila o 

necelé tři roky později. Její význam je ovšem úměrný počtu ratifikujících států. Těch 

je k dnešnímu dni 86 a nárůst tohoto čísla se vzhledem k účinnosti Montrealské 

úmluvy nedá očekávat.  Mezi ratifikující státy patřila v 60. letech rovněž 

Československá socialistická republika. 

Cílem této úmluvy je doplnění Varšavské úmluvy, nejde tedy o její přímou 

změnu. Nově je vymezen pojem dopravce. Guadalajarská úmluva nově rozlišuje 

dopravce smluvního, který jako podnikatel uzavřel s cestujícím, zasilatelem či jejich 

zástupci přepravní smlouvu, a dopravce skutečného, který je osobou odlišnou od 

dopravce smluvního, a který na základě jeho zmocnění provádí celou anebo 

vymezenou část ujednané přepravy. Zavedením pojmu smluvního dopravce se 

rozšířila aplikovatelnost Varšavské úmluvy rovněž na nepravidelné (charterové) lety. 

3.3.2.10 Guatemalský protokol 

Dne 8. března 1971 byl v Guatemala City přijat Protokol o změně Varšavské 

úmluvy. Zájem na sjednání protokolu měly zejména Spojené státy americké, které 

dlouhodobě usilovaly o zvýšení rozsahu odpovědnosti dopravce a zavedení absolutní 

odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou usmrcením nebo zraněním cestujícího.93 

Mezi dosavadními signatáři Varšavské úmluvy ovšem protokol nezískal s v tuto 

chvíli 7 ratifikujícími státy dostatečnou podporu a dosud tak nevstoupil v platnost. 

Překonání potřebné hranice 30 ratifikací se momentálně již nedá očekávat. 94 

3.3.2.11 Montrealské protokoly 

V roce 1975 se v kanadském Montrealu konala diplomatická konference, jejímž 

výsledkem se stalo sjednání tzv. Montrealských protokolů I, II, III a IV. Mimo třetí 

z nich získaly všechny podporu dostatečného počtu smluvních stran Varšavské 

úmluvy a vstoupily v platnost.95 

                                                
93 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Vyd. 1. Praha: 
LexisNexis, 2005, s. 146. 
94  Seznam smluvních stran [online] [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guatemala_EN.pdf. 
95 Montrealský protokol I a II se pro ratifikující státy stal platným dne 15. února 1996, Montrealský protokol IV 
pak dnem 14. června 1998. 
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Předmětem úpravy Montrealského protokolu I, II a III je zejména přechod na 

měnovou jednotku, jejíž hodnota nemá být nadále vázána na hodnotu zlata. Již 

původním záměrem tvůrců Varšavské úmluvy bylo zajistit ochranu poškozených 

stanovením náhrad v takové měně, která nebude podléhat inflaci. V době příprav 

znění Varšavské úmluvy ovšem její tvůrci nemohli tušit, že v důsledku Velké 

hospodářské krize prakticky všechny státy zruší zlatý standard svých měn. Uvolnění 

státních zlatých rezerv způsobilo prudký pokles hodnoty zlata a tím i reálné hodnoty 

přiznávaných náhrad. Proto místo franků má být nadále užívána měnová jednotka 

Mezinárodního měnového fondu, tzv. zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, 

zkráceně SDR). 

Montrealský protokol IV upravuje zejména otázky přizpůsobení přepravních 

dokumentů automatizaci a zvýšení rozsahu odpovědnosti dopravce za škody. Proti 

úpravě obsažené v ustanovení čl. 20 VÚ navíc v otázce odpovědnosti dopravce za 

přepravované zboží přináší významnou změnu, když zavádí princip objektivní 

odpovědnosti dopravce. Smluvní státy přistupující k Montrealskému protokolu IV 

tímto krokem zároveň přijímají Haagský protokol z roku 1955.96 

3.3.3 Montrealská úmluva 

3.3.3.1 Okolnosti přijetí 

Vzhledem k přijetí Haagského protokolu, Guadalajarské úmluvy a Montrealských 

protokolů jen omezeným počtem smluvních států Varšavské úmluvy vznikl na poli 

mezinárodní letecké DOPRAVY značně nepřehledný systém. O naplňování hlavního 

cíle Varšavské úmluvy – dosažení maximálního stupně unifikace – tak vůbec nemohla 

být řeč. Obecná nespokojenost se stávající úpravou navíc vyústila v přijímání řady 

vnitrostátních právních předpisů, bilaterálních dohod a jiných iniciativ k zajištění 

vyššího standardu ochrany cestujících. 

Přijetí dalšího protokolu či doplňující úmluvy by tedy do celého již tak 

roztříštěného Varšavského systému vzneslo ještě větší nepřehlednost. 

Nejpřijatelnějším řešením se tak zdálo být vytvoření jediného komplexního 

dokumentu.  

                                                
96 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw convention annotated: a legal handbook. 2nd. ed. Hague: Kluwer 
Law International, c2000, s. 8. 
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Návrh vypracoval v průběhu 90. let právní výbor ICAO. K jeho projednání se 

sjelo do kanadského Montrealu celkem 61 zástupců smluvních stran Varšavského 

systému a dalších osob zejména z řad pozorovatelů z mezinárodních organizací. Na 

závěr téměř 2 týdny trvající konference byl po složitém vyjednávání a také za cenu 

mnoha kompromisů přítomných vyjednávajících osob vytvořen dokument označený 

jako „Návrh úmluvy o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké 

přepravě“. Návrh byl rozeslán všem členům ICAO a mezinárodním organizacím 

podílejícím se na jednání právního výboru ICAO k vyjádření a podání případných 

připomínek. Po téměř roce intenzivní práce byla Generálním tajemníkem ICAO 

svolána konference, na jejímž závěru byla dne 28. května 1999 přijata Úmluva o 

sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě – Montrealská úmluva. 

V platnost Montrealská úmluva vstoupila dnem 4. listopadu 2003, téhož dne rovněž 

pro Českou republiku. 

Montrealská úmluva vychází z původního znění Varšavské úmluvy a snaží se tak 

v co největší míře zachovat přes 70 let užívaná pravidla odpovědnosti dopravce 

v mezinárodní letecké dopravě doplněná za tu dobu bohatou soudní judikaturou. 

Tvůrci úmluvy zamýšleli zachovat jak strukturu Varšavské úmluvy, tak její 

terminologii, a to jen s nezbytnými zásahy reflektující potřebu modernizace. Úmluva 

rovněž přebírá některá z ustanovení Guatemalského protokolu, téměř celou 

Guadalajarskou úmluvu a vybraná ustanovení Montrealského protokolu IV. 

Ani po přijetí Montrealské úmluvy však úpravu mezinárodní letecké dopravy 

nelze považovat za unifikovanou. V tomto ohledu sice k naplnění unifikačního cíle 

významně přispěla ratifikace úmluvy USA, stále však existuje řada států, jež 

Montrealskou úmluvu neratifikovaly. Tyto státy se dále řídí Varšavskou úmluvou, 

popř. následně přijatými protokoly.97 Znamená to tedy, že dokud Montrealskou 

úmluvu neratifikují všichni signatáři Varšavské úmluvy, budou vedle sebe existovat 

dva odlišné systémy – varšavský a montrealský. 

                                                
97 Mezi státy, které MÚ neratifikovaly, se řadí i některé z původních signatářů úmluvy (např. Bahamy, Bolívie, 
Ghana, Kambodža, Mauritius či Senegal). Úmluvu neratifikovalo ani velké množství států účastnících se 
konference, z nich můžeme jmenovat tak významné státy jako Indonésie, Ruská federace, Srí Lanka, Thajsko, 
Tunisko či Venezuela. Seznam smluvních stran momentálně čítá celkem 119. Viz [online] [cit. 2016-03-18]. 
Dostupné z: http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/mtl99_en.pdf. 
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3.3.3.2 Působnost 

Vymezení rozsahu působnosti Montrealské úmluvy se od Varšavské úmluvy ve 

svých hrubých rysech příliš neliší. Vztahuje se na veškerou mezinárodní přepravu: 

a) osob, zavazadel a nákladu, 

b) prováděnou letadlem, 

c) za úplatu, případně i na tu bezplatnou, vyhovuje-li podmínkám stanoveným 

ustanovením čl. 1 odst. 1 MÚ, včetně té 

d) nekomerční prováděné a provozované členským státem v souvislosti s jeho 

funkcí a povinností jako suverénního státu anebo přepravy pro vojenské účely, 

nepřipojí-li členský stát výhradu.98 

Patrná je zde pouze změna terminologická – Montrealská úmluva ve svém textu 

nahrazuje původní pojem „zboží“ novým termínem „náklad“. Obsahově shodné 

zůstalo i vymezení „mezinárodní přepravy“ 99  a charakter přepravy provedené 

postupně několika dopravci jako přepravy nepřerušené.100 Hlavní rozdíl tak spočívá 

v rozšíření působnosti rovněž na přepravu prováděnou jiným než smluvním 

dopravcem.101 

Negativně pak lze působnost Montrealské úmluvy vymezit následovně, když 

vylučuje svou aplikaci:   

a) na přepravu poštovních zásilek,102 

b) při kombinované přepravě pro ty její části, které jsou prováděny jiným dopravním 

prostředkem než letadlem,103 

c) na přepravu prováděnou za mimořádných okolností mimo rámec normálního 

rozsahu podnikání dopravce, pokud jde o aplikaci ustanovení čl. 3 až 5, 7 a 8 MÚ 

vztahujících se k náležitostem přepravních dokladů.104  

Vzhledem ke stupni rozvoje letecké přepravy v době přijímání Montrealské 

úmluvy již do tohoto výčtu není zařazeno provádění prvních pokusů leteckých 

podniků za účelem zřízení pravidelných leteckých linií, jak tomu bylo v případě 

Varšavské úmluvy.  

                                                
98 Čl. 57 MÚ. 
99 Čl. 1 odst. 2 MÚ. 
100 Čl. 1 odst. 3 MÚ. 
101 Na základě čl. 1 odst. 4 a Hlavy V je do textu MÚ zapracována Guadalajarská úmluva, viz podkapitola 3.3.2.9. 
102 Čl. 2 odst. 2 a 3 MÚ. 
103 Čl. 38 odst. 1 MÚ. 
104 Čl. 51 MÚ. 
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3.3.3.3 Odpovědnost dopravce 

Ustanovení o odpovědnosti dopravce jsou zařazeny do Hlavy III, zachována tak 

zůstala systematika Varšavské úmluvy. 

Základním předpokladem založení odpovědnosti dopravce je vznik alespoň jedné 

z následujících škodných událostí: 

a) usmrcení či zranění cestujícího,105 

b) zničení, ztráta nebo poškození zapsaného zavazadla nebo nákladu,106, 107 anebo 

c) zpoždění.108 

Montrealská úmluva tak navazuje na vymezení škodných událostí Varšavskou 

úmluvou. Nové je ovšem důsledné odlišování odpovědnosti za škodu způsobenou 

cestujícím a na jejich zavazadel, které úmluva upravuje ve společném ustanovení, od 

škod způsobených při přepravě nákladu. 

Montrealská úmluva zpřísňuje odpovědnostní koncepci. Na rozdíl od Varšavské 

úmluvy, která byla založena na presumovaném zavinění dopravce za škody, zavádí 

v případě usmrcení či zranění cestujícího koncept absolutní odpovědnosti do částky 

113 100 SDR (před revizí 100 000 SDR) za každého cestujícího.109 

Nad tuto částku je dopravci ponechána možnost exkulpace, prokáže-li, že 

ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí, protiprávním činem či opomenutím dopravce, 

jeho zaměstnanců či agentů, anebo naopak že ke škodě došlo výlučně nedbalostí či 

jiným protiprávním činem či opomenutím třetí strany.110 

V souvislosti se zvýšením limitů rozsahu odpovědnosti dopravce, jak bude 

uvedeno dále, byla otevřena diskuze, zdali na základě Montrealské úmluvy umožnit 

dopravci zproštění jeho odpovědnosti při prokázání učinění „veškerých nutných 

opatření“ k zabránění vzniku škody, anebo podobné ustanovení z nové úmluvy zcela 

vypustit.111 Ustanovení si nakonec v Montrealské úmluvě našlo své místo. Přesto byly 

určitým způsobem zohledněny argumenty proti jeho převzetí, a exkulpace dopravce 

tedy přichází v úvahu pouze v případě škody způsobené zpožděním.112 

                                                
105 Čl. 17 odst. 1 MÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.2. 
106 Čl. 17 odst. 2 MÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.3. 
107 Čl. 18 MÚ. Problematikou škody způsobené poškozením nákladu se tato práce dále nezabývá. 
108 Čl. 19 MÚ. K tomu blíže v podkapitole 4.4. 
109 Čl. 21 odst. 1 MÚ. 
110 Čl. 21 odst. 2 MÚ. 
111 HICKEY JR., William J. Breaking the limit-liability for willful misconduct under the Guatemala protocol. The 
journal of air law and commerce [online]. 1976, 42(3), s. 605. [cit. 2016-03-23]. ISSN 00218642. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edszbw&an=EDSZBW489886256&scope=site 
112 Čl. 19 MÚ. Více k pojmu „veškerých nutných opatření“ v podkapitole 3.3.2.3. 
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Zcela nebo zčásti se dopravce rovněž může zprostit své odpovědnosti v případech 

prokázání, že škoda vznikla v důsledku nedbalosti nebo jiného protiprávního činu 

nebo opomenutí osoby požadující náhradu, anebo osoby, která místo ní uplatňuje svá 

práva, a to v takové míře, v jaké ona nedbalost či protiprávní jednání způsobily škodu 

nebo k ní přispěly.113 

V úmluvě rovněž přibylo ustanovení čl. 37 MÚ, které výslovně stanoví oprávnění 

osoby odpovědné za škodu podle ustanovení Montrealské úmluvy uplatnit právo 

regresu vůči jakékoliv jiné osobě. 

Ustanovení o odpovědnosti dopravce mají kogentní charakter. Jakékoliv ujednání, 

jehož účelem by bylo zbavit dopravce odpovědnosti, by bylo automaticky neplatné a 

právně neúčinné. Z neplatnosti takového ujednání však nevyplývá neplatnost celé 

přepravní smlouvy.114 

3.3.3.4 Limity odpovědnosti dopravce 

Konkrétní výše limitů v případě jednotlivých škodných událostí jsou detailněji 

popsány v kapitole 4. Stejně jako v případě Varšavské úmluvy se jedná o částky 

maximální, ne o paušální plnění. Dopravce však dobrovolně může převzít závazek k 

navýšení limitů, anebo stanovit, že rozsah své odpovědnosti omezovat nebude 

vůbec.115 

Limitů stanovených úmluvou se ovšem ani zde dopravce nemůže dovolávat, 

došlo-li ke škodě v důsledku jednání nebo opomenutí dopravce nebo jeho zástupců 

učiněným v rámci jejich pracovních povinností úmyslně se záměrem způsobit škodu 

anebo z nedbalosti s vědomím, že škoda pravděpodobně nastane.116 

K tomuto ustanovení Montrealské úmluvy se váže nedávné rozhodnutí ve věci 

Ekufu v. Iberia Airlines, ve kterém soud posuzoval nárok na náhradu škody ve výši 

přesahující úmluvou stanovené limity. Žalobci byla dle jeho tvrzení způsobena škoda 

v důsledku krádeže věcí z jeho odbaveného zavazadla, jíž se měli dopustit 

zaměstnanci dopravce. Nehledě na pravdivosti žalobcova tvrzení soud poukázal na to, 

že i kdyby krádež věcí dopravcovými zaměstnanci byla řádně prokázána, nelze se 

vůči dopravci dovolávat náhrady škody ve výši přesahující limit odpovědnosti 

                                                
113 Čl. 20 MÚ. 
114 Čl. 26 MÚ. 
115 Čl. 25 MÚ. 
116 Čl. 22 odst. 5 MÚ. 
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stanovený úmluvou, neboť takové jednání jeho zaměstnanců zajisté nelze kvalifikovat 

jako plnění jejich pracovních povinností.117 

Zproštění odpovědnosti dopravce přichází v úvahu výhradně v těch případech, 

byla-li škoda způsobena anebo k ní přispělo protiprávní jednání osoby požadující 

náhradu, anebo osoby, která místo ní uplatňuje svá práva. 

3.3.3.5 Měna 

Výši odškodnění Montrealská úmluva uvádí vždy v pevných částkách 

vyjádřených v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR). Hodnota SDR se odvozuje 

od koše měn, jež v tuto chvíli zahrnuje americký dolar, euro, britskou libru a japonský 

jen. K 1. říjnu 2016 má být koš měn dále rozšířen o čínskou měnu renminbi.118 

Přepočet náhrad přiznaných v soudním řízení na národní měny se provádí v den 

vynesení rozsudku. Metodika přepočtu se pak liší v závislosti na tom, zdali je či není 

smluvní strana Montrealské úmluvy členem MMF.119  

Státům, které nejsou členy MMF, a jejichž zákony neumožňují přepočet SDR na 

národní měnu, je zachována možnost stanovení hodnoty odpovědnostních limitů ve 

zvláštních peněžních jednotkách vázaných na zlato. Tyto peněžní jednotky již 

nenesou označení „francouzského franku“, nicméně jejich hodnota původnímu 

vymezení Varšavskou úmluvou zcela odpovídá.120 

Významným krokem k posílení práv poškozených je rovněž mechanismus 

přezkoumávání výše limitů odpovědnosti ve vztahu k inflaci. Depozitář Montrealské 

úmluvy provádí přezkum v pravidelných pětiletých intervalech. Přihlíží při tom k 

průměru ročního zvyšování nebo snižování indexu spotřebitelských cen ve státech, 

jejichž měny tvoří jednotky SDR podle této úmluvy.121 Přezkoumání výše limitů 

může být iniciováno i ze strany smluvních státu. V takovém případě o revizi musí 

požádat minimálně třetina z nich a splněna zároveň musí být i podmínka, že míra 

inflace překročila od poslední revize, popř. od počátku platnosti úmluvy, 

30 procent. 122 První revizi sdělil generální tajemník ICAO, jež je depozitářem 

                                                
117 TOMPKINS JR, George N. 2014 Summary of MC99 Court Decisions. Air [online]. 2015, 40(2), s.158. [cit. 
2016-03-10]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=101808222&scope=site. 
118  Special Drawing Right (SDR) [online]. [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. 
119 Čl. 23 odst. 1 MÚ. 
120 Čl. 23 odst. 2 MÚ. 
121 Čl. 24 odst. 1 MÚ. 
122 Čl. 24 odst. 3 MÚ. 
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Montrealské úmluvy, v listopadu roku 2009. Změna limitů odpovědnosti je účinná 

ode dne 30. prosince 2009, stejným dnem rovněž pro Českou republiku. 

3.3.3.6 Přepravní dokumenty 

Ustanovení Montrealské úmluvy, i přes patrnou inspiraci Montrealským 

protokolem IV, prošla významnými změnami.123 Ty se dotkly nejenom obsahových 

náležitostí, ale také terminologie. 

Na rozdíl od Varšavské úmluvy nebude dále užíváno pojmů „jízdenka“, 

„průvodka pro zavazadla“ a „nákladní list letecký“, jež jsou nahrazeny souhrnným 

termínem „přepravní dokument“. Ten je vydáván buď jako individuální nebo jako 

hromadný. Ani v tomto případě však úmluva dále nevymezuje, co konkrétně se 

přepravními dokumenty rozumí. Určuje však jejich obsah a možnost jejich nahrazení. 

Přepravní dokument lze nahradit „jakýmkoliv jiným prostředkem“, v němž budou 

obsaženy všechny obligatorní obsahové náležitosti. Typicky se tak bude jednat o 

nahrazení přepravního dokumentu magnetickou kartou anebo čárovým či QR kódem, 

ze kterých na první pohled pro cestujícího přechovávané údaje nejsou seznatelné.124 

I z toho důvodu úmluva dále stanoví povinnost dopravce vydat cestujícímu o obsahu 

nahrazeného přepravního dokumentu písemné potvrzení.125 

Kromě zavazadlového lístku pro každý kus zapsaného zavazadla126 je dopravce 

dále povinen cestujícímu vždy vydat také písemné upozornění na možnost omezení 

dopravcovy odpovědnosti v případě aplikace Montrealské úmluvy.127 

Za nevyhovění výše uvedeným požadavkům ovšem úmluva nestanoví žádné 

sankce. Pokud se tedy dopravce požadavkům úmluvy nepodrobí (přepravní dokument 

nevydá vůbec anebo jej vydá bez uvedení obligatorních obsahových náležitostí), 

nejenom že na samotnou existenci a platnost přepravní smlouvy to nebude mít žádný 

vliv, nedotčena zůstane i jeho omezená odpovědnost.128 

                                                
123 Montrealský protokol IV obsahoval výlučně úpravu přepravních dokumentů v souvislosti s přepravou nákladu. 
124 HORNÍK, Jiří. Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – nová unifikace mezinárodní letecké přepravy. Právník, 
2000, č. 3, s. 267. 
125 Čl. 3 odst. 2 MÚ. 
126 Čl. 3 odst. 3 MÚ. 
127 Čl. 3 odst. 4 MÚ. 
128 Čl. 3 odst. 5 MÚ. 
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3.3.3.7 Procesní otázky 

Úprava procesní problematiky doznala ve srovnání s Varšavskou úmluvou 

poměrně zásadních změn. Ty se v prvé řadě dotkly samotného žalobního práva 

žalobce.  

Podle čl. 29 MÚ jsou nadále veškeré žaloby na náhradu škody při mezinárodní 

letecké přepravě, ať už vznikly podle Montrealské úmluvy, ze smlouvy, z porušení 

právní povinnosti, anebo jiným způsobem, přípustné výhradně v souladu 

s podmínkami a  limity odpovědnosti stanovenými Montrealskou úmluvou. 

Ustanovení rovněž zakládá nevymahatelnost takových náhrad škody, které mají 

represivní, exemplární nebo prakticky jakýkoliv jiný než kompenzační charakter.129  

Původní znění tohoto ustanovení mělo odpovídat čl. 24 VÚ. V průběhu 

montrealské konference se však přítomní delegáti, i přes silný nesouhlas IATA a její 

doporučení tak nečinit, rozhodli původní ustanovení doplnit slovy „ať již podle této 

úmluvy nebo ze smlouvy nebo z porušení právní povinnosti nebo jinak“. Měl tak být 

zdůrazněn výlučný charakter Montrealské úmluvy, její aplikační přednost před 

veškerým národním právem, a také potvrzena dosavadní soudní praxe. Zástupci IATA 

však upozorňovali, že změnu původní textace čl. 24 VÚ mohou soudy naopak vnímat 

jako jakýsi podnět k odlišnému výkladu aplikace úmluvy.130, 131 

Interpretací čl. 29 MÚ se mimo jiné zabýval soud v americkém státu Maryland ve 

věci Knowlton v. American Airlines, Inc. Tomu byla předložena žaloba, jíž se 

žalobkyně domáhala náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti dopravce, 

který žalobkyni a dalším cestujícím v rozporu s přepravní smlouvou neposkytl při letu 

z USA do Dominikánské republiky zdarma snídani v hodnotě 3 USD. Soud, 

s odkazem na rozhodnutí ve věci El Al Israel Airlines, Ltd. v. Tseng, potvrdil 

aplikační přednost Montrealské úmluvy před vnitrostátním právem, a to i přesto, že 

takto vzniklé škody nespadají pod působnost úmluvy a na jejím základě tak nemohou 

být nahrazeny. V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že cílem jak Varšavské, tak 

Montrealské úmluvy, je zajistit jednotný systém odpovědnosti dopravců při 

mezinárodní letecké přepravě. Je proto přímo ve veřejném zájmu, aby o žalobách 

                                                
129 Čl. 29 MÚ. 
130 K tomu došlo opakovaně při rozhodování některých nižších soudů v USA, např. ve věci Polinovski v. Deutsche 
Lufthansa, AG, 35 Avi. 17, 338 (N.D.Ill. 2012) nebo Giannopolous v. Iberia Lineas Aereas de Espana, S.A., 34 
Avi. 16, 293 (N.D.Ill. 2011). 
131  TOMPKINS JR., George N. Are the Objectives of the 1999 Montreal Convention in Danger of 
Failure? Air [online]. 2014, 39(3), s. 207. 



 

 42 

proti dopravcům, a to i v případech porušení jejich smluvních povinností jako 

neposkytnutí snídaně, rozhodovaly soudy jednotně, a tedy vyvarovaly se aplikace 

vnitrostátního práva, jež se liší stát od státu.132 

Obdobně se nedávno vyjádřil i Supreme Court of Canada ve věci Thibodeau v. 

Air Canada. Dvěma cestujícím na palubě letu kanadského dopravce Air Canada nebyl 

v rozporu s kanadskou legislativou133 poskytnut servis ve francouzském jazyce. Oba 

cestující se proti dopravci domáhali náhrady škody a také nápravných opatření 

ze stany Air Canada k zabránění opakování obdobných situací v budoucnu. Soud se 

zde v prvé řadě musel vypořádat s otázkou vztahu vnitrostátního právního řádu a 

Montrealské úmluvy. Ve svých úvahách došel k závěru, že primárním cílem 

Montrealské úmluvy je sjednotit veškerou úpravu odpovědnosti dopravce při 

mezinárodní letecké přepravě. Tohoto cíle ovšem nelze dosáhnout jiným způsobem, 

než výlučnou aplikací Montrealské úmluvy v souladu s čl. 29 MÚ.134 

Řízení na náhradu škody je zahájeno podáním žaloby u soudu podle volby 

žalobce. Montrealská úmluva k původním čtyřem jurisdikcím přidává jurisdikci 

pátou. Ta zakládá pravomoc soudů smluvní strany, na jejímž území měl cestující 

v případě škod způsobených usmrcením nebo zraněním v době nehody své hlavní a 

trvalé bydliště.135 V takovém případě musí být zároveň splněna podmínka, že 

a) dopravce provozuje leteckou přepravu cestujících z místa hlavního a trvalého 

bydliště cestujícího nebo na něj, a to vlastním letadlem nebo letadlem jiného 

dopravce na základě obchodní smlouvy,136 anebo 

b) dopravce uskutečňuje leteckou přepravu cestujících v provozních prostorách 

pronajatých nebo vlastněných jím samým nebo dopravcem, s nímž uzavřel 

obchodní smlouvu.137  

                                                
132 TOMPKINS JR., George N. The Case of the Missing 3 Dollar Breakfast and the Pre-emptive Effect of the 
Montreal Convention. Air [online]. 2007, 32(3), s. 229 [cit. 2016-02-26]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=25578341&scope=site. 
133 Official Language Act of Canada, R.S.C. 1985, c. 31 (4th Supp.) 
134 TOMPKINS JR, George N. 2014 Summary of MC99 Court Decisions. Air [online]. 2015, 40(2), s. 147 [cit. 
2016-03-10]. 
135 Výrazem „hlavní a trvalé bydliště“ se na základě čl. 33 odst. 3 písm. b) MÚ rozumí trvalé bydliště cestujícího 
v době nehody bez ohledu na státní příslušnost cestujícího. 
136 Výrazem „obchodní smlouva“ se na základě čl. 33 odst. 3 písm. a) MÚ rozumí smlouva odlišná od smlouvy o 
zastoupení, je-li sjednána mezi dopravci, a týká-li se zajištění jejich společných služeb pro leteckou přepravu 
cestujících. 
137 Čl. 33 odst. 2 MÚ. Toto ustanovení je inspirováno úpravou v Guatemalském protokolu, ovšem s tím rozdílem, 
že ten se neomezoval jen na škody způsobené usmrcením či zraněním cestujícího, ale i na škody způsobené 
ztrátou, zničením či poškozením zavazadla a na škody vzniklé zpožděním. 
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Objevují se názory, že pojem „uskutečňování letecké přepravy“ v tomto případě 

musí být chápán v jeho širším smyslu. Zahrnuty by tak byly například i prostory, 

ve kterých dopravce provádí údržbu letadla, nebo kde provozuje své webové stránky, 

byla-li přepravní smlouva sjednána online.138 

O rozšíření jurisdikce se řadu let zasazovaly zejména Spojené státy americké. Na 

základě tohoto rozšíření totiž bylo umožněno přenesení mnoha sporů občanů USA 

pod jurisdikci amerických soudů.139 

V praxi si toto rozšíření jistě najde své místo. Narazit však poškození mohou na 

problém absence ratifikace Montrealské úmluvy řadou států, které nadále aplikují 

pouze ustanovení Varšavské úmluvy. To se stalo například ve věci Flores v. 

Philippine Airlines. Žalobce se domáhal náhrady škody za jemu způsobené zranění, 

ke kterému došlo v průběhu zpátečního letu operovaného filipínskými aerolinkami 

mezi USA a Filipínami. Svůj nárok žalobce, který měl v době nehody své hlavní a 

trvalé bydliště v USA, uplatňoval u amerického soudu, jehož příslušnost dovozoval na 

základě ustanovení čl. 33 MÚ zakládající tzv. pátou jurisdikci. Tento soud však 

správně žalobu zamítl pro nedostatek své pravomoci, neboť se v daném případě 

nejednalo o mezinárodní přepravu ve smyslu Montrealské úmluvy – tu v té době 

Filipíny ještě neratifikovaly.140 

Žalobcova volba soudu zároveň určuje, kterého právní řádu se užije pro následné 

soudní řízení.141 Toto ustanovení má kogentní charakter a subjekty přepravní smlouvy 

se od něj nemohou svým ujednáním odchýlit. To potvrdil například americký soud ve 

věci Pierre-Louis v. Newvac Corp. 142  Žalobci zde po havárii letadla, v jejímž 

důsledku bylo usmrceno několik osob, podali žalobu k floridskému soudu 

příslušnému na základě ustanovení čl. 33 a 45  MÚ. Soud však odmítl věc projednat 

s odkazem na doktrínu forum non convenient. Tato doktrína stanoví, že soud, jemuž 

byla žaloba předložena, je oprávněn ji zamítnout, bylo-li by vhodnější ji projednat u 

soudního orgánu jiného státu. Žalobci se tak obrátili se svou žalobou proti smluvnímu 

dopravci na příslušný First Civil Court v Martiniku. Poukazovali přitom na to, že na 

                                                
138 DE LEON, Pablo Mendes; EYSKENS, Werner. Montreal Convention: Analysis of Some Aspects of the 
Attempted Modernization and Consolidation of the Warsaw System, The [article]. Journal of Air Law and 
Commerce. 3, 1155, 2000, s. 1163. 
139 HORNÍK, Jiří. Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – nová unifikace mezinárodní letecké přepravy. Právník, 
2000, č. 3, s. 276. 
140  TOMPKINS JR., George N. Are the Objectives of the 1999 Montreal Convention in Danger of 
Failure? Air [online]. 2014, 39(3), s. 206. 
141 Čl. 33 odst. 4 MÚ. 
142 Pierre-Louis v. Newvac Corp., 584 F.3d 1052 (11th Cir. 2009). 
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základě jimi prvně zvolené jurisdikce má být věc rozhodnuta podle amerického práva. 

Tak to ovšem nelze. Žalobcům je dán prostor pro volbu soudu a jakmile ji jednou 

učiní, nesou následky aplikace právního řádu soudu, jež si sami zvolili. Určili-li 

žalobci k projednání své věci v prvé řadě americký soud a tedy i aplikaci amerického 

právního řádu, bude se aplikovat včetně doktríny forum non convenient, jež je jeho 

integrální součástí.143 

Ujednání v přepravní nebo jakékoliv jiné zvláštní smlouvě uzavřené před vznikem 

škody, jehož cílem by bylo porušení ustanovení úmluvy, zejména sjednáním platnosti 

jiných předpisů či změnou pravidel týkajících se soudní pravomoci, činí úmluva 

neplatnými a právně neúčinnými.144  

Montrealská úmluva zachovává prekluzivní lhůtu k podání žaloby v délce 2 let, 

jejíž počátek je určen shodně jako ve Varšavské úmluvě (viz 3.3.2.7). Výpočet lhůty 

se řídí právním řádem soudu, jež bude daný případ projednávat (lex fori).145 Důležité 

je zde říci, že uvedená lhůta 2 let nemůže být v žádném případě prodloužena ani 

ujednáním stran, ani národními právními předpisy. Ustanovení čl. 35 Montrealské 

úmluvy tím poskytuje dopravci určitou ochranu. V tomto smyslu je tedy nezbytné 

vykládat také ustanovení čl. 37 MÚ vztahující se k právu regresu. Má-li být toto 

právo uplatněno, musí se tak stát v průběhu oné dvouleté lhůty.146 

3.4 Evropské právní předpisy 

3.4.1 Význam letecké dopravy v EU 

Letecká doprava významně podporuje ekonomický růst Evropské unie, podílí se 

na tvorbě pracovních míst a rovněž na rozvoji obchodu. Pokud bychom nahlédli do 

statistik, jen v EU je v leteckém sektoru zaměstnáno 1,4 až 2 miliony osob, celkově 

však podporuje až okolo 5 milionů pracovních míst. Přičítán je mu rovněž podíl na 

hrubém domácím produktu EU ve výši 110 miliard EUR. Toto číslo však není 

                                                
143  TOMPKINS JR., George N. Are the Objectives of the 1999 Montreal Convention in Danger of 
Failure? Air [online]. 2014, 39(3), s. 211. 
144 Čl. 49 MÚ. 
145 Čl. 35 MÚ. 
146  TOMPKINS JR., George N. Are the Objectives of the 1999 Montreal Convention in Danger of 
Failure? Air [online]. 2014, 39(3), s. 209. 
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konečné, neboť díky multiplikačnímu účinku a s ohledem na podporu cestovního 

ruchu se uvedená částka může vyšplhat až na 510 miliard EUR.147 

Poptávka po letecké dopravě roste nejenom v EU, ale po celém světě. Díky jejímu 

stabilnímu růstu došlo v uplynulých letech k významnému rozvoji letecké dopravy – 

navýšeno bylo množství leteckých tras, frekvence letů i počet přepravovaných 

cestujících. 

S tímto růstem však letecká doprava zároveň čelí mnoha výzvám. V širším smyslu 

se jedná zejména o zajištění bezpečnosti letecké dopravy, v kontextu aktuálního dění 

pak o ochranu před protiprávními činy a snížení negativního vlivu leteckého provozu 

na životní prostředí. Opět něco málo ze statistik – výhledově se předpokládá, že jen 

na území EU bude v roce 2035 vypraveno na 14,4 milionů letů, tedy více než jednou 

tolik než v roce 2012.148 To je jistě silná motivace pro evropského zákonodárce 

k tvorbě pravidel a podmínek provozu letecké dopravy. 

Přestože cílem této práce je zejména přiblížení práv cestujících při letecké 

dopravě, nelze na tuto problematiku nahlížet izolovaně. 

Vývoj evropské právní úpravy letecké dopravy probíhal ve dvou fázích. V první 

řadě bylo nezbytné zajistit prostřednictvím unifikace a harmonizace fungování 

společného vnitřního trhu letecké dopravy. Pro tuto fázi tak byla charakteristická 

zejména regulace otázek týkajících se přístupu leteckých dopravců na trh, vytvoření 

podmínek pro hospodářskou soutěž, otázka tarifů a sazeb, řízení letového provozu a 

mnoho dalších, na první pohled technicky orientovaných pravidel letecké dopravy. 

Význam této fáze pro samotná práva cestujících je přesto často opomíjen. Beze sporu 

i oni však z liberalizace trhu letecké dopravy mohli těžit řadu výhod.  

V druhé fázi přišly na řadu otázky zvyšování kvality poskytovaných leteckých 

služeb a – pro tuto práci zásadní – otázky ochranných opatření ve vztahu k cestujícím 

jako typickým spotřebitelům.149 

                                                
147 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. COM(2015) 598 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&rid=64. 
148 Tamtéž. 
149  European Commission: Air [online] [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/index_en.htm. 
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3.4.2 Počátky regulace evropské letecké dopravy 

Základy evropské právní úpravy v oblasti dopravy byly položeny již Římskými 

smlouvami.150  

Ty upravovaly jako jednu z prvních společných politik, vedle společné politiky 

zemědělské a obchodní, rovněž společnou politiku dopravní.151  Důvodem jejího 

zakotvení se stal zejména její zásadní význam pro realizaci tří ze čtyř svobod 

společného trhu – volného pohybu osob, služeb a zboží.152 S její pomocí měly být 

překonány překážky mezi členskými státy a vytvořen jednotný evropský dopravní 

prostor. 

Toho bylo v letecké dopravě z velké části dosaženo. Liberalizace trhu byla 

zahájena na přelomu 80. a 90. let, kdy došlo postupně k přijetí tří balíků 

liberalizačních opatření. 

První balík liberalizačních opatření přijatých 14. prosince 1987 sestával ze dvou 

nařízení 153  upravujících zejména pravidla hospodářské soutěže v oblasti letecké 

dopravy, jedné směrnice154 a rozhodnutí Rady.155 Na základě těchto opatření se 

postupně začala uvolňovat některá ze striktních omezení dopravců v oblasti určování 

cenové politiky a zavádění nových přepravních podmínek. Jistou flexibilitu dodalo 

leteckým dopravcům rovněž umožnění sdílení sedadlové kapacity mezi sebou.156  

Následovalo přijetí druhého balíku liberalizačních opatření, jež tvořila celkem tři 

nařízení.157 Tato nařízení umožnila další uvolňování trhu letecké dopravy, který byl 

ještě stále závislý na mnoha bilaterálních dohodách mezi jednotlivými členskými 

státy. 

                                                
150 Tzv. Římskými smlouvami rozumíme Smlouvu o založení Hospodářského společenství a Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) ze dne 25. března 1957. 
151 Čl. 74-84 Smlouvy o EHS. 
152  Politiky Evropské unie [online] [cit. 2016-03-17].  Dostupné z 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/transport_cs.pdf. 
153 Nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 a nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití 
čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy a 
nařízení. 
154 Směrnice Rady (EHS) č. 601/87 ze dne 14. prosince 1987 o tarifech pravidelné letecké dopravy mezi členskými 
státy. 
155 Rozhodnutí Rady (EHS) č. 602/87 ze dne 14. prosince 1987 o přístupu leteckých dopravců k pravidelným 
trasám letecké dopravy mezi členskými státy a o rozdělení kapacity pro přepravu cestujících v pravidelné letecké 
dopravě mezi členskými státy mezi letecké dopravce. 
156  Letecká doprava v kontextu aktivit a politik Evropské unie, Měsíčník EU aktualit, Praha - Česká 
spořitelna, a.s., ročník 2008, číslo 62, s. 12. 
157 Nařízení Rady (EHS) č. 2342/90 o tarifech pravidelné letecké dopravy, nařízení Rady (EHS) č. 2343/90 o 
přístupu leteckých dopravců na trasy pravidelných leteckých linek uvnitř Společenství a o podílu leteckých 
dopravců na kapacitách pro cestující na pravidelných leteckých linkách mezi členskými státy a nakonec nařízení 
Rady (EHS) č. 2344/90 doplňující nařízení (EHS) 3976/87 o použití článku 85(3) Smlouvy na určité kategorie 
dohod a vzájemně sjednané postupy v oblasti letecké dopravy, všechna ze dne 24. července 1990.  
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Teprve přijetím třetího balíku liberalizačních opatření158 byla dovršena tvorba 

jednotného trhu letecké dopravy. Na základě těchto opatření došlo ke sjednocení 

pravidel licencování leteckých dopravců, jejich přístupu na letecké trasy uvnitř EHS 

včetně práva postupné kabotáže, a také ke sjednocení pravidel určování přepravních 

tarifů. Určitá opatření byla přijata i v souvislosti s hospodářskou soutěží. 

Z opatření přijatých v rámci třetího balíku můžeme v přímé souvislosti s ochranou 

cestujících zmínit zejména nařízení Rady (EHS) č. 2407/92, které mimo jiné upravuje 

požadavek na pojištění odpovědnosti dopravce za škody způsobené při nehodě 

cestujícím, na zavazadlech, nákladu, poště či třetím osobám.159 

I přes neoddiskutovatelný přínos přijatých opatření na cestě k dosažení 

uniformity, přetrvávají stále určitá omezení trhu letecké dopravy pramenící zejména 

z bilaterálních úmluv sjednaných dříve jednotlivými státy. Jen pro představu čtenáře, 

počet dohod o leteckých službách, které dosud byly uvedeny do souladu s právními 

předpisy EU, se pohybuje okolo tisíce. Mnoho dalších však stále přetrvává v platnosti, 

nejvýznamněji s Čínou, Indií nebo například s Jihoafrickou republikou. Tento stav má 

zajisté negativní dopad na princip právní jistoty, neboť letečtí dopravci uplatňují 

rozdílné praktiky na základě svého umístění.160 

Základní strategické vize dalšího směřování činnosti EU v oblasti dopravy jsou 

nastíněny v Bílé knize161 a v dokumentu Doprava 2050162 z roku 2011. V oblasti 

letecké dopravy Komise považuje za nezbytné zejména dokončit tvorbu společného 

evropského leteckého prostoru, usnadnit tak pohyb občanů EU, snížit náklady na 

provoz letecké dopravy a obecně zajistit její trvale udržitelný rozvoj. Komise zároveň 

                                                
158 Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům, nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o 
přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 o 
tarifech a sazbách za letecké služby, nařízení Rady (EHS) č. 2410/92, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3975/87, 
kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy, a 
nakonec nařízení Rady (EHS) č. 2411/92, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3976/87 o použití čl. 85 odst. 3 
Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy, všechna 
ze dne 23. července 1992. 
159 Právní úprava obsažená ve třetím balíku liberalizačních opatření byla přebrána a sjednocena do textu jediného 
nařízení - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 28. září 2008 o společných pravidlech 
pro provozování leteckých služeb ve Společenství. Na jeho základě mají cestující například získat přístup 
k veškerým leteckým tarifům a sazbám a má jim být prezentována vždy konečná cena leteckých služeb zahrnující 
veškeré daně, poplatky, přirážky a jiné nevyhnutelné platby, aby tak mohl účinně srovnávat ceny různých 
leteckých dopravců. 
160 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy – 
řešení budoucích výzev (212/2299(INI) [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0290&rid=22. 
161 Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje. KOM(2011) v konečném znění. [online] [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:CS:PDF. 
162 Doprava 2050: Komise předkládá ambiciózní plán na zvýšení mobility a snížení emisí [online]. [cit. 2016-03-
18]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_372_cs.htm. 
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počítá s ulehčením náporu na leteckou dopravu na krátké a střední vzdálenosti 

prostřednictvím výstavby vysokorychlostních železnic. 

3.4.3 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 

Toto nařízení navazuje na balíček liberalizačních opatření přijatých Radou 

v roce 1990 jakožto další krok k plně rozvinuté společné politice letecké dopravy.  

Rozmach letecké dopravy a s tím spojený rostoucí počet přepravovaných osob na 

počátku 90. let minulého století si vyžádal vytvoření alespoň minimálních norem 

v oblasti ochrany zájmů přepravovaných osob. 

Vzhledem ke snaze leteckých dopravců pokrýt vysoké fixní náklady spojené se 

svým provozem a vytvářet zisk pro své další aktivity na rychle se rozvíjejícím trhu 

letecké dopravy, se začala v průběhu 80. let vytvářet praxe prodeje vyššího počtu 

letenek, než v daných případech odpovídalo kapacitě letadla. Z pohledu leteckých 

dopravců se jednalo o vcelku logický krok, neboť v málokterém případě se k nástupu 

na palubu letadla přihlásily veškeré osoby, které si dříve místo na daném spoji 

rezervovaly. S tímto předpokladem tedy letečtí dopravci začali dále pracovat. Nastala-

li situace, kdy se k nástupu na palubu dostavily všechny dotčené osoby, zbývala 

dopravci stále řada alternativ – typicky přemístění cestujících z převážně vytíženější 

nižší třídy do třídy vyšší anebo nabídka přepravy v jiném dopravcově spoji.163 

Ve snaze hájit práva cestujících před obdobnou praxí bylo v roce 1991 přijato 

nařízení Rady (EHS) č. 295/91, jehož účelem bylo primárně sjednotit postup 

jednotlivých dopravců v případě odepření nástupu cestujících na palubu letadla. 

Na základě tohoto nařízení je dopravce pro případy tzv. „přebookovaných“ letů 

povinen stanovit transparentní pravidla, jak bude v této situaci postupovat. Co se týká 

vymezení konkrétních obsahových náležitostí těchto pravidel, jsou požadavky 

kladené na dopravce vymezeny pouze rámcově – dle č. 3 odst. 3 nařízení je povinen 

pouze uvést možnost výzvy dobrovolníkům164 ochotných zdržet se nástupu na palubu 

letadla. Konkrétní podoba jakýchkoliv dalších obsahových náležitostí je pak 

ponechána na dopravci samotném.  

                                                
163 HORNÍK, Jiří. Evropská unie významně posílila práva cestujících v letecké dopravě. Právní rozhledy. 2004, s. 
570. 
164 Dobrovolníkem se dle ustanovení čl. 2 písm. e) rozumí taková osoba, která má platnou letenku, potvrzenou 
rezervaci, včas a při dodržení zvláštních podmínek se přihlásí k odletu, a vyhoví výzvě dopravce k odstoupení za 
náhradu své potvrzené rezervace. 
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O konkrétních právech cestujících v případě odepření nástupu na palubu letadla 

bude blíže pojednáno v podkapitole 4.6. 

Nařízení poměrně rychle zastaralo. Zvláště limitovaná výše náhrad poskytovaných 

v případě odmítnutí nástupu na palubu letadla a omezený rozsah uplatnění nařízení 

pouze na pravidelnou leteckou dopravu, se staly předmětem kritiky a vedly 

k celoevropské diskuzi o potřebě přijetí nové právní úpravy. Tou se nakonec stalo 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, 

kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě 

v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a 

kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. Nové nařízení ve své podstatě vychází ze 

znění toho původního, přebírá některá jeho ustanovení, dále je rozvíjí a přizpůsobuje 

je aktuálním potřebám. 

3.4.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

3.4.4.1 Základní charakteristika 

Na základě původního nařízení Rady (EHS) č. 295/91 byla cestujícím 

poskytována pouze základní, řekněme minimální, ochrana a to navíc pouze 

v případech tzv. „overbookingu“ (překnihování).165 Stejně jako rostly požadavky na 

zajištění co nejvyšší úrovně ochrany spotřebitelů včetně jejich komfortu při letecké 

dopravě, rostla i potřeba nové úpravy pravidel v této oblasti. Dne 17. února 2005 tak 

vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

stanovující společná pravidla náhrad a pomoci v letecké dopravě v případě odepření 

nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. 

3.4.4.2 Působnost 

Ve srovnání se svým předchůdcem nové nařízení významně rozšiřuje svou 

působnost. V prvé řadě se neomezuje jen na problematiku odepření nástupu na palubu 

letadla proti vůli cestujících, 166 ale rovněž na případy zrušení letu167 či zpoždění.168 

                                                
165 Bod 3 preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
166 Odepřením nástupu na palubu se dle ustanovení čl. 2 písm. j) rozumí odmítnutí přepravit leteckou přepravou 
cestujícího, který má pro daný let potvrzenou rezervaci, popř. jehož let je leteckým dopravcem nebo 
provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy bez ohledu na důvod přesměrován na jiný let, a 
který se zároveň včas přihlásí k nástupu na palubu. Takové vymezení však nezahrnuje případy, kdy existují 
přiměřené důvody cestujícímu nástup na palubu letadla odepřít. Nařízení jako příklad uvádí důvody zdravotní, 
bezpečnostní nebo nedostatky cestovních dokladů. K tomu blíže v podkapitole 4.6. 
167 Zrušením letu se dle ustanovení čl. 2 písm. l) rozumí neuskutečnění letu, který byl dříve plánován, a na který 
bylo rezervováno minimálně jedno místo. K tomu blíže v podkapitole 4.5. 
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Stejný standard ochrany cestujících je navíc nově zajištěn i při letech provozovaných 

leteckými dopravci Společenství z míst ležících na území nečlenského státu 

Společenství, směřuje-li let na území členského státu Společenství. 

Za významné posílení práv cestujících lze rovněž považovat rozšíření působnosti 

nařízení na nepravidelnou leteckou přepravu, to znamená zejména lety provozované 

pro cestovní kanceláře. Do té doby byly tito cestující chráněni pouze na základě 

směrnice Rady č. 90/314 ze dne 13. června 1990, 169  která ovšem obsahovala jen 

rámcovou úpravu a na leteckou dopravu jako takovou se vztahovala jen 

zprostředkovaně.170 To mělo na cestující negativní dopad, neboť nemohli uplatňovat 

své nároky vůči dopravci přímo, ale pouze zprostředkovaně skrze cestovní kanceláře.  

3.4.4.3 Informační povinnost dopravce 

Na základě ustanovení čl. 14 nařízení je dopravci uložena povinnost cestujícího o 

jeho právech informovat již u registrace k přepravě prostřednictvím zobrazení 

čitelného a zřetelně viditelného oznámení, jehož obsah nařízení vymezuje. Dojde-li ke 

zrušení letu, musí být cestujícímu navíc předáno písemné oznámení o pravidlech pro 

náhrady škody a pomoc poskytovaných na základě tohoto nařízení.171 

3.4.4.4 Odpovědnost dopravce 

Smluvní volnost dopravce je v tomto případě omezena, neboť je mu výslovně 

zakázáno svou odpovědnost založenou nařízením omezit nebo se jí zprostit, a to 

zejména ujednáním v dopravní smlouvě, jež by se příčila ustanovením tohoto 

nařízení. Pokud by tak přesto učinil, cestujícímu zůstává zachováno právo 

k uskutečnění nezbytných úkonů u příslušného soudního nebo jiného orgánu za 

účelem získání náhrady, jež mu dle tohoto nařízení přísluší.172 

3.4.4.5 Další náhrady 

Cestujícímu je za na základě čl. 12 nařízení, neodstoupil-li ovšem od své 

rezervace dobrovolně, zachováno jeho právo uplatňovat jiné své nároky 

na kompenzaci, např. podle vnitrostátního práva, případně podle jiné mezinárodní 

                                                                                                                                      
168 Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. K tomu blíže v podkapitole 4.4. 
169 Směrnice Rady ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (90/314/EHS) 
170 HORNÍK, Jiří. Evropská unie významně posílila práva cestujících v letecké dopravě. Právní rozhledy. 2004, 
s. 571. 
171 Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
172 Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
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smlouvy. Je-li mu však taková kompenzace přiznána, mohou od ní být náhrady 

přiznané na základě tohoto nařízení odečteny. 

3.4.4.6 Vztah nařízení k Montrealské úmluvě 

Nařízení bývá vytýkáno, že se nezabývá jednou z nejzásadnějších otázek – jeho 

vztahem k Montrealské úmluvě, jíž jsou všechny státy EU včetně EU samotné 

signatáři. Vyřešení této otázky, zejména s ohledem na ustanovení čl. 29 MÚ 

stanovujícího exkluzivitu jejího použití, má pro osoby uplatňující vůči dopravci nárok 

na  náhradu škody vzniklé při letecké dopravě zásadní význam. 

Problematická byla zejména aplikace nařízení v případech poskytování náhrad za 

způsobené zpoždění, které současně upravuje i Montrealská úmluva. Vztahem obou 

dokumentů se zabýval SDEU v tzv. případě IATA. Po pečlivém prozkoumání věci 

došel soud k závěru, že charakter nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 261/2004 ve vztahu k Montrealské úmluvě je čistě doplňující. 

Soud při rozhodování vyšel z úvahy, že v případě vzniku škodné události je 

cestujícímu způsobena dvojí újma. Tou první z nich je taková újma, kterou každý 

poškozený cestující pociťuje stejně a jejíž náhrada tak může mít podobu pevně 

stanovené – standardizované – částky a formu okamžité pomoci. Tou druhou je pak 

taková újma, kterou v konkrétním případě cestující pociťuje individuálně, zejména 

s ohledem na důvod jeho cesty. Vznik této újmy a rovněž výši náhrady za její 

způsobení tak musí být posuzována u každého cestujícího individuálně na základě 

pečlivého uvážení soudu. A právě na náhradu této v pořadí druhé vymezené újmy cílí 

úprava čl. 19, 22 a 29 MÚ. Oba režimy poskytování náhrad se tak dle názoru soudu 

navzájem nijak nepříčí a mohou existovat vedle sebe.173 Závěry rozhodnutí SDEU 

v této věci byly následně několikrát potvrzeny, jmenovitě například ve věci Nelson a 

ex parte TUI. I vzhledem k existenci bohaté judikatury se výslovná úprava vztahu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 a Montrealské úmluvy 

zatím neplánuje. 

3.4.4.7 Připravované změny 

Řešení řady nevyjasněných otázek vzaly do svých rukou soudy. Za několik let 

účinnosti nařízení se tak vytvořil rozmanitý výklad řady jeho ustanovení. Zejména 

                                                
173 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 69 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
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nejednotnost výkladu vedla Komisi k předložení návrhu na revizi současného znění 

nařízení.174 

Finální podoba tohoto návrhu je výsledkem kompromisu mezi požadavky 

spotřebitelů poukazujících na nedostatečné dodržování přepisů ze strany dopravců, a 

na druhé straně leteckých společností a jejich asociací, které kritizují zejména 

nadměrné finanční zatížení leteckých dopravců. 

Jednou z hlavních změn, které revize přináší, je výslovné zakotvení práva na 

náhradu škody v případě významných zpoždění letů. Jak je blíže uvedeno v 

podkapitole 4.4, dosud tomu tak nebylo. K tomuto kroku se Komise odhodlala na 

základě kontroverzního rozhodnutí SDEU ve spojených věcech „Sturgeon“ a 

navazující praxi soudů. 

Změny uvítají zajisté i cestující, jejichž nedopatřením dojde při rezervování letu 

k chybnému zápisu jména. V takovém případě má dopravce cestujícímu bezplatně 

umožnit do 48 hodin před plánovaným odletem chybu opravit. Uplatnit toto právo 

může cestující však pouze pod podmínkou, že taková oprava nepovede ke změně v 

osobě cestujícího, času letu nebo trasy. Zde však lze poukázat na nedůslednost 

evropského zákonodárce, neboť nová úprava žádným způsobem neřeší otázky změn 

přepravních dokumentů v případech dopravy prováděné několika dopravci. Nejasný 

zůstává i vztah nařízení k pravidlům stanoveným IATA v jí vydávaném 

dokumentu Travel Agent’s Handbook, na jehož základě ve jméně cestujícího nelze 

opravit více než tři písmena.175 

Návrh změny nařízení nově upravuje i problematiku tzv. no-show – situace, kdy si 

cestující zakoupí pro svou cestu zpáteční letenku, ale nedostaví k prvnímu odletu. 

V současnosti panuje praxe dopravců v takových případech automaticky rezervaci 

cestujícího zrušit, a to bez poskytnutí náhrady. Spíše výjimečně bývá některými 

dopravci cestujícímu umožněno pokračovat v cestě, avšak pouze oproti zaplacení 

poplatku. Ten se však zvláště v případě rezervace letu u nízkonákladového leteckého 

                                                
174 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
175 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 68 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
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dopravce může rovnat ceně nové letenky.176 Po pečlivém zvážení se v rámci přípravy 

změn současného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Komise neodhodlala k absolutnímu zákazu politiky no-show. Pokud by tak učinila, 

dopravci by nepřímé lety nemohli nabízet za nižší cenu než lety přímé, což by mohlo 

vést k oslabení hospodářské soutěže.177 

Legislativní proces stále probíhá, přičemž Komise nabádá Evropský parlament a 

Radu k rychlému přijetí navrhovaných změn.178 

3.4.5 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ve znění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 

3.4.5.1 Okolnosti přijetí 

K přijetí nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti 

leteckého dopravce v případě nehod v nejvyšší míře přispěla dlouhodobá 

nespokojenost s právní úpravou odpovědnosti leteckých dopravců obsaženou 

v mezinárodních úmluvách, které tvoří Varšavský systém.  

Limity odpovědnosti stanovené těmito úmluvami prakticky od počátku své 

účinnosti čelily kritice mnoha států z důvodu jejich neodpovídající výše. Řada z nich 

tak začala přijímat alespoň vnitrostátní opatření zvyšující hranici odpovědnosti 

dopravce, které pak dopravci samotní promítali do svých přepravních řádů. Napříč 

státy se tak pozvolna začaly vytvářet rozdíly ve způsobu a úrovni ochrany 

poskytované cestujících. 

Tato praxe států se stala podnětem pro zahájení legislativních prací na půdě 

evropského zákonodárce. Jeho cílem bylo zejména sjednocení standardů ochrany a 

pravidel odškodňování všech cestujících, ať už ke škodné události dojde 

při mezinárodní letecké dopravě, nebo při letecké dopravě na vnitřním trhu. 

                                                
176  Jako příklad autorka uvádí ustanovení 2.4 přepravních podmínek ČSA: Pokud cestující nevyužije svou 
rezervaci místa na prvním úseku cesty a bez oznámení dopravci nenastoupí cestu na dohodnutém letu, může být 
cestujícímu zrušena rezervace místa i na ostatních letech, včetně zpátečního letu. Pokud cestující nevyužije 
jednotlivé úseky cesty v původním pořadí uvedeném na letence, je dopravce oprávněn změnit cenu letenky podle 
upraveného plánu cesty, a to dle podmínek tarifu platných ke dni uskutečnění letu. Cena takové letenky může být 
vyšší, než cena původní letenky [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://www.csa.cz/cs/portal/info-and-
services/travel-information/conditions_of_carriage/Prepravni_podminky_01102015.pdf. 
177 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 68 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
178 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropského hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. COM(2015) 598 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&rid=64. 
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V reakci na přijetí Montrealské úmluvy, jež nahrazuje dosavadní Varšavský 

systém platný v době přijímání nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ve všech státech 

Společenství bylo přijato nařízení č. 889/2002, které nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 2027/1997 doplňuje a harmonizuje tak, aby byl vytvořen jednotný 

systém odpovědnosti leteckého dopravce chránící jak cestující, tak další osoby 

poškozené v souvislosti s leteckými nehodami. Jak bude dále uvedeno, plánována je 

další revize.179 

3.4.5.2 Působnost 

Nařízení vymezuje povinnosti leteckých dopravců Společenství,180 dojde-li na 

palubě letadla nebo v průběhu nastupování či vystupování k nehodě, v jejímž 

důsledku je cestujícímu způsobena: 

a) smrt, 

b) zranění, anebo 

c) jiné ublížení na zdraví.181 

K provedení ustanovení Montrealské úmluvy rozšiřuje doplňující 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 s účinností ode 

dne 28. června 2004 působnost rovněž na škody způsobené: 

a) zničením, ztrátou nebo poškozením zavazadel,182 a 

b) zpožděním při dopravě cestujících a zavazadel.183 

Významným přínosem nařízení č. 889/2002 je rovněž rozšíření uplatňování 

jednotných pravidel na vnitrostátní leteckou dopravu.184 

3.4.5.3 Odpovědnost dopravce 

Nejvýznamnějším přínosem nařízení je úplné zrušení limitů dopravcovy 

odpovědnosti. V případě vzniku některé z uvedených škodných událostí tak dopravce 

nepodléhá žádnému finančnímu limitu, ať už by byl stanoven zákonem, úmluvou či 

smlouvou. 

                                                
179 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
180 Leteckým dopravcem společenství se dle ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) rozumí letecký dopravce, jemuž byla 
v souladu s právními předpisy Společenství vydána některým z členských států provozní licence. 
181 Čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. K tomu blíže v podkapitole 4.2. 
182 K tomu blíže v podkapitole 4.3. 
183 K tomu blíže v podkapitole 4.4. 
184 Čl. 1 bod 2 nařízení č. 889/2002. 
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Nařízení zároveň zavádí absolutní odpovědnost dopravce za škody do výše 

odpovídající 100 000 SDR. Tento limit s přijetím doplňujícího nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 zůstal zachován. V souvislosti s navýšením 

limitů v Montrealské úmluvě se však počítá s aktualizací uvedené sumy 

na 113 100 SDR.185 

Do stanovené výše je dopravce zcela zbaven možnosti vyloučit či omezit svou 

odpovědnost. Prokáže-li ovšem, že on a jeho zástupci přijali veškerá nutná opatření 

k zabránění vzniku škody, nebo nebylo-li možné taková opatření učinit, může být 

dopravcova odpovědnost omezena či zcela vyloučena. Stejný důsledek by mělo i 

prokázání nedbalosti cestujícího, kterou ke způsobení škody přispěl.186 

3.4.5.4 Zálohy 

Nařízení zavádí povinnost dopravce poskytnout v každém případě osobě 

oprávněné k náhradě škody zálohu k uspokojení jejích bezprostředních ekonomických 

potřeb. Výše zálohové platby by měla být úměrná utrpěné újmě. Konkrétnější je 

nařízení pouze v případě způsobení smrti, kde poskytovaná částka nesmí být nižší než 

15 000 SDR na jednoho cestujícího.  

Tato minimální výše doznala v souvislosti s přijetím nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 určitých změn, když byla navýšena na 

současných 16 000 SDR.187 S ohledem na revizi Montrealské úmluvy se počítá s jejím 

dalším navyšováním, konkrétně na částku odpovídající v eurech 18 096 SDR 

na každého cestujícího.188 Nařízení zároveň výslovně stanoví, že poskytnutí zálohové 

platby nesmí být pokládáno za uznání dopravcovy odpovědnosti.189 

3.4.5.5 Procesní otázky 

Otázky procesního charakteru jsou do nařízení Rady (ES) č. 2027/97 doplněny až 

v rámci úprav provedených nařízením Evropského parlamentu a Rady 

                                                
185 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
186 Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. 
187 Čl. 1 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002. 
188 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS.  
189 Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. 
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(ES) č. 889/2002. Stejně jako Montrealská úmluva počítá s dvouletou lhůtou pro 

uplatnění jakýchkoliv žalob na náhradu škody, přičemž se má lhůta počítat ode dne 

příletu letadla, popř. ode dne, kdy letadlo přiletět mělo.190 

Nařízení dále upravuje postup při podávání stížností, dojde-li ke škodě na 

zavazadle. V takovém případě je cestující povinen podat dopravci písemnou stížnost 

do 7 dnů v případě poškození zavazadla a do 21 dnů v případě jeho zpoždění, obojí 

počítáno od předání zavazadla cestujícímu. Nutno dodat, že nařízení hovoří výhradně 

o zavazadle odbaveném. 

Připravovaný návrh na změnu nařízení počítá s usnadněním procesu podávání 

stížnosti. Ukládá totiž dopravci povinnost cestujícímu umožnit podat stížnost 

bezprostředně po zjištění poškození či zpoždění zavazadla prostřednictvím formuláře, 

který vydá dopravce cestujícímu ještě na letišti. Stejný formulář má současně 

dopravce povinnost přijat i jako stížnost ve smyslu čl. 31 odst. 2 MÚ.191  

                                                
190 Čl. 1 bod 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002. 
191 Čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2027/97 dle Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně 
nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o 
odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 
2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
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4 Práva cestujících a dalších osob v jednotlivých případech 

škodných událostí 

4.1 Základní charakteristika 

V této kapitole budou samostatně představena práva cestujících v případech 

vzniku jednotlivých škodných událostí. Čtenáři se tak dostává uceleného náhledu 

na jeho práva v jednotlivých situacích, do nichž se může jako cestující využívající 

leteckou dopravu jednoduše dostat. K objasnění některých problematických otázek či 

nejasných ustanovení je tato kapitola rovněž proložena soudní judikaturou.  

4.2 Smrt, zranění nebo jiné poškození na těle 

4.2.1 Varšavský systém 

Odpovědnostní vztah mezi dopravcem a cestujícím se dlouhou dobu řídil pouze 

ustanoveními dopravní smlouvy nebo obecnou úpravou ve vnitrostátních právních 

předpisech. Teprve Varšavská úmluva sjednotila úpravu odpovědnosti dopravce na 

mezinárodní úrovni v případech, kdy je cestujícímu způsobena: 

a) smrt, 

b) zranění, anebo  

c) jiné poškození na jeho těle. 

Předpokladem založení odpovědnosti dopravce je zde vznik škody v důsledku 

nehody, která se stane v letadle nebo při jakýchkoliv operacích spojených 

s nastoupením a vystoupením z letadla.192 S užitými pojmy úmluva dále nepracuje a 

jejich interpretaci tedy ponechává čistě na soudní praxi. Pojďme si je tedy vysvětlit. 

a) K pojmu „nehoda“ 

Tento pojem vymezil jako první United States Supreme Court v rozhodnutí Air 

France v. Saks, 470 U. S. 392, 405 (1985) jako „nečekaný nebo neobvyklý jev či 

událost zcela nezávislé na osobě cestujícího“. 193  Jazykovým výkladem takového 

vymezení bychom došli k závěru, že zdravotní stav cestujícího pod definici nehody 

nespadá, jakkoliv mohl u daného cestujícího zhoršit následky zranění. Nemá-li ovšem 
                                                
192 Čl. 17 VÚ. 
193 Autorčin překlad originálního textu: „Unexpected or unusual event or happening that is external to the 
passeger“. 
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úmrtí či zranění cestujícího přímou příčinu v letecké dopravě, neměl by být dopravce 

odpovědný.194 

V rozporu s touto teorií ovšem rozhodl například City Court of Queen’s County, 

New York ve věci H. G. Philios v. TWA v roce 1951. Soud žalobkyni přiznal náhradu 

za protržení ušního bubínku a krvácení ucha, k němuž došlo v průběhu letecké 

dopravy. Na základě znaleckého posudku mělo ovšem zranění prokazatelně původ ve 

zdravotním stavu poškozené, která v době usednutí na palubu letadla trpěla prudkým 

zánětem horních dýchacích cest a s riziky podstoupení cesty tak musela být 

obeznámena.195 

Záleží tedy čistě na soudech, jak pojem „nehoda“ vyloží. Nutno dodat, že 

interpretace tohoto pojmu se napříč různými státy dost rozchází. Některé soudy jej 

dokonce vykládají natolik extenzivně, že za nehodu považují dokonce i teroristický 

útok.196 

b) K pojmu „operace spojené s nastoupením a vystoupením z letadla“ 

K pojmu „operace spojené s nastoupením do letadla a vystoupením z letadla“ se 

vyslovil Tribunal de Commerce de Marseille v rozhodnutí Bonancea v. Air France. 

Při rozhodování o nároku žalobkyně, jež se zranila pádem na chodbě letištní haly, 

musel soud určit, zdali v případě takového zranění lze leteckého dopravce učinit 

odpovědným či nikoli. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že operace spojené 

s nastoupením do letadla počínají v okamžik, kdy cestující uposlechne výzvy 

dopravcových zaměstnanců, v jejich doprovodu opouští letištní halu a vstupuje 

z čekárenských prostorů na letištní plochu. Naopak operace spojené s vystoupením 

z letadla jsou vázány na okamžik opuštění letecké plochy a vstup do letištní haly. 

Pokud by tak například došlo k pádů z pojízdných schůdků z letadla, které v důsledku 

nedostatečné péče zaměstnanců dopravce k letadlu nebyly řádně připevněny k trupu 

letadla, dopravce bude zraněnému cestujícímu za vzniklou škodu odpovídat. 197  

Naopak upadl-li by v důsledku vlastní neopatrnosti či neopatrnosti a pádu jiného 

                                                
194 Guatemalský protokol, jež však nikdy nevstoupil v platnost, výslovně vylučoval odpovědnost dopravce, mělo-li 
úmrtí nebo zranění cestujícího původ v jeho zdravotním stavu. 
195 PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 261. 
196 MCKAY, Jennifer. Refinement of the Warsaw System: Why the 1999 Montreal Convention Represents the 
Best Hope for Uniformity, The [notes]. Case Western Reserve Journal of International Law. 1, 73, 2002, s. 78 
197 PAUL, Vladimír, DOLEŽIL, Vladimír, PROCHÁZKA, Zdeněk, ČEPELKA, Čestmír, MENCER, Gejza, 
MILDE, Michael. Studie z mezinárodního práva, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1963, s. 249. 
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cestujícího, jako například ve věci Buckwalter v. US Airways, Inc., 198  dopravce 

odpovídat nebude. 

V případě dopravy osob je odpovědnost dopravce vůči každému cestujícímu 

omezena částkou ve výši 125 000 franků. S přijetím Haagského protokolu byla tato 

částka pro smluvní strany protokolu navýšena na dvojnásobek, tedy 

250 000 franků.199, 200 

Úmluva postrádá jakoukoliv diferenciaci rozsahu dopravcovy odpovědnosti, 

nezabývá se rozlišováním smrti, těžkého a lehkého zranění, částečného či úplného 

zmrzačení atd. Konkrétní posouzení a výše náhrady je ponechána na soudech na 

základě jejich úvahy v konkrétním případě.  

Varšavská úmluva výslovně umožňuje leteckým dopravcům ujednat si 

s cestujícím i hranici vyšší.201 Naopak jednání, které by směřovalo ke zproštění 

odpovědnosti dopravce nebo určovalo nižší hranici jeho odpovědnosti, úmluva 

výslovně činí neplatným a právně neúčinným.202 

Za určitý nedostatek Varšavské úmluvy lze považovat absenci výslovného určení 

osob, jež jsou oprávněny uplatňovat nárok na náhradu škody. Nejasnosti vznikají 

zejména v případě smrti cestujícího. I v tomto případě je tak zodpovězení této otázky 

ponecháno na soudu rozhodujícím v daném případě podle vnitrostátního práva.  

V souladu s dosavadní praxí soudů byly za osobu oprávněnou požadovat po 

dopravci kompenzaci považováni jen blízcí členové rodiny zesnulého, případně 

osoby, které na zesnulém v době jeho úmrtí byly finančně závislé.203 Objevila se však 

i taková rozhodnutí, kdy byla žalobci přiznána náhrada za způsobení smrti milenky, 

jako například ve věci Mutelle d’Assurances Aeriennes v. Veuve Thierache v roce 

1967.204 

Nejednotnost názorů panuje ohledně kompenzace mentální (psychické) újmy 

utrpěné v důsledku nehody při letecké dopravě. Soudy dosud čl. 17 VÚ vykládaly 
                                                
198 TOMPKINS JR, George N. 2014 Summary of MC99 Court Decisions. Air [online]. 2015, 40(2), s.155. [cit. 
2016-03-10]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=101808222&scope=site. 
199 Počet smluvních států Haagského protokolu dosahuje ke dni 23. března 2016 celkem 137 států. Viz Seznam 
smluvních stran [online] [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 
http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/wc-hp_en.pdf. 
200 Guatemalský protokol, jež však nikdy nevstoupil v platnost, počítal s dalším zvýšením limitu až na částku 
1 500 000 franků. 
201 Čl. 22 VÚ. 
202 Čl. 23 VÚ. 
203  Takové vymezení bylo podpořeno například ve věci Koirala v. Thai Airways Int’l, 126 F.3d 1205 
(9th Cir. 1997).   
204 MCKAY, Jennifer. Refinement of the Warsaw System: Why the 1999 Montreal Convention Represents the 
Best Hope for Uniformity, The [notes]. Case Western Reserve Journal of International Law. 1, 73, 2002,  s. 94. 
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spíše restriktivně a v přiznávání náhrad za utrpěnou psychickou újmu byly vesměs 

zdrženlivé. 

V tomto smyslu se stalo zásadním rozhodnutí ve věci King v. Bristow Helicopters 

Ltd. Žalobce se v této věci domáhal vůči dopravci náhrady za újmu utrpěnou 

v důsledku nouzového přistání helikoptéry. Při nehodě sice neutrpěl žádná viditelná 

zranění, nicméně negativní prožitek vedl k jeho posttraumatické stresové poruše, 

poruchám spánku a častým nočním můrám, jež zřejmě vyústily v peptické vředy 

poškozeného. Soud se zde tedy zabýval otázkou, zdali došlo ke zranění cestujícího ve 

smyslu Varšavské úmluvy, a zdali je zde tedy namístě přiznat náhradu škody. Proti se 

vyslovil zejména Lord Reed, který argumentoval neexistencí přesvědčivého důkazu, 

že tvůrci a signatáři Varšavské úmluvy zamýšleli kompenzaci mentální újmy pod 

čl. 17 VÚ zahrnout. Soud se tak nakonec přiklonil k závěru, že náhrada škody 

přichází v úvahu jedině tam, kde mentální újma vyústí ve fyzické zhoršení 

zdravotního stavu cestujícího – v tomto případě vznik oněch peptických vředů. 

Otázka rozlišování mezi „pouhou“ mentální újmou a újmou fyzickou však v praxi 

činí problémy. Jasno nám v tomto ohledu nepřináší ani vědecké výzkumy, jež čím dál 

častěji potvrzují, že většina, ne-li všechna psychická onemocnění, jsou doprovázena 

určitými zdravotními komplikacemi anebo v ně ústí. Příčinnou souvislost lze ale 

mnohdy jen velmi těžko prokázat.205 

4.2.2 Montrealská úmluva 

Ustanovení čl. 17 MÚ zakládá odpovědnost dopravce za způsobení usmrcení nebo 

zranění cestujícího v důsledku nehody, k níž došlo na palubě letadla nebo v průběhu 

jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo vystupování z letadla. 

Mění se nám tak formulace původního čl. 17 VÚ, podle nějž je dopravce 

odpovědný rovněž za „jakékoliv jiné poškození na těle“.206 Český zákonodárce navíc 

nezvolil úplně nejšťastnější překlad v Montrealské úmluvě užitého anglického 

termínu „injury“ jako „zranění“. Doslovnému překladu i smyslu úmluvy by lépe 

vyhovoval širší pojem „tělesná újma“.207 

                                                
205 MULLANY, Nicholas. Airborne injury to body and mind. Law Quarterly Review. 2002, 2002(118(Oct)), 
s. 524. 
206 Z anglického znění: „The carrier is liable for damage sustained in the event of the death or wounding of a 
passenger or any other bodily injury suffered by a passenger…”. 
207 HORNÍK, Jiří. Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – nová unifikace mezinárodní letecké přepravy. Právník, 
2000, č. 3, s. 272. 
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Vymezení pojmů „nehody“ a „operace při nastupování do letadla nebo 

vystupování z letadla“ se nám ani v tomto případě nedostává. Nicméně tyto pojmy 

byly opakovaně vymezeny judikaturou vztahující se k čl. 17 VÚ a není důvod, aby se 

soudy od své dřívější praxe současně s přijetím Montrealské úmluvy odklonily. 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 3.3.3, významnou změnou posilující postavení 

cestujících je zavedení absolutní odpovědnosti dopravce za škodu až do výše 

100 000 SDR na každého cestujícího.208 Nad částku 100 000 SDR se uplatňuje 

koncept odpovědnosti za presumované zavinění, tak, jak jej známe z Varšavské 

úmluvy. 

Po revizi platné ode dne 30. prosince 2009 byla navíc tato částka v souladu 

s čl. 24 odst. 2 MÚ navýšena o 13,1%, v tomto případě tedy na současných 

113 100 SDR. 

Cestující, který uplatňuje svá práva vůči zástupcům dopravce (jeho zaměstnancům 

a agentům), musí nově počítat s tím, že i tyto osoby, jednaly-li v rámci svých 

pracovních povinností, se mohou dovolávat jak odpovědnostních limitů, tak i 

ostatních podmínek stanovených Montrealskou úmluvou. Celková výše náhrady, 

kterou cestující vůči dopravci a jeho zástupcům může požadovat, tak dohromady 

nesmí překročit stanovené maximální limity.209 

Vítanou novinkou je pro poškozené osoby zajisté uložení povinnosti dopravce 

poskytnout všem fyzickým osobám a osobám majícím nárok na odškodnění zálohu 

k uspokojení jejich okamžitých ekonomických potřeb. Ustanovení čl. 28 MÚ nám 

však nedává žádné vodítko, jak vysoká by zálohová platba měla být. Jediné, co 

úmluva dále vymezuje, je výslovný zákaz pokládání poskytnutí zálohy za uznání 

odpovědnosti dopravce, a že vyplacená záloha může být následně započtena proti 

jakékoliv částce vyplacené dopravcem jako náhrada škody.210 

Montrealská úmluva nakonec nepřevzala ustanovení Guatemalského protokolu 

zavádějící odpovědnost dopravce za mentální újmu způsobenou cestujícímu. O 

převzetí této úpravy usilovaly zejména Spojené státy americké. Ještě původní návrh 

úmluvy vytvořený Právním výborem ICAO se zahrnutím mentální újmy počítal, 

v závěrečné fázi úprav před diplomatickou konferencí byl ovšem vypuštěn. Otázkou 

                                                
208 Čl. 21 odst. 1 MÚ. 
209 Čl. 30 MÚ. 
210 Čl. 28 MÚ. 
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tedy je, zdali prostým vypuštěním této úpravy lze dospět k závěru, že způsobení 

mentální újmy zkrátka nemůže být v žádném případě kompenzováno. 

4.2.3 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 889/2002 

Tato nařízení mají mít vůči výše zmíněné Varšavské či později přijaté 

Montrealské úmluvě pouze doplňující charakter. Cílem evropského zákonodárce bylo 

zejména rozšířit a sjednotit pravidla poskytování náhrad i na leteckou dopravu na 

vnitřním trhu a později i na leteckou dopravu vnitrostátní. 

Odpovědnými ve smyslu těchto nařízení jsou letečtí dopravci Společenství211 v 

případě, dojde-li na palubě letadla nebo v průběhu nastupování či vystupování k 

nehodě, v jejímž důsledku je cestujícímu způsobena: 

a) smrt, 

b) zranění, anebo 

c) jiné ublížení na zdraví.212 

Důležitým prvkem ochrany cestujícího je výslovné odmítnutí jakýchkoliv 

finančních limitů dopravcovy odpovědnosti, ať už by byly založeny zákonem, 

úmluvou či smlouvou. 

Za škody do výše 100 000 SDR, v návrhu na změnu nařízení do výše odpovídající 

v eurech 113 100 SDR,213 je dopravce navíc odpovědný absolutně.214 

Nařízení rovněž počítá s povinností dopravce k poskytnutí zálohové platby 

poškozeným za účelem uspokojení jejich bezprostředních ekonomických potřeb. Výše 

těchto plateb je vymezena jen velmi obecně, když nařízení stanoví pouze požadavek, 

aby byly úměrné k utrpěné újmě. Konkrétní minimální hodnota plnění je stanovena 

pouze pro případy způsobení smrti, kde činila původně 15 000 SDR, 215  nyní 

16 000 SDR216 a plánuje se její další navýšení na částku odpovídající v eurech 

                                                
211 Leteckým dopravcem společenství se dle ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) rozumí letecký dopravce, jemuž byla 
v souladu s právními předpisy Společenství vydána některým z členských států provozní licence. 
212 Čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. 
213 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
214 Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. 
215 Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2027/1997. 
216 Čl. 1 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002. 
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18 096 SDR na jednoho cestujícího.217 Platba má být poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode 

dne, kdy je určena konkrétní osoba oprávněná k odškodnění. Nařízení zároveň 

poskytuje ochranu dopravci, neboť výslovně stanoví, že poskytnutí zálohové platby 

nesmí být pokládáno za uznání dopravcovy odpovědnosti. 

4.3 Zničení, ztráta a poškození zavazadla 

4.2.1 Varšavský systém 

Předpokladem aplikace Varšavské úmluvy je vznik škody na zavazadle, k němuž 

musí dojít za letecké dopravy. Tou pak úmluva rozumí dobu, po kterou jsou zavazadla 

pod dozorem dopravce, ať už na letišti, v letadle nebo kdekoliv jinde při přistání 

mimo letiště.218 

Naopak vyloučena je dopravcova odpovědnost za škodu, jež nastane při provádění 

dopravy pozemní, námořní a říční mimo letiště. Došlo-li by však ke škodě při takové 

dopravě na základě dopravní smlouvy za účelem nakládání, dodání či překládání 

zavazadla, dopravce je odpovědný.219 

Odpovědnost dopravce v tomto případě není vázána na „nehodu“, jako je tomu při 

usmrcení cestujícího, jeho zranění či poškození na těle. Úmluva používá širšího 

pojmu „událost, která způsobí škodu“, dojde-li k ní za letecké dopravy. Tato 

formulace má své opodstatnění. Zjištění, v jakém konkrétním okamžiku dojde ke 

škodě zejména na zapsaném zavazadle, může být v praxi velmi složité. Zvláště pak, 

je-li doprava prováděna postupně několika dopravci, a ke škodě dojde pouze na 

věcech, jež jsou obsahem zavazadla, které samo o sobě zůstane nepoškozené. 

Z procesního hlediska na tyto případy Varšavská úmluva pamatuje v ustanovení 

čl. 30 odst. 3 VÚ – cestující svůj nárok může uplatnit jak vůči prvnímu z několika 

dopravců, tak vůči tomu poslednímu. Kromě toho je oprávněn žalovat i dopravce, 

který provedl dopravu, při níž ke zničení, ztrátě, poškození či zpoždění došlo. Tito 

dopravci jsou pak odpovědni rukou společnou a nerozdílnou. 

                                                
217 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS.  
218 Čl. 18 odst. 2 VÚ. 
219 Čl. 18 odst. 3 VÚ. 
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Varšavská úmluva při stanovení limitů odpovědnosti dopravce rozlišuje, zda se 

jedná o zavazadla zapsaná (zavazadla, jež cestující před samotným zahájením 

dopravy odbaví a dále nad nimi ztrácí dohled) či nezapsaná (taková, která si cestující 

opatruje sám – bude se tedy jednat zejména o příruční zavazadla a další osobní věci 

jako například peněženka či mobilní telefon, které s sebou cestující vnáší na palubu 

letadla).  

V případě vzniku škody na zapsaných zavazadel je odpovědnost dopravce 

omezena na částku 250 franků za každý kilogram.220 Úmluva nám zde nedává žádné 

vodítko, jak v konkrétním případě určit výši náhrady škody, tedy zdali se bude odvíjet 

od celkového počtu dovršených kilogramů váhy zavazadla anebo od každého 

započatého kilogramu. Neobjasňuje ani, jak by se mělo postupovat při poškození 

pouze části zavazadla. Řešení těchto otázek je bylo až do přijetí Haagského protokolu, 

jak bylo vysvětleno v podkapitole 3.3.2.8, ponecháno čistě na uvážení soudů 

rozhodujících o konkrétních nárocích poškozených cestujících. 

Jiná je situace, učiní-li cestující prohlášení o zájmu na dodání, a zaplatí-li zároveň 

dopravci příslušný poplatek. Pak je dopravce povinen plnit až do výše cestujícím 

uvedené částky, není-li tato částka vyšší než skutečný zájem cestujícího na dodání 

zavazadla do místa určení.221 

Jde-li o předměty, jež si každý cestující opatruje sám, je odpovědnost dopravce u 

každého cestujícího omezena na 5 000 franků.222 Zde však úmluva mlčí o možnosti 

učinění obdobného prohlášení o zájmu na dodání. Není tak zcela zřejmé, zdali by i 

v případě nezapsaného zavazadla bylo možné zvýšit limit dopravcovy odpovědnosti. 

Autorka se domnívá, že i přes absenci výslovného ustanovení by dopravce obdobný 

závazek mohl převzít na základě čl. 33 VÚ. Ten stanoví, že dopravci nic nebrání ve 

stanovení takových pravidel dopravní smlouvy, jež neodporují ustanovením 

Varšavské úmluvy. 

Hodlá-li cestující vůči dopravci uplatnit nárok na náhradu škody, musí se při 

převzetí zavazadla ohradit anebo ihned po shledání poškození zaslat dopravci 

ve lhůtách určených úmluvou písemnou stížnost. V opačném případě úmluva zakládá 

domněnku, že bylo zavazadlo dodáno v dobrém stavu a v souladu s přepravní 

                                                
220 Guatemalský protokol, jež však nikdy nevstoupil v platnost, počítal s dalším zvýšením limitu až na částku 
15 000 franků za každého cestujícího. 
221 Čl. 22 odst. 2 VÚ. 
222 Čl. 22 odst. 3 VÚ. 
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smlouvou. Nedodržení postupu stanoveného úmluvou tak pro cestujícího znamená 

automaticky ztrátu práva žalovat dopravce pro vzniklou škodu.223 

4.2.2 Montrealská úmluva 

Předpoklady vzniku odpovědnosti dopravce se od znění Varšavské úmluvy nijak 

zvlášť neliší. Dochází pouze k doplnění, že cestujícímu náhrada škody nebude 

přiznána vůbec anebo jen v omezené míře, má-li škoda původ ve vlastní vadě, kvalitě 

nebo nedokonalosti jeho zavazadla. 224 

Ke změnám došlo především při stanovení výše limitů odpovědnosti. Montrealská 

úmluva nadále nerozlišuje, zdali se jedná o zavazadla zapsaná či nezapsaná. V obou 

případech je odpovědnost dopravce omezena maximální částkou ve výši 1 000 SDR 

za každého cestujícího. Na rozdíl od Varšavské úmluvy tak již výše této částky není 

vázána na váhu zavazadla. Po revizi limitů účinné ode dne 30. prosince 2009 byly 

navíc tyto limity v souladu s čl. 24 odst. 2 MÚ navýšeny o 13,1%, v tomto případě 

tedy na 1 131 SDR. 

Výše uvedené limity se uplatní i v případech, kdy je škoda způsobena osobám 

účastnícím se tzv. all-inclusive zájezdů, jež zahrnují rovněž leteckou přepravu. Ve 

věci Titone Arini v. Eurofly, Judgement of 14 Apr. 2007, Tribunal Marsala se žalobci 

domáhaly náhrady škody za zavazadlo ztracené při jejich svatební cestě z Říma do 

Cancunu. Pár požadoval nejenom náhradu hodnoty zavazadla samotného, ale rovněž 

výdaje spojené s jejich svatbou, nákupem náhradního oblečení v Mexiku, náhradu za 

porušení smlouvy a nakonec i náhradu za ztrátu radosti z jejich svatební cesty. Soud 

poškozeným přiznal jak náhradu za ztracené zavazadlo, tak i za vynaložené 

prostředky ke koupi náhradního oblečení. Zároveň se vyslovil, že při stanovení výše 

náhrady je nutné přihlédnout nejen ke vzniklé majetkové škodě, ale i k újmě 

nemajetkové. I v takovém případě však rozsah odpovědnosti dopravce nesmí celkově 

přesáhnout stanovený limit, jež v době rozhodování soudu činil 1 000 SDR.225 

Taktéž Montrealská úmluva zakládá domněnku, že v případě převzetí zapsaného 

zavazadla cestujícím bez jeho včasného oznámení reklamace, platí, že věc byla 

                                                
223 Čl. 26 VÚ. 
224 Čl. 17 odst. 2 MÚ. 
225  TOMPKINS JR., George N. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing. Air [online]. 
2009, 34(6), s. 425 [cit. 2016-02-24]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=47109508&scope=site. 
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předána v dobrém stavu a v souladu s přepravním dokladem nebo jiným záznamem, 

jak jej vymezuje čl. 3 odst. 2 MÚ.  

Reklamaci poškozeného zapsaného zavazadla může poškozený úspěšně uplatnit 

nejpozději do 7 dnů ode dne jeho převzetí. Došlo-li zároveň ke zpoždění, prodlužuje 

se tato lhůta na 21 dnů počínajíc dnem předání zavazadla cestujícímu. Reklamace 

může být učiněna výlučně písemně. Mimo případy, kdy je škoda způsobena 

podvodem dopravce, je sankcí za nedodržení těchto podmínek ztráta žalobního 

práva.226 

Za nedostatek úmluvy lze vnímat absenci ustanovení o poskytování záloh 

v případě zničení, ztráty či poškození zavazadla. Montrealská úmluva sice povinnost 

dopravce poskytovat zálohové platby stanoví, ovšem počítá s nimi pouze v případech 

usmrcení či zranění cestujících. Přitom škodu na zavazadle může cestující pocítit 

stejně negativně. Můžeme si představit situaci, kdy oním zavazadlem, k jehož zničení 

či ztrátě v průběhu letecké přepravy dojde, bude například invalidní vozík cestujícího 

se zdravotním postižením. Jistě i tento cestující by ocenil poskytnutí platby 

k uspokojení jeho okamžitých ekonomických potřeb – opatření nového vozíku. 

Spoléhat tak nyní může jen na dobrou vůli dopravce, který je na základě čl. 27 MÚ 

oprávněn rozsah svých povinností stanovených úmluvou rozšířit. 

4.2.3 Nařízení Rady (ES) 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 889/2002 

Smyslem těchto nařízení je zejména rozšířit ochranu poskytovanou Montrealskou 

úmluvou rovněž na vnitrostátní leteckou přepravu. 

Podle aktuálního znění nařízení náleží cestujícímu v případě zničení, ztráty či 

poškození zavazadla kompenzace odpovídající v eurech částce ve výši 1 000 SDR. 

Limity určené nařízeními tedy momentálně nezohledňují navýšení provedené 

k 30. prosinci 2009 v Montrealské úmluvě. Připravované změny však počítají se 

sjednocením částek v těchto dokumentech na 1 131 SDR za každého cestujícího, tedy 

bez ohledu na počet odbavených zavazadel.227 

                                                
226 Čl. 31 MÚ. 
227 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
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Významné změny se chystají i v souvislosti s prohlášením o zájmu na doručení 

zavazadel do místa určení. Návrh na změnu nařízení počítá zejména s doplněním 

stávající podoby nařízení o zcela nové ustanovení čl. 6a. Toto ustanovení má být 

dalším krůčkem k odstranění jakékoliv formy diskriminace a začlenění osob se 

zdravotním postižením. Doplněné ustanovení se týká prohlášení o zájmu na doručení 

vybavení, jež těmto osobám umožňují pohyb, typicky tedy invalidní vozík. 

V takových případech bude letecký dopravce povinen nabídnout znevýhodněnému 

cestujícímu prohlášení učinit zcela bezplatně.228 

Spíše jako kuriozitu lze v souvislosti se zavazadly doplnit, že návrh na změnu 

nařízení počítá rovněž s novým ustanovením čl. 6e, které výslovně zakotvuje právo 

cestujících přepravovat hudební nástroje v kabině letadla, je-li to v daném případě 

z technických a bezpečnostních důvodů možné. 229 

4.4 Zpoždění letu 

4.3.1 Varšavský systém 

Varšavská úmluva sjednocuje na mezinárodní úrovni rovněž pravidla poskytování 

náhrad za škodu způsobenou zpožděním jak cestujícím, tak zavazadel nebo zboží při 

letecké dopravě. 230 

Co se však zpožděním rozumí a po jakou dobu musí trvat bychom však v úmluvě 

hledali marně. V konkrétním případě by tak bylo nutné nahlédnout do přepravních 

podmínek leteckého dopravce anebo situaci nechat posoudit příslušným soudním 

orgánem. 

Varšavská úmluva v případě zpoždění nestanovuje maximální rozsah dopravcovy 

odpovědnosti výslovně. Uplatní se tak limity stanovené v čl. 22 VÚ – v případě 

zpoždění cestujícího 125 000 franků (250 000 franků dle Haagského protokolu) a při 

zpoždění zapsaných zavazadel 250 franků za každý jeho kilogram váhy.231 

                                                
228 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
229 Tamtéž. 
230 Čl. 19 VÚ. 
231 Guatemalský protokol, jež však nikdy nevstoupil v platnost, počítal s dalším zvýšením limitu až na částku 
62 500 franků. 
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4.3.2 Montrealská úmluva 

Montrealská úmluva volí ve srovnání s svou předchůdkyní odlišný způsob určení 

maximální výše náhrad. V prvé řadě společně upravuje situace, kdy současně dojde 

ke zpoždění cestujících i zavazadel. V takovém případě náleží poškozeným částka 

do výše 4 150 SDR. 232 Dojde-li však výhradně ke zpoždění zavazadla samotného, 

stanoví úmluva limit rozsahu dopravcovy odpovědnosti na 1 000 SDR za každého 

cestujícího.233 

Od revize úmluvy účinné ode dne 30. prosince 2009 byly výše uvedené limity 

v souladu s čl. 24 odst. 2 MÚ navýšeny o 13,1%, v tomto případě tedy na 4 694 SDR 

a na 1 131 SDR. 

4.3.3 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 889/2002 

Původní znění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 s odpovědností leteckých dopravců 

za zpoždění nepočítalo. Působnost nařízení byla rozšířena až na základě doplňujícího 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, a to nejen územně, když se 

uplatní i na vnitrostátní dopravu, ale rovněž co do rozsahu odpovědnosti dopravce. 

S účinností ode dne 28. června 2004 se tak nařízení aplikuje rovněž na případy 

zpoždění.  

Co konkrétně se takovým zpožděním rozumí, ani nařízení nedefinuje. Pojem se 

tak bude vykládat v souladu s ustanoveními Montrealské úmluvy a navazující 

judikaturou. 

Vzhledem k prováděcímu charakteru nařízení je zachován maximální rozsah 

odpovědnosti dopravce odpovídající částce 4 150 SDR v případech zpoždění 

cestujících a 1 000 SDR pro případy zpoždění zavazadel.  

Limity určené nařízeními tedy momentálně nezohledňují navýšení provedené 

k 30. prosinci 2009 v Montrealské úmluvě. Připravované změny však počítají se 

sjednocením částek v obou dokumentech na 4 694 SDR v případech zpoždění 

                                                
232 Čl. 19 a 22 odst. 1 MÚ. 
233 Čl. 22 odst. 2 MÚ. 
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cestujících, a v případě zpoždění zavazadel 1 131 SDR za každého cestujícího bez 

ohledu na počet odbavených zavazadel.234 

4.3.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Odškodnění za zpoždění letu může být cestujícímu poskytnuto rovněž na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. V jaké výši a o tom proč 

nestačí náhrady poskytované podle Montrealské úmluvy a podle dříve přijatých výše 

uvedených nařízení, jež ji provádějí, bude pojednáno dále. 

Ani zde není pojem „zpoždění“ definován. Na rozdíl od dříve zmíněných 

dokumentů nám však evropský zákonodárce dává jasné vodítko, neboť váže plnění 

poskytované dopravcem na konkrétní délku zpoždění a konkrétní délku letu. 

Nařízení výslovně dopravci ukládá povinnost poskytnout cestujícímu pomoc, trvá-

li zpoždění nejméně: 

a) 2 hodiny pro lety do 1 500 km, 

b) 3 hodiny pro lety od 1 500 km v rámci Společenství nebo pro ostatní lety 

v rozmezí 1 500 km až 3 000 km, anebo 

c) 4 hodiny pro lety nespadající pod písmeno a) a b). 

V takovém případě vzniká cestujícímu právo na poskytnutí pomoci v podobě: 

a) stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, 

b) dvou telefonních hovorů, dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou 

poštou, 

c) ubytování a přepravu mezi letištěm a místem ubytování, je-li očekávaný čas 

odletu minimálně o den opožděn oproti původně plánovanému, 

d) náhradu pořizovací letenky za část nebo části neuskutečněných cesty, případně 

i za již uskutečněné cesty, nemůže-li let dále sloužit účelu vztahujícímu se 

k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, a to včetně případného zpátečního 

letu do původního místa odletu, trvá-li zpoždění alespoň o 5 hodin.235 

Nutno však podotknout, že uvedená péče o čekající cestující může být omezena 

nebo úplně odmítnuta, pokud by v jejím důsledku došlo k dalšímu zpoždění letu.236 

                                                
234 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
235 Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
236 Bod 18 preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
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Jak je z výše uvedeného výčtu patrné, v případech zpoždění letu nařízení výslovně 

nepočítá s finančním odškodněním cestujícího. Jiný názor na věc však zastal SDEU v 

rozhodnutí ve věci Sturgeon v. Condor Flugdienst. Soud zde rozhodoval o žalobě 

rodiny Sturgeonových požadující po leteckém dopravci finanční kompenzaci za 

zpoždění jejich letu z Toronta do Frankfurtu. Žalobci poukazovali zejména na 

skutečnost, že zpoždění v délce 25 hodin ve svém důsledku působí cestujícím stejné 

komplikace, jako by byl let zrušen úplně. Mezi právy cestujících na finanční 

kompenzaci tak vzniká nedůvodný rozdíl v závislosti na diskreci leteckého dopravce, 

který se může rozhodnout původně plánovaný let zcela zrušit a v takovém případě 

poskytnout poškozeným náhradu, nebo prohlásit let za zpožděný, a odpovídat tak 

pouze za poskytnutí nezbytné pomoci. Soud se tak musel zabývat otázkou 

interpretace pojmu zrušení letu ve vztahu k pojmu zpoždění. V rozhodnutí uzavřel, že 

se jedná o dvě zcela rozdílné kategorie, jež není možné žádným způsobem směšovat. 

Jedním dechem ovšem dodal, že automatické vyloučení povinnosti kompenzovat 

cestující při zpoždění letů by se příčilo cílům nařízení – tedy zajištění vysoké úrovně 

ochrany cestujících.  

Tento extenzivní výklad ustanovení čl. 6 nařízení obecně vyvolal spíše negativní 

reakce. Obavy z nekontrolovaného zasahovaní soudní moci do moci zákonodárné 

ovšem nejsou opodstatněné, neboť SDEU zde jednal na základě svého zmocnění 

k podávání výkladu sekundární legislativy a základních principů EU.237 

Ve světle rozhodnutí „Sturgeon“ počítá návrh na změnu nařízení již s výslovnou 

úpravou nároku cestujícího na náhradu škody způsobené zpožděním. Ten mu má 

vzniknout, je-li do místa určení přepraven  se zpožděním: 

a) 5 hodin pro lety do 3 500 km v rámci Společenství nebo do a ze třetích zemí, 

b) 9 hodin pro lety od 3 500 km do 6 000 km v rámci Společenství nebo do a ze 

třetích zemí, a 

c) 12 hodin pro lety od 6 000 km do a ze třetích zemí. 

Z textace návrhu je patrné, že se zákonodárce snaží předejít nárůstu počtu zrušení 

letů, které je obecně považováno za méně „příjemnou“ záležitost, než jakou je 

zpoždění. Za tímto účelem tak prodlužuje mezní lhůty, po jejichž uplynutí teprve 

vnikne cestujícímu nárok na finanční kompenzaci. 

                                                
237 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 63 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
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Návrh nového znění ustanovení čl. 6 počítá i se zproštěním odpovědnosti 

dopravce, prokáže-li, že zpoždění bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, kterým 

nemohl zabránit i při přijetí veškerých přiměřených opatření.238 

Připravovaná novelizace se dotkne i dalších práv cestujících. Nově mají například 

cestujícím, jejichž čas odletu byl změněn, a tato změna jim byla oznámena méně než 

2 týdny před původně plánovaným časem odletu, náležet stejná práva, jako by jejich 

let byl zpožděn.239 

Navrhované změny, tentokrát ve prospěch nikoli cestujících, ale samotných 

dopravců, se rovněž týkají výše náhrad nákladů spojených s ubytováním, je-li 

zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým dopravce nemohl 

zabránit. V takovém případě, až na drobné výjimky, má být povinnost dopravce 

k poskytnutí náhrady nákladů na ubytování omezena částkou ve výši 100 EUR za 

jednu noc pro jednu osobu, a to navíc pouze po dobu maximálně tří nocí. 

Za nedostatek jak současného znění nařízení, tak jeho chystané novelizace, 

považuje autorka zejména absenci výslovné úpravy vztahu nařízení k Montrealské 

úmluvě. Právě v případě odpovědnosti dopravce za zpoždění, jež je upravena oběma 

uvedenými dokumenty, vznikaly od počátku pochybnosti, který z nich se má primárně 

aplikovat. Zejména pro poškozené cestující musí být tento stav matoucí. 

Otázkou vztahu obou dokumentů se zabýval SDEU v tzv. případě IATA. Jak bylo 

nastíněno v podkapitole 3.4.4.6, vyjádřil se soud ve prospěch kompatibility obou 

režimů poskytování náhrad. Svůj závěr založil na argumentu, že při zpoždění letu 

utrpí cestující prakticky dva druhy újmy. Tou první z nich je taková újma, kterou 

každý poškozený cestující pociťuje stejně, a jejíž náhrada tak může mít podobu pevně 

stanovené částky a formu okamžité pomoci. Tou druhou je pak taková újma, kterou 

cestující pociťují individuálně, zejména s ohledem na důvod jejich cesty. Její vznik a 

výši náhrady za její způsobení tudíž musí být posuzována u každého cestujícího 

individuálně na základě pečlivého uvážení soudu. A právě na náhradu tohoto druhu 

újmy cílí úprava čl. 19, 22 a 29 MÚ. Jak soud uzavřel, oba režimy poskytování náhrad 

                                                
238 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
239 Tamtéž. 
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tak mohou existovat vedle sebe. 240  Uvedené bylo později potvrzeno například 

rozhodnutím SDEU ve věci Nelson and ex parte TUI.241 

4.5 Zrušení letu 

4.4.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 definuje pojem 

„zrušení“ ve svém ustanovení čl. 2 písm. l). Rozumět se jím má „neuskutečnění letu, 

který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno místo.“ 

V důsledku připravovaných změn současného znění nařízení by se do budoucna za 

zrušení měly považovat rovněž situace, při nichž sice letadlo vzlétlo, ale z určitých 

důvodů bylo následně nuceno přistát na jiném letišti, anebo se vrátit zpět do místa 

odletu.242 

Neuskuteční-li dopravce let způsobem, který byl dříve plánován, a na který měl 

cestující rezervováno místo, náleží mu stejně jako v případě odepření nástupu 

na palubu letadla, jak bude uvedeno dále v této práci, právo volby mezi následujícími 

možnostmi: 

a) náhrada pořizovací letenky za část nebo části neuskutečněných cesty, případně 

za již uskutečněné cesty, pokud let už dále nemůže sloužit účelu vztahujícímu 

se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, a to včetně případného 

zpátečního letu do původního místa odletu, 

b) přesměrování na cílové místo určení při nejbližší příležitosti, anebo 

c) přesměrování na cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího, a 

d) náklady na přepravu na jiné letiště nebo na náhradní místo určení, pokud 

cestující souhlasí s náhradním letem na jiné letiště v rámci města či regionu 

obsluhovaného více letišti.243 

                                                
240 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 69 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
241 Tamtéž, s. 72. 
242 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
243 Čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
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Dále je cestující oprávněn, aby se mu od dopravce dostalo bezplatně pomoci (a za 

stanovených podmínek rovněž finanční kompenzace), 244  jež bude mít podobu 

poskytnutí: 

a) stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, 

b) dvou telefonních hovorů, dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou 

poštou, 

c) ubytování v hotelu, pokud cestující souhlasil s přesměrováním jeho letu 

následující den po plánovaném odletu zrušeného letu,245 a případně 

d) náhradu škody, jež mu vznikla zrušením letu, ve výši: 

i. 250 EUR pro lety do 1 500 km, 

ii. 400 EUR pro lety nad 1 500 km v rámci Společenství nebo pro ostatní 

lety v rozmezí 1 500 km až 3 000 km, a 

iii. 600 EUR pro lety nespadající pod bod i) či ii). 

Provozující dopravce se své povinnosti k náhradě škody může zprostit, prokáže-li, 

že zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, jimž nebylo možné 

zabránit ani v případě přijetí veškerých přiměřených opatření. Podle 

bodu č. 14 preambule nařízení se bude jednat zejména o případy politické nestability, 

nepříznivé povětrnostní podmínky, bezpečnostní rizika, neočekávané nedostatky 

letové bezpečnosti či stávky způsobilé ovlivnit provoz leteckého dopravce. Ve světle 

rozhodnutí ve věci Wallentin-Hermann v. Alitalia má být pojem „mimořádných 

okolností“ vykládán spíše restriktivně. Ke zproštění dopravcovy odpovědnosti by 

mělo docházet jen ve výjimečných případech. Samotná existence jedné 

z demonstrativně uvedených situací sama o sobě nemá vést ke zproštění povinnosti 

k poskytnutí kompenzace, ale musí mít v konkrétním případě přímou vazbu na 

operovaný let a vytvořit dopravcem neočekávané riziko.246 

Diskuze na toto téma byla zahájena zejména po erupci sopky Eyjafjallajökull 

v roce 2010, kdy byli letečtí dopravci nuceni zrušit tisíce svých spojů. Ochrnutí 

letecké dopravy na vlastní kůži pocítila i paní McDonagh, která se z portugalského 

města Faro do své destinace dostala o dva dny později, než byl předpokládaný čas 
                                                
244 Náhrada škody dle ustanovení čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 však cestujícímu 
náleží jen v případě, že jej dopravce o zrušení letu neinformuje alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, 
popřípadě v kratší době, není-li jim zároveň nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo být v cílovém místě 
určení v čase blízkém původnímu plánovanému příletu. 
245 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
246 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 74 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
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jejího příletu. V souvislosti s prodloužením svého pobytu v Portugalsku vznikly paní 

McDonagh dodatečné náklady ve výši 1 129 EUR, jejichž náhradu požadovala po 

leteckém dopravci. V daném sporu nebylo pochyb, že žalobkyni nebyla poskytnuta 

péče v souladu s čl. 9 nařízení – to znamená zejména poskytnutí občerstvení a 

ubytování ze strany dopravce. Žalovaná nízkonákladová společnost Ryanair 

argumentovala skutečností, že za daných podmínek měla být zcela osvobozena od 

jakýchkoliv povinností stanovených nařízením, neboť finanční zátěž kladená na 

dopravce by zde byla zcela neúměrná výši přepravného. Tento argument žalované 

však soud odmítl. Naopak poukázal na negativní konsekvence nedodržení povinnosti 

poskytnutí nezbytné péče, které pro žalovanou nutně musí znamenat vznik nové 

povinnosti k úhradě nutných a přiměřených výdajů žalobkyně.247 

Při přípravě návrhu změny současného znění ustanovení čl. 9 nařízení se však 

Komise od závěrů soudu v tomto případě odklání. Určitá ochrana má tak být 

poskytnuta leteckým dopravcům v případě, kdy své lety ruší z důvodu mimořádných 

okolností, na jejichž vznik neměli od počátku vliv. V současné době čelí letečtí 

dopravci nejistotě spojené s nepředvídatelnou dobou trvání jejich povinnosti 

zabezpečit cestujícím ubytování. V této souvislosti není žádným tajemstvím, že se 

v konečném důsledku finanční nároky, jež jsou na ně kladeny, přenáší na cestujícího 

ve formě zvýšeného přepravného. Ze strany leteckých dopravců jde samozřejmě o 

logický krok, neboť jinak by mohla být ohrožena jejich finanční stabilita a striktní 

dodržování nařízení by pro ně mohlo mít likvidační důsledky. 

Komise vyšla tedy dopravcům vstříc. Až na drobné výjimky by tak dopravcům 

měla být ukládána povinnost hradit cestujícímu náklady na ubytování pouze ve výši 

nepřesahující 100 EUR za jednu noc pro jednu osobu, a to po dobu maximálně tří 

nocí.  

                                                
247 PRASSL, Jeremias. Reforming Air Passenger Rights in the European Union. Air [online]. 2014, 39(1), s. 64 
[cit. 2016-03-01]. ISSN 09273379. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=94074669&scope=site. 
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4.6 Odepření nástupu na palubu letadla 

4.5.1 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 bylo ve stručnosti představeno v podkapitole 

3.4.3. Právě ono jako vůbec první sjednotilo na evropské půdě práva cestujících 

v případě odepření nástupu na palubu letadla. 

Předpoklady svého uplatnění vymezuje nařízení v ustanovení čl. 1, když vyžaduje, 

aby současně byly splněny následující podmínky: 

a) pravidelný let dopravce,248 

b) platná letenka cestujícího, 

c) potvrzená rezervace cestujícího, 

d) přihlášení se k přepravě, 

e) nejedná se o bezplatnou přepravu nebo přepravu za sníženou sazbu 

nepřístupnou veřejnosti,249 

f) odlet z letiště, jež je umístěno na území členského státu (bez ohledu na stát, ve 

kterém je letecký dopravce usazen, státní příslušnost cestujícího či místo 

určení), 

g) rezervace více míst, než je v letadle k dispozici, a 

h) odepření nástupu na palubu letadla.250 

Jsou-li splněny všechny z uvedených podmínek, náleží dotčenému cestujícímu 

(nikoli dopravci) na základě ustanovení čl. 4 volba mezi: 

a) plným proplacením ceny letenky bez srážky za část neuskutečněné přepravy, 

b) dopravením do konečného místa určení při nejbližší příležitosti, anebo 

c) pozdějším dopravením podle potřeby cestujícího. 

Ať už si cestující zvolí jakoukoliv z výše uvedených variant, náleží mu ihned po 

odepření nástupu na palubu rovněž náhrada, jejíž minimální výše činí: 

a) 150 ECU251 pro lety do 3 500 km, a 

                                                
248 Pravidelným letem se dle ustanovení čl. 2 písm. c) rozumí let, jež dopravce provozuje za úplatu výhradně pro 
přepravu cestujících, nebo pro společnou přepravu cestujících, nákladu či poštovních zásilek, přičemž pro daný let 
jsou místa k dispozici pro individuální prodej, a takový let je zároveň provozován za účelem poskytování dopravy 
mezi dvěma nebo více stejnými místy podle zveřejněného letového řádu nebo tak pravidelně a četně, že tvoří 
zřejmou systematickou řadu.  
249 Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 295/91. 
250 Odepřením nástupu na palubu se dle ustanovení čl. 2 písm. b) rozumí odmítnutí cestujících, kteří mají platnou 
letenku, pro daný let potvrzenou rezervaci (tz. letenka, která obsahuje určení čísla, data a času letu a zápis značící 
registraci včetně výslovného potvrzení rezervace dopravcem), přičemž takový cestující se k odletu musí včas 
přihlásit. 
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b) 300 ECU pro lety nad 3 500 km, 

s ohledem na konečné místo určení vyznačené na letence. 

Tato náhrada ovšem může být snížena až o 50%, nabídl-li dopravce cestujícímu 

dopravu náhradním letem, jehož čas příletu do konečného místa určení nepřesahuje 

původně plánovaný čas příletu o více než: 

a) 2 hodiny u letů do 3 500 km, a  

b) 4 hodiny u letů nad 3 500 km.  

Uvedená výše náhrady může být rovněž omezena cenou letenky do konečného 

místa určení. 

Nařízení dopravci stanoví i další povinnosti. Cestujícím, jimž byl odepřen nástup 

na palubu letadla, tak musí být zároveň bezplatně nabídnuta: 

a) náhrada nákladů na telefonní hovor, telexovou nebo faxovou zprávu do místa 

určení, 

b) strava a občerstvení přiměřené čekací době, 

c) ubytování v hotelu, pokud je to v daném případě nezbytné, a 

d) náklady na přepravu na jiné letiště nebo na náhradní místo určení, pokud 

cestující souhlasí s náhradním letem na jiné letiště v rámci města či regionu 

obsluhovaného více letišti. 

Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 261/2004, o němž bude pojednáno dále. 

4.5.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 došlo 

k dalšímu posílení ochrany cestujících, neboť oproti svému předchůdci rozšiřuje svou 

působnost rovněž na lety – ať už pravidelné či nepravidelné (tzv. chartery) – 

provozované leteckými dopravci Společenství z míst ležících na území nečlenského 

státu Společenství, směřuje-li let na území členského státu Společenství.  

Nařízení v ustanovení čl. 3 stanovuje podmínky, jejichž splnění je předpokladem 

pro jeho aplikaci: 

                                                                                                                                      
251 Zkratka „ECU“ je odvozena z anglického „European Currency Unit“, tedy evropská měnová jednotka, která 
sloužila zejména ke zúčtování mezinárodních operací či při sestavování souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství podle čl. 207 a 209 Smlouvy. Užívána byla od 13. března 1979 do 1. ledna 1999. Poté byla nahrazena 
eurem. Viz Evropská měnová jednotka [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_m%C4%9Bnov%C3%A1_jednotka. 
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a) pravidelný i nepravidelný let dopravce prováděný motorovým letadlem 

s pevnými křídly,252 

b) potvrzená rezervace cestujícího,253 

c) přihlášení se k přepravě,254 

d) nejedná se o bezplatnou přepravu nebo přepravu za sníženou sazbu 

nepřístupnou veřejnosti s výjimkou letenek poskytnutých cestujícímu na 

základě programu pro často cestující zákazníky nebo na základě jiných 

obchodních programů, 

e) odlet z letiště, jež je umístěno na území členského státu, nebo na území třetí 

země, pokud je cestující z takového letiště přepravován na letiště členského 

státu, je-li dopravce dopravcem Společenství,  

f) rezervace více míst, než je v letadle k dispozici, a 

g) odepření nástupu na palubu letadla.255 

Než je však cestujícímu odepřeno nastoupit na let proti jeho vůli, stanoví nařízení 

povinnost dopravce nejprve k odstoupení od svých rezervací vyzvat cestující, kteří tak 

mohou s příslibem dále vymezeného plnění učinit dobrovolně. Těmto cestujícím pak 

náleží obdobně jako dle původního nařízení Rady (EHS) č. 295/91 volba mezi 

následujícími možnostmi: 

a) náhrada pořizovací letenky za část nebo části neuskutečněných cesty, případně 

za již uskutečněné cesty, pokud let už dále nemůže sloužit účelu vztahujícímu 

se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, včetně případného zpátečního 

letu do původního místa odletu, nebo 

b) přesměrování na cílové místo určení při nejbližší příležitosti, anebo 

c) přesměrování na cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího, a 

                                                
252 Zde autorka upozorňuje na připravovanou změnu – pokud má být část cesty uskutečňovaná na základě jediné 
přepravní smlouvy provedena jiným druhem dopravy nebo vrtulníkem, bude se nařízení vztahovat na celou cestu. 
Viz Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel. COM(2013) 130 final [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0130&qid=1458156234841&from=CS. 
253 Význam pojmu „potvrzená rezervace“ může být nejasný, neboť na rozdíl od nařízení č. 295/91 zde postrádáme 
konkrétní definici. 
254 Prokázání skutečnosti, že se cestující k přepravě přihlásil včas – tedy dle dohody s dopravcem nebo ve lhůtě 
stanovené nařízením – může v praxi činit problémy. Přestože se cestující dostaví k odbavení včas, stanovená lhůta 
pro přihlášení může uplynout během jeho čekání v řadě za cestujícími, jež se k odbavení dostavili dříve. 
255 Ve světle rozhodnutí ve věci Finnair (C-22/11) se mají pod tento pojem subsumovat nejen situace, kdy je 
cestujícímu odepřen nástup v důsledku nadměrného počtu rezervací, ale rovněž v případě jiných důvodů, jakými 
jsou například důvody provozní. 
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d) náklady na přepravu na jiné letiště nebo na náhradní místo určení, pokud 

cestující souhlasí s náhradním letem na jiné letiště v rámci města či regionu 

obsluhovaného více letišti.256 

Nepřihlásí-li se však dostatečný počet dobrovolníků, zvolí sám dopravce ze 

zbylých cestujících ty, kterým bude nástup na palubu letadla odepřen proti jejich vůli. 

V takovém případě jim mimo výše zmíněnou pomoc bude navíc neprodleně 

poskytnuto odškodnění ve výši: 

a) 250 EUR pro lety do 1 500 km, 

b) 400 EUR pro lety nad 1 500 km v rámci Společenství nebo pro ostatní lety 

v rozmezí 1 500 km až 3 000 km, a 

c) 600 EUR pro lety nespadající pod písm. a) či b). 

Ve srovnání s nařízením Rady (EHS) č. 295/91 tak došlo k významnému navýšení 

poskytované kompenzace ve prospěch poškozených cestujících. 

I nové nařízení však zachovává možnost snížení uvedených náhrad až o 50%, 

přijme-li cestující nabídku přesměrování na jeho cílové místo určení a přesměrovaný 

let nepřekročí plánovaný čas příletu o více než: 

a) 2 hodiny u letů do 1 500 km, 

b) 3 hodiny u letů nad 1 500 km v rámci Společenství nebo pro ostatní lety 

v rozmezí 1 500 km až 3 000 km, 

c) 4 hodiny u letů nespadající pod písm. a) či b).257 

Těmto osobám je dopravce rovněž povinen bezplatně zajistit pomoc v podobě 

poskytnutí: 

a) stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, 

b) ubytování v hotelu, 

c) přepravy mezi letištěm a místem ubytování, a 

d) dvou telefonních hovorů, dvou zpráv telexem nebo faxem nebo nově rovněž 

elektronickou poštou.258 

Výše uvedená práva však cestujícím nenáleží, byl-li jim nástup na palubu letadla 

odepřen z důvodu zdravotních nebo bezpečnostních, anebo pro nedostatky v jejich 

cestovních dokumentech.259 

                                                
256 Čl. 8 nařízení č. Evropského parlamentu a Rady (ES) 261/2004. 
257 Čl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
258 Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
259 Čl. 2 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. 
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4.7 Změna třídy 

4.6.1 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 upravuje případy přemístění cestujících do jiné 

(v tomto případě pouze nižší) třídy jen velmi stručně. Ustanovení čl. 4 odst. 6 počítá 

pouze s takovou situací, kdy s přemístěním do nižší třídy cestující výslovně souhlasí. 

Lze se tedy domnívat, že v opačném případě cestujícího do nižší třídy nebylo možné 

přemístit. Dopravce však mohl přistoupit, po marném učinění výzvy, k úplnému 

odepření cestujícímu nastoupit na palubu letadla. Pokud cestující s přemístěním do 

nižší třídy souhlasil, náležela mu náhrada ve výši rozdílu v ceně letenky. 

Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 261/2004, o němž bude pojednáno dále. 

4.6.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 vymezuje podmínky 

pro přemístění cestujícího do jiné třídy a způsob výpočtu náhrady detailněji. Původní 

formulaci o souhlasu cestujícího s přemístěním se již zcela vyhýbá. Rozhodne-li se 

tedy dopravce tento krok učinit, nic mu v tom nebrání. Cestujícím v takovém případě 

náleží náhrada, jejíž výše se odvíjí od délky letu, pro nějž byla zakoupena letenka, 

následovně: 

a) 30% ceny letenky pro lety do 1 500 km, 

b) 50% ceny letenky pro lety od 1 500 km v rámci Společenství, nejedná-li se o lety 

mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými 

departmenty, a pro ostatní lety v rozmezí 1 500 km až 3 000 km, 

c) 70% ceny letenky pro lety nespadající pod písm. a) či b), včetně letů mezi 

evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty. 

Nařízení nově pamatuje – přestože to v praxi nečinilo žádné problémy – i na 

situace, kdy je cestující přemístěn do vyšší třídy. V takovém případě po něm dopravce 

nesmí požadovat žádné dodatečné platby. 
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5 Závěr 

Na závěr této práce patří zhodnocení současné právní úpravy vztahů vznikajících 

při mezinárodní letecké dopravě, jejíž analýza byla předmětem předchozích kapitol. 

Oblast mezinárodní letecké dopravy je silně regulovanou oblastí, pro což samozřejmě 

existují významné důvody. Rozsah ochrany cestujících a dalších osob se rozšiřuje a 

rozvíjí stejně rychle jako se rozvíjí letecká doprava samotná. Zvyšují se rovněž 

požadavky na bezpečnost a zajištění co nejvyššího standardu ochrany a práv 

cestujících. 

Směřování regulace letecké dopravy ve vztahu k cestujícím na mezinárodní 

úrovni udala Varšavská úmluva již v roce 1929. Jejím zásadním přínosem je zejména 

unifikace dvou základních oblastí – odpovědnosti dopravce za škody vzniklé 

usmrcením, zraněním, či jiným poškozením na těle cestujícího, za škody způsobené 

zpožděním a škody na zavazadlech, a dále v oblasti náležitostí dopravních 

dokumentů. Její unifikační charakter je o to větší, že k úmluvě přistoupilo více než 

150 států.  

Úmluva měla zajisté i své nedostatky. Za největší z nich lze považovat především 

nízkou hranici limitů odpovědnosti dopravce. To se také stalo primárním důvodem 

její změny navazujícími protokoly. S většinou dalších jejích nedostatků, jako absencí 

určení osob oprávněných uplatňovat nárok na náhradu škody, nejasností ohledně 

přiznávání odškodnění za mentální újmu či neurčitostí některých užitých termínů, si 

poradily soudy během několika desítek let své praxe. 

Rozvoj mezinárodní letecké dopravy a také roztříštěnost systému tvořeného 

Varšavskou úmluvou a jí měnícími a doplňujícími úmluvami si vyžádal přijetí 

jediného komplexního dokumentu – Montrealské úmluvy z roku 1999. Ta se v co 

nejvyšší míře snaží zachovat původní znění Varšavské úmluvy jen s nezbytnými 

zásahy zohledňujícími trendy v ochraně práv cestujících a v době jejího přijímání již i 

bohatou judikaturu. 

Montrealská úmluva zavádí, na rozdíl od Varšavské úmluvy založené na 

presumovaném zavinění dopravce za škody, přísnější koncept absolutní odpovědnosti 

do vymezené částky. Tuto změnu cestující zajisté uvítali. Obecně je pro cestující 

Montrealská úmluva ve svých formulacích jasnější a je jen velmi málo ustanovení, 

která by mohla v praxi činit interpretační problémy. Největším jejím nedostatkem tak 

zůstává absence ratifikace mnohými státy, jež se nadále řídí Varšavskou úmluvou. 
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Úmluva je ovšem stále otevřena k podpisu a nedostatek v podobě nízkého počtu 

přistoupivších států tak v budoucnu může být napraven. 

Opatření na ochranu cestujících byla od počátku 90. let přijímána rovněž 

na evropské půdě. Zajištěna jimi měla být zejména možnost cestujících uplatňovat 

v případě vzniku škod stejná práva jak při mezinárodní, tak při vnitrostátní letecké 

dopravě. V tomto ohledu se zásadním stalo nařízení Rady (ES) č. 2027/97 

(novelizované v roce 2002 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 889/2002), jež bylo přijato k provedení výše uvedených úmluv. Na základě tohoto 

nařízení byly odmítnuty jakékoliv finanční limity dopravcovy odpovědnosti za škody 

způsobené jak usmrcením, zraněním či jiným ublížením na zdraví, tak za později 

doplněné škody na zavazadlech a za škody způsobené zpožděním. Zajištění stejného 

standardu ochrany cestujících využívajících vnitrostátní leteckou dopravu je zajisté 

krokem vpřed. Urychlen by však měl být zákonodárný proces v souvislosti 

s připravovanou změnou nařízení tak, aby bylo co nejdříve dáno do souladu 

s revidovanou Montrealskou úmluvou. 

Evropský zákonodárce reagoval již v roce 1991 na praxi leteckých dopravců 

bránících cestujícím v nástupu na palubu letadla proti jejich vůli v případech, kdy 

počet potvrzených rezervací přesahoval počet míst v letadle, přijetím nařízení Rady 

(EHS) č. 295/91. Zaplněna tak byla pomyslná mezera v ochraně práv cestujících, 

neboť problematice přebookovaných letů do té doby jak na evropské tak 

na mezinárodní úrovni nebyla věnována pozornost. 

Toto nařízení bylo v roce 2004 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 261/2004. „Nové“ nařízení se neomezuje výhradně na práva cestujících 

v případech tzv. přebookovaných letů, ale rozšiřuje svou působnost rovněž na situace, 

kdy je jim způsobena škoda v důsledku zrušení letu anebo jeho významného 

zpoždění. Právě zavedení odpovědnosti dopravce za poslední ze zmíněných škodných 

událostí s sebou v praxi přineslo řadu problémů. Nejasný byl totiž od počátku vztah 

nařízení k Montrealské úmluvě. I přes odpověď, jež nám na tuto otázku poskytl 

SDEU v tzv. případě IATA, považuje autorka absenci výslovného určení vtahu obou 

dokumentů za velkou slabinu nařízení. Vyjít musíme z předpokladu, že průměrný 

cestující bude jen těžko při čekání na zpožděný let ve volných chvílích pročítat 

judikaturu SDEU. Zakotvit tak výslovně vztah nařízení k Montrealské úmluvě by 

bylo zajisté žádoucí. Bohužel však ani připravovaná změna nařízení se k podobnému 

kroku nechystá. 
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Ochrana poskytovaná cestujícím při letecké dopravě je obecně na vysoké úrovni. 

V tomto ohledu jsou k jejímu zajištění kladeny vysoké nároky i na letecké dopravce. 

Pokud má v budoucnu dojít k dalšímu zpřísnění jejich povinností, mělo by k němu dle 

názoru autorky dojít zejména v oblasti informační povinnosti leteckých dopravců, 

neboť jsou to právě oni, kdo z neznalosti práv cestujících a jejich (ne)uplatňování 

mohou těžit nejvíce.  
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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 
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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. 

 

 

Abstract 

Topical issues of the regulation of international air carriage 

The main purpose of this work is to provide its readers with an overview of the 

many facets of passenger rights in such dynamic area as international air carriage. 

Development in this area has given rise to issues and challenges, including the 

overlapping of legal and geographical scopes of different air passenger protection 

instruments. Over the last decades, several air passenger protection regimes have 

developed across the world, in particular on international, European Union and 

national level. But does the patchwork work? 

The history of multilateral regulation in the field of international air transport with 

regard to air passenger rights could be said to have begun in 1929 when the Warsaw 

Convention was originally signed. The importance of the convention lies in 

unification of the rules concerning the documents of carriage and the liability of air 

carriers. In 1955 the Warsaw Convention was amended by the Hague Protocol, which 

substantially redrafted, modernized and simplified rules relating to the documents of 

carriage as well as doubled the limit of carrier liability with respect to persons. The 

Warsaw Convention’s application was subsequently extended to the carriers actually 

performing the transport by air when a passenger contracted with a charterer by 

Guadalajara Convention in 1961. Some other changes to the Warsaw Convention 
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were lately proposed and prospectively ratified. All the amending protocols, 

supplementary instruments and rules are collectively with the original convention 

called the Warsaw System. 

The Montreal Convention of 1999, which entered into force on 4 November 2003, 

modernizes and consolidates all Warsaw System instruments, and prevails over all 

Warsaw System instruments, as between two States both Parties to the Convention. 

As between two States not both Parties to the Convention, the relevant Warsaw 

System instruments will remain in effect, if such States are both Parties thereto. 

Within the EU, specific regulations to protect air passengers have accompanied 

the international set of rules. From the beginning of the 1990s, the adoption of 

Regulation (EEC) No 295/91 on denied boarding, replaced by Regulation (EC) 

No 261/2004, as well as Regulation (EC) 2027/97 (as amended by Regulation (EC) 

No 889/2002) aligning its provisions with those in Montreal Convention and thus 

creating a uniform system of liability, all considerably contributed to greater 

protection of the air passenger rights. However, the relationship especially between 

Regulation (EC) No 261/2004, and the Montreal Convention has not since the very 

beginning lead to clear and unequivocal answer. Identifying and establishing the 

borders between the areas covered by those two instruments have therefore fell within 

the scope of CJEU interpretation.  
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