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Úvod 

Přeprava zboží je nezastupitelným hospodářským odvětvím, které propojuje 

nejrůznější druhy lidské činnosti, od získávání zdrojů přes jejich zpracování až po 

spotřebu. Se stále pokračujícím trendem globalizace a rostoucím významem 

mezinárodního obchodu přímo úměrně roste i význam přepravy zboží na mezinárodní 

úrovni. Nenahraditelnou roli z pohledu celosvětového hospodářství přitom hraje jeden 

z nejstarších přepravních oborů vůbec, obor umožňující přemísťování ohromného 

množství nákladu mezi vzdálenými kontinenty a do dnešních dob zajišťující největší 

objemy přepravy vůbec – námořní přeprava. 

Mezinárodní přeprava (včetně námořní) s sebou nese řadu otázek napříč širokou 

škálou odvětví – jde například o technologickou problematiku efektivního fungování 

dopravních prostředků, o ekonomickou problematiku optimalizace logistických postupů a 

v neposlední řadě o problematiku právní. Jedním z klíčových právních témat je 

odpovědnost dopravce. Navzdory tomu, že některé právní instituty v této oblasti mají 

kořeny až v antice a že snahy o více či méně komplexní mezinárodněprávní úpravu se 

vyskytují již od počátku minulého století, obsahuje toto téma stále mnoho aktuálního, už 

jen s ohledem na postupné vytváření nových přepravní trendů a technologický vývoj.  

Předmět této diplomové práce byl po dohodě s vedoucí, paní prof. JUDr. Monikou 

Pauknerovou, CSc., DSc., zúžen na odpovědnost dopravce v mezinárodní námořní 

přepravě zboží, přičemž cílem práce je tuto odpovědnost uvést, rozebrat ji v kontextu 

relevantních mezinárodních úmluv a porovnat a zhodnotit její modifikace. Za tím účelem 

je práce rozdělena na tři kapitoly, přičemž první kapitola, věnovaná teoretickým 

základům, čtenáři poskytuje bližší náhled na základní právní instituty, pojmy a principy, 

se kterými je dále pracováno. Zároveň je shrnuta úprava přepravních smluv a související 

odpovědnosti v českém právu. Ve druhé kapitole je zpracována námořní přeprava 

z širšího hlediska – nejprve jsou vymezena její specifika jako samostatného přepravního 

oboru, včetně dělení na podobory, dále jsou uvedeny typické subjekty a klíčové přepravní 

dokumenty, které se na tomto poli vyskytují. Nelze zapomenout na příslušné mezinárodní 

organizace a obecné základy právní regulace námořní přepravy na jednotlivých úrovních 

(vnitrostátní, evropské a mezinárodní). Odpovědnost dopravce v mezinárodní námořní 

přepravě zboží, jakožto těžiště této práce, je obsažena ve třetí kapitole. Ta je rozdělena na 

podkapitoly v souladu s tím, jak je problematika upravena v mezinárodních úmluvách – 
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prostor je udělen tzv. Haagským a Haagsko-Visbyským pravidlům, Hamburským 

pravidlům a také Rotterdamským pravidlům, jež dosud nevstoupila v platnost. Závěrečná 

podkapitola je věnována exkurzu do problematiky společné havárie, která by s ohledem 

na téma diplomové práce neměla být opomenuta. 

Ke splnění svého cíle využívá diplomová práce analytickou a komparativní 

metodu a čerpá z četných tuzemských i zahraničních zdrojů ve formě knižních publikací, 

včetně komentářové literatury, i odborných internetových článků. Významný zdroj 

představují texty právních předpisů – českých a evropských normativních právních aktů – 

a především mezinárodních smluv. Samozřejmostí je zahrnutí vnitrostátní i mezinárodní 

judikatury, která svým výkladem napomáhá právní úpravě porozumět. 
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1. Teoretické základy 

Cílem této kapitoly je zasadit problematiku mezinárodní přepravy zboží a 

související otázku odpovědnosti dopravce do právně-teoretického rámce. Pouze na 

základě přiblížení zásad institutu odpovědnosti a vymezení termínů, jako jsou doprava, 

přeprava či dopravce, bude možné s předmětnými instituty, principy a pojmy dále 

efektivně pracovat. Zároveň je nezbytné poskytnout alespoň náhled na úpravu smluv, 

jimiž je přeprava realizována, ve vnitrostátním právu České republiky se zaměřením na 

řešení odpovědnosti dopravce. 

1.1 Odpovědnost 

Odpovědností se v právním smyslu míní „zvláštní forma právního vztahu, ve 

kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti 

sankční povahy“.
1
 Právní nauka rozeznává čtyři prvky (okruhy podmínek vzniku) 

odpovědnosti, jimiž jsou: 

i) objekt – objektem se rozumí zájem chráněný právními předpisy, do kterého 

bylo porušením povinností vyplývajících z těchto právních předpisů zasaženo; 

objektem může být například vlastnické právo k majetku poškozeného; 

ii) subjekt – subjektem je osoba, jež má odpovědnost nést. Aby to ovšem bylo 

možné, musí být splněny podmínky zakládající způsobilost být subjektem 

odpovědnostního právního vztahu (deliktní způsobilost). Jedná se např. o 

schopnost ovládat své chování či rozpoznat jeho protiprávnost; 

iii) objektivní stránka – tj. souhrn objektivních předpokladů nezbytných pro 

vznik odpovědnosti, řadí se sem: 

a) porušení právní povinnosti – k tomu může dojít buď komisivně (forma 

protiprávního jednání spočívající v konání – tedy porušení zákazu určitého 

chování) nebo omisivně (forma protiprávního jednání spočívající 

v opomenutí – tedy porušení příkazu určitého chování); 

b) existence škodlivého následku (např. vznik škody); a 

                                                 
1
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 

Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-233-2. Str. 160. 
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c) kauzální nexus (příčinná souvislost) mezi porušením právní povinnosti 

a škodlivým následkem; 

iv) subjektivní stránka – spočívá v psychickém vztahu subjektu k porušení 

právní povinnosti. V rámci toho se zkoumá především zavinění, existující ve 

formě úmyslu či nedbalosti. 

Požadavek zavinění lze uvést v pomyslné závorce, jelikož se jedná o podmínku, 

která může a nemusí být pro vznik odpovědnosti vyžadována. Podle toho rozlišujeme 

odpovědnost subjektivní, která zavinění vyžaduje (bývá označována také jako 

„odpovědnost za zavinění“) a odpovědnost objektivní (zavinění jejím předpokladem 

není; bývá označována také jako „odpovědnost za výsledek“).
2
 Existence objektivní 

odpovědnosti vychází z předpokladu, že v určitých situacích charakteristických zvýšeným 

nebezpečím (např. v dopravě) by měla za vznik škody odpovídat osoba kontrolující zdroj 

rizika.
3
 

Jelikož povinnost strpět sankci, aniž by porušení primární povinnosti bylo 

zaviněné, lze obecně označit za přísnou, bývají ustanovení o objektivní odpovědnosti 

zpravidla doplněna o korektiv v podobě tzv. liberace, jež se projevuje zakotvením 

určitých skutečností (tzv. liberačních důvodů), jejichž prokázáním se osoba odpovědnosti 

zbaví. Typickým liberačním důvodem je skutečnost, že škoda byla způsobena zvnějšku 

vyšší moci
4
 nebo že by k ní došlo i jinak

5
. V případě, že toto škůdce prokáže, 

odpovědnost neponese. Objektivní odpovědnost obsahující možnost liberace bývá 

označována jako relativní, v opačném případě je nazývána odpovědností absolutní.
6
 

Podle toho, z jakých právních norem konkrétní druh odpovědnosti pramení, 

rozlišujeme odpovědnost veřejnoprávní a soukromoprávní. Veřejnoprávní odpovědnost 

vyplývá z norem veřejného práva (především trestního a správního). Jejím 

charakteristickým znakem je existence odpovědnostního vztahu delikventa vůči státu či 

jinému veřejnoprávnímu subjektu (např. obci), tedy vůči subjektu zpravidla odlišnému od 

poškozeného. Soukromoprávní odpovědnost naproti tomu pramení z norem práva 

soukromého (občanského, pracovního) a odpovědnostní vztah vzniká přímo mezi 

                                                 
2
 Tamtéž, str. 159-180. 

3
 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK. Deliktní právo. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice právní instituty. 

ISBN 978-80-7400-625-8. Str. 54. 
4
 Srov. např. § 2925 obč. z. 

5
 Srov. např. § 2946 obč. z. 

6
 GERLOCH 2009 op. cit., str. 179. 
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delikventem a poškozeným. Kroky směřující k uplatnění práv poškozeného bývají v jeho 

dispozici.
7
 

1.1.1 Odpovědnost v českém soukromém právu 

Základním stavebním kamenem českého soukromého práva je s účinností od 

1. ledna 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo 

také „obč. z.“). Obecná úprava soukromoprávní odpovědnosti je v občanském zákoníku 

obsažena v části čtvrté, hlavě třetí (závazky z deliktů). Na rozdíl od úpravy v předchozím 

občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský 

zákoník 1964“), který byl postaven na principu jednoty civilního deliktu, rozeznáváme 

nyní odpovědnost smluvní (odpovědnost za porušení smluvní povinnosti – § 2913 obč. z.) 

a mimosmluvní (deliktní odpovědnost, zahrnující porušení dobrých mravů – § 2909, 

zásah do absolutních práv – § 2910 věta první a porušení ochranného účelu normy – 

§ 2910 věta druhá obč. z.).
8
 

Existence mimosmluvní odpovědnosti je podmíněna zaviněním (jde tedy o 

subjektivní odpovědnost), s výjimkou některých výslovně stanovených zvláštních 

případů. Zavinění ve formě nedbalosti se presumuje.
9
 Tento jev nazýváme tzv. 

odpovědností z presumovaného zavinění;
10

 aby se škůdce odpovědnosti zprostil, musí 

prokázat, že škodu svým jednáním nezpůsobil ani z nedbalosti. Sekundární 

odpovědnostní povinnost nese škůdce zpravidla vůči poškozenému. 

Odpovědnost z porušení smluvní povinnosti je odpovědností, u níž zavinění není 

vyžadováno – má tedy charakter objektivní odpovědnosti. Jelikož pro zmírnění této 

přísnosti občanský zákoník stanoví možnost zprostit se uvedené odpovědnosti, lze 

konstatovat, že se jedná o relativní objektivní odpovědnost. Obecným liberačním 

důvodem je existence dočasné či trvalé nemožnosti splnit smluvní povinnost z důvodu 

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, jež vznikla nezávisle na vůli 

škůdce. Nesmí ovšem jít o překážku pramenící ze škůdcových osobních poměrů nebo o 

překážku vzniklou až v době škůdcova prodlení s plněním. Nesmí se jednat ani o 

                                                 
7
 Tamtéž, str. 162-176. 

8
 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. Str. 1539-1566. 
9
 Ust. § 2911 a 2912 obč. z. 

10
 SZTEFEK, Martin. Předvídatelnost škody v novém občanském zákoníku. In: Obczan.cz [online]. 2015 

[cit. 2017-03-31]. Dostupné z: https://www.obczan.cz/clanky/predvidatelnost-skody-v-novem-

obcanskem-zakoniku. 
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překážku, jíž se škůdce dle smlouvy zavázal překonat. Povinnost nahradit škodu má 

škůdce primárně vůči druhé smluvní straně, popřípadě vůči jiné osobě, „jejímuž zájmu 

mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit“.
11

 

V případě konkurence mezi odpovědnostmi za porušení zákona a smluvní 

povinnosti občanský zákoník neposkytuje řešení, přesto komentářová literatura dospěla 

k závěru, že poškozený má právo zvolit si, kterou cestou svůj nárok na náhradu škody 

uplatní. Tento nárok je ovšem pochopitelně jen jeden (nelze se domáhat náhrady téže 

škody jednou z titulu porušení zákonné povinnosti a podruhé z titulu porušení povinnosti 

smluvní).
12

 

Škoda se nahrazuje primárně uvedením do předešlého stavu, sekundárně 

v penězích. Přitom se hradí skutečná škoda (tj. zmenšení aktiv poškozeného) a ušlý zisk. 

Při poškození věci se vychází z obvyklé ceny věci v době poškození se zohledněním 

účelně vynaložených nákladů poškozeného na obnovení nebo nahrazení funkce této věci. 

Nemajetková újma se nahrazuje přiměřeným zadostiučiněním v penězích (případně jiným 

dostatečně účinným způsobem). 

Kromě toho občanský zákoník obsahuje ustanovení regulující jednotlivé zvláštní 

případy odpovědnosti, upravuje další pravidla pro náhradu specifických škod a zároveň 

řeší v rámci úpravy jednotlivých smluvních typů dílčí druhy smluvní odpovědnosti 

(včetně např. stanovení konkrétních liberačních důvodů, srov. dále kap. 1.2.2). 

1.2 Obecně k přepravě 

1.2.1. Doprava, přeprava a její subjekty 

Termínům „doprava“ a „přeprava“ je v obecné mluvě přisuzován víceméně stejný 

význam. Z hlediska ekonomického a právního jde ovšem o rozdílné pojmy. Dopravu 

(anglicky „transport“) je možné vymezit jako „proces charakterizovaný pohybem 

dopravních prostředků po dopravní cestě“
13

 či jako „technické úkony nutné k tomu, aby 

byl zabezpečen provoz dopravních prostředků“
14

. Naproti tomu termín přeprava 

                                                 
11

 Ust. § 2913 obč. z. 
12

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1541. 
13

 NOVÁK, Radek. Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství. V Praze: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-

80-7400-514-5. Str. 27. 
14

 HRÁDEK, Jiří. Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. 



  

7 

 

(anglicky „carriage“) označuje „výsledný efekt přemísťovacího (dopravního) procesu, tj. 

vlastní výsledná změna prostorového bytí v čase, ekonomicky tzv. realizace užitné 

(přidané) hodnoty dopravy (vlastního přemístění, resp. přemísťovacího procesu)“.
15

 Jiná 

z definic chápe přepravu jako „veškeré úkony související s tím, aby se zboží či osoby 

pomocí dopravního prostředku přemístily“.
16

 Z uvedeného je patrná vzájemná souvislost 

obou termínů; doprava je ve své podstatě procesem, jehož spotřebou je uskutečňována 

přeprava – vlastní přemístění. 

Přeprava se dále v praxi dělí podle řady kritérií. Dle dopravní cesty a použitých 

dopravních prostředků rozeznáváme několik základních typů (oborů) přepravy – silniční, 

železniční, leteckou, námořní a vnitrozemskou vodní. Je-li využito více přepravních 

typů, je řeč o multimodální nebo kombinované přepravě.
17

 Dle předmětu přepravy 

mluvíme buď o přepravě osobní (přeprava osob) či o přepravě nákladní (přeprava věcí, 

zboží). Je-li řeč o mezinárodní přepravě, je tím míněna přeprava s místy odeslání a 

určení položenými v různých státech, prováděná jedinou přepravní smlouvou. V určitých 

případech mohou být místa odeslání a určení ve stejném státě, pokud se část přepravy 

uskutečňuje na území jiného státu.
18, 19

 

Dalším souvisejícím termínem, který je ovšem třeba od výše uvedených důsledně 

odlišit, je termín logistika, označující určitý souhrn prostředků využívaných pro fyzické 

přemísťování zboží prováděné za účelem uskutečnění obchodních operací.
20

 Důkladněji 

lze logistiku vymezit jako „strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného 

toku surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové 

                                                                                                                                                  
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-634-0. Str. 77. 

15
 NOVÁK 2013 op. cit., str. 28. 

16
 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 77. 

17
 Význam a vzájemný vztah termínů „kombinovaná přeprava“ a „multimodální přeprava“ není odbornou 

literaturou chápán stejně. Např. prof. Machková označuje kombinovanou přepravu jako přepravu „která 

k přemístění nákladu, případně i dopravního prostředku využívá alespoň dvou přepravních oborů“ a za 

multimodální přepravu považuje takovou kombinovanou přepravu, která je „realizována na základě 

jediného přepravního dokladu“. (MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. 

Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. 

Str. 172) Naproti tomu doc. Novák chápe multimodální přepravu obecně jako přepravu využívající 

alespoň dvou dopravních oborů, za její podsložku považuje dopravu intermodální, kdy v průběhu 

přepravy nedochází k manipulaci s obsahem přepravní jednotky, a kombinovanou přepravou rozumí 

intermodální přepravu, pro niž je charakteristický významný podíl dopravního oboru odlišného od 

silničního; počáteční a konečná silniční doprava má být co nejkratší (NOVÁK 2013 op. cit., str. 27-28). 
18

 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Právnické učebnice (Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-108-3. Str. 294. 
19

 Doc. Novák ovšem jako mezinárodní neoznačuje tzv. peážní dopravu – dopravu v rámci jednoho státu 

přes území státu jiného, kdy se v tomto státě nenachází tarifní bod (např. místo překládky). Srov. 

NOVÁK 2013 op. cit., str. 28, pozn. pod čarou č. 18. 
20

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 161. 
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parametry požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok propojující 

vzájemně logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboží, služby, přeprava, 

dodávky) až po získávání zdrojů.“
21

 Jiná definice chápe logistiku jako „[ř]ízení všech 

činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování a spotřeby při tvorbě časové a 

místní užitnosti zboží.“
22

 Jednotlivé logistické činnosti, které na sebe v souvislosti 

s dosahováním cílů logistiky navazují, představují články tzv. logistického řetězce. Úsilí o 

zvýšení vzájemné provázanosti a komplexnosti jednotlivých článků je trendem moderní 

logistiky.
23

 

V rámci přepravy zboží vystupuje několik subjektů. Dopravce bývá 

charakterizován jako osoba zajišťující přepravu s využitím vlastních (popř. pronajatých) 

dopravních prostředků, tj. osoba, která provádí samotnou přemisťovací činnost.
24 

Přepravce je subjektem, pro něhož je přeprava prováděna, čili osoba spotřebovávající 

služby dopravce. S ohledem na toto široké vymezení může být přepravcem celá škála 

subjektů: výrobce, prodávající, kupující atd. Vůči dopravci vystupuje přepravce zpravidla 

jako odesílatel nebo příjemce.
25

 

Dalším významným subjektem na poli přepravy je zasílatel neboli speditér. Jde o 

subjekt jednající svým jménem, na účet a v zájmu přepravce, jenž má vůči zasílateli 

postavení příkazce. Jeho úkolem je přepravu smluvně obstarat. Zasílatel tedy především 

zajistí dodání dopravních služeb dopravcem (v tomto případě mluvíme o tzv. čistém 

zasílateli; není však vyloučena možnost, aby zasílatel dopravu provedl sám, pak jde o tzv. 

zasílatele s vlastním vstupem).
26

 Kromě toho běžně zajišťuje také další logistické služby 

jako balení, pojištění, skladování apod. V celosvětovém měřítku mezinárodního obchodu 

je prostřednictvím zasílatelů realizováno až 80 % objemu přeprav.
27

 

1.2.2 Přeprava v českém právu 

Nejdůležitějším předpisem v české právní úpravě přepravy je občanský zákoník, 

který nahradil dřívější stav, kdy byla obecná úprava rozdělena do více právních 

                                                 
21

 ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. V Praze: C.H. Beck, 2007. C.H. Beck pro 

praxi. ISBN 978-80-7179-534-6. Dostupné v: Knihy Google (https://books.google.cz/). Str. 4. 
22

 Tamtéž, str. 5, použita citace HESKETT, James L., Robert M. IVIE a Nicholas A. Glaskowsky. Business 

Logistics: Management of Physical Supply and Distribution. New York: The Ronald Press, 1964.  
23

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 161. 
24

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 163; NOVÁK 2013 op. cit., str. 27. 
25

 NOVÁK 2013 op. cit., str. 29. 
26

 Tamtéž, str. 29-30. 
27

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 162. 
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předpisů,
28

 přičemž úprava v jednotlivých předpisech se navíc částečně překrývala.
29

 

Současný občanský zákoník se uplatní na podnikatelské i nepodnikatelské vztahy a počítá 

se čtyřmi základními smluvními typy, na základě kterých může být přeprava prováděna. 

Jsou jimi smlouva o přepravě věci, smlouva o provozu dopravního prostředku, 

smlouva o nájmu dopravního prostředku a smlouva zasílatelská. 

1.2.1.1 Smlouva o přepravě věci 

Občanský zákoník upravuje smlouvu o přepravě věci v § 2555 a násl. a vychází 

především z úpravy v dřívějším obchodním zákoníku, kterou přebírá bez podstatných 

změn.
30

 Smlouvou o přepravě věci je založen synallagmatický vztah, v rámci kterého je 

dopravce zavázán přepravit věc jako zásilku (věc určenou k přepravě) z místa odeslání do 

místa určení, za což odesílatel zaplatí dopravci přepravné. Essentialia negotii smlouvy o 

přepravě tedy budou přesná specifikace věci (zásilky) a místa odeslání a určení,
31

 stejně 

jako uvedení zmíněných závazků na straně dopravce (přepravit zásilku) a odesílatele 

(zaplatit přepravné). Určení přepravného se naproti tomu řadí pouze mezi naturalia 

negotii; v případě, že není ujednáno, náleží dopravci přepravné ve výši obvyklé, a to 

s přihlédnutím k obsahu závazku.
32

 

Odpovědnost za škodu na zásilce ze smlouvy o přepravě je upravena v § 2566 a 

násl. obč. z. a dopravce ji nese v případě vzniku škody v časovém rozmezí od okamžiku 

převzetí zásilky od odesílatele do okamžiku jejího vydání příjemci. Jde o specifický druh 

odpovědnosti s objektivním charakterem. Bez ohledu na zavinění je proto dopravce za 

vznik škody na přepravované zásilce odpovědný. Zákon ovšem stanoví liberační důvody, 

jejichž naplněním se dopravce odpovědnosti zprostí.
33

 

Prvním z nich je nemožnost odvrátit škodu ani při vynaložení odborné péče. 

Provést přepravu s odbornou péčí je důležitou povinností dopravce, stanovenou v § 2558 

                                                 
28

 Těmito předpisy byly občanský zákoník 1964 a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen 

„obchodní zákoník“). Oba tyto předpisy byly nahrazeny právě současným občanským zákoníkem. Před 

obchodním zákoníkem vedle občanského zákoníku 1964 se svou vlastní úpravou samostatně existoval 

zákon č. 101/1963, o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu), zrušený k 1. lednu 1992. 
29

 Srov. smlouvu o přepravě nákladu upravenou v § 765 a násl. občanského zákoníku 1964 a smlouvu o 

přepravě věci v § 610 a násl. obchodního zákoníku (KUČERA 2008 op. cit., str. 294-295). 
30

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění). Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, Vláda ČR, 2012. Dostupné v: ASPI [právní informační systém]. 
31

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 23 Cdo 2704/2009 (uvedeno v: 

HRÁDEK 2017 op. cit., str. 84). 
32

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 997-1000; HRÁDEK 2017 op. cit., str. 74-86. 
33

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 129-133. 
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obč. z. Jde o péči „odpovídající odborným znalostem a zkušenostem „obvyklým při 

profesionálním provádění přepravy“ všeobecně i se specializací na ten který druh 

přepravy, jehož je k uskutečnění přepravy použito“.
34

 Odborná péče je tedy chápána jako 

vyšší stupeň obvyklé péče s ohledem na postavení dopravce jako „profesionála“ a je po 

dopravci vyžadována v rámci celého přepravního procesu. Tento liberační důvod bude 

naplněn zejména v případech působení vis maior (např. přírodní živly). V případě sporu je 

na dopravci, aby prokázal jak naplnění požadavku jednání s odbornou péčí, tak 

skutečnost, že ani prokázaným vynaložením odborné péče nebylo možno škodu 

odvrátit.
35

 

Druhým liberačním důvodem je skutečnost, že škodu způsobila některá ze 

zákonem vyjmenovaných osob: odesílatel, vlastník nebo příjemce zásilky. Pro účely 

tohoto ustanovení navíc pod uvedený okruh osob lze zahrnout také jejich pomocníky 

(včetně zmocněnců či zaměstnanců). Zavinění konkrétního subjektu přitom nehraje roli. 

Za pozornost stojí situace, kdy je škoda způsobena jednáním třetí osoby odlišné od osob 

výše uvedených. V takovém případě sice nebude namístě uplatnit tento liberační důvod, 

občanské právo nicméně poskytuje poměrně rozumné řešení – dopravce bude společně 

odpovědný se škůdcem, vůči kterému bude mít následně regresní nárok na uhrazení 

vyplacené náhrady škody dle § 2917 obč. z.
36

 Mimoto připadá v úvahu možnost aplikace 

prvního z uvedených liberačních důvodů, prokáže-li dopravce, že škodě způsobené 

takovou třetí osobou nemohl ani s vynaložením odborné péče zabránit.
37

 

Dále se dopravce může odpovědnosti za škodu na zásilce zprostit v případě, že 

prokáže, že byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně 

obvyklého úbytku. Vadou je míněna neobvyklá (popř. neujednaná) vlastnost věci, která je 

příčinou jejího zhoršení či zničení. Přirozená povaha je běžnou vlastností věcí, 

umožňující vznik škody na ní (např. křehkost, hořlavost), a její existenci není nutno 

prokazovat – na rozdíl od vady. Obvyklý úbytek označuje skutečnost projevující se 

především snížením hmotnosti přepravované věci (např. vysychání) vyplývající z její 

přirozené povahy.
38

 

 
                                                 
34

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1004. 
35

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 97-98. 
36

 Ust. § 2917 občanského zákoníku stanoví: „Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má 

proti ní postih.“ 
37

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 131. 
38

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1011; HRÁDEK 2017 op. cit., str. 131-132. 



  

11 

 

Samostatný liberační důvod se nabízí, pokud škodu na zásilce způsobil její vadný 

obal. I s ohledem na dopravcovu povinnost vynakládat při přepravě odbornou péči je 

ovšem k úspěšnému uplatnění uvedeného liberačního důvodu nezbytné, aby odesílatele 

na tuto vadu upozornil (a poznamenal ji do náložného či nákladního listu, pokud je 

vydáván). Jinak je možné zprostit se odpovědnosti jen, když nebylo možné vadu při 

převzetí rozpoznat.
39

 

Vedle zmíněných liberačních důvodů, které jsou upraveny přímo v ustanovení o 

náhradě škody ze smlouvy o přepravě věci, je třeba upozornit na obecnou úpravu snížení 

povinnosti k náhradě škody, která by se aplikovala v případě, že škoda vznikla nebo se 

zvětšila v důsledku okolností přičitatelných poškozenému (srov. § 2918 obč. z.).
40

 

Ačkoli je občanský zákoník obecně postaven na zásadě dispozitivnosti a 

autonomie vůle, dopravce nemůže zákonem stanovený rozsah odpovědnosti za škodu na 

zásilce smluvně zúžit; ke smluvnímu ujednání zužujícímu rozsah odpovědnosti dopravce 

se nepřihlíží. Naopak je-li odpovědnost dopravce ujednáním stran rozšířena, bude toto 

obecně považováno za platné.
41

 

Je nutno mít na paměti, že odpovědnost upravená v § 2566 a násl. občanského 

zákoníku se vztahuje výhradně ke vzniku škody na zásilce. Odpovědnost za porušení 

jakékoli jiné povinnosti plynoucí z právního vztahu mezi dopravcem a odesílatelem se 

bude řídit obecnou úpravou smluvní odpovědnosti (srov. kap. 1.1.1). 

Právo na náhradu škody přechází na základě požádání o vydání zásilky po jejím 

dojití do místa určení (či uplynutím doby, kdy měla zásilka do místa určení dojít) spolu 

s ostatními právy ze smlouvy na příjemce. Lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody 

činí šest měsíců ode dne převzetí zásilky, popř. ode dne, kdy měla být doručena. 

S uplynutím lhůty se pojí promlčení práva neboli jeho oslabení, což se projevuje možností 

dopravce nárok odmítnout právě s poukazem na jeho opožděné uplatnění. Učiní-li tak, 

soud právo na náhradu škody druhé straně nepřizná.
42

 

V rámci právní úpravy smlouvy o přepravě je dále zakotven náložný list, 

specifický typ cenného papíru, jehož účel a povaha jsou vyjádřeny v § 2572 odst. 1 

obč. z.: „Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný 

                                                 
39

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1012. 
40

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 133. 
41

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1012. 
42

 S výjimkou případů uplatnění námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy, jak bylo dovozeno např. 

v nálezu Ústavního soudu ze dne 25. května 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10. 
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papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu 

s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.“ Odst. 2 

uvedeného ustanovení stanoví minimální obsahové náležitosti náložného listu, jimiž jsou: 

jméno dopravce a odesílatele a jejich bydliště nebo sídla; označení, množství, váha nebo 

objem zásilky, forma náložného listu (na jméno, na řad, na doručitele) a případně 

označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán; údaj o místě určení; místo a den 

vydání náložného listu a dopravcův podpis. Neuvedení těchto náležitostí by způsobovalo 

neplatnost náložného listu jako cenného papíru, s výjimkou neuvedení jména osoby, na 

jejíž řad je náložný list vydán; v takovém případě se náložný list považuje za vystavený 

na řad odesílatele.
43

 V souladu s citovanou definicí upřesňuje smysl náložného listu 

§ 2576 obč. z., zakotvující pravidlo, podle něhož je vydáním náložného listu právo na 

vydání zásilky uděleno osobě, již k tomu tento náložný list opravňuje. Vzhledem 

k absenci konkrétních požadavků na písemnou formu náložného listu se lze domnívat, že 

bude možné vydávat jej také v elektronické formě.
44

 

Občanský zákoník počítá s podrobnější úpravou smlouvy o přepravě 

v přepravních řádech, které mohou detailně upravovat např. další podmínky vzniku a 

splnění přepravní smlouvy, nákladní list, podmínky placení přepravného, reklamační 

podmínky, lhůty pro výplatu odškodnění apod. Nejednoznačný je výklad v otázce 

možnosti omezit prostřednictvím přepravních řádů rozsah odpovědnosti dopravce – 

zatímco JUDr. Sedláček tuto možnost kategoricky odmítá, s tím, že přepravní řády 

„nemohou – jako nižší norma – upravit zákonem stanovenou povinnost dopravce 

k náhradě škody na zásilce (§ 2566) jejím omezením nebo vyloučením“,
45

 JUDr. Hrádek je 

přesvědčen o opaku s odkazem na § 2566 odst. 4 obč. z., který mluví výhradně o 

nemožnosti smluvního ujednání omezujícího dopravcovu odpovědnost.
46

 V současnosti 

v oblasti nákladní dopravy existuje pouze jeden přepravní řád, který je obsažený 

v nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. 

Nehledě na úpravu smlouvy o přepravě, jak je obsažena v občanském zákoníku, 

budou pro mezinárodní přepravu přednostně aplikovatelná pravidla obsažená v přímých 

normách mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána.
47

 

                                                 
43

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1020-1021. 
44

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 165. 
45

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1012. 
46

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 134. 
47

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 999. 
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1.2.2.2 Smlouva o provozu dopravního prostředku 

Smlouva o provozu dopravního prostředku je upravena v § 2582 a násl. 

občanského zákoníku. Jejími stranami jsou objednatel a provozce, s tím, že objednatel je 

především povinen určit náklad a alespoň jednu cestu (příp. větší počet cest ve smluvené 

době), po které má být náklad přepraven, a zaplatit provozci odměnu. Provozce je 

povinen určený náklad přepravit a za tím účelem smluvenou cestu (cesty) provést. 

V souvislosti s tím musí provozce zajistit způsobilost a použitelnost dopravního 

prostředku, způsobilou posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci (např. nástroje pro 

nakládku a vykládku
48

). Tento smluvní typ, v praxi označovaný jako „charter“ („time 

charter“ v případě smluvené doby, během níž jsou cesty prováděny, nebo „trip charter“ 

v případě předem určené konkrétní cesty, popř. cest), lze od smlouvy o přepravě věci 

nejlépe odlišit s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2010, sp. 

zn. 23 Cdo 5279/2009
49,

 
50

: 

„Smluvní typy upravené v ustanoveních § 610 a násl. obch. zák. a § 638 a násl. 

obch. zák. jsou si v mnohém podobné, což je logickým důsledkem skutečnosti, že 

podstatou věcného (nepeněžního) plnění je v obou případech přeprava věci (zásilky, 

nákladu) z místa A do místa B. Zatímco však právní úprava smlouvy o přepravě věci 

klade těžiště na přepravovanou věc, na zásilku, o niž je dopravce povinen pečovat (srov. 

zejména § 617 odst. 1, větu první, a § 622 a násl. obch. zák.), takže pro tento smluvní typ 

je charakteristická vyšší míra odpovědnosti dopravce za předmět přepravy, v případě 

smlouvy o provozu dopravního prostředku (tzv. „charteru“) je již pojmově položen důraz 

na poskytnutí provozu dopravního prostředku (srov. též § 639 obch. zák.) za účelem 

vykonání cest, tato smlouva tak v sobě nese určité znaky nájmu, zejména jde-li o tzv. 

„charter na dobu“ neboli „time charter“, a závazek provozce pečovat o přepravovaný 

náklad esenciální obsahovou náležitostí tohoto smluvního typu není. Požadavek na určení 

dopravního prostředku ve smlouvě vyplývající z ustanovení § 638 odst. 1 obch. zák., 

akcent na zabezpečení jeho způsobilosti k sjednaným cestám a jeho použitelnosti pro 

stanovenou přepravu (§ 639 odst. 1 obch. zák.) a na zabezpečení jeho provozu (§ 639 

odst. 2 obch. zák.) vede též k závěru o vyšší míře nezávislosti (autonomie) dopravce oproti 

provozci při plnění smluvních závazků; jeho povinnosti jsou (kromě povinností 

                                                 
48

 Tamtéž, str. 1030. 
49

 Uvedený judikát, stejně jako řada dalších v této kapitole, se v textu vyjadřuje k ustanovením obchodního 

zákoníku. S ohledem na minimum změn a zachování základních principů jednotlivých smluvních typů 

by měl být aplikovatelný i na uvedené smlouvy dle občanského zákoníku. 
50

 Uvedeno v: HRÁDEK 2017 op. cit., str. 206-211. 

http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h610
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h638
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h617
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h622
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h639
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h638.1
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h639.1
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h639.2
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h639.2
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vztahujících se k zásilce, srov. § 623 obch. zák.) vymezeny toliko kýženým výsledkem, tj. 

provedením přepravy zásilky do místa určení s odbornou péčí o ni ve smluvené lhůtě, 

jinak bez zbytečného odkladu (srov. § 617 odst. 1 obch. zák.), a způsob, jakým tohoto 

výsledku docílí, je ponechán na něm.“ 

Základní odlišností je tedy povinnost péče o zásilku a související odpovědnost za 

její poškození, což je typické u smlouvy o přepravě věci, nikoli však u smlouvy o 

provozu dopravního prostředku. Zároveň je pro smlouvu o přepravě věci charakteristická 

vyšší míra dopravcovy samostatnosti. 

Podstatnými náležitostmi smlouvy o provozu dopravního prostředku jsou určení 

jedné či více cest či smluvené doby, předmětný závazek provozce (přeprava nákladu 

určeného objednatelem, související vykonání cesty či cest), úplatnost přepravy a také 

alespoň druhové určení dopravního prostředku.
51

 

Právo na smluvený provoz dopravního prostředku lze postoupit na jinou osobu. 

Takové postoupení nebude podléhat souhlasu provozce, uplatní se vůči němu jen 

notifikační povinnost.
52

 Jak ovšem vyplývá z judikatury, „Postoupením oprávnění 

požadovat smluvený provoz dopravního prostředku […] se objednatel nezbavuje 

povinnosti zaplatit provozci úplatu [...]“.
53  

V případě, že provozce nezajistí způsobilost dopravního prostředku, je povinen 

nahradit objednateli vzniklou škodu. Tato odpovědnost provozce má objektivní charakter 

s možností liberace prokázáním, že nezpůsobilost dopravního prostředku provozce 

nemohl předvídat ani při zachování potřebné péče. Zatímco v případě smlouvy o přepravě 

věci má dopravce povinnost postupovat s „odbornou“ péčí (srov. kap. 1.2.1.1), zde 

občanský zákoník hovoří o péči „potřebné“. Tento termín není v zákoně vymezen, lze se 

nicméně domnívat, že se jedná o péči nezbytnou pro splnění zasílatelovy povinnosti 

obstarat přepravu v souladu se zájmy příkazce. Pokud bude k naplnění tohoto cíle 

nezbytné postupovat s péčí odbornou, bude tato v rámci požadavku na potřebnou péči 

zahrnuta.
54

 Při porušení jiných povinností provozce se aplikují obecná ustanovení 

občanského zákoníku o smluvní odpovědnosti. 

                                                 
51

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února, sp. zn. 23 Cdo 3021/2009 (HRÁDEK 2017 op. 

cit., str. 206-211). 
52

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 1032. 
53

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2005 sp. zn. 32 Odo 1269/2004 (uvedeno v: 

HULMÁK 2014 op. cit., str. 1032). 
54

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 867. 

http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h623
http://www.pravnickeforum.cz/document/enactment?no=513/1991%20Sb.h617.1
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Přejme-li provozce náklad k přepravě, použijí se tam, kde to povaha smlouvy 

připouští, přiměřeně ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvu o přepravě. 

Oproti dřívější úpravě v obchodním zákoníku již není pro smlouvu o provozu dopravního 

prostředku vyžadována písemná forma.
55

 

1.2.2.3 Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku, resp. specifika nájmu dopravního 

prostředku, jsou zakotvena v § 2321 a násl. obč. z. Charakteristikami oproti běžnému 

nájmu, které podmiňují uplatnění těchto speciálních ustanovení, jsou: 

i) dopravní prostředek jako předmět nájmu; 

ii) pronájem dopravního prostředku za účelem jeho provozu; a 

iii) sjednání na dobu určitou.
56

 

Stranami smlouvy o nájmu dopravního prostředku jsou pronajímatel a nájemce; 

pronajímatel nájemci přenechává dopravní prostředek k užívání na určitou dobu, nájemce 

za to pronajímateli platí nájemné. Pronajímatel je dále povinen odevzdat nájemci 

dopravní prostředek i s potřebnými doklady, a to v ujednané době (bez zbytečného 

odkladu v případě absence ujednání doby), přičemž dopravní prostředek musí být 

způsobilý k provozu a ujednanému způsobu užívání (popř. k obvyklému užívání). 

Způsobilostí k provozu přitom není míněna pouhá funkčnost, faktická provozuschopnost, 

ale též splnění zákonných podmínek na provoz konkrétního druhu dopravního 

prostředku.
57

 Nájemce má naproti tomu dále povinnost udržovat pronajatý dopravní 

prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

Náklady vynaložené nájemcem na údržbu, mu pronajímatel nahradí, požádá-li o to 

nájemce v prekluzivní tří měsíců od jejich vynaložení. 

O smlouvu o nájmu dopravního prostředku se ovšem bude jednat pouze v případě, 

kdy má být dopravní prostředek poskytován k jeho provozu (tj. k přepravování, nikoli 

např. za účelem vystavení).
58

 Jejími podstatnými náležitostmi jsou určení dopravního 

prostředku; dočasnost užívání; úplatnost (nemusí však být uvedena výše úplaty); a údaj o 

                                                 
55

 HRÁDEK 2017 op. cit., str. 206-207. 
56

 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář (Svazek V (§ 1721 až 

2520)) . Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-638-9. 

Str. 1367. 
57

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 535. 
58

 Tamtéž, str. 532. 
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přenechání dopravního prostředku jednou stranou k užívání druhé straně.
59

 

Od smlouvy o provozu dopravního prostředku se nájemní smlouva liší zejména 

předmětem, jímž je u druhé uvedené smlouvy samotný dopravní prostředek, kdežto u 

první je předmětem konkrétní provoz dopravního prostředku. Další odlišností je 

povinnost zajistit způsobilou posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci, kterou má 

provozce, nikoli však pronajímatel. Podrobněji se k problematice odlišení smluvních typů 

vyjadřuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR 11. ze dne července 2013, sp. zn. 32 Cdo 

2350/2011
60

: 

„Zatímco však u smlouvy o nájmu dopravního prostředku je dopravní prostředek 

předmětem smlouvy (neboť pronajímatel jí přenechává dopravní prostředek nájemci k 

dočasnému užívání, srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2004, sp. zn. 

32 Cdo 707/2003), předmětem smlouvy o provozu dopravního prostředku je (jak již 

samotné označení smluvního typu napovídá) provoz dopravního prostředku, a to nikoliv 

jakýkoliv provoz, nýbrž vykonání cesty (popř. cest) s dopravním prostředkem za účelem 

přepravy určeného nákladu. [...] 

Dalším znakem, jímž se smlouva o provozu dopravního prostředku liší od smlouvy 

o nájmu dopravního prostředku, je povinnost provozce opatřit dopravní prostředek 

způsobilou posádkou a pohonnými hmotami a dalšími věcmi potřebnými pro smluvené 

cesty, stanovená v § 639 odst. 2 obch. zák.“ 

V případě nesplnění povinnosti pronajímatele zajistit způsobilost dopravního 

prostředku k provozu má nájemce specifická práva z vadného plnění. Těmi jsou právo 

odmítnout dopravní prostředek převzít a v případě dodatečného zjištění nezpůsobilosti 

právo vrátit dopravní prostředek a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného 

dopravního prostředku, popř. právo zrušit smlouvu. Nastane-li prodlení s odstraněním 

vad, pak přichází v úvahu právo na slevu z nájemného či na jeho prominutí. Nad rámec 

práv z vad se uplatní náhrada škody dle obecných ustanovení o smluvní odpovědnosti.
61

  

 

 

                                                 
59

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2009, sp. zn. 32 Cdo 1278/2008 (uvedeno v: 

HULMÁK 2014 op. cit., str. 532). 
60

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 532. 
61

 Tamtéž, str. 535. 
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1.2.2.4 Zasílatelská smlouva 

Občanský zákoník dále v § 2471 a násl. upravuje zasílatelskou smlouvu, na 

základě které zasílatel obstará příkazci vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky 

z jednoho místa na druhé a případně též zajistí či provede související úkony, příkazce za 

to zasílateli zaplatí odměnu. Souvisejícími úkony je možno rozumět např. skladování, 

naložení, vyložení, vložení do kontejneru apod. Zasílatelská smlouva představuje poddruh 

smlouvy komisionářské; ustanovení občanského zákoníku o komisi platí pro zasílatelství 

subsidiárně.
62

 

Zasílatel zpravidla obstará přepravu prostřednictvím dopravce, s nímž uzavře 

smlouvu o přepravě věci. Přitom musí postupovat s potřebnou péčí, aby způsob a 

podmínky přepravy byly v souladu se zájmy příkazce (které zasílatel zná). K termínu 

„potřebná péče“ srov. kap. 1.2.2.2. 

Není vyloučeno, aby pro splnění svých povinností zasílatel využil služeb dalšího 

zasílatele (tzv. mezizasílatele). Mimoto může zasílatel využít práva samovstupu, není-li to 

v rozporu se smlouvou nebo se zákazem příkazce uděleným do začátku realizace 

přepravy. 

S ohledem na širokou škálu způsobů splnění povinností zasílatele je nutno 

vymezit odpovědnostní principy v jednotlivých situacích. Obecně platí, že zasílatel nese 

odpovědnost za škodu na převzaté zásilce vzniklé při obstarávání přepravy. Této 

objektivní odpovědnosti se zasílatel zprostí, pokud prokáže, že škodu nemohl odvrátit. 

Povinnost nahradit škodu se ovšem nevztahuje na případ, kdy k jejímu vzniku dojde 

během přepravy – v souladu s ustanoveními o smlouvě o přepravě věci odpovídá za 

takovou škodu dopravce.
63

 Z toho lze vyvodit, že za situace, kdy dopravu provádí sám 

zasílatel, tedy kdy využívá práva samovstupu, nese odpovědnost v rozsahu tohoto 

samovstupu nikoli dle ustanovení o zasílatelské smlouvě, ale jako dopravce dle smlouvy 

o přepravě věci.
64

 

 Pokud jsou využívány služby mezizasílatele, odpovědnost prvotního zasílatele 

vyplývá z obecných pravidel o plnění ze smlouvy, tj. § 1935 obč. z.: „Plní-li dlužník 

pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.“ 

                                                 
62

 Tamtéž, str. 860-863. 
63

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. března 2006, sp. zn. 32 Odo 529/2005 (Uvedeno v: 

HULMÁK 2014 op. cit., str. 862). 
64

 HULMÁK 2014 op. cit., str. 866. 
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 Kromě toho má zasílatel povinnost podat příkazci zprávu o škodě na zásilce 

(hrozící nebo již vzniklé), a to jakmile se o tom dozví. Porušení této povinnosti zakládá 

sekundární povinnost nahradit příkazci škodu tímto porušením vzniklou. 

 V případě jiných škod vzniklých příkazci v souvislosti s porušením povinností 

zasílatele se bude postupovat podle obecných ustanovení občanského zákoníku 

upravujících smluvní odpovědnost (srov. kap 1.1.1). 

 Z druhé strany občanský zákoník v rámci úpravy zasílatelské smlouvy pamatuje 

na situaci, kdy příkazce poruší povinnost poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu 

zásilky a o skutečnostech, které jsou zapotřebí pro uzavření smlouvy o přepravě (mezi 

tyto se řadí např. informace o místě odeslání a určení, o způsobu přepravy, dodacích 

lhůtách, o speciální povaze zásilky apod.). Pokud tímto vznikne zasílateli škoda, příkazce 

mu ji nahradí. 

 V rámci české praxe uzavírání zasílatelských smluv je třeba zmínit možnost část 

jejich obsahu nahradit v souladu s § 1751 odst. 3 obč. z. odkazem na obchodní podmínky 

vypracované odbornými či zájmovými organizacemi. V úvahu přicházejí zejména 

„Všeobecné zasílatelské podmínky“, vydané Svazem spedice a logistiky České 

republiky.
65

 

1.2.3 Odpovědnost z provozu dopravních prostředků v českém právu 

 Vedle právní úpravy smluv, jimiž je prováděna přeprava, je s ohledem na zaměření 

diplomové práce třeba uvést zvláštní případ odpovědnosti upravený v § 2927 a násl. obč. 

z. – odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků. Potřeba této úpravy vyplývá 

ze zvýšeného nebezpečí jako imanentního znaku provozu dopravních prostředků. 

Základním pravidlem je povinnost provozovatele dopravy či jiného provozovatele 

vozidla, plavidla nebo letadla nahradit škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. 

Provozovatelem dopravy je míněn subjekt provozující dopravu jako předmět své činnosti 

(např. dopravní podnik); jiným provozovatelem vozidla, plavidla nebo letadla je jiná 

osoba provozující dopravní prostředek mimo rámec organizované dopravní činnosti. 

Praktický účel dělení subjektů spočívá v omezení odpovědnosti druhého ze subjektů 

pouze na případy vozidel, plavidel a letadel, která nejsou poháněna lidskou silou. Zvláštní 

povahou provozu je třeba rozumět souhrn specifik provozu vyvolávající nebezpečí škody; 

                                                 
65

 Tamtéž, str. 860-877. 
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tato specifika souvisejí např. s rychlostí pohybu, využitím motorické síly, možnými 

technickými poruchami a obdobnými okolnostmi, které mohou vést k selhání a vzniku 

škody. Pojem přitom nezahrnuje jen samotný pohyb dopravního prostředku, ale i 

související činnosti (úkony před a po skončení jízdy).
66

 Dle judikatury je škoda vyvolána 

zvláštní povahou provozu například i tehdy, pokud nepojízdný automobil zůstane stát na 

silnici či kolejišti a překáží dalšímu provozu, dostane-li se do této situace vlivem jednání 

řidiče a vlastní motorickou silou. Ke stejnému závěru soudy dospěly v případě, kdy 

traktor využil svou motorickou sílu k vyproštění jiného vozidla, aniž by se přemisťoval.
67,

 

68
 

Pokud byla škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, není možné 

se odpovědnosti zprostit (půjde tedy o absolutní objektivní odpovědnost). V ostatních 

případech je třeba prokázat nemožnost zabránit škodě ani při vynaložení veškerého úsilí, 

které lze požadovat. Tak tomu bude například při škodě vzniklé v důsledku neodvratitelné 

události typu vis maior (např. náhlé živelní události). 

 Pokud vznikla škoda na věci odcizením nebo ztrátou, nahradí provozovatel tuto 

škodu, pokud neměl poškozený možnost věc opatrovat. 

 V případě, že nelze provozovatele dopravního prostředku určit, platí 

nevyvratitelná právní domněnka, že je jím jeho vlastník. Při střetu provozů dvou či více 

provozovatelů se vzájemná škoda vypořádá dle účasti provozovatelů na jejím vzniku. 

Nejedná se přitom jen o střet vozidel (ačkoli ten je také zahrnut), ale též o nepřímé 

působení provozů (např. střet mezi jedním vozidlem a oddělenou součástí jiného vozidla, 

vymrštěným kamenem, únikem kapalin).
69
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 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář (Svazek VI (§ 2521 až 

3081)). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. 

Str. 1015-1017. 
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 VOTŘELOVÁ, Simona. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku. Epravo.cz 

[online]. 2016 [cit. 2017-06-06]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-
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68
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3081)) op. cit., str. 1028-1029. 
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2. Námořní přeprava 

 Následující kapitola si klade za cíl vymezit námořní přepravu jako samostatný 

přepravní obor s ohledem na řadu specifik, kterými se vyznačuje. Pozornost je věnována 

mimo jiné dělení námořní přepravy, nákladů i typů používaných plavidel, rozličným 

subjektům, stejně jako jednotlivým druhům přepravních dokumentů. Důvodem není 

pouze snaha obsáhnout určitý celistvý pohled na námořní přepravu, ale především 

reflektovat praktický význam předmětných dělení. V praxi jsou totiž k přepravě různých 

nákladů vyžadovány různé typy plavidel, a to zpravidla na základě uzavření odlišných 

druhů smlouvy, přitom jsou používány rozdílné přepravní dokumenty a v důsledku může 

dojít k aplikaci jiných právních pravidel. Samotná otázka odpovědnosti pak může být 

řešena odlišně. Obsaženy jsou také podkapitoly zaměřené na vybrané mezinárodní 

organizace působící v předmětné oblasti a na základy právní úpravy, a to na úrovní 

vnitrostátní, evropské i mezinárodní. 

2.1 Obecně k námořní přepravě 

 Námořní přeprava představuje odedávna velice efektivní a spolehlivý způsob 

přemisťování nákladu na kratší i na dlouhé vzdálenosti a je klíčovým prvkem ekonomiky 

řady přímořských států, stejně jako esenciální složkou mezinárodního obchodu. Mezi její 

nesporné výhody se řadí schopnost přepravovat i nadrozměrné náklady a možnost 

zaoceánského transportu mezi kontinenty; přeprava je zároveň relativně méně nákladná a 

má obecně nižší dopad na životní prostředí. Jde-li například o emise skleníkových plynů, 

je námořní přeprava považována za nejšetrnější z běžných přepravních oborů.
70

 Naopak 

citelným negativem je nižší rychlost a běžně také nutnost kombinovat námořní přepravu 

s dalšími obory – až na výjimky není možno provádět přepravu zboží pouze s využitím 

námořní dopravní cesty takzvaně „z domu do domu“ („door to door“). 

 Z hlediska výkonu v tunových kilometrech
71

 je námořní přeprava zdaleka 

nejvýznamnějším přepravním oborem. Její výkon představuje nadpoloviční většinu 

                                                 
70

 Např. přepravou tuny nákladu na lodi z australského Melbourne do Long Beach v USA (12 770 km) je 

vyprodukováno méně emisí než silniční přepravou stejného nákladu z Dallasu do Long Beach (2 307 

km), (Low Environmental Impact. World Shipping Council [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://www.worldshipping.org/benefits-of-liner-shipping/low-environmental-impact). 
71

 Tunový kilometr (1 tkm) = přeprava jedné tuny nákladu na vzdálenost jednoho kilometru. 
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výkonů všech přepravních oborů dohromady.
72

 Pro představu, součet objemů 20 

nejvýkonnějších přístavů světa za rok 2015 činil více než 8,5 tisíc megatun nákladu
73

 a 

celkový objem zboží přepravovaného po moři za rok 2015 pak přesáhnul 10 tisíc 

megatun.
74

 

2.1.1 Dělení námořní přepravy 

 Námořní přepravu jako celek rozdělujeme podle dvou kritérií – způsobu plavby a 

nasazení plavidel. Dle prvního z kritérií rozeznáváme kabotážní a dálnou přepravu. 

Kabotážní přeprava („short sea shipping“) spočívá v přepravě podél pobřeží mezi 

pobřežními přístavy, nezahrnuje mezikontinentální plavbu přes oceán a je charakteristická 

kratšími přepravními vzdálenostmi. Kabotážní přepravou bývá zajišťována obslužnost 

významných přístavů a může zahrnovat též vnitrozemskou plavbu. Naproti tomu dálná 

neboli oceánská přeprava („deep sea shipping“), jak název napovídá, je přepravou mezi 

vzdálenými přístavy, zahrnující plavbu po volném moři.
75

 

 Dle druhého uvedeného kritéria se námořní přeprava dělí na liniovou a 

trampovou. Liniová přeprava je založena na pravidelných linkových plavbách mezi 

konkrétními přístavy dle předem stanoveného lodního řádu s určenými přepravními tarify, 

přičemž na jedné lince zpravidla operuje více lodí. Bývá využívána pro přepravu 

kusových zásilek či kontejnerů. Poskytovatelé liniové přepravy se běžně shromažďují do 

námořních konferencí, v rámci kterých ujednávají společné postupy a podmínky pro 

přepravu. Jejich fungování bývá postaveno na kartelových principech zahrnujících netržní 

stanovení cen a monopolizaci, a proto existuje snaha o jejich regulaci. V rámci Evropské 

unie tak bylo učiněno nařízením Rady (ES) č. 1419/2006
76

, jímž byly zrušeny výjimky 

udělené námořním konferencím z obecné úpravy ochrany hospodářské soutěže. Mimoto 

se dopravci sdružují také do tzv. strategických aliancí, jejichž význam spočívá především 
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 NOVÁK, Radek. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-735-3. Str. 248-250; MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 169-170; Glossary: 

Short sea shipping (SSS). EUROSTAT [online]. 2014 [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Short_sea_shipping. 
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 Nařízení Rady (ES) ze dne 25. září 2006 č. 1419/2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení 

(ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu. 
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ve zvyšování efektivnosti prostřednictvím využití kapacit lodí aliančních partnerů.
77

 

 Trampová přeprava je prováděna na bázi nájmů lodi nebo její části – tzv. 

charterových smluv neboli charterů a na rozdíl od liniové přepravy není pravidelnost 

jejím charakteristickým rysem. Trampová přeprava se využívá běžně pro přepravu 

surovin a hromadných substrátů. Postupem času se vyvinulo několik typů trampové 

přepravy (několik typů charterů). Na základě tzv. cestovního charteru („voyage charter“) 

dochází k přepravě nákladu z přístavu nalodění do přístavu určení, přičemž se jedná buď 

o jedinou plavbu („trip charter“), o okružní plavbu („round trip charter“) nebo o sérii 

navazujících plaveb („consecutive voyages“). „Time charter“ naproti tomu spočívá 

v ujednání časového období, v průběhu kterého jsou prováděny jednotlivé plavby. 

„Bareboat charter“ je smluvní typ založený na pronájmu lodi jako celku s tím, že 

nájemce přebírá plnou kontrolu nad lodí, stejně jako plnou odpovědnost za její provoz a 

hradí provozní náklady.
78

 

2.1.2 Náklady, plavidla a subjekty 

 Po moři je přepravována široká škála nákladů („cargo“) nejrůznějších typů, 

rozměrů i substancí. V praxi se rozlišují především suché hromadné substráty („dry 

bulk cargo“) zahrnující především železo, uhlí, bauxit, obilí a fosfáty („major dry bulks“), 

ale také např. agrární substráty, další kovy a minerály. Mezi tekuté substráty („liquid 

bulk cargo“) patří především ropa a ropné produkty. Další kategorii představuje zboží 

kusové („break bulk cargo“) a významnou roli hraje především kontejnerované zboží. 

Přeprava zboží v kontejnerech zajišťuje vysokou úroveň ochrany stejně jako praktické a 

rychlé nakládání a vykládání.
79

 

 Plavidla pro suché hromadné substráty („bulk carriers“) přepravují suché 

hromadné substráty nakládané do prostoru v podpalubí lodi. Tyto lodě bývají 

rozpoznatelné díky krytům nad nákladním prostorem. Pro přepravu tekutých substrátů se 

používají tankery. Tankery přepravující ropu představují i s ohledem na obrovská 

množství nákladu enormní riziko pro životní prostředí. Z toho důvodu je kladen důraz na 

jejich konstrukční bezpečnost, což je předmětem právní úpravy – např. v USA byl 
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v reakci na ekologické katastrofy způsobené haváriemi tankerů v roce 1990 přijat zákon o 

znečištění ropou, který požaduje, aby ropné tankery byly vybaveny dvojitým trupem 

snižujícím riziko úniku ropy do moře při poškození lodi. Následně byla tato otázka řešena 

také na půdě Mezinárodní námořní organizace, která požadavek dvojitých trupů stanovila 

změnou mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí („MARPOL“). Evropská 

unie pak v souvislosti s tím vydala nařízení č. 417/2002
80

 zakazující ropným tankerům 

s jednoduchým dnem plout pod vlajkou některého členského státu a vplouvat do přístavů 

a terminálů, které jsou pod pravomocí členského státu (platí pro tankery přesahující 

stanovené limity nosnosti).
81

 Nedávno bylo toto nařízení přepracováno do nového 

nařízení č. 530/2012.
82

 U tankerů i u plavidel pro suché hromadné substráty je v praxi 

běžné, že přepravce využívá celý lodní prostor. Proto bývá u těchto plavidel a typů 

nákladů přeprava prováděna trampovou formou. Kontejnerové lodě se zpravidla dělí 

podle kapacity měřené v jednotkách TEU (z anglického „Twenty-foot Equivalent Unit“) 

označujících standardizované dvacetistopé kontejnery, které bývají nakládány na palubu i 

do podpalubí. Největší kontejnerové lodě s délkou kolem 400 metrů dokáží pojmout 

téměř 20 000 TEU. Kontejnerová námořní přeprava probíhá zpravidla na liniové bázi.
83 

Specifickým typem plavidla je tzv. ro-ro („roll-on/roll-of“) loď, zajišťující přepravu 

jiných dopravních prostředků (silničních, železničních), které v přístavu nakládky samy i 

s přepravovaným nákladem vjedou na loď a v přístavu vykládky vyjedou.
84

 

 Na námořní nákladní přepravě se podílí celá řada subjektů. Hlavní úlohu má 

především dopravce, který bývá v námořní přepravě označován jako rejdař, a 

samozřejmě také odesílatel a příjemce. Dále jde o lodního dohodce neboli brokera 

(„loading broker“), který funguje jako prostředník v procesu sjednávání přepravních 

smluv, zejména ve fázi knihování lodního prostoru, tzv. bookingu.
85

 Odesílatel může 

uzavřít smlouvu se zprostředkovatelem („forwarding agent“), jenž obstarává samotnou 

přepravu zboží mimo jiné tím, že s přepravcem, případně s lodním dohodcem, sjednává 
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konkrétní podmínky přepravy, vyplňuje potřebné údaje za účelem vystavení konosamentu 

apod.
86

 Subjektem nakládajícím a vykládajícím v přístavu zboží je terminálový 

operátor.
87

 Velice významnou roli ve vztahu k plavidlům hraje klasifikační společnost, 

mající oprávnění v řadě oblastí od schvalování plánů lodí přes dohlížení nad stavbou lodí 

až po jejich kontrolu. 

2.1.3 Dokumenty v námořní přepravě 

 Praxe dala vzniknout řadě dokumentů, které námořní přepravu zboží usnadňují. 

Těmi jsou především tzv. charter party, náložný list (konosament) a námořní nákladní 

list. 

 Charter party (zkráceně „C/P“) se váže k charterovým smlouvám (v podstatě se 

jedná o charterovou smlouvu v hmotné formě) – je jí tedy realizována přeprava na bázi 

nájmu. Termín pochází pravděpodobně z latinského sousloví „charta partita“ označující 

oddělené dokumenty, kdy smlouva byla sepsána na papír, jenž byl následně roztrhnut na 

dvě části, každou z nich určenou pro jednu smluvní stranu.
88

 C/P v praxi funguje jako 

dokument dokládající existenci charterové smlouvy a osvědčující v ní ujednané 

podmínky.
89

 

 Náložný list neboli konosament („bill of lading“, zkráceně „B/L“) je obecně 

nejdůležitějším dokladem v námořní přepravě zboží, zejména v liniové přepravě. 

Konosament slouží těmto účelům: 

i) potvrzuje přijetí zboží dopravcem; 

ii) dokládá existenci přepravní smlouvy (obsahuje závazek dopravce dopravit 

zboží do přístavu určení a vydat je oprávněné osobě); 

iii) má charakteristiku cenného papíru, který osvědčuje vlastnické právo 

k přepravované zásilce (jeho držitel má právo požadovat vydání přepravovaného 

zboží). Tím plní funkci dispozičního dokumentu – umožňuje nakládání se zbožím 

už v průběhu přepravy. Toho bývá využíváno především u přepravy komodit 
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(např. obilí, ropa).
90

 

 V praxi je rozlišováno několik typů konosamentů, k jejich dělení můžeme použít 

více kritérií. Přejímací konosament („Received for Shipment“ či „Received B/L“), 

potvrzuje přijetí zboží k nalodění, aniž by ještě bylo naloženo na palubu konkrétní lodi. 

Palubní popř. též naloďovací konosament („Shipped on Board“ či „Shipped B/L“) je 

vydáván pro zboží již naloděné na palubu – potvrzuje nalodění zboží; na rozdíl od 

přejímacího konosamentu tento poskytuje jeho vlastníku dostatečnou jistotu řádného 

doručení, kvůli čemuž bývá vyžadován v kupních smlouvách a přijímán bankami pro 

operace s akreditivy. Průběžný konosament („Through B/L“) se vztahuje na zboží 

přepravované prostřednictvím více dopravců či dopravních prostředků.
91

 

 Podle poznámky o stavu zásilky, který je v konosamentu zaznamenán, může být 

konosament buď čistý („clean“), osvědčující přijetí zboží, u něhož nebyly při přejímací 

kontrole nalezeny žádné zjevné vady, nebo v opačném případě nečistý („claused“).
92

 

 Podle formy dokumentu jako cenného papíru rozlišujeme konosament na jméno, 

na řad či na doručitele. V přímé souvislosti s tím pak může být konosament 

nepřevoditelný („Straight B/L“) nebo převoditelný (obchodovatelný). Pouze 

převoditelný konosament je dispozičním dokumentem. 

 Údaji uvedenými v konosamentu jsou alespoň identifikace rejdaře, odesílatele a 

příjemce, označení přepravované věci (váha, objem), forma (na jméno, na řad, na 

doručitele), přístav odeslání a určení, místo, datum vydání, číslo a počet konosamentů, 

označení zástupce rejdaře a podpis
93

 (obsahové náležitosti jsou dále podrobněji popsány 

v jednotlivých podkapitolách kapitoly 3).
 

 
Výhodami konosamentu (některých jeho forem) jsou zejména zmiňovaná 

převoditelnost, dále také úloha, již hraje v oblasti financování a vysoká míra uniformity 

v mezinárodním měřítku usnadňující jeho používání.
94

 

 Námořní nákladní list („sea waybill“ či „ocean waybill“, zkráceně „SWB“ či 

„OWB“) osvědčuje uzavření smlouvy o přepravě a převzetí zásilky dopravcem. Na rozdíl 

                                                 
90

 YIANNOPOULOS, A. N. Ocean bills of lading: traditional forms, substitutes, and EDI systems. Boston: 

Kluwer Law International, c1995. ISBN 07-923-3361-6. Dostupné v: Knihy Google 

(https://books.google.cz/). Str. 74; MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 172; NOVÁK 2011 op. cit., str . 
91

 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 

80-717-9462-7. Dostupné v: Knihy Google (https://books.google.cz/). Str. 198. 
92

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., str. 170. 
93

 Tamtéž, str. 162 a 171. 
94

 YIANNOPOULOS 1995 op. cit., str. 17. 
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od výše uvedeného náložného listu není obchodovatelný a nejsou na něj kladeny takové 

nároky, také případné opravy nepřesností jsou proto snadnější. Příjemce navíc nemusí 

dopravci předkládat kopii dokumentu, postačí, když prokáže, že je osobou v něm 

uvedenou. Své využití námořní nákladní list nachází např. mezi dlouhodobými 

obchodními partnery, mezi pobočkami a obecně bývá využíván tam, kde není potřeba 

dispozičního dokumentu. Námořní nákladní list bývá některými autory ztotožňován 

s nepřevoditelným konosamentem.
95

 

2.2 Mezinárodní organizace v oblasti námořní přepravy 

 Mezinárodních organizací působí v oblasti námořní přepravy celá řada. Tyto 

organizace se liší povahou, členskou základnou i svými cíli. Níže jsou představena 

některá z významnějších mezinárodních uskupení; provedený výčet ovšem zdaleka není 

taxativní, účelem této části je spíše poskytnout přehled a obecné informace o některých 

nejdůležitějších organizacích, jejich činnosti a vlivu na námořní přepravu. 

2.2.1 Mezinárodní námořní organizace 

 Mezinárodní námořní organizace (dále také jen „IMO“ z anglického 

International Maritime Organization) je specializovanou agenturou v rámci OSN, 

vzniklou na základě Úmluvy o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), která byla přijata 

na konferenci v Ženevě 6. března 1948 a vstoupila v platnost v roce 1958. První jednání 

IMO se uskutečnilo o rok později. IMO sídlí v Londýně a k roku 2017 zahrnuje 172 členů 

včetně České republiky
96

 a 3 přidružené státy.
97

 

 Cílem IMO je umožnit spolupráci mezi vládami členských států a společné přijetí 

standardů v oblasti technických záležitostí, bezpečnosti či ekologie námořní plavby. Za 

tím účelem je v rámci IMO přijímána řada mezinárodních úmluv a standardů. Celkově již 

IMO stojí za více než 40 úmluvami a cca 1000 kodexů a doporučení.
98
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 YIANNOPOULOS 1995 op. cit., str. 73-74; NOVÁK 2011 op. cit., str. 252. 
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 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 105/1996 Sb., o přijetí České republiky k Úmluvě o 

Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků. 
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 Brief History of IMO. IMO [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx; Member States, IGOs and NGOs. 

IMO [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/Default.aspx. 
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 POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-424-9. Str 248. 
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 Činnost IMO zajišťuje řada orgánů. Řídícím orgánem je Shromáždění, které se 

schází pravidelně každé dva roky a má v gesci schvalování pracovního programu, 

hlasování o rozpočtu, rozhodování o finančních závazcích organizace a volbu členů 

výkonného orgánu organizace – Rady. Rada, volená Shromážděním vždy na dvouleté 

období, je zodpovědná za řízení činnosti organizace a vykonává funkce Shromáždění 

v mezidobí jeho chůzí (s určitými výjimkami). Dalšími orgány jsou výbory – Výbor pro 

námořní bezpečnost, Výbor pro námořní ochranu životního prostředí, Právní výbor, 

Výbor pro technickou spolupráci a Výbor pro usnadnění. Dále v rámci IMO existuje 

Sekretariát a řada pomocných podvýborů.
99

 

2.2.2 Další mezinárodní organizace 

 Mezinárodní námořní výbor (dále také jen „CMI“, Comité Maritime 

International) je nejstarší mezinárodní organizací v námořní oblasti. Založen byl 

formálně již roku 1897 a stojí za řadou mezinárodních úmluv včetně Haagských pravidel 

a jejich dodatků, na tvorbě mnohých dalších se podílí ve spolupráci s dalšími 

organizacemi (např. IMO). CMI též novelizuje Yorsko-Antverpská pravidla o společné 

havárii. Členy této nevládní organizace jsou především národní členské asociace.
100

 

 Baltická a mezinárodní námořní rada (dále také jen „BIMCO“ z anglického 

Baltic and International Maritime Council) je nevládní organizace založená roku 1905 se 

sídlem v Kodani, jejímž cílem je reprezentovat zájmy svých členů, mezi něž se řadí 

především rejdaři („shipowners“), operátoři, manažeři, dohodci a zprostředkovatelé. 

Nejdůležitějším prostředkem BIMCO k dosažení svého cíle je tvorba vzorových 

obchodních smluv a dalších dokumentů. Svým členům BIMCO dále poskytuje pomoc při 

plánování plaveb, umožňuje prověřit důvěryhodnost smluvních protistran, zároveň 

poskytuje rady v oblasti ochrany životního prostředí či bezpečnosti plavby, např. 

s ohledem na válečná rizika.
101 

Fungování organizace zajišťuje řada výborů (výkonný, 

dokumentační, námořní a bezpečnostní) a pracovní skupiny (řídící skupina KPI a expertní 

skupina).
102
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 Mezinárodní komora pro námořní přepravu (dále také jen „ICS“ z anglického 

International Chamber of Shipping), založená roku 1921 a sídlící v Londýně, je 

významnou mezinárodní obchodní organizací rejdařů a operátorů. ICS zahrnuje národní 

rejdařské svazy a celkově reprezentuje více než 80 % světové lodní obchodní kapacity. 

Činnost ICS spočívá v tvorbě směrnic a pravidel pro osvědčené postupy, ale i 

v zastupování rejdařů před mezivládními orgány včetně IMO.
103

 

 Světová rada pro námořní přepravu (dále také jen „WSC“ z anglického World 

Shipping Council) byla založena roku 2000 největšími liniovými lodními společnostmi za 

účelem prosazování svých zájmů u státních orgánů. V současnosti členové WSC 

představují přibližně 90 % světové kapacity liniových plavidel a ročně přepraví zhruba 

160 milionů TEU. Vedle zastupování zájmů svých členů u jednotlivých států se WSC 

soustředí též např. na řešení problémů v oblasti námořní bezpečnosti či technologických 

standardů pro kontejnery.
104

 

2.3 Právní úprava námořní přepravy 

2.3.1 Česká právní úprava 

 Specifika námořní plavby jsou upravena v zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „námořní zákon“). Předmětem úpravy 

v námořním zákoně je regulace podmínek provozování námořní plavby pod státní vlajkou 

České republiky, s tím spojených práv a povinností a výkonu státní správy ve věcech 

námořní plavby. 

 Námořní zákon podrobně upravuje právo a povinnost plout pod státní vlajkou 

České republiky a související proces registrace do námořního rejstříku, vlastnické právo 

k lodi a její způsobilost k plavbě, povinnosti provozovatele lodi, stejně jako práva, 

povinnosti a kvalifikační předpoklady pro členy posádky lodi, jejich způsobilost a 

pracovněprávní vztahy, dále otázky společné havárie, výkon státní správy prováděný 

Ministerstvem dopravy jako Námořním úřadem a správní delikty na úseku námořní 

dopravy. Do námořního zákona je promítnuta celá řada směrnic Evropské unie, která je 

                                                                                                                                                  
our-members/about-us/our-committees. 
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v oblasti námořní plavby velmi aktivní. 

 Provozovatelem je dle námořního zákona fyzická osoba mající v České republice 

trvalý pobyt nebo místo podnikání nebo občan jiného členského státu EU nebo právnická 

osoba mající sídlo nebo organizační složku na území České republiky, jiného členského 

státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, která provozuje vlastním 

jménem pod státní vlajkou České republiky námořní plavbu. Tato osoba musí být buď 

vlastníkem námořního plavidla nebo jím musí být k provozování takového plavidla 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zmocněna. Provozovateli je uložena řada 

povinností napříč celým námořním zákonem a především v § 24 (Povinnosti 

provozovatele námořního pravidla). Dle tohoto ustanovení je provozovatel povinen mimo 

jiné: 

i) provozovat námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky, a to pouze na 

základě zápisu do námořního rejstříku (popř. dle rozhodnutí o prozatímním 

povolení k plavbě);  

ii) provozovat námořní plavbu v souladu s námořním zákonem;  

iii) zajišťovat způsobilost lodi k plavbě;  

iv) zajišťovat řádné obsazení lodi kvalifikovanou posádkou v řádném počtu a 

složení;  

v) vybavit loď schválenou výstrojí včetně dokumentace a označení a průběžně o 

tuto výstroj pečovat; 

vi) zajistit, aby veškerá zařízení na lodi byla schváleného typu a se schválenou 

dokumentací a aby jejich provoz byl v souladu s požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví a mořského prostředí; 

vii) plnit stanovené oznamovací a ohlašovací povinnosti vůči Námořnímu úřadu; 

viii) mít uzavřeno pojištění a zaplaceno pojistné pro tyto případy: 

a) pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě, 

b) pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a 

c) pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací. 

 Pokud jde o povinnost pojištění u lodí, jejichž hrubá prostornost přesahuje 300 
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tun, musí být dle § 24 odst. 2 námořního zákona sjednáno pojištění odpovědnosti 

z provozu lodi ve výši, která musí pokrývat nároky: 

i) na náhradu škody způsobenou smrtí, újmou na zdraví či škodou na věci, ke které 

došlo na palubě lodi; 

ii) na náhradu škody vzniklé porušením mimosmluvních povinností, ke kterým 

došlo v přímé souvislosti s provozem lodi či záchrannou akcí; 

iii) na náhradu škody vzniklé zpožděním v přepravě; 

iv) související s vyzvednutím lodi, případně s vyzvednutím, zničením či 

zneškodněním nákladu. 

 Minimální výše sjednaného pojištění je stanovena v souladu s § 24 odst. 3 

námořního zákona vyhláškou Ministerstva dopravy č. 327/2011 Sb. o údajích 

poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní 

nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody 

z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o 

námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel. Konkrétní pojistné limity jsou 

určeny v závislosti na hrubé prostornosti lodi v tunách a vyjádřeny jsou v SDR.
105 

Minimální limity se pohybují v zásadě v hodnotách přesahujících milion SDR. 

 Vedle uvedené vyhlášky navazuje na námořní zákon na základě zmocnění v § 85 

odst. 1 množství dalších prováděcích vyhlášek vydávaných Ministerstvem dopravy, které 

jsou zpravidla technického rázu.
106

 Výše ročního poplatku za právo plout pod státní 

vlajkou ČR stanovila vláda nařízením.
107

 Výše poplatku pro námořní obchodní lodě se 

pohybuje v základním rozmezí 30.000–50.000 Kč, k čemuž se přičítá poplatek za tonáž 

při čisté prostornosti námořní obchodní lodě v rozmezí 15–38 Kč za 1 čistou rejstříkovou 

tunu (dle typu lodi, nákladu a celkové tonáže). 

 Použitelnost námořního zákona v praxi vyplývá z obecných pravidel pro vztahy 

mezinárodního a vnitrostátního práva. 
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 vyhláška č. 378/2000 Sb., o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi; 

 vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi. 
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 Nařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky. 
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2.3.2 Evropská právní úprava 

 Význam námořní přepravy pro Evropskou unii je obrovský, což platí pro přepravu 

osobní i nákladní. Dle statistik Eurostatu prošlo přístavy členských států EU v roce 2015 

3,8 miliardy tun nákladu přepravovaného po moři, přičemž tendence je vzrůstající (nárůst 

oproti roku 2014 činil 1,4 %, oproti roku 2009 dokonce 10,8 %).
108

 

 Výše již bylo uvedeno, že se námořní přepravy dotýká působení Evropské unie 

v oblasti ochrany hospodářské soutěže (ve věcech zrušení výjimky pro liniové námořní 

konference z obecné úpravy ochrany hospodářské soutěže srov. kap. 2.1.1). Stejně tak již 

byl zmíněn příklad legislativy týkající se ochrany moří před znečištěním (ve věcech 

požadavku na dvojitý trup u tankerů srov. kap. 2.1.2). Právě ochrana moří je spolu 

s bezpečností plavby oblastí, ve kterých se Evropská unie angažuje velmi výrazně. Sem 

spadá regulace námořních zařízení (vybavení lodí), kvalifikace námořníků, bezpečnosti 

lodí, klasifikačních společností apod. Níže jsou pro přehled uvedeny některé důležité 

směrnice a nařízení v těchto věcech: 

i) Směrnice č. 2014/90/EU o lodní výstroji
109

 stanovuje požadavky na výstroj, 

která je nebo má být na palubě lodi, s tím související povinnosti výrobců a postup 

pro zjišťování shody; 

ii) Směrnice č. 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků
110

 

v přepracovaném znění klade nároky na výcvik členů posádky, jejich zdravotní 

způsobilost, vydávání průkazů způsobilosti apod.; 

iii) Nařízení č. 3051/95 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro
111

 závazně 

ukládá společnostem provozujícím lodě typu ro-ro a provádějícím linkovou 

dopravu povinnost vyhovět ustanovením Mezinárodního předpisu pro řízení 

bezpečnosti zajišťující bezpečnost lodí a zabránění znečištění přijatého IMO; 

iv) Směrnice č. 2009/15/ES, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro 

subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti 
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 Freight transport statistics. EUROSTAT [online]. 2017 [cit. 2017-05-27]. Dostupné z: 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni 

výcviku námořníků. 
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 Nařízení Rady (ES) č. 3051/95 ze dne 8. prosince 1995 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro. 
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námořní správy,
112

 ukládá státům, aby v souladu s mezinárodními úmluvami 

zajistily inspekce a prohlídky lodí prostřednictvím řádně oprávněných 

klasifikačních společností; 

v) Směrnice č. 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní 

jednání
113

 reguluje vypouštění znečišťujících látek ve vnitřních vodách, 

teritoriálních vodách a výlučné hospodářské zóně členských států, v průlivech i na 

volném moři; 

vi) Směrnice č. 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém 

Společenství pro provoz plavidel,
114

 upravuje některé ohlašovací povinnosti 

spojené např. s nebezpečnými náklady; 

vii) Nařízení č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní 

bezpečnost,
115

 zřizuje uvedenou agenturu, jejímž účelem je zajišťování účinné 

úrovně námořní bezpečnosti a ochrana před znečišťováním, agentura poskytuje 

vědeckou a technickou pomoc členským státům i Komisi a hodnotí přijatá 

opatření.
116

 

 Uvedené předpisy zpravidla navazují na regulaci obsaženou v mezinárodních 

úmluvách a pravidlech, které blíže rozpracovávají či jim přiznávají závaznost. 

 Evropské předpisy dále zasahují např. do úpravy pracovněprávních a dalších 

vztahů námořníků či práva státu vlajky. Z hlediska problematiky odpovědnosti je nutno 

zmínit směrnici č. 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky
117

, 

provedenou v námořním zákoně (a prováděcí vyhlášce, viz výše), a v oblasti přepravy 

osob především nařízení č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na 

 

 

                                                 
112

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná 

pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti 

námořní správy. 
113

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí 

a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. 
114

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví 

kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 

93/75/EHS. 
115

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost. 
116

 POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, 2016 op. cit., str. 311-318. 
117

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí 

pro námořní nároky. 
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vnitrozemských vodních cestách či nařízení č. 392/2009 o odpovědnosti 

dopravcůk cestujícím po moři v případě nehod.
118

 

2.3.3 Mezinárodní právní úprava 

 Vzhledem k nesrovnatelnému mezinárodnímu významu námořní přepravy není 

překvapením, že podstatná část regulace probíhá na mezinárodní úrovni. Tato regulace 

dále proniká do vnitrostátních předpisů států, stejně jako do práva EU. Typickým 

pramenem práva jsou mezinárodní úmluvy, dalšími prameny jsou např. kodexy, 

doporučení, pravidla a mezinárodní obyčeje. 

 Ačkoli celá 3. kapitola této diplomové práce v podstatě vychází z mezinárodních 

úmluv regulujících námořní přepravu zboží a z mezinárodně stanovených pravidel 

společné havárie, jedná se o pouhou výseč z rozsáhlého okruhu otázek, které jsou 

mezinárodně řešeny. 

 Nezastupitelnou roli v oblasti mezinárodních úmluv má IMO. Klíčovými 

úmluvami jsou již zmíněná úmluva MARPOL sloužící k ochraně před znečištěním z lodí, 

dále mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 („SOLAS“) 

a mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 

1978 („STCW“). IMO rozděluje mezinárodní úmluvy přijaté v jejím rámci do tří 

základních skupin: 

i) úmluvy týkající se námořní bezpečnosti; sem se řadí např. úmluva SOLAS, 

Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 

(„COLREG“) nebo Mezinárodní úmluva o pátrání a záchraně z roku 1979 

(„SAR“); 

ii) úmluvy týkající se ochrany před znečišťováním moří; např. úmluva MARPOL, 

Úmluva o prevenci znečišťování moří vypouštěním odpadů a jiných látek z roku 

1972 („LC“), Mezinárodní úmluva týkající se zásahu na volném moři v případech 

ropných znečištění způsobených haváriemi z roku 1969 („INTERVENTION“) 

atd.; 

                                                 
118

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech 

cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti 

dopravců k cestujícím po moři v případě nehod; 

 srov. POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, 2016 op. cit., str. 256. 
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iii) úmluvy týkající se odpovědnosti a náhrady škody; např. Mezinárodní úmluva 

o soukromoprávní odpovědnosti za znečištění ropnými látkami z roku 1969 

(„CLC“) nebo Úmluva týkající se soukromoprávní odpovědnosti v oblasti 

námořní přepravy jaderného materiálu z roku 1971 („NUCLEAR“).
119

 

 IMO však pochopitelně zdaleka není výlučným zdrojem mezinárodních úmluv 

v oblasti námořní přepravy. Zejména v době před založením IMO plnil významnou funkci 

výbor CMI, který stojí např. za Haagskými pravidly či Úmluvou upravující některé 

otázky kolize lodí z roku 1910; řada úmluv dále vzniká například na půdě Mezinárodní 

organizace práce, a to kupř. ve věcech péče o námořníky na moři a v přístavu, ochrany 

zdraví a lékařské péče pro námořníky apod.
120

 Některé úmluvy jsou přijímány přímo 

v rámci OSN, tak je tomu třeba právě u Hamburských a Rotterdamských pravidel (viz 

kap. 3) nebo u Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 („UNCLOS“). UNCLOS je 

významným mezinárodním pramenem mořského práva, který upravuje právní režimy 

mořských pásem od vnitřních vod až po volné moře, ochranu živých zdrojů a mořského 

prostředí, některé otázky těžby, řešení sporů a mnohé další. Součástí je také příloha o 

smírčím řízení a příloha o statutu Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. Česká 

republika je smluvní stranou, UNCLOS je v ČR vyhlášena ve sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o 

mořském právu  

 

                                                 
119

 List of IMO Conventions. IMO [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx. 
120

 Srov. POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, 2016 op. cit., str. 303. 
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3. Odpovědnost dopravce v mezinárodní námořní přepravě 

zboží 

 Těžiště úpravy odpovědnosti dopravce v mezinárodní námořní přepravě zboží leží 

v mezinárodních úmluvách uzavíraných od dvacátých let minulého století. Ty 

představovaly reakci na dřívější až přílišnou volnost dopravců při vytváření smluvních 

ustanovení, zaručujících jim širokou ochranu před odpovědností. Ve snaze omezit 

nerovnováhu mezi dopravci a přepravci proto došlo k zakotvení odpovědnosti dopravce 

na mezinárodní úrovni.
121

 Prvním počinem byla tzv. Haagská pravidla z roku 1924, 

později doplněná o dva dodatkové protokoly (viz kap. 3.1). V roce 1978 pak byla přijata 

Hamburská pravidla (viz kap. 3.2) a aktuálně se mluví také o Rotterdamských pravidlech 

z roku 2009 (viz kap. 3.3), jejichž vstupu v platnost ovšem brání nedostatečný počet 

ratifikací. Různé úmluvy a protokoly jsou ovšem ratifikovány různými státy, což vede 

k situaci, kdy se jednotlivé úmluvy (ve znění různých dodatkových protokolů) aplikují 

vedle sebe – neexistují tedy jedna celosvětově použitelná mezinárodní pravidla. I z toho 

důvodu je zapotřebí soustředit se zvlášť na všechny tyto úmluvy. Za tímto účelem je třetí 

kapitola výše uvedeným způsobem rozdělena na podkapitoly zaměřené postupně na 

Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla, Hamburská pravidla a pravidla Rotterdamská. 

V závěrečné podkapitole je představena problematika společné havárie, svébytného 

námořního institutu, který je vzhledem k tématu této diplomové práce potřeba alespoň 

stručně rozebrat. 

 Pro úplnost je nutné na okraj připomenout, že kromě odpovědnosti regulované 

výše uvedenými pravidly se v námořní přepravě vyskytují četné další druhy 

odpovědnosti. Zkušenosti s námořní přepravou a jejími specifiky daly vzniknout mnoha 

smlouvám věnujícím se těmto dalším charakteristickým odpovědnostem. Z těchto byly 

v předchozí kapitole zmíněny mj. Úmluva upravující některé otázky kolize lodí z roku 

1910 nebo Úmluva o soukromoprávní odpovědnosti za znečištění ropnými látkami z roku 

1969.
 
Tato diplomová práce se nicméně nadále bude zabývat pouze odpovědností v pojetí 

úmluv dle předchozího odstavce a společnou havárií. 
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 SINGH 2011 op. cit., str. 13. 
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3.1 Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla 

 Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů přijatá 

25. srpna 1924 v Bruselu, označovaná též jako Haagská pravidla, představuje 

významnou mezinárodní úmluvu, která zavedla minimální standardy v mezinárodní 

přepravě zboží po moři. Haagská pravidla byla přijata v reakci na praktiky dopravců, 

jejichž pozice na trhu byla natolik silná, že si mohli diktovat podmínky umožňující až 

úplné vynětí z veškeré odpovědnosti za ztrátu či poškození přepravovaného nákladu. 

Haagská pravidla v té či oné podobě (viz dále) zavazují mnoho desítek států včetně těch 

pro námořní přepravu nejvýznamnějších (např. USA, Německo, Singapur apod.) a snad i 

díky své strohosti
122

 se stala úspěšnou kodifikací.
123

 Nutno poznamenat, že tato pravidla 

nepřináší ucelenou úpravu problematiky, ale omezují se na stanovení základních 

odpovědností a souvisejících imunit a limitů.
124

 

 Dílčí změny a doplnění Haagských pravidel byly provedeny Protokolem o změně 

Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, přijatým 23. 

února 1968 v Bruselu (dále jen „Visbyský protokol“). Takto modifikovaná pravidla jsou 

označována jako Haagsko-Visbyská. Dne 21. prosince 1979 pak byl přijat ještě tzv. SDR 

protokol. 

3.1.1 Rozsah použití 

Haagská pravidla se uplatňují výhradně na přepravní smlouvy
125

 spojené 

s vydáním konosamentu nebo srovnatelného dokumentu (který osvědčuje vlastnické 

právo; „document of title“), pokud se takový dokument vztahuje na námořní přepravu 

zboží. Je připuštěno, aby byl tento dokument vydán na základě charter party, pokud 

reguluje vztahy mezi dopravcem a jeho držitelem. Samotné charter parties ovšem pod 

                                                 
122

 Haagská pravidla v původním znění obsahují pouhých 16 článků, z toho posledních 6 se zabývá 

otázkami ratifikací, přistoupení, účinnosti, výpovědi úmluvy apod. 
123

 LOJDA, Jiří. Rotterdamská pravidla, aneb do třetice všeho … (???). In: Dopravní web [online]. [cit. 

2017-06-12]. Dostupné z: http://dopravni.net/lode/5925/rotterdamska-pravidla-aneb-do-tretice-vseho/. 
124

 FORCE, Robert v: HONKA, Hannu. New carriage of goods by sea: the Nordic approach including 

comparisons with some other jurisdictions. Åbo: Institute of Maritime and Commercial Law, Åbo 

Akademi University, 1997. ISBN 95-212-0042-1.. Str. 371. 
125

 Termín „přepravní smlouva“, ačkoliv je uveden mezi definovanými pojmy v čl. 1 Haagských pravidel, 

není v těchto pravidlech nijak blíže vymezen např. popisem povinností stran, pouze pojí tento smluvní 

typ s konkrétními přepravními dokumenty. Toto je označováno jako tzv. „dokumentární přístup“ 

(BERLINGIERI, Francesco. A comparative analysis of the Hague-Visby Rules, the Hamburg Rules and 

the Rotterdam Rules [online]. Marakéš, 2009 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_3/Berlingieri_paper_comparing_RR_Hamb_HV

R.pdf. Str. 2). 

%20http:/dopravni.net/lode/5925/rotterdamska-pravidla-aneb-do-tretice-vseho/
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Haagská pravidla nespadají. Nutno dodat, že se pravidla uplatní, i pokud strany zamýšlejí 

příslušný přepravní dokument vydat, ačkoliv nakonec k jeho vydání nedojde.
126

 

Nabízí se otázka, co je myšleno oním dokumentem srovnatelným 

s konosamentem. Nikde v pravidlech ovšem upřesnění nenajdeme, a proto musíme 

zkoumat přístup doktríny a judikatury. Nemělo by se jednat o námořní nákladní list,
127 

judikatura dále vyloučila tzv. „expresní nákladní list“ („express cargo bill“)
128

, ale naopak 

připustila uplatnění pravidel na nepřevoditelný konosament („Straight B/L“), je-li jeho 

předložení nezbytné pro přijetí zboží.
129

 

Dopravcem je vlastník nebo nájemce plavidla, který uzavírá přepravní smlouvu 

s odesílatelem. Pokud v konosamentu dopravce není uveden a podepsán je pouze kapitán 

lodi, je za něj považován registrovaný vlastník plavidla.
130

 Zbožím se pro účely 

Haagských pravidel rozumí zboží, produkty, výrobky a další předměty s výjimkou živých 

zvířat a nákladu přepravovaného dle smlouvy na palubě.
131

 

Dle článku 10 v původním znění, se Haagská pravidla uplatní na všechny 

konosamenty vydané v některém členském státě. To je nutno chápat v kontextu výše 

uvedeného, tedy pouze pokud jde o regulované přepravní smlouvy s vyloučením 

případných konosamentů vydaných v rámci vzájemných vztahů původních stran charter 

party.
132

 

Visbyským protokolem je čl. 10 novelizován tak, že se pravidla aplikují na 

konosamenty vztahující se na přepravu zboží mezi přístavy v různých státech, za 
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 WILSON, John Furness. Carriage of goods by sea. 7th ed. New York: Pearson/Longman, c2010. ISBN 

978-1-4082-1893-8. Str. 175. 
127

 BAUGHEN, Simon. Shipping law. Sixth edition. New York: Pearson/Longman, c2015. ISBN 978-041-

5712-194. Dostupné v: Knihy Google (https://books.google.cz/). Str. 99. 
128

 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hamburku ze dne 2. listopadu 2000 ve věci The MV "New York 

Express" (uvedeno v: The 1924 Bills of Lading Convention and its 1968 and 1979 Protocols (Hague-

Visby Rules). CMI [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.comitemaritime.org/The-1924-

Bills-of-Lading-Convention-and-its-1968-and-1979-Protocols-Hague-Visby-

Rules/0,2799,19932,00.html). 
129

 Rozhodnutí Odvolacího soudu Anglie a Walesu ze dne 16. dubna 2003 ve věci J. C. MacWilliams Co. 

Inc. v. Mediterranean Shipping Company S.A. – The “Rafaela S.” (uvedeno v: The 1924 Bills of Lading 

Convention and its 1968 and 1979 Protocols (Hague-Visby Rules). CMI op. cit.). 
130

 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Janově ze dne 3. května 2007 ve věci Banco Espanol de Credito SA – 

Banesto v. Porto Leone Shipping Company, Ltd. – “Apollo” (uvedeno v: The 1924 Bills of Lading 

Convention and its 1968 and 1979 Protocols (Hague-Visby Rules). CMI op. cit.). 
131

 „Palubní zboží” musí být na palubě skutečně přepravováno, a to v souladu s konosamentem, v němž je 

toto jasně uvedeno; v opačném případě se pravidla na přepravu tohoto zboží uplatní (srov. WILSON 

2010 op. cit., str. 178). 
132

 LOJDA, Jiří. Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží se zaměřením na přepravu námořní. 

Praha, 2013. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Monika 

Pauknerová. Str. 109. 
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předpokladu že: 

i) konosament je vydán v členském státě; 

ii) přeprava probíhá z přístavu v členském státě; nebo 

iii) konosament obsahuje doložku o použití těchto pravidel (popř. práva státu, na 

základě kterého se tato pravidla použijí). 

Státní příslušnost lodi ani relevantních subjektů přitom nehraje roli. 

Visbyský protokol dále stanoví, že se pravidla neaplikují na ustanovení 

mezinárodních úmluv a vnitrostátních předpisů o odpovědnosti za jadernou škodu. 

 

3.1.2 Odpovědnost dopravce 

 Časový rozsah odpovědnosti dopravce je ohraničen okamžikem nalodění zboží na 

loď a končí jeho vyložením. Toto pojetí časového rozsahu odpovědnosti bývá označováno 

termínem „tackle to tackle“
133

 a dle praxe počíná již od začátku nakládání zboží (nikoli až 

úplným naložením) a končí až úplným vyložením.
134 135

 Jakékoli dohody a jiné úkony 

vztahující se k povinnostem a odpovědnostem dopravce za škody vzniklé před zahájením 

nakládky a po vyložení, tedy např. při úschově zboží v přístavu, režimu těchto pravidel 

nepodléhají. 

 Zacházení se zbožím, které zahrnuje nakládku, vykládku, manipulaci, samotné 

provádění přepravy, uskladnění a péči, musí dopravce dle čl. 3 odst. 2 provádět řádně a 

opatrně. Kromě toho již před zahájením plavby a při jejím zahájení má dopravce 

povinnost vynaložit řádnou péči za účelem zajištění následujícího (čl. 3 odst. 1): 

i) způsobilost lodi k plavbě po moři; 

ii) řádné obsazení lodi posádkou, vybavením a zásobami; 

iii) řádný stav nádrží, chladících místností a jiných částí lodi pro přepravu zboží, 

zajišťující pro zboží bezpečné podmínky. 

                                                 
133

 Srov. např. BERLINGIERI 2009 op. cit., str. 52. 
134

 Tamtéž, str. 5. 
135

 Rozhodnutí Tribunálu v Janově ze dne 4. prosince 2002 ve věci Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A. v. 

Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione – m/v “Maringa” (uvedeno v: The 1924 Bills of Lading 

Convention and its 1968 and 1979 Protocols (Hague-Visby Rules). CMI op. cit.). 
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 Dopravce je odpovědný za ztrátu nebo poškození zboží (dále pro účely této 

podkapitoly souhrnně také jen „škoda“). Ani dopravce ani loď ovšem nenesou 

odpovědnost za škodu plynoucí z nezpůsobilosti lodi k plavbě po moři, s výjimkou 

situace, kdy byla zanedbána řádná péče k zajištění požadavků uvedených v odstavci výše. 

Důkazní břemeno ohledně vynaložení této řádné péče (prokázáním čehož dojde ke 

zproštění odpovědnosti) nese dopravce, popř. jiná osoba domáhající se této exempce. 

 Vedle toho je v čl. 4 odst. 2 uveden široký výčet imunit, které brání uplatnění 

odpovědnosti dopravce (lodi). Tím ovšem není omezena dopravcova povinnost řádné 

péče; dle JUDr. Lojdy „je tento katalog přístupný pouze svědomitému dopravci, který 

poskytl loď způsobilou k přepravě v souladu s požadavky čl. 3 odst. 1“.
136

 Odpovědnost se 

dle tohoto výčtu neuplatní, pokud ztráta nebo poškození vyplývá z některé z následujících 

situací: 

i) úkon, zanedbání či selhání kapitána, námořníka, lodivoda či jiných osob, které 

jsou ve službách dopravce, při plavbě vedení lodi (plavbě, „navigation“) nebo 

jejím řízení (správě, „management“); tato exempce je označována jako tzv. 

nautické zavinění;
137

 

ii) požár (není-li způsoben zaviněním nebo skutkem dopravce); 

iii) nástrahy (hrozby, nebezpečí) moře a dalších splavných vod; 

iv) vyšší moc; 

v) válečné činy;  

ví) činy veřejných nepřátel;  

vii) omezení vydaná představiteli veřejné moci, zabavení v soudním či jiném 

procesu; 

viii) karanténní omezení; 

ix) jednání odesílatele nebo vlastníka zboží (jeho zmocněnců či zástupců);  

x) stávky, výluky apod.; 

xi) povstání a občanské nepokoje; 

xii) záchrana života nebo majetku na moři (popř. pokus);  
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xiii) ztráta objemu, váhy či jiná škoda plynoucí z vnitřních vad zboží, jeho kvality 

apod.; 

xiv) nedostatky balení; 

xv) nedostatky značení; 

xvi) vady neobjevitelné při vynaložení řádné péče;  

xvii) jiné důvody, které vznikly bez zavinění nebo skutku dopravce, popř. 

 bez zavinění zmocněnců a osob, které jsou ve službě dopravce; důkazní břemeno 

leží na osobě, která se tohoto důvodu domáhá.
 

 
Pozornost je nutno věnovat především nautickému zavinění. Spočívá totiž ve 

vynětí dopravce z odpovědnosti navzdory tomu, že ke škodě došlo v důsledku zaviněného 

jednání osob ve službě dopravce, pokud je činěno při uvedeném okruhu úkonů (vedení 

nebo řízení lodi). To je samozřejmě podrobeno rozsáhlé kritice, už jen z toho důvodu, že 

„umožňuje dopravcům těžit z toho, že prokáží nedbalost palubního personálu, jímž jsou 

typicky jeho zmocněnci a/nebo zaměstnanci“.
138 

Pravidlo o nautickém zavinění vychází 

z doby, kdy dopravce (majitel lodi) neměl možnost posádku své lodi v průběhu přepravy 

kontaktovat, a vykonávat tak nad lodí kontrolu. Platnost pravidla v současné době ovšem 

nereflektuje technologický vývoj a je v tomto ohledu zastaralé. Je jím porušován princip, 

podle něhož by odpovědnost měla nést strana, jejíž vinou (resp. vinou zaměstnanců či 

zástupců) byla škoda způsobena, stejně jako princip odpovědnosti strany, v jejíž moci je 

škodě předejít. Tento stav můžeme označit za nežádoucí.
139

 

 Odpovědnost dopravce dle Haagských (a Haagsko-Visbyských) pravidel v zásadě 

spočívá v principu presumovaného zavinění.
140

 Vlastník zboží musí nejprve prokázat 

v prvé řadě nalodění zboží v dobrém stavu a zároveň doručení ve špatném stavu, resp. 

nedoručení zboží, poté „nastupuje presumpce zavinění dopravce, resp. presumpce 

porušení náležité odborné péče“.
141
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 Limity odpovědnosti dopravce (lodi) za poškození nebo ztrátu na zboží (nebo 

v souvislosti s ním) se liší v jednotlivých zněních pravidel, a to následovně: 

i) v původním znění (Haagská pravidla) je odpovědnost omezena hodnotou 100 

liber šterlinků za balení (kus) nebo ekvivalent v jiné měně; 

ii) v úpravě zavedené Visbyským protokolem (Haagsko-Visbyská pravidla) je 

odpovědnost omezena vyšší z těchto hodnot: 

a) 10.000 franků
142

 ze balení (přepravní jednotku); nebo 

b) 30 franků za kilogram hrubé hmotnosti zboží; 

iii) dle SDR protokolu je odpovědnost omezena vyšší z těchto hodnot: 

a) 666,67 SDR za balení (přepravní jednotku); nebo 

b) 2 SDR za kilogram hrubé hmotnosti zboží. 

 Tento limit je možno dohodou mezi odesílatelem a dopravcem (kapitánem, 

zmocněncem) zvýšit. Výjimku tvoří situace, kdy byla hodnota zboží prohlášena 

odesílatelem před odesláním zboží a byla takto uvedena do konosamentu; tato deklarace 

je prvotním důkazem o hodnotě, nevylučuje ale prokázání opaku. 

Pravidla neznají odpovědnost dopravce za opožděné dodání (na rozdíl od 

novějších úprav, srov. další podkapitoly), v praxi je ale možné setkat se s přístupem, který 

tuto odpovědnost přeneseně vyvodil jako porušení povinnosti řádně přepravovat zboží, 

stanovené v článku 3 odst. 2.
143

 

Postupy pro vypočtení hodnoty zboží pro účely náhrady škody jsou uvedeny 

Visbyským protokolem. Základním pravidlem je, že částka musí odpovídat hodnotě 

v místě a čase vykládky, jak je ujednáno ve smlouvě. 

Dle Visbyského protokolu se ochrana dopravce před odpovědností a její limity 

uplatní v případě žalob ve věcech škody na zboží, které je předmětem přepravní smlouvy, 

ať již žalobní důvody vznikají ze smlouvy nebo mimosmluvně. Ochrana a limity se 

vztahují také na zmocněnce a osoby ve službě dopravce, pokud je žaloba podána proti 

nim. Souhrn částek, kterých se žalobce může domoci vůči dopravci a dalším uvedeným 
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osobám, nesmí překročit celkový limit, stanovený v pravidlech. Zproštění odpovědnosti 

dopravce (lodi, zmocněnce, osoby v jeho službách) nicméně není možné, pokud se 

prokáže, že škoda vznikla v důsledku jednání této osoby s úmyslem zapříčinit vznik 

škody nebo z hrubé vědomé nedbalosti, počítající s pravděpodobností vzniku škody. 

 Odpovědnost nenastane v případě škody na zboží, jehož povaha či hodnota byly 

do konosamentu uvedeny nesprávně na základě odesílatelova vědomě nesprávného 

oznámení. Jiným případem, kdy se odpovědnost neuplatní, je škoda vzniklá jako důsledek 

odchýlení při záchraně života či majetku na moři (příp. pokusu o něj) nebo jiného 

rozumného odchýlení. 

 Nebezpečné (hořlavého, výbušného) zboží, o jehož povaze dopravce (kapitán, 

zmocněnec) nevěděl, může být během přepravy kdekoli vyloženo, zničeno či 

zneškodněno, aniž by za to odesílateli náležela náhrada. Naopak odesílatel bude 

odpovědný za veškerou škodu a náklady, které v souvislosti s odesláním zboží vznikly. 

Pokud jde o posouzení toho, zda dopravce o nebezpečné povaze ví či neví, postačuje 

obecné povědomí; dopravce nemusí znát podrobné charakteristiky.
144

 Obdobně se toto 

pravidlo uplatní na nebezpečné zboží přepravované s plným vědomím dopravce 

(kapitána, zmocněnce) o jeho povaze, stane-li se následně nebezpečným pro loď nebo 

náklad. Ani tehdy dopravce neponese odpovědnost, s výjimkou případné povinnosti 

v rámci rozvrhu společné havárie. Sama nebezpečnost zboží by pak měla dle judikatury 

spočívat v hrozbě „fyzického nebezpečí“; např. zásilka potravin obsahující krysy nemůže 

být za nebezpečné zboží považována, ani když v souvislosti s tím vzniknou dopravci 

náklady či zpoždění s vyplutím.
145

 

 Ujednání zbavující dopravce odpovědnosti nebo tuto odpovědnost omezující 

jinak, než jak je v pravidlech stanoveno, je neplatné. Jako příklad takového ujednání lze 

uvést případ, kdy konosament obsahoval doložku o tom, že dopravce (resp. plavidlo) 

nenese odpovědnost za poškození zboží podléhajícího rychlé zkáze; soud platnost 

takového ujednání pochopitelně odmítnul.
146

 Neplatná jsou rovněž i ujednání poskytující 
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dopravci výhody pojištění. Naproti tomu je přiznána možnost, aby dopravce omezil svá 

práva a imunity nebo naopak zvýšil své povinnosti; to musí být uvedeno v konosamentu, 

vydaném odesílateli. 

 Při přepravě zboží, jehož povaha nebo okolnosti a podmínky přepravy 

ospravedlňují uplatnění speciálních smluvních ujednání, je podle čl. 6 možné, aby 

dopravce (kapitán, zmocněnec) a odesílatel uzavřeli smlouvu, jejíž podmínky nejsou 

Haagskými (Haagsko-Visbyskými) pravidly omezovány, a to ani pokud se jedná o 

povinnosti dopravce a jeho odpovědnost, o jeho práva a imunity, apod. Podmínkami toho 

jsou: 

i) nesmí se jednat o běžnou obchodní přepravu prováděnou za obvyklých 

okolností; příkladem může být přeprava jaderného odpadu;
147

 

ii) nesmí být vydán konosament, smluvní podmínky budou uvedeny pouze 

v neobchodovatelném dokumentu; 

iii) smlouva bude v souladu s veřejným pořádkem; 

iv) smlouva bude ve vztahu k zacházení se zbožím (nakládání, manipulace, 

vykládání apod.) v souladu s požadavky na péči požadovanou od zástupců 

dopravce a osob, které jsou v jeho službě. 

3.1.3 Odpovědnost odesílatele 

Hlavní povinnost odesílatele se váže k poskytnutí údajů o zboží dopravci. Těmito 

údaji jsou především hlavní znaky zboží, údaje o počtu, množství a váze. Uvedením 

těchto údajů odesílatel zaručuje dopravci jejich přesnost. V případě, že v souvislosti 

s nepřesně uvedenými údaji vznikne dopravci škoda spočívající ve ztrátě, poškození nebo 

nutných nákladech, je odesílatel povinen ji dopravci nahradit. Tím ovšem není omezena 

odpovědnost dopravce vůči jiným osobám. 

Specifickým příkladem odpovědnosti odesílatele, který byl uveden již 

v předcházejí podkapitole, je odpovědnost za škodu a náklady vzniklé v souvislosti 

s odesláním zboží nebezpečné povahy, pokud dopravce (kapitán, zmocněnec) o této 

povaze nevěděl. Tato odpovědnost je objektivní.
148
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Odesílatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození vzniklé dopravci nebo lodi, 

které neplynou z jednání či zavinění odesílatele, jeho zmocněnců nebo osob, které u něj 

vykonávají službu. 

3.1.4 Přepravní dokument 

 Přepravním dokumentem je konosament (příp. srovnatelný dokument, srov. kap. 

3.1.1). Povinnost dopravce vydat konosament nastává poté, co je jím (nebo kapitánem či 

zmocněncem) zboží přijato, a to na žádost odesílatele. Náležitostmi tohoto přepravního 

dokumentu jsou mimo jiné (čl 3 odst. 3): 

i) hlavní znaky zboží potřebné k jeho identifikaci, a to tak, jak byly před 

nakládkou písemně poskytnuty odesílatelem, pokud jsou jasně vyznačeny na zboží 

nebo jeho obalech způsobem, který zajišťuje jeho čitelnost i na konci plavby; 

ii) uvedení počtu balení (kusů) nebo množství či váhy, a to tak, jak byly písemně 

poskytnuty odesílatelem; 

iii) uvedení zjevného pořádku a stavu zboží. 

Dopravce (kapitán, zmocněnec) nemá povinnost uvádět do konosamentu takové 

informace o zboží, o nichž se důvodně domnívá, že přesně neodpovídají přijatému zboží, 

popřípadě také tehdy, pokud nemá přiměřené prostředky ke kontrole. To souvisí 

s důležitou charakteristikou konosamentu – konosament prokazuje, že je zboží přijato 

dopravcem v takovém stavu, jak je v něm popsáno; opak je sice možno prokázat, dle 

Visbyského protokolu ovšem ne vůči třetí straně, na niž byl konosament převeden a která 

jednala v dobré víře. 

Po nakládce zboží na loď vydá dopravce (kapitán, zmocněnec) odesílateli na jeho 

žádost palubní konosament. Pokud měl ovšem odesílatel již dříve jiný konosament (nebo 

srovnatelný dokument) k předmětnému zboží, musí jej oproti předání palubního 

konosamentu odevzdat. Namísto výměny dokumentů je možno do předloženého 

„nepalubního“ dokumentu vepsat údaje, které z něj (pokud jsou splněny ostatní náležitosti 

pro konosament) palubní konosament „vytvoří“, a totiž údaje o lodi (lodích), na kterou, 

resp. na které je zboží naloděno, a datum (data) odeslání. 
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3.1.5 Procesní otázky 

 Pokud příjemce zjistí ztrátu nebo poškození na doručeném zboží, musí podle čl. 3 

odst. 6 podat dopravci nebo jeho zmocněnci v přístavu vykládky nejpozději v okamžiku, 

kdy je mu zboží dle přepravní smlouvy odevzdáno, písemné oznámení o ztrátě nebo 

poškození, jehož náležitostí je popis povahy ztráty nebo poškození. Pokud ztráta nebo 

poškození nejsou zjevné, lze písemné oznámení podat do tří dnů. Není-li oznámení 

podáno, má se za to, že bylo zboží předáno tak, jak je uvedeno v konosamentu. V situaci, 

kdy je stav zboží při jeho doručení podroben společné kontrole, není nutno písemné 

oznámení činit. Dopravce a příjemce mají povinnost vzájemně si v přiměřené míře 

poskytnout součinnost ke kontrole a sečtení zboží. 

 Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody spočívající ve ztrátě či 

poškození činí jeden rok a počíná běžet dnem doručení zboží, popř. dnem, kdy zboží 

mělo být doručeno. Pokud zboží není doručeno, ani není známo datum, kdy zboží mělo 

být doručeno, měl by být za rozhodné datum považován den, kdy byl odesílatel o ztrátě či 

poškození obeznámen.
149

 Dle závěrů odvolacího soudu v Rouen (Francie) je ovšem za 

den doručení zboží nutno považovat i den špatného doručení (doručení nesprávné osobě 

na základě zfalšovaného konosamentu).
150

 Haagská pravidla v původním znění 

neupravovala možnost prodloužení této lhůty, podle Haagsko-Visbyských pravidel je 

prodloužení možné za předpokladu, že se na tom strany dohodnou poté, co nastal důvod 

k žalobě. 

 Dle Haagsko-Visbyských pravidel se dále osoba, jež byla uznána odpovědnou, 

může žalobou domáhat náhrady škody po třetí osobě i poté, co promlčecí lhůta uplyne, je-

li žaloba podána ve lhůtě stanovené právem státu, v němž bylo řízení zahájeno. Tato lhůta 

musí činit alespoň tři měsíce ode dne, kdy tato osoba uspokojila nárok nebo kdy byla 

obeslána v řízení o žalobě proti ní. 
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3.1.6 Shrnutí 

 Haagská pravidla pocházejí z doby, kdy panovala nutná potřeba mít alespoň 

základní úpravu některých problematických otázek v této oblasti na mezinárodní úrovni. 

Tento cíl Haagská pravidla víceméně plní. Navíc vzhledem k tomu, že upravují skutečně 

jen některé konkrétní otázky, a to způsobem, který nelze označit za příliš podrobný, je 

dán menší prostor pro neshody mezi státy, a v důsledku se tak pravidla stala skutečně 

rozšířenými. 

 Přijetí Visbyského protokolu bylo dáno především přesvědčením o nedostatečnosti 

odpovědnostního limitu (100 liber šterlinků) v původní úpravě.
151

 Limit byl tedy upraven 

a převeden na jinou jednotku a vedle toho došlo ještě k několika dalším rozšířením, 

doplněním, upřesněním a změnám, které z pravidel činí o něco ucelenější, srozumitelnější 

a spravedlivější dokument, což je nutno ocenit. Samotná formulace odpovědnosti 

dopravce ale nijak zásadně dotčena nebyla. SDR protokol pak dále mění předmětný 

odpovědnostní limit.
152

 

 Pokud se na pravidla podíváme kritickým okem současné doby, lze mít celou řadu 

výtek. Mezi podstatné problémy patří především nevyrovnanost vztahů mezi stranami 

přepravní smlouvy ve prospěch dopravců, která nebyla dostatečně napravena ani 

Haagsko-Visbyskými pravidly (zejména pokud jde o nautické zavinění). Nedostatek může 

být dále spatřován ve striktním omezení uplatnění pravidel pouze na konosamenty (a 

srovnatelné dokumenty) nebo v tom, že není pokryta celá doba, po kterou je zboží v péči 

dopravce (uplatnění metody „tackle to tackle“).
153 

Jako problematická se může jevit i 

zmiňovaná strohost, která spočívá nejen v úzkém okruhu upravených otázek, ale leckdy i 

v nedostatečně podrobně charakterizovaném a zpracovaném předmětu úpravy, což může 

vést k četným interpretačním problémům (příkladem mohou být spory ohledně toho, zda 

se roční promlčecí lhůta vztahuje i na rozhodčí řízení)
154

. Nežádoucí je také skutečnost, 

že ne všechny smluvní státy Haagských pravidel přijaly navazující protokoly, a Haagská 

pravidla tak platí v různých státech v různé podobě. 

 Výhodou je naproti tomu poskytnutí alespoň základního odpovědnostního rámce a 

také fakt, že za dobu existence pravidel vznikla četná judikatura, stejně jako řada 
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odborných publikací, čímž je interpretace pravidel detailně rozpracována. To je silným 

argumentem odpůrců Hamburských a Rotterdamských pravidel, která přináší vskutku 

mnoho nového.
155

 

 Celkově lze Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla hodnotit spíše kladně jako 

prvotní mezinárodněprávní regulaci reagující na potřeby doby svého vzniku. S postupem 

času a vývojem přepravní praxe a postavení stran se ovšem pravidla zdají být 

nedostatečná a je potřeba jejich výrazné nedostatky řešit. 

3.2 Hamburská pravidla 

 Četné problémy, které se projevily v souvislosti s Haagskými a Haagsko-

Visbyskými pravidly a z nichž některé významnější byly popsány výše (zejména 

nevyrovnanost vztahů mezi dopravci a přepravci či úzký rozsah použití), vedly k potřebě 

nové úpravy. V reakci na to byla dne 31. března 1978 v Hamburku přijata Úmluva 

Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží známá jako Hamburská pravidla 

(dále případně také „Hamburská úmluva“). Tato mezinárodní úmluva přinesla relativně 

ucelenou, oproti dřívějšímu stavu detailnější úpravu, která navíc reaguje na technický 

pokrok.
156 

 

 Hamburská úmluva vstoupila v platnost 1. listopadu 1992.
157

 V současnosti je 

stranou Hamburské úmluvy 34 států, jedná se ovšem převážně o státy z hlediska námořní 

přepravy méně významné, často bez přímého přístupu k moři, které v souhrnu stojí pouze 

za přibližně 5 % světového námořního obchodu.
158

 Množství námořně významných států 

jako Německo, USA či Norsko úmluvu podepsalo, ovšem neratifikovalo.
159 

I s ohledem 

na vysoká očekávání, která sjednávání úmluvy provázela, se v tomto ohledu jedná spíše o 

zklamání. Na druhou stranu byly vybrané části Hamburských pravidel převzaty do 

právních řádů některých států (příkladem jsou námořní zákoníky severských států)
160

 a 
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lze je aplikovat také na základě smluvní doložky.
161 

Česká republika je stranou 

Hamburských pravidel. 

 Úmluva obsahuje 34 článků rozdělených do sedmi částí. První část (obecná 

ustanovení) je věnována definicím, vymezení rozsahu použití a výkladovému pravidlu; 

další části se zabývají postupně odpovědností dopravce (druhá část), odpovědností 

odesílatele (třetí část), přepravním dokladům (čtvrtá část) a nárokům a žalobám (pátá 

část); následuje část šestá (doplňující ustanovení) a sedmá (závěrečná ustanovení). 

3.2.1 Rozsah aplikace 

 Úmluva je aplikovatelná na veškeré smlouvy o námořní přepravě zboží mezi 

dvěma státy, je-li splněna některá z pěti podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1: 

i) přístav nakládky dle smlouvy se nachází na území smluvního státu; 

ii) přístav vykládky dle smlouvy se nachází na území smluvního státu; 

iii) jeden z přístavů vykládky daných na výběr dle smlouvy je skutečným 

přístavem vykládky a nachází se na území smluvního státu; 

iv) konosament nebo jiný dokument, který je průkazem o přepravní smlouvě, je 

vydán ve smluvním státě; 

v) konosament nebo jiný dokument, který je průkazem o přepravní smlouvě, 

stanoví, že se smlouva má řídit Hamburskými pravidly nebo právním řádem 

smluvního státu. 

 Zatímco první tři uvedené podmínky jsou formulovány dostatečně určitě, u dvou 

posledních může v praxi vzniknout problém ohledně výkladu termínu „jiný dokument“. 

Zajisté jím bude námořní nákladní list
162

, nikoli však C/P (srov. níže). Za jiný dokument 

nebude možno považovat ani pouhou emailovou komunikaci.
163

 

 Státní příslušnost lodi či kteréhokoli ze subjektů je pro určení použitelnosti 

Hamburských pravidel irelevantní. 

 

                                                                                                                                                  
právě Haagsko-Visbyským pravidlům. (HONKA 1997 op. cit., str. 21.) 
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 Dle čl. 2 odst. 3, není možno pravidla použít na smlouvy o provozu nebo nájmu 

lodi (charter parties). Ovšem v situaci, kdy byl konosament vydán na základě charter 

party, se ustanovení těchto pravidel použijí na konosament upravující vztahy mezi 

dopravcem a jeho držitelem odlišným od objednatele lodi a jejího nájemce. Pokud má být 

dle smlouvy přeprava zboží uskutečněna ve více zásilkách v rámci dohodnutého období, 

použijí se tato pravidla na každou zásilku. 

 Pokud jde o samotné vymezení smlouvy o námořní přepravě, dle čl. 1 odst. 6 je 

jí smlouva, „kterou se dopravce zavazuje za úhradu přepravného přepravit zboží po moři 

z jednoho přístavu do druhého“. Pokud tato smlouva počítá s více přepravními mody, je 

smlouvou o námořní přepravě pro účely Hamburských pravidel pouze v rozsahu, v němž 

se vztahuje na námořní přepravu. 

 Pro jasné stanovení rozsahu použití je dále nezbytné věnovat pozornost 

samotnému termínu dopravce. Ten je v čl. 1 odst. 1 definován jako kterákoliv osoba, 

„která uzavřela s odesílatelem smlouvu o námořní přepravě zboží nebo jejímž jménem 

taková smlouva byla uzavřena“. Tato široká definice zahrnuje kromě vlastníka lodi nebo 

jeho nájemce také jakoukoli jinou osobu, která s odesílatelem přepravní smlouvu uzavírá, 

aniž by sama hodlala přepravu provést. Patří sem tedy např. speditér nebo provozovatel 

kombinované dopravy. Proto je v pravidlech počítáno s institutem dalšího dopravce, 

jímž je osoba dopravcem pověřená provedením přepravy zboží či její části.
164 

Odesílatel 

je pak dle čl. 1 odst. 3 osobou, která uzavřela přepravní smlouvu s dopravcem, nebo 

jejímž jménem či v jejímž zastoupení byla tato smlouva uzavřena. Dále jím je jiná osoba, 

která v souvislosti s přepravní smlouvou předává dopravci zboží, nebo jejímž jménem či 

v jejímž zastoupení je zboží předáváno. Zbožím se rozumí též živá zvířata, stejně jako 

přepravní pomůcky či obaly (např. paleta či kontejner), pokud byly poskytnuty 

odesílatelem. 

 Hlavní rozdíl v rozsahu použití Hamburských pravidel oproti Haagským a 

Haagsko-Visbyským pravidlům spočívá v pokrytí i jiných přepravních dokumentů než 

pouze konosamentu (nebo srovnatelného dokumentu) a též v zakotvení relevance přístavu 

vykládky.
165

 Hamburská pravidla se navíc uplatní i v případě přepravy živých zvířat, 

vztahují se též na odesílatelovy přepravní pomůcky a počítá se i s přepravou zboží na 
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palubě.
166

 Také pojem dopravce je výrazně rozšířen. Ve všech těchto rozdílech je patrná 

extenze pokrytí přepravních vztahů. 

3.2.2 Odpovědnost dopravce 

 Časové rozmezí odpovědnosti za zboží je upraveno v čl. 4 a trvá v době, kdy se 

zboží nachází v péči dopravce (popř. jeho zmocněnce či zaměstnance) v přístavu 

nakládky, při přepravě a v přístavu vykládky. Doba, po kterou má dopravce zboží ve své 

péči, je pomocí domněnky blíže ohraničena: 

i) z jedné strany okamžikem převzetí zboží: 

a) od odesílatele (jeho zástupce); nebo 

b) od úředního orgánu nebo jiné třetí osoby (v případech, kdy je to 

vyžadováno dle zákona nebo předpisů platných v přístavu nakládky); 

ii) ze strany druhé: 

a) okamžikem vydání zboží příjemci; popř. 

b) jeho přenecháním příjemci k dispozici (dle smlouvy, právních předpisů 

či zvyklostí); nebo 

c) předáním úřednímu orgánu či jiné třetí osobě (opět v případech, kdy je 

to vyžadováno dle zákona nebo předpisů platných v přístavu vykládky). 

 Také tady je patrné rozšíření aplikace oproti dřívějším pravidlům (zde z metody 

„tackle to tackle“ na metodu „port to port“).
167

 To vychází z požadavků moderní 

přepravní praxe, pro kterou je charakteristické, že dopravce běžně drží zboží v úschově 

v přístavu nakládky před samotnou přepravou, jakož i poté v přístavu vykládky. Přitom se 

odhaduje, že ztráta a poškození zboží nastává nejčastěji právě v době, kdy je zboží 

v přístavu.
168

 

 Pokud v uvedené době, kdy má dopravce zboží ve své péči, nastane událost, která 

způsobí ztrátu zboží, jeho poškození či opožděné dodání (dále pro účely této podkapitoly 
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souhrnně také jen „škoda“), je dopravce za takovou škodu odpovědný. Této odpovědnosti 

se dopravce zprostí, jestliže prokáže, že byla z jeho strany, ze strany jeho zaměstnanců či 

zmocněnců podniknuta veškerá rozumně požadovaná opatření k zabránění takové 

události a jejím škodným následkům (čl. 5 odst. 1). Odpovědnost dopravce je 

odpovědností za presumované zavinění.
169, 170

 

 Z uvedeného vyplývají tři druhy škody, za níž může být dopravce odpovědný: 

i) poškození zboží; 

ii) opožděné dodání, které nastává v případě, kdy zboží nebylo v přístavu 

vykládky vydáno v ujednané době, popřípadě v době, v níž lze vydání rozumně 

požadovat od pečlivého dopravce; takovou dobu je nutno posuzovat dle okolností 

konkrétního případu; 

iii) ztráta zboží, o niž se jedná v případě, že zboží nebylo doručeno ani během 60 

dní po uplynutí lhůty k včasnému dodání (viz předchozí bod). 

 Hamburská pravidla dále podrobněji rozvádějí některé specifické případy 

odpovědnostních situací. Dle čl. 5 odst. 4 dopravce odpovídá za škody způsobené 

požárem, je-li prokázáno, že požár byl zaviněn
171

 dopravcem, případně jeho 

zaměstnancem či zmocněncem, nebo že škoda nastala zaviněně neprovedením rozumně 

požadovaných opatření k uhašení požáru a zabránění následkům, příp. jejich zmírnění. 

 Dalším specifikem je přeprava živých zvířat, kdy dopravce neodpovídá za škodu 

ze zvláštních nebezpečí vlastních takovému druhu přepravy. Dopravce je ovšem povinen 

splnit všechny zvláštní pokyny ohledně zvířat odesílatelem udělené; toto musí dopravce 

v případě sporu prokázat, stejně jako musí prokázat skutečnost, že s ohledem na okolnosti 

případu může být vzniklá škoda připsána zvláštním nebezpečím. 

Speciálně je upravena též přeprava zboží na palubě. To je možné jen na základě 

ujednání s odesílatelem,
172

 v souladu se zvyklostmi nebo s právními předpisy. Příkladem, 
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kdy může dopravce převážet zboží na palubě v souladu s obchodní zvyklostí, je 

kontejnerová přeprava.
173

 Pokud je zboží přepravováno na palubě v rozporu s uvedenými 

podmínkami, dopravce odpovídá za škodu vzniklou v následku takové přepravy. Důvod 

zproštění odpovědnosti uvedený v čl. 5 odst. 1 se neuplatní. 

 Pokud škoda nastala jako důsledek opatření k záchraně života nebo majetku na 

moři, dopravce za ni neodpovídá, s výjimkou případu společné havárie. U opatření 

k záchraně majetku je kladen důraz na jejich rozumnost. 

 V případě, kdy zavinění dopravce (jeho zaměstnanců, zmocněnců) bylo pouze 

jednou z příčin vzniku škody, ponese dopravce odpovědnost jen v rozsahu, v jakém je 

vznik škody tomuto zavinění přičitatelný. Částku připadající na část škody nekrytou 

zaviněním musí dopravce prokázat. 

 Čl. 6 Hamburských pravidel obsahuje limity dopravcovy odpovědnosti s tím, že 

dohodou je možné sjednat limity vyšší (ne však nižší). Odpovědnost je limitována 

následovně: 

i) Pokud jde o ztrátu zboží nebo poškození, dopravce odpovídá jen do vyššího 

z následujících limitů: 

a) 835 SDR za balení (přepravní jednotku); nebo 

b) 2,5 SDR za kilogram hrubé hmotnosti zboží;
174

 

ii) Pokud jde o opožděné dodání, odpovědnost je limitována 2,5 násobkem výše 

přepravného připadajícího na opožděně dodané zboží, nesmí však převýšit 

celkovou hodnotu přepravného dle smlouvy o přepravě. 

 Celková výše odpovědnosti dle bodů i) a ii) nesmí přesáhnout hranici uvedenou 

v bodě i) pro úplnou ztrátu zboží. 

 Nutno poznamenat, že uvedené limity se neuplatní v případě, že škoda vznikla 

v důsledku jednání učiněného s úmyslem způsobit škodu nebo z hrubé vědomé 

nedbalosti, počítající s pravděpodobností vzniku škody (ztráty, poškození či opožděného 

                                                                                                                                                  
čl. 9 odst. 2).  
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dodání). Za jednání vylučující aplikaci limitů odpovědnosti je považováno též, pokud 

byla provedena přeprava na palubě v rozporu s výslovným ujednáním. 

 Pravidla odpovědnosti dopravce (limity a vyloučení) se uplatní v souvislosti 

s jakoukoli žalobou na náhradu škody proti dopravci, ať už se žaloba zakládá na 

přepravní smlouvě, mimosmluvní odpovědnosti nebo jiných důvodech. Uplatní se také v 

případě žalob proti zaměstnancům a zmocněncům, kteří prokáží, že jednali v souvislosti 

s plněním pracovních povinností. Na odpovědnost zaměstnanců a zmocněnců se užije 

také pravidlo o nemožnosti uplatnění limitů dle předchozího odstavce. 

 Dopravce nese odpovědnost za celou přepravu i tehdy, pokud přepravu nebo její 

část provádí další dopravce; dopravce je odpovědný za jednání takového dalšího 

dopravce, jeho zaměstnanců i zmocněnců, jednajících v rámci pracovních povinností. 

Veškerá ustanovení Hamburských pravidel o odpovědnosti dopravce se použijí také na 

odpovědnost dalšího dopravce; odpovědnost obou dopravců je společná a nerozdílná 

(jsou-li oba odpovědní a v rozsahu, v jakém jsou odpovědní). Částky požadované od obou 

dopravců, jejich zaměstnanců a zmocněnců ovšem nesmí v úhrnu překročit celkový 

stanovený limit. Povinnosti přijaté dopravcem nad rámec pravidel a zřeknutí se 

přiznaných práv se na dalšího dopravce vztahují jen, pokud s tím výslovně písemně 

(telegraficky, dálnopisem) souhlasí. Práva na vzájemný postih mezi dopravcem a dalším 

dopravcem zůstávají zachována. 

 Nehledě na předchozí pravidlo o dalším dopravci může dle čl. 11 odst. 1 přepravní 

smlouva provedení určité části přepravy uložit osobě odlišné od dopravce a stanovit, že 

dopravce za tuto část přepravy (kdy je zboží v péči dalšího dopravce) neodpovídá. To 

neplatí, pokud proti dalšímu dopravci nelze zahájit žádné soudní řízení před příslušným 

soudem. Pravidlo uvedené v tomto odstavci je vhodné zejména v kombinované přepravě, 

kdy provozovatel kombinované dopravy pověří úsekem přepravy po moři rejdaře. Prof. 

Wilson pak uvažuje o možnosti využít tohoto pravidla pro celou (námořní) přepravu, 

kupř. pokud osoba (např. speditér) uzavírající přepravní smlouvu s odesílatelem využívá 

k provedení celé přepravy dalšího dopravce a zároveň na něj takto přenáší z toho plynoucí 

odpovědnost. Otázkou je, zda termín „určitá část přepravy“ („specified part of the 

carriage“), který je v čl. 11 odst. 1 používán, lze aplikovat i na celou přepravu; dle prof. 

Wilsona není důvod, proč by to možné nebylo.
175
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 Oproti Haagským a Haagsko-Visbyským pravidlům dochází k rozšíření a 

zpřísnění odpovědnosti dopravce. Jednak byly zvýšeny odpovědnostní limity, a to o 25 % 

ve srovnání s SDR Protokolem, především ale došlo k vypuštění dlouhého výčtu imunit 

dopravce. To nicméně samo o sobě neznamená, že ve všech takto vypuštěných případech 

bude dle Hamburských pravidel dopravce odpovědný. Ve většině případů tomu bude 

právě naopak, ovšem za předpokladu, že dopravce prokáže, že škoda v tom kterém 

případě jím (ani zaměstnanci či zmocněnci) nebyla zaviněna (to platí např. u škod 

způsobených vyšší mocí, válečnými činy nebo činy veřejných nepřátel).
176

 K faktickému 

omezení ochrany dopravce pak došlo ve věci nautického zavinění a částečně také 

v případě škody způsobené požárem.
177

 Zrušení výjimky v případě nautického zavinění je 

přitom odůvodněno jako reakce na dosavadní nežádoucí a zastaralou úpravu, spojená se 

snahou prosadit princip odpovědnosti strany, jejíž vinou (vinou zaměstnanců či zástupců) 

byla škoda způsobena, resp. která může škodě předejít.
178

 Dalším podstatným bodem 

v nové úpravě je zahrnutí dalšího druhu škody, za niž je dopravce odpovědný. Tím je 

vedle poškození a ztráty zboží také opožděné dodání (které bylo dle dřívějších pravidel 

možno dovodit pouze extenzivním výkladem v judikatuře, srov. pozn. pod čarou č. 144). 

 Za zúžení odpovědnosti by se naopak mohla na první pohled považovat absence 

ustanovení obsažených v Haagských (Haagsko-Visbyských) pravidlech o povinnosti 

dopravce směřující k zajištění způsobilosti lodi k plavbě po moři a povinnosti řádně a 

opatrně zacházet s nákladem. To je ovšem pokryto implicitně v čl. 5 odst. 1 povinností 

podniknout veškerá rozumně požadovaná opatření k zabránění škodné události.
179

 

Odpovědnost dopravce dle Hamburských pravidel byla sepsána tak, aby byla 

v souladu s úpravami v úmluvách týkajících se ostatních přepravních modů,
180

 což lze 

jistě ocenit. 

3.2.3 Odpovědnost odesílatele 

 Na odpovědnost odesílatele je pamatováno ve třetí části Hamburských pravidel 

(čl. 12 a 13). Odesílatel odpovídá dopravci za ztrátu nebo poškození lodi, jen pokud to 
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bylo způsobeno zaviněním odesílatele (jeho zaměstnanců či zmocněnců); podobně 

zaměstnanec či zmocněnec odesílatele odpovídá jen za škodu způsobenou vlastním 

zaviněním. Pokud je přepravováno nebezpečné zboží, musí odesílatel toto zboží jako 

nebezpečné náležitě označit a o jeho povaze a případných nutných opatřeních informovat 

dopravce. V opačném případě, a pokud dopravce (a další dopravce) ani jinak o 

nebezpečné povaze zboží neví, odesílatel odpovídá dopravci (a dalšímu dopravci) za 

vzniklou ztrátu; takové zboží navíc může být kdykoliv vyloženo, zničeno či zneškodněno. 

Náhrada škody přitom nenáleží. V případě, kdy zboží nelze takto kdykoli vyložit, zničit či 

zneškodnit, může s ním být i přesto dle okolností takto naloženo, jestliže se následně 

stane skutečným nebezpečím pro život či majetek. Ani v tomto případě náhrady škody 

nenáleží, s výjimkou přispění do společné havárie nebo případu, kdy se uplatní obecná 

odpovědnost dopravce. 

 Mimo ustanovení třetí části odesílatel dále odpovídá za škodu vzniklou dopravci 

v souvislosti s nepřesně poskytnutými údaji o zboží pro jejich uvedení do konosamentu 

(povaha zboží, značka, počet, hmotnost, množství). Odpovědnost trvá i při převedení 

konosamentu na třetí osobu. 

3.2.4 Přepravní doklady 

 Hamburská pravidla počítají i s jinými dokumenty než konosamenty, přesto právě 

konosamentu je věnována převážná většina úpravy přepravních dokladů. Konosament je 

definován v čl. 1 odst. 7 jako „dokument, který je průkazem o smlouvě o námořní 

přepravě a o tom, že dopravce převzal zboží nebo je naložil, a jímž se dopravce zavazuje, 

že vydá zboží při odevzdání tohoto dokumentu. Ustanovení o tom, že zboží má být vydáno 

na řad jmenované osoby nebo na řad nebo doručiteli, zakládá takový závazek.“ 

 Povinnost vystavit konosament odesílateli má dopravce přebírající zboží do své 

péče, a to na žádost odesílatele. Náležitostmi konosamentu jsou dle čl. 15 odst. 1 mimo 

jiné: 

i) základní údaje o zboží, jak je poskytl odesílatel; těmi jsou: 

a) obecná povaha zboží; 

b) hlavní značky nutné pro identifikaci zboží; 

c) případné výslovné prohlášení o nebezpečné povaze zboží; 
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d) počet balení nebo kusů; a 

e) hmotnost zboží (či jinak vyjádřené množství); 

ii) zjevný stav zboží; 

iii) jméno dopravce a jeho hlavní podnikatelské sídlo; 

iv) jméno odesílatele; 

v) uvedení příjemce (pokud jej odesílatel uvedl); 

vi) přístav nakládky dle přepravní smlouvy a datum převzetí zboží dopravcem 

v přístavu nakládky; 

vii) přístav vykládky dle přepravní smlouvy; 

viii) počet originálů konosamentu (je-li jich více); 

ix) místo vydání konosamentu; 

x) podpis dopravce nebo jeho zástupce;
181

 

xi) přepravné (v rozsahu, v němž má být uhrazeno příjemcem), případně jiný údaj 

o tom, že povinnost uhradit přepravné má příjemce;
182

 

xii) prohlášení o tom, že se přeprava řídí Hamburskými pravidly, jež zneplatňují 

podmínky, které se od nich v neprospěch odesílatele či příjemce odchylují; 

xiii) případné prohlášení o přepravě (možnosti přepravy) zboží na palubě; 

xiv) datum (dobu) vydání zboží v přístavu vykládky, bylo-li tak ujednáno; a 

xv) případná zvýšení hranice odpovědnosti dle čl. 6 odst. 4. 

 Pro již naloděné zboží vydává dopravce na žádost odesílatele palubní konosament. 

Ten kromě výše uvedeného musí potvrdit naložení zboží na určenou loď (lodě) a uvést 

jeho datum (data). Odesílatel má povinnost případný dříve vydaný konosament, popř. jiný 

dokument opravňující k vydání zboží, na žádost dopravce odevzdat, a to výměnou za 
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palubní konosament. Chybí-li v konosamentu některé výše uvedené údaje, nebrání to 

samo o sobě tomu, aby měl dokument právní povahu konosamentu. Postačuje, pokud 

splňuje alespoň nároky stanovené v úvodní definici konosamentu v čl. 1 odst. 7. 

 Neodpovídají-li základní údaje o převzatém či naloženém zboží (o jeho povaze, 

značkách, obalech, kusech, hmotnosti nebo množství) a dopravce nebo jeho zástupce o 

tomto ví nebo z rozumných důvodů pojal takové podezření, nebo pokud nemá dostatečné 

prostředky pro kontrolu, musí o tom uvést do konosamentu výhradu. Tato výhrada musí 

uvádět předmětné nejasnosti, důvody pro podezření nebo nedostatek prostředků pro 

kontrolu – nemůže být tedy využívána bez dalšího ke všem skutečnostem jako 

automatický nástroj ochrany dopravce.
183

 Není-li výhrada učiněna, zboží se považuje za 

převzaté (naložené) ve zjevně dobrém stavu. Mimo výhradu tedy konosament prokazuje 

převzetí (naložení) zboží tak, jak je v něm uvedeno; opak není možno prokázat po 

převedení konosamentu na třetí osobu, která v dobré víře spoléhá na popis zboží v tomto 

konosamentu uvedený.  

 Hamburská pravidla dále obsahují ustanovení cílící proti možným podvodům 

s konosamenty spočívajícím v úmyslném neprovedení výhrady. V případě, že odesílatel 

dopisem nebo ujednáním zaručí dopravci, že mu nahradí škodu plynoucí z vydání 

konosamentu bez učinění výhrady proti údajům sděleným k jejich uvedení do tohoto 

dokumentu nebo s ohledem na zjevný stav zboží, takový dopis nebo ujednání jsou 

neplatné a neúčinné vůči třetí osobě, na niž byl konosament převeden. Vůči odesílateli se 

dopravce (jeho zástupce) může takového dopisu či ujednání dovolávat, jestliže výhrada 

nebyla úmyslně opomenuta s cílem podvést třetí osobu; v opačném případě dopravce 

nemá nárok na náhradu škody.
184

 Dopravcova odpovědnost vůči třetí straně, spoléhající 

na popis zboží v konosamentu, který byl proveden s podvodným úmyslem, není omezena 

obecnými ustanoveními o limitech odpovědnosti. 

 V závěru části věnované námořním dokumentům je obsažen čl. 18, dle něhož jiný 

dokument (odlišný od konosamentu), vydaný dopravcem jako doklad o převzetí zboží 

k přepravě, dokládá uzavření přepravní smlouvy a převzetí zboží v souladu s obsahem 

takového dokumentu. 
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 Podmínky stanovené pro konosament jsou v Hamburských pravidlech oproti 

Haagským (Haagsko-Visbyským) rozšířeny, a to z umožnění zavedení širšího a 

detailnějšího odpovědnostního rámce. Dále je výslovně uvedeno, že absence některých 

údajů konosament nezneplatňují, ani mu neberou jeho právní povahu. Tím je reagováno 

na nejasnosti, které se pojily s Haagskými a Haagsko-Visbyskými pravidly.
185

 

3.2.5 Procesní otázky 

 Po předání zboží příjemci musí příjemce dopravci (osobě zastupující dopravce, 

včetně kapitána či důstojníka pečujícího o loď) nejpozději v následujícím pracovním dni 

podat písemné oznámení specifikující ztrátu nebo poškození zboží, v opačném případě 

předání prokazuje, že dopravce vydal zboží v souladu s přepravním dokumentem; a 

pokud nebyl přepravní dokument vydán, tak v dobrém stavu (s tím, že opak lze prokázat). 

Nejsou-li ztráta nebo poškození zjevné, lhůta pro podání písemného oznámení činí 15 dnů 

následujících po dni předání zboží příjemci. Pokud jde o škodu z opožděného dodání, 

náhrada se neposkytne, pokud písemné oznámení nebylo dopravci podáno do 60 dnů po 

dni předání zboží. Povinnost podat písemné oznámení není dána v případě, kdy při 

předání zboží proběhla jeho společná prohlídka, pokud jde o ztráty a poškození při tom 

zjištěné. Pro kontrolu zboží si strany (dopravce a příjemce) musí poskytnout přiměřené 

podmínky. 

Písemná oznámení podle předchozích odstavců je v případě předání zboží dalším 

dopravcem možno podat jak dopravci, tak tomuto dalšímu dopravci. 

 Samotný dopravce nebo další dopravce je oprávněn podat odesílateli (jeho 

zástupci) písemné oznámení specifikující ztrátu nebo poškození zboží do 90 dnů 

následujících po tom, co došlo ke ztrátě nebo poškození, nebo po vydání zboží (uplatní se 

pozdější z uvedených okamžiků). Pokud dopravce oznámení nepodá, tato skutečnost 

dokládá, že dopravci (dalšímu dopravci) nevznikla škoda následkem zavinění odesílatele 

(jeho zaměstnanců či zmocněnců). 

 Promlčecí lhůta pro uplatnění relevantních práv z přepravy v soudním nebo 

rozhodčím řízení dle Hamburských pravidel činí dva roky a počíná běžet dnem vydání 

zboží nebo jeho části dopravcem. Nebylo-li zboží vydáno, lhůta počíná běžet v poslední 
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den, kdy mělo být vydáno. Přitom je nutno vycházet z doby, v níž by bylo rozumné 

požadovat vydání zboží od pečlivého dopravce s ohledem na okolnosti případu (čl. 5 odst. 

2). Pokud tedy například dopravce zašle příjemci výzvu k převzetí zboží, obsahující 

datum, kdy je možno zboží vyzvednout, lze rozumně požadovat vydání právě k tomuto 

datu; tehdy je dokonce nerozhodné, jaká je na konkrétní trase obvyklá doba dodání.
186

 

Den počátku běhu promlčecí lhůty se do této lhůty nepočítá. Hamburská pravidla znají též 

institut prodloužení (i opakovaného) promlčecí lhůty na základě písemného prohlášení 

strany, proti níž je nárok uplatněn, vůči osobě uplatňující nárok. 

 Úprava promlčení tedy poskytuje oproti Haagským a Haagsko-Visbyským 

pravidlům dvojnásobně dlouhou promlčecí lhůtu, která se navíc uplatní pro veškeré 

relevantní žaloby oprávněných subjektů (nejen na žaloby vůči dopravci).
187

 Navíc je jasně 

určeno, že uvedená lhůta se uplatní pro případy soudního i rozhodčího řízení, čímž byly 

odstraněny nejasnosti panující v těchto otázkách dle dřívějších pravidel, kdy nebylo 

jednoznačné, zda se v nich uvedená roční lhůta vztahuje i na rozhodčí řízení, a soudy 

různých států docházely k odlišným řešením.
188

 

 Osoba, jež byla uznána odpovědnou, se může žalobou domáhat náhrady škody i 

poté, co promlčecí lhůta uplyne, je-li žaloba podána ve lhůtě stanovené právem státu, 

v němž bylo řízení zahájeno. Tato lhůta musí činit alespoň 90 dnů ode dne, kdy tato osoba 

uspokojila nárok nebo kdy byla obeslána v řízení o žalobě proti ní. 

 Soudní příslušnost je upravena v čl. 21. Řízení ve věci přepravy zboží podle 

Hamburských pravidel se zahajuje žalobou podanou u soudu příslušného dle práva státu, 

v němž má sídlo a v jehož obvodu se nachází některé z následujících míst (dle výběru 

žalobce): 

i) hlavní podnikatelské sídlo (popř. obvyklé bydliště) žalovaného; 

ii) místo uzavření smlouvy (je-li tam také podnikatelské sídlo, pobočka nebo 

zastoupení žalovaného, prostřednictvím kterého byla smlouva uzavřena); 

iii) přístav nakládky nebo vykládky; přístavem vykládky se přitom musí rozumět 

přístav, v němž bylo zboží skutečně vyloženo, nikoli přístav uvedený 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 2016, sp. zn. 23 Cdo 5160/2014. 
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 Srov. WILSON 2010 op. cit., str. 223. 
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 MURRAY, D. E. The Hamburg Rules: A Comparative Analysis. Lawyer of the Americas. 1980 (1), 59-

92. Dostupné v: HeinOnline (https://home.heinonline.org/). Str. 80. 
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v přepravním dokumentu;
189

 

iv) jiné místo určené v přepravní smlouvě. 

 Kromě toho může být žaloba podána též u soudu přístavu nebo místa ve smluvním 

státě, kde mohla být loď použitá k předmětné přepravě nebo jiná loď náležející stejnému 

vlastníku dle práva tohoto státu a mezinárodního práva zadržena. Tehdy může žalovaný 

žalobce vyzvat, aby žalobu přenesl do některého místa uvedeného v odstavci výše. Tomu 

žalobce musí vyhovět, poskytne-li žalovaný přiměřenou záruku k zajištění úhrady 

v případně rozhodnutí ve prospěch žalobce. Přiměřenost záruky posuzuje soud místa 

zadržení. 

 Po vzniku nároku z přepravní smlouvy je dále možné, aby si strany místo 

příslušného soudu ujednaly odlišně. Tehdy není možno žalobu podat jinde. To platí také 

pro obdobné ujednání smlouvy o rozhodčím řízení.
190

  

 Čl. 21 dále zakotvuje překážku rei iudicatae pro opětovné podání žaloby u 

příslušného soudu mezi stejnými stranami ze stejných důvodů. Výjimku tvoří situace, kdy 

původní rozhodnutí není vykonatelné ve státě, kde je zahájeno nové řízení. Zahájení 

řízení k zajištění výkonu rozhodnutí je přípustné. 

 Mimoto je možno smluvně ujednat řešení případných sporů, které mohou 

v souvislosti s přepravou vzniknout, v rozhodčím řízení. Jestliže je takovéto ujednání 

učiněno v charter party, na základě níž je vydán konosament v souladu s čl. 2 odst. 3 

Hamburských pravidel a v tomto konosamentu není uvedena poznámka o závaznosti 

ujednání i pro jeho držitele, nemůže se dopravce tohoto ujednání dovolávat proti 

takovému držiteli, jenž konosament nabyl v dobré víře. Rozhodčí řízení lze zahájit 

v jednom z následujících míst (dle výběru žalobce): 

i) místo ve státě hlavního podnikatelského sídla (popř. obvyklého bydliště) 

žalovaného; 

ii) místo ve státě, kde byla uzavřena smlouva (je-li tam také podnikatelské sídlo, 

pobočka nebo zastoupení žalovaného, prostřednictvím kterého byla smlouva 

                                                 
189

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu státu New York – okres Westchester ze dne 6. 10. 2004 ve věci Best 

Cheese Corporation v. All-Ways Forwarding Int'l Inc. and Hapag-Lloyd Container Linie GmbH 

(uvedeno v: The Hamburg Convention 1978 (Hamburg Rules). CMI [online]. [cit. 2017-06-12]. 

Dostupné z: http://comitemaritime.org/The-Hamburg-Convention-1978-%28Hamburg-

Rules%29/0,27106,110632,00.html). 
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 Srov. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg): note by the 

Secretariat (A/CN.9/306) op. cit., str. 107. 
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uzavřena); 

iii) místo ve státě přístavu nakládky nebo vykládky; 

iv) jiné místo určené v rozhodčí doložce nebo smlouvě. 

 Při řešení sporu rozhodce nebo rozhodčí soud postupují dle Hamburských 

pravidel. Určení příslušného místa a povinnost použít ustanovení Hamburských pravidel 

při řešení sporu jsou považovány za součást každé rozhodčí doložky nebo smlouvy a 

odporující ustanovení jsou neplatná. Platnost případné smlouvy o rozhodčím řízení 

uzavřené stranami po vzniku nároku z přepravní smlouvy není dotčena. 

 Ustanovení Hamburských pravidel o soudní příslušnosti a rozhodčím řízení 

připouští aplikaci kogentních ustanovení mnohostranné mezinárodní smlouvy, která 

upravují předmětné otázky, pokud jsou splněny následující podmínky: 

i) předmětná mezinárodní smlouva k datu Hamburských pravidel nabyla 

účinnosti; 

ii) spor se týká stran majících hlavní obchodní sídlo ve státech, kde tato 

smlouva platí; 

iii) není dotčena povinnost rozhodce či rozhodčího soudu aplikovat Hamburská 

pravidla. 

 Rozsah aplikace Hamburských pravidel a široká škála příslušných soudů může 

vést ke konfliktu s Haagskými či Haagsko-Visbyskými pravidly. Například stát přístavu 

nakládky může být vázán Haagskými pravidly, zatímco stát přístavu vykládky bude 

členským státem pravidel Hamburských. Řešení této situace v žádných z těchto pravidel 

není.
191

 Aplikace konkrétních pravidel bude záležet na místě vedení sporu. Nicméně i 

pokud bude o věci rozhodovat soud prvního z uvedených států, mohou být přesto 

uplatněna Hamburská pravidla, je-li jejich aplikace založena v doložce o svrchovanosti 

(paramount clause) přepravního dokumentu. Haagská (Haagsko-Visbyská) pravidla totiž 

v čl. 5 připouští sjednání podmínek výhodnějších pro odesílatele, přičemž Hamburská 

pravidla pro odesílatele zpravidla budou výhodnější.
192
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 BAUGHEN 2015 op. cit., str. 136. 
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 WILSON 2010 op. cit., str. 227. 
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3.2.6. Další ustanovení 

 Ustanovení Hamburských pravidel jsou dle čl. 23 kogentní; smluvní ujednání a 

podmínky v přepravním dokumentu jsou v rozsahu, v jakém odporují pravidlům, 

neplatné. Neplatné jsou i doložky postupující výhody pojištění zboží dopravci. Tím není 

dotčena možnost zvýšit limity odpovědnosti a povinnosti dopravce v pravidlech 

stanovené. Škoda vzniklá v souvislosti s případnými neplatnými ujednáními je hrazena 

dopravcem del čl. 23 odst. 4. 

Hamburská pravidla nezasahují do práv a povinností dopravce (dalšího dopravce, 

zaměstnanců, zmocněnců) stanovených v mezinárodních smlouvách a vnitrostátních 

předpisech upravujících omezení odpovědnosti vlastníků námořních lodí. Pravidla se 

rovněž nedotýkají škod způsobených jadernou nehodou, je-li provozovatel jaderného 

zařízení odpovědný dle příslušných mezinárodních úmluv nebo obdobně příznivých 

vnitrostátních předpisů. Vyloučena je také odpovědnost za zavazadla, která je upravena 

v mezinárodních úmluvách nebo vnitrostátních předpisech o námořní přepravě cestujících 

a zavazadel. 

Vztah Hamburských pravidel k dřívějším pravidlům je upraven v čl. 31. Členským 

státům Haagských (resp. Haagsko-Visbyských pravidel) je uložena povinnost uvedená 

pravidla vypovědět s platností od data, kde se pro ně Hamburská pravidla stanou 

platnými. Platnost Haagsko-Visbyských pravidel je možno o pět let prodloužit, ve 

vztazích s jinými smluvními státy Hamburských pravidel je ovšem nutno používat 

výhradně tato pravidla. 

3.2.7 Srovnání a hodnocení 

Hamburská pravidla představují v mezinárodní úpravě námořní přepravy zboží 

podstatnou změnu. Ačkoli tato pravidla do značné míry vycházejí z Haagských (Haagsko-

Visbyských) pravidel, obě úmluvy se značně liší. Vzájemná nesourodost obou dokumentů 

se odráží i v judikatuře – srov. rozhodnutí Obvodního soudu pro Jižní obvod v New Yorku 

ze dne 23. dubna 2008 ve věci Caterpillar, Inc. v. m/v Karonga, který řešil otázku 

vyplývající z doložky uvedené v konosamentu. Tato doložka stanovila použitelnost 

zákona Spojených států amerických o námořní přepravě zboží („COGSA“) za 

předpokladu, že ve státě přístavu nakládky nebo vykládky nebudou obligatorně 

aplikovatelná pravidla povahou podobná (similar in nature) Haagským pravidlům. 
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V konkrétní situaci se přístav vykládky nacházel v Chile, členském státu Hamburských 

pravidel. Uvedený soud prohlásil, že předmětná doložka nemůže použití Hamburských 

pravidel založit, a to právě z toho důvodu, že je nelze považovat za pravidla povahou 

podobná Haagským pravidlům.
193

 

Hamburská pravidla jsou komplexnější, širší svým rozsahem a odpovědnost 

dopravce chápou striktněji, což rejdařům pochopitelně nevyhovuje. Oproti dřívější úpravě 

se Hamburská pravidla mimo jiné vztahují nejen na konosamenty (a srovnatelné 

dokumenty), ale i na jiné přepravní dokumenty, ruší řadu imunit dopravce, prodlužují 

promlčecí lhůtu k podání žaloby a zvyšují odpovědnostní limity. 

Jako problematické je vnímáno především vyloučení odpovědnosti za nautické 

zavinění, což pochopitelně naráží na odpor rejdařů, kteří v tomto ohledu hrozí případným 

zvyšováním přepravních cen. Právě toto bývá označováno jako jeden z hlavních důvodů 

neúspěchu Hamburské úmluvy.
194

 Z opačného pohledu je ovšem otázkou, nakolik je 

vynětí z odpovědnosti za nautické zavinění tolerovatelné, obzvláště v době, kdy dopravce 

může přepravu efektivně průběžně kontrolovat, a zda takováto imunita v podstatě do jisté 

míry neztrácí legitimitu. Pokračujeme-li nicméně ve výčtu výtek proti Hamburským 

pravidlům, dostaneme se k poměrně přijatelnému argumentu odpůrců, kteří cítí 

znepokojení spočívající v zavedení nových frází a odlišností v terminologii, což může 

působit nepřiměřené problémy, které nejsou nutné v době, kdy jsou Haagská a Haagsko-

Visbyská pravidla judikaturou detailně upřesněna.
195 

Podrobná úprava obsažená 

v Hamburských pravidlech z nich dělá určitý „zákoník“ přepravní smlouvy v námořní 

přepravě. Lze se ovšem setkat s otázkou, zpochybňující, zda je taková situace v sektoru, 

v podstatném měřítku regulovaném obchodními zvyklostmi, žádoucí.
196

 

Nicméně pokud se zaměříme na problémy při používání Haagských a Haagsko-

Visbyských pravidel, které jsou uvedeny výše a které byly ostatně důvodem vzniku 

Hamburských pravidel, je třeba konstatovat, že tato nová pravidla na ně efektivním 

způsobem reagují a přiměřeně je řeší, a to s ohledem na zavedení rovnosti mezi stranami 

přepravní smlouvy. Navíc přispívají k jednotnosti úpravy přepravy v rámci jednotlivých 
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 Rozhodnutí Obvodního soudu USA pro Jižní obvod New Yorku ze dne 23. dubna 2008 ve věci 

Caterpillar, Inc. v. m/v Karonga (uvedeno v: The Hamburg Convention 1978 (Hamburg Rules). CMI op. 
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 LOJDA 2013 op. cit., str. 160, pozn. pod čarou č. 515; SINGH 2011 op. cit., str. 42; WILSON 2010 op. 

cit., str. 217. 
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 FORCE 1996 op. cit., str. 2055. 
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přepravních oborů, což se dá považovat za nutný předstupeň případné úspěšné jednotné 

regulace napříč dopravními obory. Hamburská pravidla proto lze označit za kvalitní 

právní úpravu, která téma smluv o námořní přepravě upravuje adekvátním způsobem. 

Jako hlavní důvod neúspěchu je tak možno označit nejspíše výrazný zásah do statu quo, 

který byl rejdaři a řadou států považován za nežádoucí. 

3.3 Rotterdamská pravidla 

 Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží 

zcela nebo zčásti po moři, přijatá v New Yorku v listopadu 2008, známá jako 

Rotterdamská pravidla, je relativně novým pokusem o zavedení unifikované úpravy 

mezinárodní námořní přepravy zboží. Východisky jsou především snaha o zjednodušení 

mezinárodního obchodu právě prostřednictvím unifikace, potřeba reflexe vývoje v oblasti 

technologií i přepravní praxe a v neposlední řadě též snaha o zavedení pravidel jednotně 

použitelných nejen pro úsek přepravy zahrnující plavbu po moři, ale i pro předcházející a 

následující části.
197

 Přípravy úmluvy začaly probíhat již na přelomu tisíciletí a za jejím 

vznikem stojí výbor CMI a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL).
198

  

Odlišnosti oproti Haagským, Haagsko-Visbyským a Hamburským pravidlům jsou 

patrné už jen s ohledem na rozsah nové úpravy. Ta čítá téměř stovku článků a ve srovnání 

s dřívějšími pravidly představuje zdaleka nejucelenější a nejpodrobnější komplex norem. 

To ostatně naznačuje již první článek, obsahující přesně 30 definic (oproti pěti definicím 

v Haagských a osmi v Hamburských pravidlech). Pokud tedy bylo v kapitole 3.2.7 o 

Hamburských pravidlech mluveno jako o určitém „zákoníku“, pak se v případě 

Rotterdamských pravidel jedná o „rozsáhlou kodifikaci“. 

Celkem 96 článků Rotterdamských pravidel je rozděleno do 18 kapitol, postupně 

věnovaných obecným ustanovením, rozsahu použití, elektronickým přepravním 

záznamům, povinnostem dopravce, jeho odpovědnosti, zvláštním přepravním 

podmínkám, ale též povinnostem odesílatele, přepravním dokumentům, doručení zboží, 

právům tzv. controlling party
199

, převodu práv, omezení odpovědnosti, promlčení, soudní 
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 Jak vyplývá z preambule Rotterdamských pravidel. 
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 BAUGHEN 2015 op. cit., str. 138. 
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 Controlling party je osoba oprávněná disponovat se zbožím, především odesílatel či příjemce (srov. 

LOJDA 2013 op. cit., str. 203). Institut controlling party je přejat z úmluvy CMR a CIM a jeho význam 
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příslušnosti, rozhodčímu řízení, platnosti smluvních ujednání, otázkám Rotterdamskými 

pravidly neřešeným a konečně závěrečným ustanovením.  

 Přijetí Rotterdamských pravidel provázelo nadšené očekávání a optimismus.
200

 

Přesto pravidla k červnu 2017 podepsalo jen 25 států (byť včetně některých z námořního 

hlediska velmi významných – např. USA, Řecko, Nizozemsko) a ratifikovaly je pouhé tři; 

poslední ratifikace proběhla v roce 2014. Přitom pro vstup pravidel v platnost je nutno 20 

ratifikací. Nabízí se tedy otázka, zda Rotterdamská pravidla vůbec kdy potřebný počet 

ratifikací získají a v platnost vstoupí.
201

 

3.3.1 Rozsah použití 

 Rotterdamská pravidla se aplikují na přepravní smlouvy, ve kterých se místa 

přijetí a doručení, stejně jako přístavy nakládky a vykládky, nacházejí v odlišných státech; 

alespoň jedno z těchto míst nebo přístavů se musí nacházet v členském státě 

Rotterdamských pravidel. Tak jako v dřívějších úpravách nehraje roli státní příslušnost 

lodi nebo kteréhokoli subjektu.  

 Přepravní smlouva je smlouvou obsahující závazek dopravce přepravit zboží 

z jednoho místa na druhé, a to za úhradu přepravného. Ve smlouvě musí být počítáno 

s námořní přepravou, přičemž může být zároveň zahrnuta přeprava prováděná 

prostřednictvím jiných přepravních oborů. Požadavek úhrady přepravného vede 

k vyloučení smluv o přepravě s tzv. předplaceným přepravným („freight prepaid“).
202,

 
203

 

Dopravce je vymezen jako osoba uzavírající přepravní smlouvu s odesílatelem. Tak jako 

u Hamburských pravidel se dá dojít k závěru, že jím může být nejen osoba skutečně 

provádějící přepravu, ale např. speditér. Zboží zahrnuje produkty, výrobky a další 

předměty jakéhokoli druhu, včetně balení, kontejnerů a jiného vybavení, které není 

dodáno dopravcem nebo jeho jménem. 

 Z rozsahu pravidel jsou ovšem vyloučeny v liniové přepravě charter parties a jiné 

smlouvy o použití lodi nebo lodního prostoru; v neliniové přepravě pak všechny smlouvy 

                                                                                                                                                  
je typický především při vydání ne-obchodovatelného přepravního dokumentu (WILSON 2010 op. cit., 

str. 240). 
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 Proces ratifikace je dostupný zde: 
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 Doložky o předplaceném přepravném („freight prepaid“) jsou pak zmíněny jen v souvislosti 

s nemožností dovolávat se neuhrazení přepravného v čl. 42. 
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 SINGH 2011 op. cit., str. 45. 



  

66 

 

s výjimkou takových, kde není uzavřena charter party nebo jiná smlouva o použití lodi 

nebo lodního prostoru a kde je vydán elektronický přepravní záznam. Rotterdamská 

pravidla se uplatní na vztahy mezi dopravcem a příjemcem (nebo controlling party či 

držitelem obchodovatelného přepravního dokumentu, popř. obchodovatelného 

elektronického přepravního záznamu), který není stranou původní charter party nebo jiné 

vyloučené smlouvy. 

 Samotný přepravní dokument, jakkoli je jeho vydání běžné, není nutností (tam, 

kde se takto strany dohodnou či v souladu se zvyklostí); Rotterdamská pravidla se uplatní, 

ať již byl vydán či ne. 

 Zásadní změna v rozsahu spočívá v uplatnění metody „door to door“ na rozdíl od 

dřívějších „tackle to tackle“ a „port to port“ (o tom více v následující podkapitole). Ta 

část přepravy, která zahrnuje jiné přepravní mody, přitom není z aplikace Rotterdamských 

pravidel vyloučena. Působnost se ovšem nijak nezakládá na místě vydání případného 

přepravního dokumentu nebo na ujednání v něm. Přepravní dokument vůbec nemusí být 

vydán.
204

  

3.3.2 Odpovědnost dopravce 

Základní povinností dopravce je v souladu s Rotterdamskými pravidly a 

smluvními ujednáními přepravit zboží na určené místo a doručit je příjemci. Doba, po 

kterou je dopravce za zboží odpovědný, počíná okamžikem přijetí zboží k přepravě a 

končí okamžikem doručení (jak již bylo řečeno, uplatní se metoda „door to door“). 

Smluvní strany mohou oba okamžiky přesně určit sjednáním místa a času převzetí a 

doručení. Takto sjednaný čas převzetí ovšem nesmí nastat až po začátku první nakládky, 

čas doručení nesmí nastat před ukončením konečné vykládky. Stejně jako v Hamburských 

pravidlech je počítáno se situací, kdy je k předání zboží vyžadováno prostřednictví 

úředního orgánu nebo jiné třetí osoby. Předmětná doba odpovědnosti v tom případě 

nastává okamžikem převzetí zboží od takové třetí osoby, resp. končí okamžikem předání 

zboží takové třetí osobě. 

Dle čl. 13 má během uvedené doby dopravce povinnost se zbožím řádně a opatrně 

zacházet (při přejímání, nakládání, manipulaci, vykládání, doručení apod.). Provádění 

některých těchto úkonů může být smluvně přeneseno na odesílatele (popř. tzv. 
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dokumentárního odesílatele)
205

 nebo příjemce. Již před započetím cesty, jakož i na jejím 

začátku a po celou její dobu, má dopravce uloženu povinnost vynaložit řádnou péči ve 

vztahu k zajištění následujícího (čl. 14): 

i) způsobilost lodi k plavbě po moři; 

ii) řádné obsazení lodi posádkou, vybavením a zásobami; 

iii) řádný stav nádrží, jiných částí lodi pro přepravu zboží, popř. dodaných 

kontejnerů, zajišťující pro zboží bezpečné podmínky. 

Výše uvedené povinnosti jsou stanoveny velmi podobně jako v čl. 3 odst. 1 a 2 

Haagských (Haagsko-Visbyských) pravidel. Na rozdíl od nich se v nové úpravě povinnost 

řádné péče na dopravce klade nejen na dobu před jejím zahájení a při něm, nýbrž po celou 

dobu námořní přepravy. 

Pokud jde o zboží, které povahou nebo vlastnostmi představuje (či to lze rozumně 

očekávat) nebezpečí lidem, majetku nebo životnímu prostředí,
206

 má dopravce právo 

odmítnout jeho naložení a je-li to rozumné, může jej vyložit, zničit či zneškodnit. 

 Podobně jako v Hamburských pravidlech nese dopravce odpovědnost za ztrátu, 

poškození nebo opožděné dodání (dále pro účely této podkapitoly souhrnně také jen 

„škoda“), k nimž došlo v období odpovědnosti dopravce. Této odpovědnosti se dopravce 

zprostí, pokud prokáže, že se tak nestalo v důsledku zavinění dopravce ani některé 

z těchto osob: 

i) pověřená osoba („performing party“), tj. osoba, která provádí nebo se zavazuje 

provést některou povinnost dopravce dle přepravní smlouvy související se 

zacházením se zbožím, a to v rozsahu, v němž jedná na žádost dopravce nebo pod 

jeho dohledem či kontrolou; tato osoba je odlišná od dopravce a není pověřena 

odesílatelem, dokumentárním odesílatelem, controlling party ani příjemcem; 

ii) kapitán nebo člen posádky lodi; 

iii) zaměstnanec dopravce nebo pověřené osoby; 

iv) jiná osoba, která provádí nebo se zavazuje provést některou povinnost 
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dopravce dle přepravní smlouvy v rozsahu, v němž jedná na žádost dopravce nebo 

 pod jeho dohledem či kontrolou (tyto osoby pro účely této podkapitoly dále 

souhrnně také jen „další osoby“). 

Čl. 17 odst. 3 dále zavádí staronový výčet imunit, který zahrnuje body (a) až (o), 

z nichž některé obsahují i vícero položek, přičemž ke zproštění odpovědnosti dopravce je 

třeba, aby prokázal, že škoda vznikla v důsledku některé z nich. Prof. Wilson ovšem 

upozorňuje, že charakter předmětných imunit se blíží spíše vyvratitelným domněnkám o 

nepřítomnosti zavinění než absolutnímu vynětí bez dalšího.
207

 Mezi tyto imunity patří 

mimo jiné: 

i) vyšší moc; 

ii) nástrahy (hrozby, nebezpečí) moře a dalších splavných vod; 

iii) válka, nepřátelské akce, ozbrojené konflikty, pirátství, terorismus, povstání a 

občanské nepokoje; 

iv) karanténní omezení, zadržení, zatčení a podobná právně závazná omezení 

nepřičitatelná dopravci (a dalším osobám); 

v) stávky, výluky apod.; 

vi) požár na lodi; 

vii) skryté vady, neobjevitelné ani s řádnou péčí; 

viii) jednání odesílatele, dokumentárního odesílatele a některých dalších osob; 

ix) zacházení se zbožím, které provádí dle smluvního ujednání odesílatel, 

dokumentární odesílatel či příjemce; 

x) ztráta objemu, váhy či jiná škoda plynoucí z vnitřních vad zboží, jeho kvality 

apod.; 

xi) nedostatky nebo vady balení či značení neprováděné ze strany dopravce; 

xii) záchrana života na moři či pokus o ni; 

xiii) přiměřená opatření k ochraně majetku (popř. pokus); 

xiv) přiměřená opatření k zabránění škodám na životním prostředí (popř. pokus); 

xv) povolené nakládání dopravce s nebezpečným zbožím nebo s jiným zbožím za 
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 účelem zajištění společné bezpečnosti nebo ochrany před ohrožením. 

 Sluší se podotknout, že ačkoli je výčet imunit velmi široký, bylo vypuštěno 

problematické nautické zavinění. Stejně tak nejsou výslovně zahrnuty „jiné důvody“ 

vzniklé bez zavinění nebo skutku dopravce (a dalších osob) uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. 

q) Haagských pravidel – toto ovšem v nové úpravě v podstatě platí jako obecné 

pravidlo.
208

 

Shrnutí důkazního břemene, jehož situace je velmi specifická, se dá načrtnout 

takto: 

i) primárně je to strana, která podává proti dopravci žalobu, kdo musí prokázat 

vznik škody během doby, po kterou je dopravce za zboží odpovědný (čl. 17 odst. 

 1); 

ii) pokud se tak stane, je následně úlohou dopravce, aby prokázal, že 

a) škoda nevznikla zaviněním jeho nebo dalších osob (čl. 17 odst. 2); nebo 

b) škoda nastala v důsledku některé z uvedených exempcí (čl. 17 odst. 3); 

iii) v případě v bodě ii) písm. b) může žalobce dále prokázat, že 

a) zavinění dopravce nebo dalších osob způsobilo či přispělo ke vzniku 

události zakládající imunitu (čl. 17 odst. 4 (a)); 

b) ke škodě přispěla jiná událost, než která zakládá imunitu dle čl. 17 odst. 

3 (čl. 17 odst. 4 (b)); nebo 

c) škoda byla pravděpodobně způsobena nezpůsobilostí lodi k plavbě, 

špatným obsazením lodi posádkou, vybavením a zásobami nebo špatným 

stavem nádrží, jiných částí lodi pro přepravu zboží, popř. dodaných 

kontejnerů, které proto nezajistily pro zboží bezpečné podmínky (čl. 17 

odst. 5 (a)); 

iv) dopravce dále může 

a) v případě v bodě iii) písm. b) prokázat, že tato událost nenastala 

zaviněním dopravce nebo jiných osob (čl. 17 odst. 4 (b)); nebo 

b) v případě v bodě iii) písm. c) prokázat, že žádná z uvedených událostí 

nezpůsobila škodu nebo že byla ve vztahu k těmto událostem splněna 
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povinnost vynaložit řádnou péči (čl. 17 odst. 5 (b)).
209

 

Rotterdamská pravidla myslí také na možnost částečné odpovědnosti (a 

částečného zproštění se odpovědnosti) tam, kde ke vzniku škody přispělo více příčin. 

Stejné povinnosti a odpovědnost, imunity a omezení odpovědnosti jako dopravce 

má také pověřená osoba působící v námořním úseku přepravy
210

 („námořní pověřená 

osoba“, „maritime performing party“), pokud zboží přebírá ve smluvním státě, doručuje 

je do něj nebo v přístavu v takovém státě vykonává související aktivity, a to za 

předpokladu, že škoda vznikne ve fázi přepravy uvedené v pozn. pod. čarou č. 211, a to 

v době, kdy je zboží v úschově námořní pověřené osoby, nebo jindy, kdy se tato pověřená 

osoba podílí na výkonu některých aktivit dle přepravní smlouvy. Institut námořní 

pověřené osoby lze přirovnat institutu dalšího dopravce dle Hamburských pravidel,
211

 

termín použitý v Rotterdamských pravidlech je ovšem širší a zahrnuje i jiné osoby než 

osoby provádějící samotnou přepravu.
212

 Převezme-li dopravce více povinností nebo 

zvýší-li limity své odpovědnosti, váže toto námořní pověřenou osobu pouze tehdy, pokud 

s tím výslovně souhlasí. Námořní pověřená osoba nese odpovědnost také za jednání 

osoby, kterou sama pověřila výkonem povinností dopravce.  

V rámci limitů stanovených Rotterdamskými pravidly je odpovědnost dopravce a 

námořní pověřené osoby (osob) společná a nerozdílná. Souhrn jejich odpovědností 

nepřekročí celkové odpovědnostní limity (s výjimkou případu, kdy se limity neuplatní). 

Případy zvláštní přepravy, upravené v 6. kapitole Rotterdamských pravidel, 

zahrnují odchýlení, přepravu na palubě a část přepravy předcházející či následující 

námořnímu úseku. Pokud jde o odchýlení, je stanoveno, že odchýlení samotné ještě 

nezbavuje dopravce nebo námořní pověřené osoby ochrany před odpovědností a jejích 

limitů, s výjimkou úmyslného nebo hrubě nedbalostního způsobení škody (srov. níže). 

Přeprava zboží na palubě je upravena podobně, jako je tomu v Hamburských 

pravidlech. Podle čl. 25 platí, že zboží může být na palubě přepravováno: 

i) jestliže je to vyžadováno právními předpisy; 

ii) v případě kontejnerů a vozidel, pokud jsou k tomu tyto kontejnery, vozidla a 
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paluba uzpůsobeny; nebo 

iii) jestliže je to v souladu se smlouvou nebo zvyklostmi. 

Povolení dané v bodě ii) muselo být podle Hamburských pravidel být dovozováno 

jako plynoucí ze zvyklosti, srov. pozn. pod čarou č. 174. Na odpovědnost za škodu na 

zboží takto přepravovaném se uplatní obecná ustanovení. V případě přepravy dle bodů i) 

a iii) navíc dopravce není odpovědný za škodu spojenou se specifickými riziky, která jsou 

přepravě na palubě vlastní. Otázkou je, zda je škoda, která se pojí s uvedenými riziky a 

vzniká při přepravě dle bodu ii), automaticky vyloučena – jak již bylo zmíněno, palubní 

přeprava kontejnerů je totiž zároveň zvyklostí. Dle čl. 25 odst. 4 se smluvního ujednání a 

zvyklostí nelze dovolávat vůči třetí straně, která získala obchodovatelný přepravní 

dokument neobsahující informaci o možnosti přepravy na palubě a v dobré víře na to 

spoléhala. Možnost přepravy na palubě mohou strany smluvně vyloučit. 

Pokud škoda vznikne během části přepravy předcházející či následující 

námořnímu úseku (tedy před nakládkou nebo po vykládce), ustanovení Rotterdamských 

pravidel dávají přednost ustanovením jiných mezinárodních pravidel, která by se uplatnila 

na samostatnou smlouvu o předmětném přepravním úseku, pokud tato pravidla upravují 

odpovědnost dopravce, její omezení a promlčecí lhůty, a zároveň pokud se od nich nedá 

odchýlit vůbec nebo jen k újmě odesílatele. 

Specifická ustanovení jsou věnována také přepravě živých zvířat. V tomto 

případě může být přepravní smlouvou vyloučena nebo omezena odpovědnost dopravce i 

námořní pověřené osoby; to neplatí, pokud žalobce prokáže úmyslné či hrubě nedbalostní 

způsobení škody. Vyloučit nebo omezit odpovědnost je možno též při přepravě zboží, 

jehož povaha (nebo okolnosti a podmínky přepravy) ospravedlňují uplatnění speciálních 

smluvních ujednání; nesmí ovšem jít o běžnou obchodní přepravu prováděnou za 

obvyklých okolností, zároveň nesmí být vydán obchodovatelný přepravní dokument. 

Samostatně je upravena taktéž smlouva označovaná jako tzv. volume contract, což je 

smlouva spočívající v úpravě stanoveného množství zboží v sérii více zásilek v rámci 

ujednané doby. Množství lze sjednat také určením přípustného rozsahu. Takováto 

smlouva může zavést práva, odpovědnosti a limity jinak (větší či menší), než jak je 

obecně v pravidlech stanoveno, a to za splnění podmínek stanovených v čl. 80. 

 Hodnota zboží pro účely náhrady škody se posuzuje podle místa a doby doručení, 

toto a bližší postupy pro určení této hodnoty jsou stanoveny v čl. 22. Samotné limity 
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dopravcovy odpovědnosti za porušení povinností v Rotterdamských pravidlech 

stanovených jsou upraveny v čl. 59 a násl. Odpovědnost je omezena takto:  

i) pokud jde o ztrátu zboží nebo poškození, dopravce odpovídá jen do vyššího 

z následujících limitů: 

a) 875 SDR za kus (přepravní jednotku); nebo 

b) 3 SDR za kilogram hrubé hmotnosti zboží; 

ii) pokud jde o opožděné dodání, výše odpovědnosti za související ztrátu nebo 

poškození se určí podle obecných pravidel pro ztrátu a poškození; odpovědnost za 

 ekonomické škody způsobené opožděným dodáním je omezena 2,5 násobkem 

 výše přepravného připadajícího na opožděně dodané zboží. 

Celková výše odpovědnosti dle bodů i) a ii) nesmí přesáhnout hranici uvedenou 

v bodě i) pro úplnou ztrátu zboží. Výjimku z uplatnění limitů tvoří situace, kdy je hodnota 

zboží prohlášena odesílatelem a výslovně uvedena. Limity lze smluvně navýšit. 

Jakkoli stanovené limity se ovšem neuplatní tam, kde byla škoda způsobena 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti počítající s pravděpodobností vzniku škody. To musí 

žalobce ve sporu prokázat. 

Stejně jako v Hamburských pravidlech se ustanovení o ochraně dopravce před 

odpovědností a jejích limitech uplatní v soudních i rozhodčích řízeních, ať už pramení ze 

smlouvy, mimosmluvní odpovědnosti nebo jinak, jsou-li zahájena vůči dopravci, námořní 

pověřené osobě, kapitánovi, posádce, zaměstnancům aj. 

Rotterdamská pravidla se nedotýkají aplikace případných mezinárodních úmluv 

upravujících celkové omezení odpovědnosti majitelů plavidel. 

Lze shrnout, že došlo především k rozšíření doby, po kterou je dopravce 

odpovědný za zboží (metoda „door to door“), stejně jako byly navýšeny odpovědnostní 

limity, a to o cca 5 % za kus, resp. o 20 % za kilogram hrubé hmotnosti oproti 

Hamburským pravidlům. Rovněž došlo k rozšíření okruhu osob, za které je dopravce 

odpovědný. Rotterdamská pravidla se vrací k specifikaci povinnosti řádně a opatrně 

zacházet se zbožím a vynakládat řádnou péči, kterou navíc z časového hlediska taktéž 

rozšiřují. Mimoto byl znovuzaveden výčet imunit dopravce, který již ale nezahrnuje 

nautické zavinění, čímž došlo k vyřešení jednoho z podstatných problémů Haagských a 
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Haagsko-Visbyských pravidel.
213

 Výhodou Rotterdamských pravidel je komplexní a 

víceméně srozumitelná úprava důkazního břemene. 

3.3.3 Odpovědnost odesílatele 

Rovněž povinnostem odesílatele vůči dopravci a jeho odpovědnosti je věnován 

poměrně široký prostor (7. kapitola). Povinností odesílatele je především dodat zboží ve 

stavu vhodném pro přepravu a související zacházení tak, aby nezpůsobilo škodu lidem ani 

majetku. Odesílatel musí zároveň řádně zacházet se zbožím tam, kde tyto úkony smluvně 

převzal, a pokud vkládá zboží do kontejneru nebo vozidla, musí je řádně uložit a zajistit. 

V souvislosti s tím mají dopravce i odesílatel společnou povinnost vzájemného 

poskytování informací a instrukcí. Odesílatel musí dopravce informovat též o případných 

nutných opatřeních a dávat mu instrukce a dokumenty k zajištění zákonného průběhu 

přepravy. Specifická informační povinnost se uplatní při přepravě nebezpečného zboží, 

s jehož povahou musí být dopravce včas obeznámen; za tím účelem musí být zboží 

v souladu s právními předpisy označeno. Dále musí odesílatel včas poskytnout přesné 

smluvní údaje nutné k vydání přepravního dokumentu (popř. elektronického přepravního 

záznamu). 

Odpovědnost odesílatele nastává tam, kde v souvislosti s porušením jeho 

povinností vznikne dopravci škoda. Důkazní břemeno nese dopravce. Odesílatel ale není 

odpovědný, nevznikla-li škoda v důsledku zavinění jeho nebo zaměstnanců, zmocněnců, 

subdodavatelů, ani jiných osob, jimž svěřil výkon některých svých povinností. Zproštění 

odpovědnosti není možné, pokud jde o škodu vzniklou v souvislosti s nepřesně 

poskytnutými smluvními údaji k vydání přepravního dokumentu nebo s nesplněním 

informační povinnosti o povaze nebezpečného zboží (v případě, že ani jinak dopravce o 

nebezpečnosti zboží neví). Dokumentární odesílatel může povinnosti a odpovědnosti 

odesílatele převzít. 

Ustanovení Rotterdamských pravidel o ochraně odesílatele před odpovědností se 

dle čl. 4 odst. 2 uplatní v soudních i rozhodčích řízeních, ať už pramení ze smlouvy, 

mimosmluvní odpovědnosti nebo jinak, jsou-li zahájena vůči odesílateli, dokumentárnímu 

odesílateli, subdodavateli, zmocněnci či zaměstnanci. 
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3.3.4 Přepravní dokumenty 

Úprava přepravních dokumentů je obsažena v kapitole 8 a částečně též 

v kapitole 3 Rotterdamských pravidel. Škála přepravních dokumentů, které jsou 

připuštěny, je opravdu široká. Zahrnuje jednak „běžný“ přepravní dokument, ale také jeho 

elektronický ekvivalent, přičemž obojí může být v obchodovatelné či neobchodovatelné 

formě. V případech specifických smluvních ujednání a zvyklostí pak nemusí být 

přepravní dokument vůbec vydán. 

Elektronický přepravní záznam („EPZ“) je elektronickou informací vydanou 

dopravcem, která plní základní funkce přepravního dokumentu (totiž potvrzuje převzetí 

zboží k přepravě, potvrzuje obsah přepravní smlouvy a může mít charakter 

obchodovatelného dokumentu). EPZ může nahradit běžné přepravní dokumenty, pokud 

s vydáním a použitím odesílatel a dopravce souhlasí. Jeho vydání, držení a převod 

odpovídá týmž úkonům provedeným s přepravním dokumentem. Používání EPZ podléhá 

procesům zajišťujícím jeho řádné vydávání, převod, integritu, prokazující funkci a funkci 

potvrzení doručení zboží. Tam, kde byl vydán obchodovatelný přepravní dokument, je 

možno nahradit jej za podmínek stanovených čl. 10 na základě souhlasné vůle dopravce a 

držitele přepravního dokumentu obchodovatelným EPZ. Stejně tak je přípustné nahradit 

obchodovatelný EPZ obchodovatelným přepravním dokumentem. EPZ, jejichž regulace 

je považována v současné době za nutnou, jsou v Rotterdamských pravidlech zpracovány 

v podstatě jen nastavením obecného rámce, což je odůvodněno potřebou schopnosti 

reagovat na neustálý technologický vývoj.
214

 

 Právo na vydání přepravního dokumentu nebo EPZ může odesílatel (popř. 

dokumentární odesílatel) uplatnit vůči dopravci na základě dodání zboží k přepravě 

dopravci nebo pověřené osobě, přičemž tento přepravní dokument nebo EPZ může být 

vydán buď jako neobchodovatelný nebo obchodovatelný. Náležitostmi jsou: 

i) popis zboží v rozsahu nutném pro provedení přepravy; 

ii) hlavní znaky potřebné k identifikaci zboží; 

iii) počet balení (kusů) nebo množství; 

iv) váha zboží (pokud byla odesílatelem tato informace poskytnuta); 
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v) prohlášení o zjevném pořádku a stavu zboží při převzetí zboží dopravcem či 

pověřenou osobou (na základě přiměřených kontrol); 

vi) údaje o dopravci; 

vii) datum převzetí zboží, nalodění nebo vydání přepravního dokumentu nebo 

EPZ; 

viii) případně počet originálů obchodovatelných přepravních dokumentů nebo 

EPZ; 

ix) označení příjemce (pokud byl odesílatelem uveden); 

x) označení lodi (pokud byla ve smlouvě uvedena); 

xi) místo převzetí a také místo doručení (je-li známo); 

xii) přístav nakládky a vykládky (pokud byl specifikován ve smlouvě); 

xiii) (elektronický) podpis dopravce nebo osoby jednající za něj. 

 Chybějící a nepřesné údaje se samy o sobě nedotýkají platnosti či právní povahy 

přepravního dokumentu, k tomu také pomáhají právní domněnky upravené v čl. 39. 

 Pokud dopravce ví nebo se může důvodně domnívat, že informace uvedená 

odesílatelem v přepravním dokumentu je nepravdivá či zavádějící, má právo provést 

výhradu. Dále je konkrétně stanovena možnost provést výhradu vůči informaci o zboží, 

které: 

i) nebylo k přepravě dodáno v uzavřeném kontejneru či vozidle; nebo 

ii) bylo k přepravě dodáno v uzavřeném kontejneru či vozidle a toto zboží bylo 

dopravcem (nebo pověřenou stranou) zkontrolováno. 

 Tuto výhradu lze provést v případě nedostatku přiměřených prostředků k ověření 

pravdivosti informací nebo při důvodném podezření o jejich nepřesnosti. 

 V případě zboží doručeného v uzavřeném kontejneru nebo vozidle, které 

zkontrolováno nebylo, je možno provést výhradu, pokud dopravce (nebo pověřená osoba) 

nemá znalosti o obsahu kontejneru nebo vozidla. Výhradu k informaci o váze zboží lze 

provést, jen když zboží nebylo dopravcem (pověřenou osobou) zváženo a ani to nebylo 

s odesílatelem dohodnuto, popř. ke zvážení nebyly přiměřené prostředky. 

 Na základě výhrady dopravce nepřebírá odpovědnost za přesnost informace, která 
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byla výhradou dotčena. Ostatní informace uvedené v přepravním dokumentu či EPZ jsou 

dokladem o převzetí zboží v uvedeném stavu; prokázat opak je v zásadě přípustné, ne 

však, jsou-li informace uvedeny v obchodovatelném přepravním dokumentu či EPZ, který 

v dobré víře nabyla třetí strana, popř. v neobchodovatelném dokumentu, který nabyl 

v dobré víře příjemce, jež jej musí při doručení zboží předložit. 

 Vůči příjemci, jednajícímu v dobré víře v souvislosti s neobchodovatelných 

dokumentem či EPZ se navíc nelze dovolávat nesprávnosti širšího spektra informací, 

včetně těch poskytnutých dopravcem. Vůči osobě odlišné od odesílatele se dále nelze 

dovolávat toho, že přepravné nebylo uhrazeno, pokud je v přepravním dokumentu 

uvedena doložka o předplaceném přepravném („freight prepaid“). 

V úpravě přepravních dokumentů spočívají některé z hlavních změn a přínosů 

nových pravidel. Rotterdamská pravidla se snaží pokrýt co největší spektrum možných 

přepravních dokumentů,
215

 včetně elektronického přepravního záznamu. Za povšimnutí 

stojí, že v textu úmluvy není vlastně vůbec pracováno s termínem „konosament“. 

V pravidlech je položen základ pro široké využití e-commerce, stejně jako je počítáno se 

zjednodušenými případy, kdy vůbec není nutné přepravní dokument vydávat. 

3.3.5 Procesní otázky 

Předpokládá se, že dopravce doručil zboží v souladu s jeho popisem, není-li 

prokázán opak. To neplatí, pokud je dopravci nebo příslušné pověřené osobě podáno 

písemné oznámení o ztrátě nebo poškození zboží, které popisuje povahu takové ztráty či 

poškození. Toto oznámení je nutno podat před nebo při doručení zboží nebo do sedmi 

pracovních dnů, jestli škoda nebo ztráta není zjevná. Oznámení nemusí být podáváno 

ohledně škody nebo ztráty, která byla zjištěna při společné kontrole zboží. V případě 

opožděného dodání musí být oznámení o ztrátě vzniklé v důsledku opožděného dodání 

podáno do 21 pracovních dní od doručení zboží; v opačném případě nebude náhrada 

poskytnuta. Oznámení podaná pověřené osobě mají účinky taky vůči dopravci a naopak. 

Ve srovnání s lhůtami v dřívějších pravidlech činí v tomto ohledu nová úprava 

kompromis a stojí někde uprostřed. 

Promlčecí doba pro zahájení soudního či rozhodčího řízení dle Rotterdamských 

pravidel činí dva roky a počíná běžet dnem, kdy zboží bylo či mělo být doručeno; tento 
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den se do lhůty nezapočítá. I poté může být nárok uplatněn jako námitka započtení proti 

nároku druhé strany. Lhůtu lze prohlášením osoby, vůči níž může být nárok uplatněn, 

prodloužit, a to i opakovaně. Rotterdamská pravidla, na rozdíl od dřívějších úprav, 

výslovně vylučují možnost stavění či přerušení lhůty, čímž je znemožněno použít 

případná vnitrostátní ustanovení.
216

 Osobě, jež byla uznána odpovědnou, je dána možnost 

podat žalobu na náhradu škody i po uplynutí lhůty, a to ve lhůtě stanovené vnitrostátním 

právem soudu, u něhož je řízení zahájeno, nejméně ale do 90 dní ode dne, kdy tato osoba 

uspokojila nárok nebo kdy byla obeslána v řízení o žalobě proti ní. Řízení proti nájemci 

lodi („bareboat charterer“) nebo osobě identifikované jako dopravce (dle zvláštního 

pravidla v čl. 37 odst. 2) lze rovněž zahájit i po uplynutí lhůty, a to opět ve lhůtě 

stanovené vnitrostátním právem soudu, u něhož je řízení zahájeno, popř. do 90 dnů ode 

dne identifikace dopravce (nebo vyvrácení související domněnky). 

Úprava soudní příslušnosti v kapitole 14 je závazná jen pro státy, které tuto 

závaznost prohlášením přijaly. Obecným pravidlem je možnost žalobce zahájit soudní 

řízení proti dopravci u soudu určeného dohodou nebo u příslušného soudu dle některého 

z těchto míst: 

i) domicil dopravce; 

ii) místo převzetí nebo doručení zboží dle přepravní smlouvy; 

iii) přístav první nakládky nebo konečné vykládky. 

 V případě žaloby proti námořní pověřené osobě lze zahájit soudní řízení u 

příslušného soudu dle některého z těchto míst: 

i) domicil námořní pověřené osoby; 

ii) přístav převzetí nebo doručení zboží námořní pověřenou osobou; 

iii) přístav, v němž námořní pověřená osoba vykonává činnosti ve vztahu ke zboží. 

 Je-li žaloba podávána proti oběma uvedeným osobám, lze ji podat pouze u soudu, 

který vyhovuje oběma kritériím soudní příslušnosti, případně u soudu, který by byl 

příslušný pro žalobu proti námořní pověřené osobě dle bodů ii) a iii). 

 Jurisdikce ve vztahu k předběžným a ochranným opatřením, včetně zadržení, 

zůstává Rotterdamskými pravidly nedotčena. Hmotněprávní jurisdikce ve státě přijetí 

                                                 
216

 BERLINGIERI op. cit., str. 36. 



  

78 

 

předběžného nebo ochranného opatření je ale dána pouze, je-li to v souladu s ostatními 

ustanoveními o soudní příslušnosti nebo s mezinárodní úmluvou, která příslušný stát 

zavazuje. 

 Poté, co spor vyvstal, se strany mohou dohodnout o jeho řešení u kteréhokoli 

věcně příslušného soudu v členském státě. Soudní rozhodnutí soudu členského státu musí 

být uznáno a vykonáno v ostatních členských státech, které jsou kapitolou o soudní 

příslušnosti zavázány, s výjimkou, kdy je rozhodnutí v rozporu s právem tohoto dalšího 

členského státu. 

 Rovněž úprava rozhodčího řízení v kapitole 15 platí jen pro státy, které učinily 

předmětné prohlášení. Stranám je dána možnost dohodnout se na tom, že spory, které 

vyvstanou v souvislosti s přepravní smlouvou budou řešeny v rozhodčím řízení. To je 

možno zahájit na místě sjednaném v rozhodčí smlouvě, nebo u orgánu příslušného dle 

některého z míst shodných pro určení soudní příslušnosti, přitom osoba uplatňující nárok 

si může z kterékoli z těchto míst vybrat, ať již je ve smlouvě nějaké místo dohodnuto 

nebo ne.
217

 Poté, co spor vyvstal, mohou se strany dohodnout o jeho řešení v rozhodčím 

řízení na jakémkoli místě. 

 V porovnání s Hamburskými pravidly není v této části mnoho nového. Pro státy 

aplikující Haagská či Haagsko-Visbyská pravidla jsou ovšem v nové úmluvě zakotveny 

podstatné změny – dochází k prodloužení lhůt pro podání oznámení i pro podání žaloby, 

rovněž je počítáno obecně s žalobami „z porušení povinnosti podle Rotterdamské 

úmluvy“, tedy např. i proti odesílateli.
218

 

3.3.6 Další ustanovení 

Již bylo uvedeno, že Rotterdamská pravidla jsou vskutku komplexní a rozsáhlou 

úpravou. To vychází ze snahy obsáhnout úpravu i těch otázek, která jsou dosud 

ponechána na úpravě ve vnitrostátním právu a jejichž sjednocení by bylo přínosem.
219

 

Alespoň okrajově je proto potřeba zmínit, že vedle výše uvedeného jsou podrobně 

upravena také pravidla pro přijímání zboží (povinnost přijmout doručené zboží, povinnost 

potvrdit přijetí zboží, specifická pravidla pro doručení na základě různých typů 

přepravních dokumentů apod.), dále práva controlling party, pravidla pro převod práv 
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z obchodovatelných přepravních dokumentů a jiné. 

S výjimkami, které byly uvedeny výše, Rotterdamská pravidla nepřipouštějí 

smluvní ujednání vylučující či omezující povinnosti dopravce nebo námořní pověřené 

osoby stanovené těmito pravidly a odpovědnost za jejich porušení, stejně jako ujednání 

postupující výhody pojištění zboží ve prospěch dopravce (či některých dalších osob). 

Neplatná jsou rovněž smluvní ustanovení vylučující, omezující nebo zvyšující povinnosti 

a odpovědnost odesílatele, příjemce, controlling party, držitele nebo dokumentárního 

odesílatele, stanovené těmito pravidly. 

Rotterdamská pravidla se nedotýkají použití unifikačních úmluv upravujících 

dopravcovu odpovědnost za zboží, které se týkají jiných přepravních oborů, pokud jsou 

účinné v době vstupu této úmluvy v platnost, a to včetně budoucích dodatků k takovým 

úmluvám. Pravidla se neuplatní při řešení společné havárie, na přepravu cestujících a 

jejich zavazadel, ani na škody způsobené jadernou událostí, je-li provozovatel jaderného 

zařízení odpovědný dle příslušných mezinárodních úmluv nebo obdobně příznivých 

vnitrostátních předpisů. 

Státy, které Rotterdamská pravidla ratifikují (přijímají, přistupují k nim), musí 

zároveň vypovědět Haagská, Haagsko-Visbyská či Hamburská pravidla, jsou-li jejich 

stranou, a to tak, aby byla výpověď účinná ke dni, kdy se pro ně Rotterdamská pravidla 

stávají platnými. 

Článek 93 umožňuje, aby se členem pravidel stala též „regionální organizace 

ekonomické integrace“, která je tvořena suverénními státy a má k členství patřičnou 

kompetenci. Taková organizace pak má postavení smluvního státu. Tím je umožněno 

členství Evropské unie. 

3.3.7 Srovnání a hodnocení 

Rotterdamská pravidla jsou neobyčejně rozsáhlou úpravou námořní přepravy 

zboží, která navíc kromě samotné přepravy po moři zahrnuje i další přepravní úseky, 

prováděné prostřednictvím jiných přepravních oborů. Pravidla se neomezují jen na 

esenciální otázky základních přepravně-právních vztahů, jako tomu je u Haagských 

pravidel, a podstatně přesahují i rámec Hamburské úmluvy. Obsahují na mnoha místech 

přímo detailní úpravu práv, povinností a dalších pravidel týkajících se celé řady 

relevantních subjektů. Jako příklad můžeme připomenout komplexní zpracování 
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důkazního břemene. Výhodou, plynoucí právě z rozsahu a podrobnosti nové úpravy, je 

napravení některých existujících interpretačních potíží. Na druhou stranu lze očekávat, že 

řada nových potíží vyvstane v souvislosti s některými novými, složitě upravenými 

instituty. Tvůrci pravidel se nevyvarovali některým nepřesnostem a chybám.
220

  

Pokud jde o odpovědnost dopravce, je tato ve srovnání s Haagskými (Haagsko-

Visbyskými) pravidly podstatně širší, ve srovnání s Hamburskou úmluvou dochází z části 

k rozšíření, v některých případech naopak Rotterdamská pravidla činí určitý kompromis a 

stojí uprostřed mezi dřívějšími úpravami. Rozšíření je spatřováno zejména v navýšení 

limitů a rozšíření časového rozsahu odpovědnosti z metody „tackle to tackle“, resp. „port 

to port“, na metodu „door to door“. Také okruh osob, za které je dopravce odpovědný, 

doznal úprav extenzivního charakteru; nově je zaveden institut pověřené osoby, který je 

širší než Hamburskými pravidly regulovaný další dopravce. Naopak zkrácení lhůty pro 

podání oznámení o škodě na zboží a znovuzavedení výčtu exempcí je možno v kontextu 

tendence zpřísňování odpovědnosti dopravce označit za mírný krok zpátky. Každopádně 

pro státy, které jsou vázány Haagskými pravidly v té či oné podobě, by přijetím 

Rotterdamských pravidel došlo k výraznému posunutí situace ve vzájemných vztazích 

subjektů přepravní smlouvy ve prospěch přepravce. 

Revoluční je problematika přepravních dokumentů, které jsou vymezeny tak 

široce, že s termínem „konosament“ vlastně není vůbec pracováno. Především jsou 

zakotveny elektronické přepravní záznamy, které mohou v rámci e-commerce nahradit 

klasické přepravní dokumenty. Kromě toho není v některých situacích nutno přepravní 

dokument vůbec vydávat. 

Haagská pravidla již byla v této práci podrobena kritice pro svou strohost a 

nevyrovnanost. Hamburská pravidla, která na problematické nedostatky dřívější úpravy 

reagují víceméně dostačujícím způsobem, nebyla přijata takovým počtem států, aby došlo 

z celosvětového pohledu ke zlepšení situace. Řešením by tak mohla být právě 

Rotterdamská pravidla, jejichž nastavení odpovědnostního režimu lze vnímat kladně. 

Stejně tak je nutno kvitovat snahu o reflexi technologického vývoje a praxe. Nicméně 

s ohledem na skutečnost, že vstup Rotterdamských pravidel v platnost nevypadá 

v současnosti příliš reálně, je potřeba se ptát, jestli by nebylo bývalo lepší, kdyby se tvůrci 

pravidel poučili z neúspěchu Hamburské úmluvy a konzervativně naladěné státy 
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 Např. pokud jde o účinky oznámení o škodě, resp. jeho nepodání, srov. BERLINGIERI 2009 op. cit., str. 
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nevystavovali tak razantním změnám, jaká nová pravidla přinášejí. Stručnější, méně 

radikální a méně komplexní úprava, ačkoli by nepokryla nutně vše potřebné, by se mohla 

setkat s vřelejším přijetím mezinárodního společenství. Tato střídmější úprava by tak 

v důsledku mohla mnohem spíše přispět ke kýženému výsledku. 

Konečně je potřeba učinit k pravidlům následující výtku. Jedním z deklarovaných 

účelů nové úpravy je dosažení unifikace mezinárodní námořní přepravy. Můžeme ovšem 

spekulovat o tom, jestli je vhodným nástrojem k dosažení unifikace vytvoření kompletně 

nových pravidel v situaci, kdy se již v praxi vedle sebe vyskytují dvě další úmluvy, 

z nichž jedna navíc ve vícero zněních. V případě přijetí Rotterdamských pravidel jen 

několika státy, jako je tomu u Hamburské úmluvy, by došlo jen k dalšímu drolení 

mezinárodní úpravy. 

Teoretickým řešením by mohla být rámcová novelizace některých dřívějších 

pravidel, respektive vytvoření jejich „nadstavby“ (po vzoru Visbyského dodatku), která 

by byla kompatibilní s dosavadní úpravou, čímž by mohlo být nadměrnému drolení 

úpravy předejito. Zároveň by bylo potřeba důkladně usilovat o nalezení co nejširšího 

kompromisu mezi přepravci a dopravci, a především mezi zeměmi, byť za cenu toho, že 

úprava nebude komplexní. Jelikož tuto metodu není vyloučeno použít po určité době, 

mohlo by tak být dle potřeb praxe postupem času dosaženo potřebné rovnováhy a 

spokojenosti všech stran. 

3.4 Společná havárie 

 Společná havárie (anglicky „general average“) je institutem, který upravuje 

„spravedlivé rozdělení ztrát a nákladů, k nimž došlo ve snaze zachránit loď, posádku, 

náklad či další hodnoty“
221

. Účelem tohoto institutu je tedy rozvržení škod „úmyslně a 

účelně způsobených pro záchranu lodě a ostatních majetkových hodnot na lodi.“ Přitom 

obecně platí, že „[š]kody se rozvrhují poměrně mezi provozovatele lodě a vlastníka 

nákladu.“ Příkladem společné havárie může být „svržení nákladu do moře, aby se 

zabránilo potopení lodě, hašení požáru na lodi, úmyslné najetí na mělčinu, aby se 

zabránilo potopení lodě apod.“
222

 Konkrétní pravidla se pak vztahují na postup 
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 Společná havárie v námořní dopravě. E-bulletin dopravního práva [online]. Machytková, Sedláček, Vaca 
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likvidátora společné havárie (dispašéra, anglicky „average adjuster“) k vytvoření 

rozvrhu společné havárie (dispaše), což je dokument určující, jakou poměrnou část 

vzniklé škody nesou účastníci společné havárie.
223

 

Kořeny tohoto institutu sahají až hluboko do antiky – již rhódský zákon o vrhu do 

moře (lex Rhodia de iactu) reagoval na situaci, kdy pro záchranu lodi nezbylo než část 

nákladu svrhnout. Úlohou zákona pak bylo rozložit vzniklou škodu mezi účastníky 

společné havárie. Úprava Lex Rhodia de Iactu byla v základních rysech převzata do 

římského práva
224

 a jako obyčejová se udržela i ve středověku a novověku.
225

 

V současnosti jsou nejdůležitějším pramenem práva týkajícím se společné havárie na 

mezinárodní úrovni tzv. Yorsko-Antverpská pravidla. 

Haagská pravidla úpravu společné havárie neobsahují. V čl. 5 se pouze stručně 

připouští, aby do konosamentu byla vložena ustanovení o společné havárii. Kromě toho je 

institut společné havárie zmíněn ještě v čl. 4 odst. 4 jako případná výjimka 

z neodpovědnosti dopravce při zničení, vyložení či zneškodnění nebezpečného nákladu 

naloděného bez souhlasu dopravce. Totéž platí pro Haagsko-Visbyská pravidla včetně 

SDR protokolu.  

 Podobně se k otázce staví Hamburská pravidla. Ani ta institut společné havárie 

nerozpracovávají. Společné havárii je věnována pozornost v čl. 24; dle prvního odstavce 

předmětná pravidla nebrání použití smluvního ustanovení nebo vnitrostátního práva 

upravujícího rozvrh společné havárie. Druhý odstavec dále stanovuje, že ustanovení 

těchto pravidel o odpovědnosti dopravce za ztrátu či poškození zboží zároveň určují 

oprávnění příjemce odepřít příspěvek do společné havárie a povinnost dopravce nahradit 

příjemci případný poskytnutý příspěvek či úhradu odměny za záchranu (s výjimkou čl. 20 

o promlčení). Mimoto je společná havárie zmíněna pouze v dílčích otázkách: 

i) v čl. 5 odst. 6 – výjimka z neodpovědnosti dopravce při způsobení škody 

v důsledku opatření k záchraně života nebo rozumných opatření k záchraně 

majetku; 

ii) v čl. 13 odst. 4 – obdobně jako u Haagských pravidel v případě vyložení, 

zničení či zneškodnění nebezpečného zboží, viz výše. 

                                                                                                                                                  
Vláda ČR, 1999. Dostupné v: ASPI [právní informační systém]. 
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 Lze tedy shrnout, že Hamburská pravidla, tak jako pravidla Haagská (Haagsko-

Visbyská), institut společné havárie znají, jeho úpravu však ponechávají na jiných 

právních pravidlech. 

 Rovněž Rotterdamská pravidla společnou havárii blíže neupravují. Čl. 16 

opravňuje dopravce a pověřenou osobu k tomu, aby na moři obětovali zboží, pokud je to 

rozumné pro společnou bezpečnost nebo ochranu života či majetku zúčastněného na 

společném podniknutí. V čl. 84 je pak stanoveno, že nic v těchto pravidlech obsažené se 

nedotýká použití podmínek v přepravní smlouvě nebo v národních právních předpisech 

upravujících vypořádání společné havárie. 

3.4.1 Yorsko-Antverpská pravidla 

 V roce 1864 došlo na základě úsilí rejdařů a pojišťoven o zavedení regulace 

společné havárie ke sjednání jedenácti pravidel, tzv. Yorských pravidel, jež byla následně 

změněna a rozšířena na konferencích v Brémách (1876) a Antverpách (1877). Výsledkem 

byla Yorská a Antverpská pravidla, která byla v roce 1890 podrobena první z řady revizí; 

tehdy se ustálil dodnes používaný název „Yorsko-Antverpská pravidla“ („York-Antwerp 

Rules“). Další revize probíhaly v letech 1924, 1950, 1974 (s dílčími změnami v roce 

1990), 1994, 2004 a naposledy v roce 2016.
226 

 
Důvodem vzniku nejnovější novelizace Yorsko-Antverpských pravidel byla 

neuspokojivá situace ohledně předcházející verze (z roku 2004), která byla přijata, aniž 

by byla ohledně některých změn dosažena shoda mezi dotčenými subjekty. Snahou 

aktuální verze je proto vytvořit stabilní pravidla vhodná pro praxi, založená na 

kompromisu mezi dotčenými subjekty. Na tvorbě aktuální verze se podíleli mj. 

představitelé ICS a IUMI (Mezinárodního sdružení námořního pojištění, „International 

Union of Marine Insurance“). Oproti dřívějším verzím obsahuje aktuální verze jednak 

drobné změny spočívající např. v upraveném číslování, ale také některé významnější 

obsahové změny. Na vybrané důležité změny je upozorněno dále v textu.
227 

 
Yorsko-Antverpská pravidla nejsou závaznou mezinárodní úmluvou, v praxi jsou 
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ovšem aplikovatelná na základě odkazů ve smluvních doložkách, a mají tak velmi široký 

význam. Kromě toho z nich vychází řada národních právních úprav.
228

 

 Obsahově jsou Yorsko-Antverpská pravidla členěna na výkladové pravidlo, 

svrchované pravidlo a dále na pravidla označená písmeny A-G (obecná pravidla) a 

pravidla označená římskými číslicemi I-XXIII; z toho pravidla I-XV se zabývají specifiky 

v konkrétních situacích (např. svržení nákladu, hašení požáru na palubě, dobrovolné 

ztroskotání atd.), pravidla XVI-XXII řeší procesuální otázky a pravidlo XXIII upravuje 

promlčení.
229

 

 CMI, který od roku 1950 provádí revize Yorsko-Antverpských pravidel, přijal na 

své konferenci v New Yorku v květnu 2016 spolu s nejnovější verzí pravidel také 

Směrnice CMI ke Společné havárii (Guidelines relating to General Average),
230

 jako 

samostatný nezávazný dokument, jehož cílem je pomoci při řešení společných havárií a 

poskytnout základní informace, návod k řešení v souladu s nejlepší praxí a shrnutí 

procesu.
231

 Tento dokument je určen především pro subjekty, které s řešením společných 

havárií nemají dostatečné zkušenosti.
232

 

Výkladové pravidlo stanoví, že použitím Yorsko-Antverpských pravidel jsou 

vyloučena veškerá jim odporující právní pravidla a praxe. Společná havárie se vypořádá 

podle písmenných pravidel, pokud svrchované pravidlo či číslovaná pravidla nestanoví 

jinak. Dle svrchovaného pravidle lze vypořádat jen účelně vynaložené či vzniklé oběti a 

výdaje. 

3.4.1.1 Písmenná pravidla 

 V rámci společné havárie se hradí jen ty ztráty, škody či výdaje, které jsou přímým 

následkem úkonu společné havárie, tj. pouze takového úkonu, kdy je záměrně a účelně 

vynaložena (vzniká) mimořádná oběť či výdaj pro společnou bezpečnost za účelem 

ochrany majetku zúčastněného na společném námořním podniknutí před nebezpečím. 

Nehradí se ztráty ani výdaje související se škodami na životním prostředí, případně 
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s únikem znečišťujících látek. Stejně tak se nehradí ztráty vzniklé zpožděním, ztráta trhu 

apod. Náklady obětí a výdajů v rámci společné havárie nesou různí účastníci dle 

stanovených zásad (srov. pravidla A, C). 

 Dle pravidla B se o společné námořní podniknutí jedná, pokud loď (lodě) táhne či 

tlačí jinou loď (lodě), pokud jsou tyto lodě zapojeny do obchodní činnosti (nejedná se o 

záchrannou operaci). Yorsko-Antverpská pravidla se pak použijí na opatření k záchraně 

plavidel a jejich nákladu před společným nebezpečím. Odpojení jedné z lodí při společné 

havárii, které vede ke zvýšení bezpečnosti této lodi či všech lodí, je považováno za úkon 

společné havárie. Předchozí věta vychází z pravidla B odst. 2 v novelizovaném znění. Dle 

dřívější úpravy platilo, že loď, která se odpojením od jiných lodí dostane do bezpečí, ve 

společném nebezpečí není; pouze pokud by odpojení představovalo úkon společné 

havárie, by společné podniknutí pokračovalo. 

 Právo na příspěvek ve společné havárii existuje bez ohledu na to, zda nutnost 

vynaložení obětí či výdajů nastala v důsledku zavinění některé ze stran. Práva na náhradu 

škody a námitky uplatnitelné vůči takové straně ovšem zůstávají nedotčena (srov. 

pravidlo D). Pravidlo E upravuje dokazování a spolupráci s likvidátorem havárie 

(dispašérem). Důkazní břemeno ohledně přípustnosti náhrady ztráty či výdaje nese strana 

domáhající se náhrady. Účastník společného námořního podniknutí má povinnost co 

nejdříve („as soon as possible“) poskytnout likvidátorovi údaje o hodnotě vztahující se 

k jeho příspěvkovému podílu, a pokud uplatňuje nárok na náhradu, tak také písemné 

oznámení o ztrátě či výdaji; takové oznámení musí být doplněno o důkazy. Pokud nejsou 

oznámení nebo údaje o hodnotě podány do 12 měsíců od ukončení společného námořní 

podniknutí nebo uhrazení výdaje, může likvidátor odhadnout rozsah příspěvku dle 

dostupných údajů. Odhad lze napadnout do 2 měsíců od jeho sdělení, a to pouze na 

základě zjevné nesprávnosti. Účastník je dále povinen likvidátora havárie informovat o 

tom, že vymáhá náhradu výdajů či oběti, přihlášených do společné havárie, po třetí osobě. 

Pokud je náhrada získána, poskytne likvidátorovi plné údaje o této náhradě do dvou 

měsíců od jejího přijetí (v této větě uvedené pravidlo bylo zavedeno novelou z roku 

2016). 

 Výdaje dalších nákladů provedených místo jiných výdajů, jež by spadaly do 

společné havárie, se hradí v rámci dispaše do výše, v jaké vedly k ušetření na výdajích 

společné havárie. Škody a příspěvky se rozvrhují dle hodnot, které jsou platné v době a 

místě ukončení společného námořního podniknutí (srov. pravidla F, G). 



  

86 

 

3.4.1.2 Číselná pravidla 

 Pravidla I-XV obsahují kazuistickou úpravu, spočívající v regulaci některých 

typických situací. Lze konstatovat, že společnou havárií není svržení nákladu 

přepravovaného v rozporu se zvyklostmi v oboru ani ztráta či škoda vzniklá odřezáním 

trosek nebo částí lodi, již dříve stržených či ztracených v důsledku nehody – to však 

neplatí pro odřezání nepoškozených částí, učiněného k záchraně majetku.
233

 Společnou 

havárií naopak je obecně ztráta či poškození vzniklé obětí pro zajištění společného 

zabezpečení, popřípadě škoda způsobená vodou pronikající otevřenými poklopy či jinými 

otvory ke svržení nákladu, stejně jako škoda vzniklá vodou či jinými prostředky 

použitými při hašení požáru na palubě (ne pokud jde o škodu způsobenou kouřem či 

žárem). O společnou havárii jde také v případě navedení lodi na břeh (dobrovolné 

ztroskotání), v případě škody na strojích a kotlích při pokusu o vyplutí (se záměrem 

vyplout na vodu pro zajištění společné bezpečnosti), v případě výdajů na odlehčení lodi, 

včetně tím způsobených škod, nebo při použití nákladu, zařízení nebo zásob jako 

pohonných látek. Zahrnuty jsou také náklady na odměnu za záchranu, ať již smluvní nebo 

jinou, byla-li tato záchrana provedena za účelem ochrany ohroženého majetku.
234

 Do 

společné havárie spadají též náklady na vstup do přístavu útočiště, související náklady na 

překládání zboží (a při tom případně vzniklé poškození), pohonné látky a mzdy posádky, 

opravu lodi, přístavní poplatky (včetně obvyklých či dodatečných výdajů na společnou 

bezpečnost), náklady na opatření pro zabránění či omezení environmentálních škod apod. 

V rámci opravy lodi podléhají v některých případech srážkám výměny starých dílů za 

nové, ne ovšem u prozatímních oprav provedených s cílem zajištění společné 

bezpečnosti. Ztráta na přepravném se započítá v případě, že je tato ztráta nebo ztráta na 

nákladu způsobena úkonem společné havárie.
235

 

 Ve společné havárii je nutno určit částku náhrady, stejně jako příspěvek. Za tím 

účelem jsou v pravidlech XVI až XXII upraveny postupy pro jejich stanovení. Podle 

pravidla XVI se vypočítá částka náhrady za poškození či ztrátu obětovaného nákladu. Ta 

je rovna škodě, která se zakládá na hodnotě v době vykládky, určené z faktury
236
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vystavené pro příjemce, případně z odeslané hodnoty (není-li faktura). Tato hodnota 

zpravidla zahrnuje také náklady pojištění a přepravného. Pokud je poškozený náklad 

prodán a výše škody nebyla dohodnuta jinak, předmětnou škodou bude rozdíl mezi 

čistým výnosem z prodeje a čistou hodnotou nepoškozeného nákladu. Částka náhrady za 

škodu na lodi se určuje v souladu s ustanoveními o srážkách při opravách a výměnách. 

Pokud k opravám či výměnám nedošlo, je potřeba započítat přiměřené snížení hodnoty 

lodi z poškození či ztráty, které nesmí převýšit odhadované náklady na opravu. V případě, 

že je loď úplně zničena nebo by náklady na opravu překonaly její hodnotu, lze do 

společné havárie započítat rozdíl mezi odhadnutou hodnotou nepoškozené lodi, po 

odečtení hodnoty nákladů na opravu, které není možno do společné havárie započítat, a 

hodnotou lodi poškozené. Hodnotu takto poškozené lodi je možno určit čistým výnosem 

z prodeje. Příspěvek do společné havárie se vypočte podle pravidla XVII z čisté hodnoty 

majetku při ukončení společného námořního podniknutí; určení hodnoty nákladu je 

založeno na postupech obdobných postupům uvedeným v předchozím odstavci. 

Likvidátor má nově právo vyloučit z příspěvku kterýkoliv náklad, pokud má za to, že by 

výdaje na jeho zahrnutí byly nepřiměřené k samotnému očekávanému příspěvku. 

Hodnota lodi se rozvrhuje nehledě na kladný či záporný vliv případných charterů. 

K uvedeným hodnotám se přičte (není-li již zahrnuta) částka rozvržená jako společná 

havárie na obětovaný majetek, s provedením určitých odpočtů. Zvláštní postupy uvádí 

pravidlo XVII, odst, (c), (d). Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny poštovní zásilky, 

zavazadla, doprovodné osobní věci a osobní vozidla. Pokud se jedná o zboží, které bylo 

naloděno bez vědomí dopravce (jeho zástupce) nebo které bylo při odeslání úmyslně 

špatně popsáno, pak se jeho poškození či ztráta do společné havárie nerozvrhne, 

povinnost příspěvku je ovšem dána (je-li toto zboží zachráněno). Obdobně pokud je zboží 

při odeslání úmyslně nahlášeno v nižší než skutečné hodnotě, dojde k rozvrhu do 

společné havárie jen v tomto rozsahu, zatímco povinnost příspěvku existuje v hodnotě 

skutečné. Kapitálové ztráty vlastníků zboží, které je prodáno k získání prostředků na 

úhradu výdajů společné havárie se do společné havárie zahrnují, stejně jako náklady na 

pojištění výdajů společné havárie. Pravidlo XXI připouští zahrnutí úroků z částek 

výdajů, obětí a náhrad do tří měsíců od data vydání dispaše. Zároveň nově stanovuje 

pravidla pro jejich vypočtení. Pravidlo XXII upravuje nakládání se zálohami, které musí 

být likvidátorem uloženy na odděleném účtu. Také podrobnosti úpravy vedení účtu jsou 
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oproti dřívějším verzím pravidel upraveny.
237

 

 Konečně pravidlo XXIII upravuje promlčení nároku na příspěvek a práva na 

požadování souvisejících záruk. Promlčecí lhůta činí, pokud kogentní právní předpisy 

neobsahují jinou úpravu, 1 rok ode dne vydání dispaše a zároveň maximálně 6 let od 

ukončení společného námořního podniknutí. Prodloužení si mohou strany po ukončení 

podniknutí sjednat. Pravidlo se podle odst. b) nevztahuje na vztahy stran a jejich 

pojistitelů.
238

 

3.4.2 Společná havárie v námořním zákoně 

 Námořní zákon obsahuje úpravu společné havárie v části šesté (§ 69-74). Uvedená 

ustanovení se vztahují na situaci, kdy je loď a náklad ve společném námořním nebezpečí, 

a dávají veliteli lodě právo „rozhodnout o účelném a úmyslném způsobení škody menší, 

aby se zabránilo vzniku škody větší“ (§ 69 odst. 1). Zajištění bezpečnosti osob je přitom 

prioritou. Rozvržení společné havárie je prováděno poměrně dle hodnoty lodi, 

přepravného a nákladu „na vrub provozovatele lodi a vlastníka nákladu, kteří jsou povinni 

nést poměrnou část škody ze společné havárie“ (§ 69 odst. 2). Subsidiárně se přitom 

použijí soukromoprávní předpisy o náhradě škody, případně pak obchodní zvyklosti. 

 Provozovateli lodě dle § 70 náleží k zajištění souvisejících nároků zástavní právo 

k přepravovanému nákladu. Velitel přitom do doby uhrazení poměrné části škody nebo do 

poskytnutí jistoty nesmí vydat náklad, na němž poměrná část škody vázne; je ale 

umožněno uzavřít dohodu odlišného obsahu. Taktéž provozovatel lodi je na žádost 

povinen poskytnout jistotu za část škody připadající na loď; musí tak učinit před odplutím 

lodě z přístavu, kde následně po společné havárii skončila plavbu. 

 Řízení o společné havárii probíhá na základě jejího vyhlášení provozovatelem 

lodě (pro vymezení termínu viz kap. 2.3.1), který je povinen s ní seznámit vlastníka 

nákladu a další zúčastněné osoby. Provozovatel dále učiní kroky k tomu, aby byl 

vypracován rozvrh společné havárie (dispaš), a samotným vyhotovením dispaše pověří 

dispašéra jmenovaného Hospodářskou komorou České republiky. Určení náhrad a 

rozvržení poměrných částí škody se provádí: 

i) v rejstříkovém přístavu lodi; 

                                                 
237

 Společná havárie v námořní dopravě. E-bulletin dopravního práva op. cit., str. 6-8. 
238

 Tamtéž, str. 8. 
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ii) v přístavu, kde loď po společné havárii skončila plavbu; 

iii) jinde dle dohody. 

Dispašér vyhotoví dispaš písemně; oznámení o jejím vyhotovení se uveřejní 

v Obchodním věstníku. Proti dispaši je možno podat žalobu na její zrušení, kterou je 

oprávněn podat účastník společné havárie proti jinému účastníku do tří měsíců ode dne 

uveřejnění. Po uplynutí této lhůty se dispaš stává vykonatelnou. 

 Podle § 71 odst. 7 je dána přednost před zákonnou úpravou společné havárie 

úpravě obsažené v relevantních mezinárodních zvyklostech, a to s výjimkou úpravy 

řízení. Toto ustanovení tedy přímo počítá s aplikací Yorsko-Antverpských pravidel. 

V námořním zákoně navíc není upraven přesný postup pro vyhotovení dispaše, proto i 

zde je možno uplatnění obchodních zvyklostí – Yorsko-Antverpských pravidel – 

předpokládat.
239

 

 Škoda na lodi či nákladu, jež není společnou havárií, se považuje za zvláštní 

havárii a řeší se dle soukromoprávních předpisů o náhradě škody. 

 Na úpravu společné havárie dále v části šesté námořního zákona navazuje úprava 

záchrany majetku. lodi a dalších hodnot. 

3.4.2.1. Srovnání s úpravou společné havárie pro vnitrozemskou plavbu 

 Ačkoli vnitrozemská vodní přeprava není předmětem této práce, jistě stojí za 

zmínku, že vedle námořního zákona obsahuje český právní řád úpravu společné havárie 

také v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon o vnitrozemské 

plavbě“), konkrétně v § 32. Společná havárie je zde upravena jako společné nebezpečí 

pro plavidlo a přepravované osoby či věci, kdy vůdce plavidla může „rozhodnout o 

mimořádných opatřeních nebo výdajích na plavidle či věci v zájmu ochrany ostatních 

ohrožených hodnot“. „Náklady na odstranění následků společné havárie se rozvrhují mezi 

plavidlo a věci poměrně podle jejich hodnoty.“ Obecná vymezení se tedy terminologicky 

sice odlišují, institut je ovšem založen na stejných základech.
240

 V podrobnostech pak 

zákon o vnitrozemské plavbě odkazuje na prováděcí vyhlášku. Tou je vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Ta blíže upravuje výpočet náhrad a 
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 POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II, 2016, op cit., str. 297. 
240

 Tamtéž, str. 296. 
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příspěvků, úhradu hodnoty plavidla, nákladu a přepravného, včetně dílčích otázek, a 

opatření k vypracování dispaše. Pravidlo pro vyhotovení dispaše je přitom v této úpravě 

podrobnější než v námořním zákoně. Ten naproti tomu, na rozdíl od předpisů o 

vnitrozemské plavbě, efektivně řeší samotný charakter dispaše, zástavní právo k nákladu 

a složení jistoty.
241
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou odpovědností dopravce v mezinárodní 

přepravě zboží, zúženou na nejvýznamnější z přepravních oborů – na přepravu námořní. 

Vypuštění ostatních přepravních oborů s sebou nese podstatnou výhodu, a totiž možnost 

provést v omezeném rozsahu diplomové práce hlubší rozbor, než by bylo možné 

v případě zahrnutí všech přepravních oborů. Je nutno konstatovat, že komplexnost této 

problematiky si hlubší rozbor zaslouží. 

Cílem práce, stanoveným v úvodu, bylo tuto problematiku uvést, rozebrat ji 

s ohledem na příslušné mezinárodní úmluvy, provést komparaci jednotlivých úprav a 

zhodnotit je. To práce splňuje ve třetí kapitole, poté co předchozí kapitoly poskytují 

obecný přehled o pojmu odpovědnosti, základech přepravy a její regulace v českém 

právním řádu, stejně jako úvod do reálií námořní přepravy. 

Třetí kapitola ve své první části rozebírá Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla, 

jež jsou na základě studia textu úmluvy a protokolů, odborné literatury a rozhodovací 

praxe hodnocena na jedné straně kladně, jakožto prvotní mezinárodní úprava pokládající 

základy institutu odpovědnosti dopravce, která má navíc téměř celosvětovou působnost, 

zároveň jsou ale podrobena kritice, a to pro svou strohost a nevyrovnanost. 

Následně jsou rozboru podrobena Hamburská pravidla, která přinášejí důkladnější 

úpravu reagující na dosavadní nedostatky. Především došlo k rozšíření rozsahu 

působnosti a odpovědnosti dopravce, a to prakticky ve všech ohledech. Úpravu, k jejíž 

analýze napomáhá zpracování bohaté odborné literatury, ale naopak řidší soudní praxe, je 

možno označit za poměrně srozumitelnou a vyrovnanou. Ukázalo se však, že dopravcům 

a konzervativnímu internacionálnímu společenství příliš nevyhovuje. 

V další části zpracovaná Rotterdamská pravidla jsou zdaleka nejpodrobnější 

úpravou. Na první pohled je patrná snaha tvůrců o zavedení komplexní regulace 

přepravní smlouvy, a to nejen v oblasti námořní přepravy, ale i v částech přepravy, 

prováděných prostřednictvím jiných přepravních oborů. Rotterdamská pravidla nejsou 

platná, jejich rozbor je tak prováděn pouze na základě znalosti jejich textu a interpretace 

odborných článků (judikatura pochopitelně neexistuje), a o případných vlivech na praxi 

lze jen spekulovat. Přesto jsou v diplomové práci jako celek hodnocena spíše kladně. 

Pozitivní hodnocení je dáno zejména některými dílčími částmi, zmíněna byla např. pasáž 



  

92 

 

důkladně upravující důkazní břemeno a část napomáhající flexibilitě mezinárodního 

obchodu regulací elektronických přepravních záznamů. S ohledem na to, že proces 

ratifikace nenaznačuje, že by Rotterdamská pravidla měla, přinejmenším v dohledné 

době, vstoupit v platnost, je závěrem jejich zkoumání položena otázka, zda-li v nich 

obsažená úprava není přece jen příliš široká, komplexní a reformní (zejména ve vztahu 

k v praxi převažujícím Haagským a Haagsko-Visbyským pravidlům), než aby se setkala 

s úspěchem. Rovněž je zpochybněna efektivita řešení problému nedostatečné unifikace 

právní úpravy vytvořením další úmluvy, čímž může dojít naopak k ještě většímu drolení. 

 Čtvrtá část třetí kapitoly provádí stručný exkurz do úpravy společné havárie, která 

je upravena jednak v Yorsko-Antverpských pravidlech, jež doznala v roce 2016 jisté 

změny, jednak ve vnitrostátním právu, konkrétně v námořním zákoně a v zákoně o 

vnitrozemské plavbě. Ty jsou závěrem kapitoly porovnány. 
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Abstrakt 

Diplomové práce se zaobírá problematikou odpovědnosti dopravce v mezinárodní 

přepravě zboží. Téma je zúženo na námořní přepravu, která je z hlediska objemu 

přepravovaného zboží nejvýznamnějším přepravním oborem, jehož mezinárodní úprava 

je členitá a plná specifik, která odůvodňují potřebu hlubšího rozboru. Aktuálnost 

předmětného tématu spočívá v postupném vytváření nových přepravní trendů, 

v technologickém vývoji, a především v trvající potřebě unifikovat právní úpravu. Cílem 

práce je představit a analyzovat příslušná mezinárodní pravidla a následně provést jejich 

vzájemné porovnání a hodnocení. 

První kapitola je věnována teoretickému úvodu, v rámci něhož je vymezen institut 

odpovědnosti a jsou poskytnuty základní informace o dopravě a přepravě, jejich 

subjektech a dělení. Zahrnuta je též úprava přepravy v českém právním řádu. 

Druhá kapitola se zabývá námořní přepravou v širším kontextu. V této kapitole 

jsou zpracovány charakteristiky tohoto přepravního oboru, zejména pokud jde o její 

dělení, druhy využívaných přepravních dokumentů a typické subjekty. Načrtnuty jsou 

také základy české, evropské i mezinárodní právní úpravy námořní přepravy. 

Třetí kapitola představuje nejdůležitější část diplomové práce a dopodrobna se 

zabývá úpravou odpovědnosti dopravce v jednotlivých mezinárodních úmluvách. Těmi 

jsou tzv. Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla, která jsou stručná, leč všeobecně 

rozšířená; dále Hamburská pravidla, ucelenější a spravedlivější, ovšem mnohem méně 

úspěšná; a nakonec Rotterdamská pravidla, která obsahují komplexní úpravu přepravní 

smlouvy, dosud ale nevstoupila v platnost. Všechna tato pravidla jsou v příslušných 

podkapitolách na základě důkladného rozboru vzájemně porovnávána a hodnocena. 

V samém závěru této části je alespoň krátce zpracován institut společné havárie, jenž by 

s ohledem na téma diplomové práce neměl být opomenut. 
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the issue of the carrier’s liability in the 

international carriage of goods. The topic is narrowed to the carriage by sea, being the 

most significant mode of carriage as regards the volume of carried goods; its international 

regulation is disunited and full of specifics justifying the need for a deeper analysis. 

Relevance of the topic consists in gradual establishment of new trends of transport, 

technological development and particularly in the continuing need for unification of the 

legal regulation. The objective of the thesis is to introduce and analyze the respective 

rules, to compare the rules with each other and to evaluate them. 

The first chapter is dedicated to a theoretical introduction containing a definition 

of the liability and providing basic information about transport, carriage and subjects and 

division thereof. Regulation of carriage according to the Czech law is comprised in this 

chapter as well. 

The second chapter is aimed at the carriage by sea in a broader context. This 

chapter deals with characteristics of this mode of carriage, especially as for division 

thereof, types of transport documents and typical subjects. Further, the basics of the 

Czech, European and international regulation of the carriage by sea are outlined. 

The third chapter is the most important part of the diploma thesis and thoroughly 

examines the carrier’s liability according to individual international conventions. These 

conventions are: the Hague and Hague-Visby Rules, brief but generally widespread; the 

Hamburg Rules, more complex and fair but much less successful; and lastly the 

Rotterdam Rules, containing a comprehensive regulation of a contract of carriage but still 

not in force. All these rules are, in respective sub-chapters, compared to each other and 

evaluated on the basis of previous detailed analysis. The end of the chapter briefly 

outlines the general average – a legal principle that, considering the topic of the diploma 

thesis, should not be omitted. 
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