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Úvod
Mezinárodní přepravu lze z hlediska dopravních cest a dopravních prostředků dělit na
silniční, železniční, námořní, říční a leteckou. Z důvodu rozsáhlosti tématu mezinárodní
přepravy je předmět po dohodě s vedoucí diplomové práce zúžen na leteckou přepravu.
V současné době hraje čím dál významnější roli fenomén globalizace a s ním spojený
mezinárodní obchod. Rozvoj hospodářství a nárůst světové populace se v letecké přepravě
projevují zejména stále rostoucími požadavky na množství přepravovaného zboží i osob,
stejně jako požadavky na neustále vyšší rychlost a větší překonávané vzdálenosti. To vše
zvyšuje nároky nejen na přepravu jako takovou, ale i na její právní úpravu. Právě letecká
přeprava je aktuálně rychle se rozvíjejícím a hojně využívaným druhem přepravy osob a
nákladu. Představuje zároveň druh velmi oblíbený a to především pro svoji rychlost a
bezpečnost. Ne vždy ale celý přepravní proces probíhá a dopadne dle představ zúčastněných
osob a tak právo přináší zhruba od počátku 20. století regulaci i této oblasti. Vzhledem k
charakteru letecké přepravy a jejímu vývoji je nutno chápat aktuálnost otázek regulace spíše v
rozmezí let nežli měsíců.
Práce nemá za cíl plně vyčerpat téma letecké přepravy a svým rozsahem ani nemůže.
Cílem této práce je především analyzovat a přiblížit odpovědnost leteckého dopravce
v mezinárodní letecké přepravě nákladní i osobní a uvědomit čtenáře o nejdůležitějších
právech pro cestující z předmětné právní úpravy plynoucích. Práce by dále měla přinést
přehled o aktuálních právních otázkách v letecké přepravě a její právní regulaci, ať již
historické, současné či budoucí. Jelikož je letecká přeprava v současné době realizována na
základě velkého, někdy možná až nepřehledného množství právních předpisů, zaměřuje se
práce na dokumenty nejvýznamnější a není tedy jejím hlavním cílem zprostředkovat
vyčerpávající přehled všech právních pramenů a dokumentů upravujících tuto oblast.
Detailnějšího výkladu se však dostane vybraným významným ustanovením Montrealské
úmluvy.
Práce je systematicky rozdělena do pěti částí, které se dotýkají nejdůležitějších
témat v oblasti letecké přepravy. První část této diplomové práce se věnuje jednak letecké
dopravě v rovině obecné, jednak informativnímu přehledu současných problémů a výzev.
Druhá část pak právní úpravě na úrovni mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Navazující části
jsou více orientovány na praxi a jsou v nich předložena vybraná práva a povinnosti cestujících
a leteckých dopravců plynoucí především z mezinárodního a unijního práva. Ta jsou pak
1

logicky rozdělena dle povahy přepravy. Část třetí se proto zabývá nákladem a odpovědností
leteckého dopravce při jeho přepravě, zatímco v následující části se upírá pozornost na
odpovědnost leteckého dopravce při přepravě cestujících. Tato část dále analyzuje typické
škodní události v letecké přepravě a nároky z nich plynoucí. Aktuálním tématem jsou v
současnosti i různé formy spolupráce leteckých dopravců, kterým je v práci věnována
poslední část. Jelikož významnou roli v letecké přepravě hraje soudní praxe, která postupem
času utvářela i některé právní pojmy, jsou zmiňované praktické části doplněny četnou
judikaturou zahraničních soudů.
V průběhu zpracování tématu byla užita zejména metoda deskriptivní, analytická a
syntetická. Metoda komparace byla aplikována pro právní úpravu současnou a historickou,
jakož i úpravu vnitrostátní a zahraniční.
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1. Letecká doprava
1.1 Historie a vývoj letecké dopravy
Létání je celosvětovým fenoménem již řadu let. Když ponecháme stranou báje o létání
z dob dávno minulých, datuje se první let na počátek 20. století. Historicky první letadlový let
se připisuje bratrům Orvillovi a Wilburovi Wrightovým.1 Tento první let motorovým letadlem
byl provedený 17. prosince 1903 ve Spojených státech amerických. Na našem území provedla
první obdobný let společnost ČSA, vzniknuvší na základě ministerského výnosu v druhé
polovině roku 1923.2 Zmiňovaný let mezi Prahou a Bratislavou se datuje k 29. říjnu 1923 a na
palubě byl pouze jeden cestující. První mezinárodní lety zahájila společnost ČLS3 o čtyři roky
později, a to na lince mezi Prahou a nizozemským přístavním městem Rotterdam.4
Jak se vyvíjela a zdokonalovala technika v letectví, začaly si suverénní státy uvědomovat
nutnost jeho právní regulace. Při prvních pokusech o právní úpravu se střetávaly dva
požadavky. Jednak požadavek ochrany vzdušného prostoru státu, jednak požadavek na
stanovení takových pravidel, která umožní rozvoj letecké dopravy i na mezinárodní úrovni.5
První právní úpravu představovaly výnosy o letech cizích letadel vydávané v evropských
státech a USA. Existovala ovšem i snaha o mezinárodněprávní regulaci. Ta vyvrcholila
konferencí v Paříži roku 1919, během které státy přijaly Úmluvu o úpravě letectví, tzv.
Pařížskou úmluvu. Tato úmluva je všeobecně uznávána jako první právní regulace letectví na
mezinárodní úrovni. Úmluva byla ovládána principem plné suverenity státu nad vlastním
vzdušným prostorem a řada jejích ustanovení byla následně inkorporována do jiných
mezinárodních úmluv.6
Významnou kapitolou dějin letecké dopravy, která udala následný směr celému oboru, byl
proces deregulace. Ten započal v USA a měl právní základ v podobě zákona o deregulaci
vnitrostátní letecké dopravy z roku 1978.7 Po přijetí zmiňovaného zákona začala na trhu růst
konkurence. Do té doby byly letecké společnosti státem zakládané a financované (státní
letecké podniky) a vstup na trh byl podroben značným omezením. Po deregulaci se projevily
typické rysy zvýšené konkurence – snaha o zlepšení poskytovaných služeb, modernizace,
1

PRŮŠA, J., Svět letecké dopravy. Praha, Galileo CEE Service ČR, 2007, s. 26.
Tamtéž s. 26-27. Úplně první přelet nad naším územím se datuje na květen 1911, kdy Jan Kašpar podnikl let
mezi Prahou a Pardubicemi.
3
Československá letecká společnost.
4
ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 230.
5
ČAPEK, J., KLÍMA, R., ZBÍRALOVÁ, J., Civilní letectví ve světle práva, Praha, LexisNexis CZ, 2005, s. 11.
6
Tamtéž, s. 12.
7
PRŮŠA 2007 op. cit., s. 29.
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snižování cen letenek a další. Podobný proces započal v Evropě o zhruba 10 let později.
Základem bylo přijetí tzv. prvního balíku opatření. Následovalo přijetí dalších balíků, které
trhu nadále přinášely větší liberalizaci,8 když každý další balík se nesl ve znamení rozšiřovaní
tzv. leteckých svobod přijatých na konferenci v Chicagu. I v posledních letech lze pozorovat
snahu o rozšíření svobod a uvolnění některých omezení. Dohoda o otevřeném nebi mezi USA
a Evropskou unií (dále také „EU“) podepsaná v roce 2007 je toho jasným důkazem.9 Do
podepsání dohody se vztahy mezi státy EU a USA v letecké dopravě řídily dvoustrannými
dohodami uzavíranými jednotlivými státy (tzv. dohody o otevřeném nebi). Rozdílnost
sjednaných dohod však představovala překážku k vytvoření společného trhu, a proto
Evropská komise následně dostala mandát k vyjednání zmiňované dohody vztahující se na
celou EU. Dohoda obecně přináší menší regulaci transatlantické dopravy, která je dále
uvolněna druhým zněním dohody z roku 2010.10
Po celou historii regulace letecké dopravy, respektive letectví obecně, se objevuje stejný
cíl, ke kterému právní úprava směřuje. Ten zůstává platný i pro současnou snahu normotvůrců
a je jím zajištění bezpečnosti, efektivnosti a rozvoje letecké dopravy.
Do dnešní doby prošla letecká doprava nemalým vývojem. Ekonomické i demografické
změny v 20. a 21. století kladly a stále kladou větší nároky na její možnosti a efektivnost.
Letecká doprava má svůj zásadní význam především v mezikontinentálním spojení. Na takto
dlouhých trasách jí rychlostně nemůže konkurovat žádný jiný druh dopravy. Letecká doprava
vždy umožňuje rychlé přemístění na velké vzdálenosti a její význam je tak třeba spatřovat ve
více rovinách. V první řadě umožňuje urychlovat obchod, a to především zajištěním velmi
rychlého spojení. Dále propojuje rodiny a blízké osoby rozdělené delší vzdáleností a
v neposlední řadě hraje klíčovou roli pro některé méně rozvinuté regiony, kterým dokáže
zajistit spojení se světem a zasadit se tak o jejich rozvoj.
V současné době tak můžeme tvrdit, že všeobecnou vyspělost státu lze rozpoznat dle
kvality dopravní sítě. Ekonomicky silné státy 21. století disponují velmi kvalitními a
početnými dopravními cestami, jakož i souvisejícími službami. Důležitým faktorem však
nejsou jen dopravní cesty, ale i kvantita dopravy na nich probíhající. Česká republika má na
8

ZELENÝ, Lubomír a kol. Osobní doprava. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 154.
2007/339/ES: Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 25.
dubna 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy
na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě. [online]. [cit. 2. 3. 2018]
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32007D0339.
10
Dohody mezi EU a USA o letecké dopravě [online]. [cit. 15. 3. 2018]. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24483&from=EN.
9
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rozdíl od jiných států silné předpoklady velkého vytížení dopravních tras, a to díky své
neocenitelné poloze ve středu Evropy. Tento předpoklad se ještě umocnil vstupem našeho
státu do Evropské unie. Doprava je zároveň i významným zdrojem zaměstnaneckých pozic.
Dle předpovědi Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) bude v letectví v roce
2018 zajištěna práce pro 63 milionů osob.11 To vede k řadě investic a podpoře dopravního
sektoru ze stran vlád. Zatímco objemy dopravního sektoru mají každoročně vzestupnou
tendenci, investice do tohoto sektoru spíše stagnují. Mezi jednotlivé druhy12 dopravy jsou
rozděleny následovně:13
1. 66 % silniční doprava,
2. 23 % železniční doprava,
3. 5,5 % letecká doprava,
4. 3,5 % námořní doprava,
5. 1 % říční doprava.
Letecká přeprava v současnosti zaznamenává rapidní nárůst poptávky a uplynulý rok 2017
byl mimořádně úspěšný. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců zaznamenalo v uplynulém
roce prudký nárůst poptávky po osobní letecké přepravě. Oproti roku 2016 mluvíme o 7,6 %
zvýšení poptávky, což je vysoce nad průměrným ročním nárůstem, a další expanze je
očekávána i v letošním roce. Ještě výraznější nárůst však zaznamenal sektor letecké nákladní
přepravy, který rostl nejrychleji od roku 2010.14 Jedná se o jednoznačně nejlepší výsledek od
konce celosvětové finanční krize. IATA předpovídá pro rok 2018 výsledek 3,78 miliardy
přepravených osob a 52,7 milionů tun nákladu.15

1.2 Mezinárodní organizace v letecké přepravě
Svoji roli na poli tvorby právní úpravy v letectví mají i mezinárodní organizace.
V důsledku rychlého technického vývoje a nárůstu poptávky v letecké přepravě vyvstala
otázka potřeby rychlé regulace nově se objevujících jevů. Některým mezinárodním
organizacím tak bylo umožněno přijímat zvláštní předpisy převážně technického charakteru,

11

Value of Aviation [online]. [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.iata.org/policy/promotingaviation/Pages/index.aspx.
12
Pro rozdělení dopravy, respektive přepravy dle dopravních cest a prostředků jsou užívána různá označení,
v práci bude nadále užíváno spojení druh přepravy.
13
ZELENÝ 2007 op. cit., s. 24.
14
Air Cargo Posts Strongest First Half-Year Growth Since 2010 [online]. [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z:
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-08-02-01.aspx.
15
Value of Aviation [online]. [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.iata.org/policy/promotingaviation/Pages/index.aspx.

5

které budou schopny flexibilně reagovat na aktuální problémy v leteckém sektoru.16 Hlavní
úloha těchto organizací spočívá především v zajištění kooperace na mezinárodní úrovni a
unifikace a standardizace, která je nezbytným předpokladem bezpečného fungování letecké
dopravy.17 I mezi těmito organizacemi došlo v poslední době k řadě změn, kdy některé léta
existující organizace ukončily svoji činnost, a jiné naopak vznikly. Další výklad je proto
věnován současným mezinárodním organizacím, které mají jak na leteckou dopravu, tak na
její právní úpravu nemalý vliv. Předkládaný seznam zahrnuje pouze nejvýznamnější
organizace a je toliko seznamem příkladmým.
1.2.1 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
První významnou organizací je Mezinárodní organizace pro civilní letectví – ICAO.
Tato vládní organizace OSN se sídlem v kanadském Montrealu nahradila Zatimní organizaci
pro civilní letectví (PICAO). Založena byla v roce 1944 na Chicagské konferenci a její
základní zaměření obsahuje článek 44 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví.
Dle něj je cílem a předmětem organizace rozvíjet zásady a techniku mezinárodního létaní a
podporovat plánování a rozvoj mezinárodní letecké dopravy.18 ICAO je oprávněno
vypracovávat standardy a doporučení, jež mohou celkem flexibilně reagovat na soudobé
požadavky v leteckém sektoru. Zmíněné mezinárodní standardy a doporučení jsou součástí
příloh k Chicagské úmluvě, tzv. Annexů,19a jejich cílem je dosažení co největší možné
jednoty pravidel v letectví. Jelikož je v současnosti členem ICAO na 192 států20 včetně České
republiky, mají tyto standardy široký unifikační charakter. Další činnost ICAO spočívá ve
studiu problematiky spojené s hodnocením existujících úmluv a práci na nové
mezinárodněprávní úpravě. Výsledkem tohoto procesu jsou například Tokijská21 a Haagská22
úmluva, regulující nezákonné činy na palubě letadel, na které navázala v roce 1971
Montrealská úmluva.23 Organizace se rovněž věnuje monitoringu mezinárodní přepravy a
vydává statistiky o dynamice růstu poptávky a objemu mezinárodní letecké přepravy.

16

ČAPEK 2005 op. cit., s. 25.
PRŮŠA 2007 op. cit., s. 48.
18
Čl. 44 Chicagské úmluvy.
19
ČAPEK 2005 op. cit., s. 52.
20
Seznam členských států [online]. [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.icao.int/MemberStates/Member%20States.English.pdf.
21
Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla.
22
Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel.
23
Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví.
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1.2.2 Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA)
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců – IATA, je nejvýznamnější nevládní
organizací působící v oblasti letecké přepravy od roku 1945. Tato organizace sdružuje na 279
leteckých

společností24

(včetně

ČSA,

které

byly zároveň

zakládajícím

členem),

představujících zhruba 83 % podíl na veškeré letecké dopravě25 a usiluje o vytvoření a
zajištění řádných podmínek letecké dopravy. Organizace také spolupracuje s vládami
vybraných zemí ve snaze zajistit leteckému sektoru smysluplnou, vyváženou a účinnou právní
regulaci. Pro každý rok si rovněž stanovuje prioritní cíle v různých oblastech své činnosti,
kterých se snaží dosáhnout. Priority v oblasti práva pro nadcházející období představuje
především26 snaha o přijetí Montrealské úmluvy třemi z dvaceti států majících největší
přepravní nákladní trh a dosud úmluvu neratifikovaly, jakož i snaha o přijetí Montrealské
protokolu z roku 201427 pěti dalšími státy. Tento protokol doplňuje Tokijskou úmluvu z roku
1963 zabývající se kriminálními činy na palubě mezinárodních letů a k jeho účinnosti je třeba
ratifikace minimálně 22 státy. Zmíněný cíl všeobecně koresponduje se snahou leteckých
dopravců v co možná nejvyšší míře eliminovat tzv. unruly passengers (neukázněné cestující),
kteří pro letecké dopravce znamenají mimo jiné vyšší náklady. Mezi roky 2007 a 2015 bylo
hlášeno téměř 50 tisíc incidentů spáchaných takovými cestujícími. Nejčastějšími případy
provinění jsou obtěžování a užití násilí vůči palubnímu personálu či ostatním cestujícím.28
Organizace zároveň zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám regulace mezinárodní letecké
přepravy. K těm nejaktuálnějším patří zejména stanoviska k ochraně cestujících v případech
insolvence leteckého dopravce a v případě tzv. overbookingu.29
Obdobné postavení jako IATA měla v rámci Evropy tzv. AEA, neboli Asociace
evropských leteckých společností, která ukončila svou činnost ke konci roku 2016.30 Zánik
této organizace není jediným obdobným koncem organizace v leteckém sektoru. Ve stejném

24

Seznam členů [online]. [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.iata.org/about/members/Pages/airlinelist.aspx.
25
Fact Sheet IATA [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z:
http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-iata.pdf.
26
Pro přehled všech priorit viz IATA's Industry Priorities and Targets [online]. [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.iata.org/about/Pages/priorities.aspx.
27
Protocol to amend the convention on offences and certain other acts committed on board aircraft [online]. [cit.
2. 3. 2018]. Dostupný z: http://www.iata.org/policy/Documents/Montreal%20Protocol.pdf.
28
Unruly passengers [online]. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.iata.org/policy/consumer-paxrights/Pages/unruly-passengers.aspx.
29
O něm více v bodě 1.3.1.
30
EU-Airline-Verband löst sich auf [online]. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z: https://biztravel.fvw.de/luftverkehreu-airline-verband-loest-sich-auf/393/165698/4070.
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roce ukončila činnost i European Low Fares Airline Association (ELFAA), následně však
někteří její členové vstoupili do nově vznikající Airlines for Europe (A4E).31
1.2.3 Evropská konference civilního letectví (ECAC)
Srovnatelnou činnost jako ICAO ve světě vyvíjí v rámci Evropy Evropská konference
civilního letectví (ECAC) sdružující orgány státní správy civilního letectví převážné většiny
států evropského kontinentu. Tato mezivládní organizace usiluje o harmonizaci vládních
politik a postupů mezi členskými státy, jakož i o podporu dalšího rozvoje efektivního,
bezpečného a udržitelného rozvoje evropské letecké dopravy.32 ECAC vyvíjí svoji činnost
v několika oblastech. V právní oblasti například usiluje za pomoci vydávaných doporučení o
zkrácení časů potřebných na letištích pro splnění formalit zavazadel, cestujících i nákladu,
jakož i o férovější soutěž mezi leteckými dopravci EU a USA.33
1.2.4 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Relativně novou organizací je Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).
Členskou základnu této organizace založené v roce 2002 v současné době tvoří 28 států
Evropské unie a 4 státy stojící mimo ni (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island).
Organizace se zasazuje o zajištění nejvyšší možné společné úrovně ochrany občanů EU a
životního prostředí. Do její kompetence spadá certifikace, údržba a letová způsobilost letadel
a její zachování. Organizace spolupracuje se všemi leteckými úřady členských států,34 podílí
se na tvorbě legislativních návrhů EU a také sama vypracovává návrhy právních předpisů.
V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že aktuálně probíhají veřejná připomínková řízení
k návrhům na změnu některých předpisů EASA.35

1.3 Aktuální problémy a výzvy v letecké přepravě
V současné době tkví překážka dalšího rychlého růstu letecké přepravy především
v kapacitním nedostatku letišť, která pomalu přestávají stačit vývoji v této oblasti. Mezi další
problémy patří zejména nedostatek letištních drah a omezené množství odbavovacích míst.
Dále i vyhrazení části vzdušného prostoru pro jiné než komerční potřeby (typicky vojenské
31

Members of A4E [online]. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z: https://a4e.eu/airlines/.
About ECAC [online]. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.ecac-ceac.org/about-ecac.
33
ČAPEK 2005 op. cit., s. 59.
34
About EASA [online]. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.easa.europa.eu/the-agency/the-agency,
European Aviation Safety Agency (EASA) [online]. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/easa_en. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
[online]. [cit. 10. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.caa.cz/easa/zakladni-informace.
35
Notices of Proposed Amendment [online]. [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment.
32
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využití) a s tím spojené výškové omezení komerčních letů.36 Jedním z efektivních nástrojů
řešení některých problémů v letecké přepravě je rozdělení trhu pomocí aliancí leteckých
společností a codesharových smluv v rámci těchto aliancí uzavíraných.37 Nevýhodou letecké
přepravy je i výše nákladů potřebných na její uskutečnění, která je ze všech druhů přepravy
nejvyšší.38 Existenční problém pro řadu subjektů leteckého sektoru znamenala globální
ekonomická krize. Během ní došlo ke snížení zájmu o přepravu osob i nákladu a tento trend
měl velmi nepříznivé následky nejen pro řadu leteckých dopravců, kteří byli z důvodu
klesajícího zájmu nuceni ukončit svoji činnosti, ale i pro některé další společnosti poskytující
služby v oboru.39
Z environmentálního hlediska je na tom letecká doprava ze všech druhů dopravy nejhůře.
Na celkové míře znečištění životního prostředí se nepodílejí všechny dopravní prostředky
rovnoměrně, což je logické i vzhledem k míře jejich vytížení. Letecké dopravě patří
v pomyslném žebříčku dopravních znečišťovatelů třetí místo, s podílem téměř 11% na
celkové míře dopravního znečištění. Dopravní prostředky se na celkové výši znečištění
podílejí přibližně v tomto poměru:40
1. osobní automobily – 55,4 %,
2. nákladní automobily – 22,7 %,
3. letecká doprava 11 %,
4. železnice – 3,9 %,
5. autobusy – 1,6 %,
6. říční doprava – necelé 1 %.
Na jeden zaoceánský let dopravním letadlem se v průměru spotřebuje 60 tisíc litrů
leteckého paliva zvaného kerosen, což je množství odpovídající padesátileté spotřebě běžného
motoristy.41 V současné době čelí celý dopravní sektor četným regulacím a to především v
rámci Evropské unie. Tyto se v posledních letech soustředí především na produkci
výfukových plynů, které jsou podrobeny limitům, jež jsou pravidelně zpřísňovány. Proto je

36

ZELENÝ 2007 op. cit., s. 29.
Codesharovým smlouvám se autor věnuje více v části páté této práce.
38
NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P, KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 226.
39
Tamtéž.
40
ZELENÝ 2007 op. cit., s. 25.
41
Nová zelená letadla mají snížit spotřebu paliv a emise [online]. [cit. 4. 2. 2018]. Dostupné z:
https://technet.idnes.cz/nova-zelena-letadla-maji-snizit-spotrebu-paliv-a-emise-ppr/tec_technika.aspx?c=A070717_193451_tec_technika_vse.
37
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aktuální výzvou pro další rozvoj letecké přepravy i snižování emisí těchto plynů a celková
snaha o větší šetrnost k životnímu prostředí.
Otázka spotřeby a emisí výfukových plynů se dotýká především silniční dopravy, ale
právě v letecké dopravě nabývá dle autora zásadního významu. Výška, v které jsou plyny
vypouštěny, totiž způsobuje až čtyřnásobně větší zatížení životního prostředí než stejné
množství plynů vypuštěných u povrchu zemského.42 Na tuto výzvu odpovídá aktuální dohoda
odborníků z celého světa na standardech pro emise CO2 v letectví (Aircraft CO2 emissions
standard). Tyto standardy byly schváleny na půdě Mezinárodní organizace pro civilní letectví
v Montrealu a jsou účinné od 1. ledna tohoto roku (součást Annexu 16).43
1.3.1 Overbooking
Aktuální je v letecké přepravě i snaha o vznik nové regulace omezující dlouho
zavedenou praxi tzv. „overbookingu“ (někdy také „oversellingu“) neboli „překnihování“
umožňující leteckým dopravcům prodat více letenek, než činí kapacita letadla. Letecký
dopravce předem počítá s možností, že určitá část cestujících letenku zruší, nebo se nedostaví
k odbavení a uvolněná místa mohou využít jiní cestující, čímž dochází k efektivnějšímu
využití přepravní kapacity letadla a snižování cen letenek. Problém nastává, pokud se
k nástupu na palubu letadla oproti očekávání skutečně přihlásí více cestujících, než kolik činí
jeho kapacita.
V uplynulém roce se o publicitu „overbookingu“ postarala situace na letu číslo 3411
společnosti United Express, kdy letecký dopravce obsadil všechna místa v letadle, včetně těch
pro palubní personál. Po zjištění svého pochybení se zaměstnanci dopravce snažili nabídkou
firemních voucherů uvolnit potřebná čtyři místa. Nikdo z cestujících však na tuto nabídku
nepřistoupil, a tak byl dopravce nucen sám označit čtyři cestující, jež vyloučí z přepravy a jež
budou muset opustit letadlo proti své vůli. Letecký dopravce USA je dle tamních předpisů44
skutečně oprávněn v případech, ve kterých počet cestujících dobrovolně odstoupivších od své
rezervace není dostatečný, vyloučit z přepravy cestující i proti jejich vůli. Obdobné oprávnění
koneckonců přísluší i leteckému dopravci Evropské unie, kdy toto oprávnění zavedlo nařízení
ES č. 261/2004. Brutalita, s jakou však příslušníci bezpečnostních složek jednoho z pasažérů
vyvedli, rozvířila veřejnou debatu nad možným omezením praxe „overbookingu“.

42

Tamtéž.
ICAO Council adopts new CO2 emissions standard for aircraft [online]. [cit. 20. 2. 2018]. Dostupné z:
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-adopts-new-CO2-emissions-standard-for-aircraft.aspx.
44
Code of federal Regulation, Title 14, Chapter II, Subchapter A, Part 250, Section 250.5.
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Proti případné restrikci se však postavila IATA, která se vyslovila pro zachování
úpravy možnosti rezervace nadměrného počtu míst v současné podobě. Dle organizace přináší
„overbooking“ výhodu jak pro pasažéry, v podobě využití místa, jehož rezervaci někdo na
poslední chvíli zrušil, tak pro životní prostředí, které je šetřeno větší vytížeností letadla a s tím
spojeným menším počtem potřebných letů na přemístění určitého množství osob.45

1.4 Vymezení základních pojmů
Pro odstranění nejasností je pro další výklad nutno přiblížit některé pojmy, s kterými
se bude v dalších částech pracovat.
„Doprava“ je definována jako „Vlastní přemístění, proces charakterizovaný pohybem
dopravního prostředku po dopravní cestě.“46
Pojem „přeprava“ je ve svém užším pojetí výsledkem tohoto procesu. V širším slova
smyslu zahrnujeme pod pojem přeprava i činnosti, které jsou s tímto procesem spojeny. Jako
příklad lze uvést pojištění a meziskladování. V návaznosti na toto rozlišení dělíme i osoby
zúčastněné na přepravě na dopravce a přepravce. Dopravce je provozovatelem dopravy.
Subjekt, pro který se přeprava uskutečňuje, se nazývá přepravce. Přepravce je tak zákazník
dopravce (případně zasílatele či operátora).47
„Letecký dopravce“ („air carrier“) je „samostatná firma provozující letadla za účelem
přepravy cestujících, zboží a pošty za úplatu.“48 Pojmy skutečný a smluvní dopravce, jak je
přinesla Guadalajarská úmluva a následně převzala úmluva Montrealská, jsou dále vysvětleny
v části 5. Obdobně je i pojmu náklad poskytnuta definice v části 3 této práce.
Mezinárodní úmluvy v oblasti letecké přepravy nedefinují ani pojmy „odesílatel“ a
„smlouva o přepravě“. Pomoc proto přináší občanský zákoník v § 2555 odst. 1, když říká.
„Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z
místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné.“

45

Position Paper - Overbooking [online]. [cit. 15. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.iata.org/policy/consumerpax-rights/consumer-protection/Documents/position-paper-flight-overbooking.pdf.
46
ZELENÝ 2007 op. cit., s. 21.
47
ZELENÝ 2017 op. cit., s. 2.
48
Tamtéž, s. 161.
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2. Právní úprava mezinárodní letecké přepravy
Letecká přeprava je v současnosti realizována na základě velkého a mnohdy
nepřehledného množství právních předpisů. Vzhledem k silně mezinárodnímu charakteru
letecké přepravy má právní úprava zejména mezinárodní povahu. Přistoupením České
republiky k Evropské unii pro náš stát zároveň nabyla na významu právní regulace na unijní
úrovni. Pozornost je však třeba věnovat i úpravě vnitrostátní, která za účelem unifikace
mezinárodněprávní regulaci reflektuje a aplikuje na tuzemské podmínky.49 Proto i tato práce
dělí právní úpravu systematicky do tří částí dle výše zmíněného klíče.

2.1 Česká právní úprava
Jak již bylo řečeno výše, kvůli výraznému mezinárodnímu charakteru letecké přepravy
mají klíčový vliv především prameny mezinárodního a evropského práva. Česká právní
úprava se užije zejména v případech, které nejsou upraveny na unijní nebo mezinárodní
úrovni a to zejména ve vnitrostátní přepravě. Dále také pokud na vnitrostátní předpis bude
odkazovat mezinárodní smlouva, nebo na základě užití kolizních norem. Kromě níže
zmíněných závazných právních předpisů má Česká republika sjednané dvoustranné dohody o
letecké dopravě (leteckých službách) s celkem 92 státy.50
2.1.1 Zákon o civilním letectví
V oblasti tuzemského civilního letectví hraje dominantní roli zákon o civilním letectví
(zákon č. 49/ 1997 Sb.), tzv. letecký zákon. Letecký zákon reflektuje úpravu obsaženou
v Chicagské úmluvě a její ustanovení aplikuje na tuzemské podmínky.51 Ve svém § 102
stanovuje zákon pravomoc Ministerstva dopravy k vydávání prováděcích předpisů52 a
povinnost osob zúčastněných na civilním letectví dodržovat letecké předpisy, které jsou
v souladu s mezinárodními smlouvami a jsou součástí českého právního řádu. Mezi tyto
prováděcí předpisy řadíme i tzv. letecké předpisy řady “L“, které aplikují standardy a
doporučení ICAO na podmínky České republiky. Předmět úpravy je vymezen v § 1
předmětného zákona a zahrnuje zejména podmínky stavby a provozování letadel, podmínky
49

ČAPEK 2005, op. cit., s. 9.
Seznam leteckých dohod [online]. [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Letecka-doprava/Pravni-predpisy/Leteckedohody/seznam_leteckych_dohod_listopad_2017.pdf.aspx.
51
ČAPEK 2005, op. cit., s. 29.
52
Zákon o civilním letectví provádějí především: Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MD č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví
před protiprávními činy. Vyhláška MD č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě.
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pro činnost leteckého personálu, rozsah a podmínky ochrany letectví a rozsah a podmínky
výkonu státní správy.
2.1.2 Občanský zákoník
Druhým významným tuzemským právním předpisem pro oblast letecké přepravy je
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nacházející uplatnění zejména v závazkovém právu.
Úpravu přepravy nalezneme ve čtvrté části, dílu Závazky ze smluv o přepravě.53 Unifikace
soukromoprávních závazků se dotkla i této části a současný občanský zákoník přejímá úpravu
přepravy osob a věcí z obchodního zákoníku bez podstatných obsahových změn. To znamená,
že i nadále je úprava spíše rámcová s očekáváním podrobnějšího vymezení v rámci
podzákonných právních norem, tj. přepravních řádů a ve smluvních podmínkách jednotlivých
dopravců.54 Ustanovení § 2550 až 2585 obsahují základní úpravu přepravy osob a věcí,
přerušení přepravy, přepravného a také náhrady za škody na zásilce. Ta může být užita, pokud
je na základě kolizních norem či volby práva určen český právní řád za rozhodné právo. Jak
již bylo řečeno, mezinárodní úmluvy zpravidla neobsahují úpravu přepravní smlouvy, proto je
její úprava ve vnitrostátním právu významná. Úprava náložního listu, což je cenný papír, se
kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložního
listu, je nyní vyčleněna do zvláštního pododdílu. Ustanovení § 2927 až 2932, představují
vnitrostátní právní úpravu odpovědnosti leteckého dopravce za škodu.
2.1.3 Zákon o mezinárodním právu soukromém
Třetím důležitým právním předpisem je zákon o mezinárodním právu soukromém
(zákon č. 91/2012 Sb.). V mezinárodním právu soukromém se pro úpravu soukromoprávních
poměrů s mezinárodním prvkem užívá metody kolizní a metody přímé.55 Jelikož oblast
mezinárodní letecké přepravy je upravena především mezinárodními úmluvami, tedy přímými
normami upravujícími vzniklé soukromoprávní poměry přímo, bez nutnosti odkazu na
rozhodný právní řád, nenabývají kolizní normy (respektive kolizní metoda) v letecké přepravě
většího významu. Užito jich bude v situacích, které zatím nepodléhají unifikaci, nebo kde se
unifikace zatím z důvodu lepších forem regulace neuplatňuje.56
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Srov. Část 4, Hlava II, Díl 7. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ŠVESTKA, J: DVOŘÁK, J: FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 44 a následující.
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KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání, Plzeň,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 39.
56
PAUKNEROVÁ, M., Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě, 1. vyd. , Praha, Academia, 1985, s. 42.
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2.2 Evropská právní úprava
Přistoupení České republiky k Evropské unii znamenalo z hlediska práva přenesení
výkonu některých pravomocí na unii a vázanost unijním právním systémem.57 Právo EU
dělíme na právo primární a sekundární. Náplní primárního práva jsou zejména mezinárodní
smlouvy uzavírané členskými státy, tvořící základ fungování Evropské unie. Tyto smlouvy
mimo jiné umožňují EU, respektive jejím orgánům, přijímat pro státy závazné právní akty,
které tvoří sekundární právo. Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) přináší
výčet těchto aktů, kterými jsou - směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.58
Právní úprava letecké přepravy na evropské úrovni vyplývá především ze
sekundárního práva Evropské unie. Zásadní postavení mají nařízení, která jsou obecně
závazná, přímo použitelná a proto užívaná v případech potřeby celounijní regulace. Důležitou
roli zastává také Soudní dvůr Evropské unie, respektive jeho rozhodnutí, která několikrát
významným způsobem zasáhla do vymezení a výkladu některých ustanovení závazných
právních aktů. Nejvýznamnějšími právními akty Evropské unie regulujícími leteckou
přepravu jsou nařízení o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (č. 2027/97 ve
znění nařízení č. 889/2002) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004,
kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje
nařízení (EHS) č. 295/91.59
Z právního hlediska je zajímavé postavení Evropské unie, která je jako subjekt
uzavírající mezinárodní smlouvy i smluvní stranou Montrealské úmluvy. Střet mezi
ustanoveními mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je EU, a mezi nařízením je řešen
čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.60 Je tak stanovena aplikační přednost
mezinárodního práva před unijním sekundárním právem.61
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TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., MALENOVSKÝ, J., Právo Evropské unie, Praha, Leges, 2013, s. 55.
Tamtéž, s. 100 a 107.
59
Pro lepší přehlednost bude pro předmětná nařízení dále užíváno zkrácených tvarů, nařízení č. 2027/97 ve znění
nařízení č. 889/2002 a nařízení č. 261/2004.
60
Čl. 216 odst. 2 SFEU uvádí: „Dohody uzavřené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy“.
61
POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. Str.
221.
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2.2.1 Nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002
Původním impulsem pro přijetí nařízení č. 2027/97 byla nevyhovující situace limitů
odpovědnosti leteckých dopravců. Limity Varšavské úmluvy z roku 1929 byly na konci 90.
let již nedostačující, a tak docházelo k jejich rozdílné úpravě v rámci vnitřních leteckých trhů
jednotlivých států.62 O sjednocení požadavků v oblasti odpovědnosti se tak pokusila EU právě
nařízením o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.
Novelizované nařízení (nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002) provádí
Montrealskou úmluvu do práva EU, upravuje některá doplňující ustanovení a rozšiřuje jejich
užití na vnitrostátní leteckou dopravu členského státu.63 Nařízení stanovuje minimální výši
zálohové platby, která musí být pro případ smrti v souladu s nařízením vyplacena. Zálohová
platba musí mít hodnotu odpovídající minimálně 16 000 SDR na osobu a s jejím vyplacením
není spojováno uznání odpovědnosti dopravce.64 Nařízení rovněž obsahuje úpravu dodatečné
částky, kterou může dopravce vyžadovat v případech dle čl. 22. odst. 2 Montrealské úmluvy
(dále také „EU“). Ta se řídí tarifem pro dodatečné náklady, který je cestujícím sdělen na
požádání.65
2.2.2 Nařízení č. 261/2004
Druhým důležitým unijním aktem je nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu,
zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení nahradilo vcelku stručné nařízení Rady
(EHS) č. 295/91,66 které představovalo první snahu o úpravu letecké přepravy na unijní
úrovni. Zrušené nařízení stanovovalo ve svém článku 1 společná minimální pravidla pro
případy odepření letu cestujícím v důsledku tzv. overbookingu.67
Dle odůvodnění nařízení68 č. 261/2004 vytvořilo původní nařízení č. 295/91 základní
ochranu pro cestující, nicméně společenství by její úroveň mělo v rámci posílení práv
cestujících zvýšit. V návaznosti na tato ustanovení nařízení č. 261/2004

rozšiřuje svoji

působnost nejen na případy, kdy je cestujícím proti jejich vůli odepřen nástup na palubu
letadla, ale i případy zrušení a (významného) zpoždění letu. Zároveň došlo k rozšíření
62

POLÁČEK 2016 op. cit., s. 178 – 179.
Čl. 1 nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002.
64
Čl. 5 nařízení, srov. čl. 28 MÚ.
65
Čl. 3a nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002.
66
Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za
odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě.
67
O „overbookingu“ více v bodu 1.3.1.
68
Odůvodnění nařízení – body 3,4 a 5.
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působnosti nařízení jak na pravidelnou, tak i nepravidelnou leteckou přepravu.69 Nařízení se
za podmínek článku 3 odst. 2 vztahuje na:70
1. cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu a
2. cestující odlétající z letiště umístěného na území třetího státu na letiště umístěné na
území členského státu, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim
poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je provozující letecký dopravce
dopravcem Společenství.
Nárokům plynoucím z výše uvedených nařízení, jakož i plánované revizi posledně
jmenovaného, je věnován výklad v části čtvrté této práce.

2.3 Mezinárodněprávní úprava
Vzhledem k přeshraniční povaze letecké přepravy hrají prameny mezinárodního práva
pro danou oblast klíčovou roli. Základním pramenem mezinárodněprávní úpravy jsou
mezinárodní úmluvy. Další prameny tvoří mezinárodní obyčeje a standardy a doporučení
některých mezinárodních organizací.71
Předkládané mezinárodní úmluvy a jejich revize a doplňky netvoří kompletní výčet
mezinárodních ujednání týkajících se letecké přepravy, nýbrž jsou v této práci uvedeny pouze
úmluvy nejvýznamnější. Zároveň se práce nezabývá všemi úmluvami detailně, jelikož nejsou
hlavním předmětem této práce. Podrobně ale budou v následujících částech rozvedena
vybraná, pro cestující podstatná ustanovení těchto mezinárodních úmluv a související
rozhodnutí soudů.
2.3.1 Varšavský systém a Varšavská úmluva
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě z roku 1929,
tzv. Varšavská úmluva, je základním právním dokumentem tzv. Varšavského systému, jenž
zahrnuje soubor mezinárodních smluv, jež Varšavskou úmluvu během let pozměňovaly či
doplňovaly.72 Je zároveň první úmluvou pokoušející se unifikovat pravidla o mezinárodním
létání, často se mezi právními řády jednotlivých států lišící. Úmluva byla sjednána 12. října
1929 a v platnost vstoupila 13. února 1933. V České republice byla vyhlášena pod č. 15
69

Čl. 1 nařízení 261/2004 Sb. a HORNÍK, J., Evropská unie významně posílila práva cestujících v letecké
dopravě, s. 571.
70
Čl. 3. odst. 1 nařízení č. 261/2004.
71
Tyto prameny mají spíše marginální význam a nebudou dále předmětem této práce.
72
KUČERA, Zdeněk. PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav a kolektiv. Právo mezinárodního
obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 304.
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Sbírky zákonů a nařízení z roku 1935. Varšavská úmluva představovala první krok
k plánovanému globálnímu sjednocení leteckého práva soukromého73 a za více než 80 let své
existence si vydobyla všeobecnou akceptaci většiny států světa.
Varšavská úmluva (dále také „VÚ“) vymezuje rozsah své působnosti jak pozitivně, tak
negativně. Působnost úmluvy je dána v případech mezinárodní letecké dopravy osob,
zavazadel nebo zboží prováděné za úplatu či bezúplatně letadlem dopravního leteckého
podniku,74 a to včetně dopravy provozované státem či jinými právnickými osobami veřejného
práva.75 Z působnosti úmluvy je naopak vyňata doprava provozovaná na základě
mezinárodních smluv o přepravě poštovních zásilek76 a mezinárodní letecká doprava
prováděná leteckými podniky při prvních pokusech za účelem zřízení pravidelných leteckých
linií a doprava uskutečněná za mimořádných okolností mimo rámec normální činnosti
leteckého provozu.77 Varšavská úmluva zároveň sjednotila formu a náležitosti dopravních
dokumentů a stanovila následky jejich nedodržení. Dopravní dokumenty dle Varšavské
úmluvy jsou průvodka (zavazadla), nákladní letecký list (zboží) a jízdenka (osoby).
Odpovědnost leteckého dopravce je dle Varšavské úmluvy dána v případech smrti, zranění či
utrpění jiného poškození na těle cestujícího, jakož i zničení, ztráty nebo poškození zapsaných
zavazadel nebo zboží, a při zpoždění. Jsou však stanoveny okolnosti možné exkulpace
leteckého dopravce, jakož i limity odpovědnosti. Odpovědnost leteckého dopravce je
omezena 125 000 francouzskými franky na cestujícího při přepravě osob, 250 franky na 1
kilogram přepravovaného zboží při přepravě zavazadel a zboží, 5 000 franky u předmětů
opatřovaných cestujícím (nekryto průvodkou). Hodnota franku Poincaré, jako zúčtovací
jednotky užívané původní úmluvou, je vyjádřena 65,5 miligramy zlata o ryzosti 900/1000.
2.3.2 Haagský protokol
První revizi Varšavské úmluvy znamenal tzv. Haagský protokol, jehož přijetí bylo
podepsáno na konferenci v Haagu roku 1955. Varšavská úmluva a Haagský protokol tvoří dle
jeho článku XIX jediný dokument. To reflektuje i společný název užívaný pro oba tyto
dokumenty: „Varšavská úmluva změněná v Haagu roku 1955“ (VÚZH). Česká republika je
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POLÁČEK 2016 op. cit., s. 198.
Čl. 1 odst. 1 VÚ.
75
Za podmínek čl. 2 odst. 1 VÚ.
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rovněž signatářem78 tohoto protokolu přinášejícího změnu úpravy dopravních dokumentů,79
zrušení článku 21 VÚ, jakož i zvýšení limitu odpovědnosti leteckého dopravce při přepravě
cestujících a to z původních 125 000 na 250 000 franků Poincaré.80
2.3.3 Guadalajarská úmluva
Další rozšíření Varšavského systému přinesla Úmluva o sjednocení některých pravidel
o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, tzv.
Guadalajarská úmluva. Jejím primárním cílem nebylo vytvoření ucelené úpravy, nýbrž
doplnění chybějících či nejasných vztahů upravených Varšavskou úmluvou. Guadalajarská
úmluva rozlišuje mezi skutečným a smluvním dopravcem a rozšiřuje tak působnost Varšavské
úmluvy i na případy přepravy, která je prováděna dopravcem (tzv. skutečný dopravce)
odlišným od toho, který uzavírá přepravní smlouvu (tzv. smluvní dopravce). Odpovědnost
zmíněných dopravců řeší Guadalajarská úmluva tak, že skutečný dopravce je odpovědný jen a
pouze za tu část přepravy, kterou provedl, zatímco smluvní dopravce za celou přepravu.81
Žalobce může v souladu s článkem VII Guadalajarské úmluvy podat žalobu jak proti
smluvnímu, tak proti skutečnému dopravci, anebo proti oběma společně či zvlášť. Výše
zmíněné rozlišení dopravců je v současné době inkorporováno do páté části Montrealské
úmluvy.82 Guadalajarská úmluva dále rozšířila aplikovatelnost VÚZH i na charterové lety.83
Úmluva je platná od 1. května 1964 a součástí právního řádu ČSR se stala vyhláškou č.
27/1968 Sb. V současné době dosahuje počet smluvních států84 čísla 86.
2.3.4 Montrealské protokoly a Guatemalský protokol
Hlavní přínos Montrealské konference z roku 1975, jehož výsledkem bylo přijetí 4
dodatkových protokolů,85 spočívá v zavedení nové měnové a účetní jednotky, tzv. SDR
(Special Drawings Right).86 Tato jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu
a někdy i soukromého sektoru se odvozuje od průměrné hodnoty Amerického dolaru, Eura,
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Do právního řádu ČSR se protokol přijat vyhláškou (č. 15/1966 Sb.) ministra zahraničních věcí o Protokolu,
kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě
dne 12. října 1929.
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Japonského jenu, Britské libry a od konce roku 2010 i Čínské renminbi.87 Hodnota franku
Poincaré byla vyjádřena zlatým obsahem, který neustále podléhal kurzovním výkyvům zlata.
Odklon on franku ke stabilnější měnové jednotce byl tak dlouho žádanou změnou.88
Montrealská úmluva rovněž přejala tuto změnu a užívá jednotku SDR.
Guatemalský protokol, signovaný v Guatemala City v roce 1971, představuje další
pokus o rozšíření Varšavského systému. Protokol navyšuje limity odpovědnosti leteckého
dopravce a zavádí absolutní odpovědnost leteckého dopravce za škodu způsobenou
usmrcením či zraněním cestujících a to především jako výsledek dlouhodobé snahy USA o
rozšíření odpovědnosti leteckých dopravců. K dnešnímu dni však nenabyl platnosti ani
valného významu pro nízký počet ratifikujících států.89
2.3.5 Montrealská úmluva
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, tzv.
Montrealská úmluva, byla podepsána 28. května 1999 na konferenci v Montrealu a dle svého
článku 53 odst. 6 vstoupila v platnost90 4. listopadu 2003. Do současné doby k ní přistoupilo
již 131 smluvních států.91 Česká republika vyhlásila tuto úmluvu ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 123/2003. Úmluva nahrazuje tzv. Varšavský systém, zahrnující Varšavskou
úmluvu a její novelizace a doplňující úmluvy. Varšavská úmluva je však i nadále závazná pro
státy, které ji ratifikovaly, ale nejsou smluvním státem Montrealské úmluvy.
Původním cílem Varšavské úmluvy, odrážejícím se už v jejím názvu, bylo sjednotit
pravidla mezinárodní letecké dopravy. Tento cíl byl však výše zmíněnými změnami a doplňky
Varšavské úmluvy, které nebyly státy jednotně přijímány, znemožněn. Montrealská úmluva,
vycházející z Varšavské úmluvy a inkorporující některá ustanovení jiných dokumentů
Varšavského systému,92 tak v současné době představuje nejvýznamnější právní dokument
regulující leteckou přepravu, a to ačkoliv počet smluvních států stále nedosáhl počtu států
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ratifikujících Varšavskou úmluvu.93 Montrealská úmluva ve svých sedmi hlavách upravuje
především:
1. rozsah platnosti a vztah k ostatním dokumentům Varšavského systému,
2. náklad a odpovědnost leteckého dopravce při jeho přepravě, včetně přepravních
dokumentů a limitů odpovědnosti,
3. cestující, zavazadla a odpovědnost leteckého dopravce při jejich přepravě, včetně
přepravních dokumentů a limitů odpovědnosti,
4. kombinovanou přepravu a leteckou přepravu prováděnou jinou osobou, než je smluvní
dopravce,
5. procesní otázky, včetně určení soudní pravomoci.
Dle článku 1 Montrealské úmluvy se mezinárodní přepravou rozumí „jakákoliv přeprava,
při níž podle dohody mezi zúčastněnými stranami leží místo odletu a místo určení, ať již
dojde, nebo nedojde kde k přerušení přepravy nebo překládání, buď na území dvou smluvních
stran a nebo na území jedné smluvní strany, je-li stanovena zastávka na území jiného státu,
a to i když tento stát není smluvní stranou. Přeprava mezi dvěma místy na území jedné
smluvní strany bez dohodnuté zastávky na území jiného státu se pro účely této úmluvy
nepovažuje za mezinárodní přepravu.“94
Další části této práce se dotknou většiny významných ustanovení Montrealské úmluvy a
některým bude poskytnuto i detailnějšího výkladu.
2.3.6 Vzájemný vztah mezi dokumenty Varšavského systému
Vstupem Montrealské úmluvy v platnost bylo nahrazeno mnoho instrumentů
Varšavského systému pravidly Montrealské úmluvy, ovšem s účinností pouze pro ratifikující
státy. Dokud nezíská Montrealská úmluva všeobecnou akceptaci, různé instrumenty obsažené
v rámci Varšavského systému budou i nadále hrát signifikantní roli v řešení sporů o
odpovědnosti v mezinárodní letecké přepravě cestujících, nákladu a zavazadel.
Autoři Montrealské úmluvy se při její tvorbě zavázali zachovat základy pravidel
odpovědnosti Varšavského systému, aby tak uchovali platnost a použitelnost existujících
právních precedentů i na Montrealskou úmluvu. Pojmy jako „nehoda“, „zranění“, „operace
při nastupování a vystupování“, které byly předmětem téměř 70. letého vývoje rozhodovací a
93
94

Většina vyspělých států a trhů světa tak již učinila.
Čl. 1 odst. 2 MÚ.
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aplikační praxe soudů po celém světě, tak zůstaly pro aplikaci Montrealské úmluvy
nezměněny a slouží jako základ pro soudy při intepretaci pravidel odpovědnosti obsažených
v Montrealské úmluvě.95
Vzájemný vztah upravuje i článek 55 Montrealské úmluvy. Dle tohoto ustanovení
nahrazuje Montrealská úmluva ve státě, jenž úmluvu ratifikoval, veškeré dokumenty
Varšavského systému, jak jsou uvedené v odstavci 1.
2.3.7 Chicagská úmluva
Chicagská úmluva, celým názvem Úmluva o mezinárodním civilním letectví, byla
sjednána ke dni 7. prosince 1944 na Chicagské konferenci. Z této úmluvy neplynou pro
cestující žádná práva vůči dopravci. Jejím obsahem jsou především obecné zásady civilního
letectví jako státní příslušnost letadel, stanovení podmínek, která musí letadla splňovat a další.
Chicagská úmluva je doplňována o tzv. Annexy (dodatky). Význam pro obor mezinárodní
přepravy má mimo jiné pro Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), která byla
touto úmluvou ustavena. Současný počet smluvních států je 192.96 Na Chicagské konferenci
byly sjednány také tzv. letecké svobody.97
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3. Náklad a odpovědnost leteckého dopravce při jeho přepravě
Přepravu můžeme dle její povahy dělit na přepravu nákladní a osobní. V letecké
nákladní přepravě je obsahem závazku leteckého dopravce přepravit náklad z místa odeslání
do místa určení, zatímco v osobní letecké přepravě je obsahem závazku leteckého dopravce
přeprava cestujícího do místa určení.
Montrealská úmluva, stejně jako Varšavská úmluva, neposkytuje definici pojmu
náklad („cargo“). Pouze při vymezení rozsahu platnosti úmluvy stanovuje, že se úmluva
vztahuje na veškerou mezinárodní přepravu osob, zavazadel i nákladu, prováděnou letadlem
za úplatu.98 Toto ustanovení je vždy třeba vykládat ve spojení s článkem 2 MÚ, který až na
výjimky99 vylučuje z předmětného rozsahu přepravu poštovních zásilek. Pro „náklad“ jsou
v různých mezinárodních úmluvách užívány různé pojmy, nejčastěji „zboží“ a „zásilka“.100
O výklad pojmu „náklad“ ve vztahu k letecké přepravě se ovšem pokusila tuzemská i
zahraniční odborná literatura. Náklad ve smyslu Montrealské úmluvy zahrnuje dle zahraniční
literatury:101„Každý fyzický objekt schopný přepravy, kromě zavazadel, která podléhají vlastní
úpravě.“
Za náklad je dle české odborné literatury možno považovat: „Všechny věci schopné
přepravy, nikoli pouze obchodní zboží, s výjimkou obsaženou v článku 2 odst. 3 MÚ (poštovní
zásilky). Součástí přepravovaného nákladu jsou tedy i jeho obal, nicméně pod pojem náklad je
nutné zahrnout též věci či předměty bez hodnoty (popel), popř. tělesné pozůstatky. Součástí
nákladu tedy jsou jak kontejner, tak paleta, na níž je zboží uloženo.“102 Pod pojem náklad
však ani dle této definice nelze subsumovat zapsané zavazadlo, které má svou zvláštní úpravu.
Pojem „zásilka“ definují přepravní podmínky ČSA Cargo, kdy za zásilku označují:
„Jeden nebo několik kusů zboží, které jsou přijaty dopravcem nebo agentem k letecké
přepravě od jednoho odesílatele v jednom místě na jeden nákladní list a určeny jednomu
příjemci nebo agentovi v jednom místě určení.“103
Letecký nákladní list („Air Waybill“) je „důkazem o uzavření přepravní smlouvy, o
převzetí nákladu k přepravě a o podmínkách přepravy, které jsou v něm uvedeny.“ Letecký
98
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nákladní list není cenným papírem a může mít i elektronickou formu.104 V souladu s článkem
5 Montrealské úmluvy musí letecký nákladní list obsahovat vyznačení míst odletu a určení,105
jakož i druhu a hmotnosti nákladu.

3.1 Škody při přepravě nákladu
Při obou zmíněných kategoriích přepravy často dochází ke škodním událostem, a proto
se škody dělí podle povahy přepravy na škody způsobené na přepravovaném zboží (nákladu),
na zdraví či tělesné integritě přepravovaných osob a jiné další. Některé škody jsou však
příznačné pro obě kategorie přepravy. Mezi ty patří škody na dopravních prostředcích a škody
na životním prostředí.106 Existují i takové újmy, které nelze v rámci přepravního práva za
škody považovat. V případě letecké přepravy je typickým příkladem stres či psychická
újma,107 za které nelze dle Montrealské úmluvy požadovat náhradu.
Škody na přepravovaném zboží lze dělit dle vzniku na škody způsobené:
1. Ztrátou.
2. Zničením.
3. Poškozením.
4. Zpožděním.108
Odpovědnost dopravce ve všech čtyřech výše zmíněných případech je obecně dána u
všech druhů přepravy, ovšem vznik těchto škod, jakož i nároky z nich plynoucí, se mezi
jednotlivými druhy liší. Pro regulaci škod na přepravovaném nákladu v oblasti letecké
přepravy je klíčová Montrealská úmluva a především její článek 18. Ten stanovuje
odpovědnost leteckého dopravce za vniklou škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození
přepravovaného nákladu pouze za podmínky, že se událost škodu způsobující stala v průběhu
letecké přepravy. Poslední věta stanovuje časový úsek, ve kterém musí dojít k události
zakládající nárok na náhradu škody.
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3.1.1 Ztráta
Ztrátou zásilky (nákladu) se rozumí ztráta schopnosti dopravce s ní nakládat,
vykonávat nad ní kontrolu.109 Jedná se o případy, kdy letecký dopravce ztratí možnost se
zásilkou disponovat následkem krádeže, vydání neoprávněné osobě či v dalších obdobných
případech.110 Za ztrátu je považována i situace, kdy je náklad zničen a oprava již není možná
vůbec, či je neekonomická (náklady jsou vyšší, než hodnota zásilky). V takovém případě
mluvíme o totální ztrátě zásilky.
3.1.2 Zničení
Pod pojem zničení přepravovaného nákladu lze zahrnout dva případy. V prvním z nich
dochází k úplnému zničení samotné podstaty nákladu nebo změny na podstatu odlišnou
(prach). V druhém případě dochází ke změně podstaty nákladu do takové míry, že již nadále
neodpovídá svému původnímu účelu, ačkoliv samotná podstata zůstává (přepravovaná zvířata
cestou uhynou).111 Pokud má tedy zbylá část nákladu ještě nějakou hodnotu, zůstává při
posuzování zničení nákladu bez relevance za předpokladu, že již náklad jako takový nadále
nemůže sloužit k původnímu účelu (zásilka ovoce či zeleniny, kterou již nelze užít
k původnímu účelu, ale jen např. k nasycení dobytka).112
3.1.3 Poškození
Poškození přepravovaného nákladu znamená reálné zhoršení jeho stavu, tedy snížení
jeho kvality.113 Tuto nepříznivou změnu stavu nákladu lze dle vlivu na náklad dělit na
poškození vnitřní a vnější. Vnitřní poškození přepravovaného nákladu se může projevit
ztrátou chuti, zakalením, změnou skupenství. Vnější poškození pak především rozlitím,
rozbitím, zrezivěním, smíšením, mechanickým poškozením.114 Tyto projevy poškození bývají
formulovány i přímo v mezinárodních úmluvách.115
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3.1.4 Zpoždění
Zpoždění nastává při nedodržení smluveného času dodání nákladu. To zahrnuje
situace, kdy dopravce nedodá náklad včas, tedy v rámci sjednané či obvyklé dodací lhůty,
nebo ho nedodá vůbec. V případech, ve kterých není čas dodání sjednán, se za zásilku
zpožděnou považuje zásilka nedoručená v obvyklém čase. Prodlení nastává i v případech
včasného, ale ne řádného doručení zásilky. Důvody zpoždění s dodáním zásilky jsou
různorodé a patří k nim jak důvody právní (uvalené embargo), tak faktické (nehoda, technické
problémy).116

3.2 Doba odpovědnosti leteckého dopravce za přepravovaný náklad
Letecký dopravce je odpovědný za přepravovaný náklad, respektive za škody na něm
vzniklé (popř. též za následnou škodu), pouze po vymezenou dobu. Dojde-li ke škodě v této
době, lze uznat jeho odpovědnost. Proto je z hlediska úspěchu uplatněného nároku podstatné
vědět, které události lze do tohoto časového úseku zahrnout. Obecně je doba, během které je
dána odpovědnost leteckého dopravce, omezena na čas, kdy je náklad v péči dopravce.117
Doba péče dopravce zahrnuje dobu mezi převzetím nákladu ze strany dopravce a jeho
vydáním příjemci (až na stanovené výjimky). Musí se však jednat o převzetí nákladu za
účelem přepravy. Náklad může mít letecký dopravce u sebe i z jiných důvodů, jako je
například skladování, ale převzetí nákladu za tímto účelem nezakládá jeho odpovědnost dle
předmětného ustanovení.
Pro započetí doby odpovědnosti leteckého dopravce je rozhodný moment, kdy se
náklad fyzicky objeví na území letiště, respektive překoná hranice letištního areálu. Z toho je
nutno vyjmout případy, kdy letecký dopravce na základě smlouvy nebo dohody s odesílatelem
převezme náklad již mimo letištní areál. V takovém případě nastává počátek jeho
odpovědnosti převzetím nákladu, byť mimo území letiště.118
Článek 18 odst. 4 MÚ z doby letecké přepravy vylučuje dobu přepravy pozemní,
námořní nebo vnitrozemské vodní prováděné mimo letiště, a proto v této době není logicky
dána ani odpovědnost leteckého dopravce. To ale neplatí bez výjimky. Dojde-li k takové
přepravě při plnění smlouvy o letecké přepravě pro účely nakládání, dodání nebo překládání,
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bude dána vyvratitelná domněnka, že ke škodě došlo v průběhu letecké přepravy, ledaže bude
prokázán opak.119
Pro určení, zda úsek prováděný jiným dopravcem v rámci jiného druhu přepravy spadá
pod plnění smlouvy o letecké přepravě, bude rozhodné určení povahy této odlišné přepravy.
Pokud tato bude mít charakter, vzhledem k hlavní přepravě, pouze doplňkový, bude
považována za součást letecké přepravy a v případě vzniku škody bude dána odpovědnost
leteckého dopravce. V praxi se objevujícím případem je využití pozemní dopravy mezi
různými letištními areály, nacházejícími se typicky na území jednoho města, za účelem
započetí letecké přepravy z tohoto odlišného místa. V obdobných případech platí obecně
odpovědnost osoby, která zajišťuje dopravení nákladu k započetí letecké přepravy nebo jeho
odvoz z letiště. Ať už je tedy přeprava nákladu na letiště zabezpečováno odesílatelem,
příjemcem, nebo třetí osobou, je odpovědnost přičítána těmto subjektům, nikoliv leteckému
dopravci.120 Pokud však stejnou činnost zajišťuje letecký dopravce, bude za eventuální škody
odpovědný on.
Časovým rozsahem odpovědnosti leteckého dopravce za přepravovaný náklad a
aplikovatelností Montrealské úmluvy se zabýval i rakouský Nejvyšší soudní dvůr
v rozhodnutí z ledna roku 2011.121 V daném případě uzavřel odesílatel s dopravcem smlouvu
o multimodální přepravě. Náklad měl být po zemi dopraven z Rakouska na letiště Frankfurt a
odtud letecky do Spojených států amerických s tím, že odtud bude do místa určení pokračovat
opět po zemi. Náklad převyšující svou cenou 1 milion USD byl dle odesílatele zničen z
důvodu příliš vysoké teploty v celním skladu dopravní společnosti, nacházejícím se mimo
letištní areál. Žalobce dále tvrdil, že ze smlouvy vyplývá příslušnost rakouského soudu a že
není dána působnost Montrealské úmluvy, jelikož škoda nevyplývala z letecké přepravy. Spor
se dostal až k Nejvyššímu soudnímu dvoru, který mimo jiné uvedl, že leteckou přepravou se
dle Montrealské úmluvy rozumí doba, po kterou je náklad v péči dopravce a doba letecké
přepravy nezahrnuje pozemní přepravu prováděnou mimo letiště. Pokud k této přepravě
nicméně dojde v průběhu plnění smlouvy a pro účely nakládání, dodání nebo překládání, je
dána vyvratitelná domněnka, že ke škodě došlo v průběhu letecké přepravy. Jelikož škoda
vznikla během meziuskladnění ve skladu dopravce, je možné na daný případ aplikovat
Montrealskou úmluvu. Soud nakonec, stejně jako instance předcházející, neshledal svoji
příslušnost a žalobu odmítl.
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Čl. 18. odst. 4 MÚ.
SEDLÁČEK 2018 op. cit., s. 108-109.
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Usnesení rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 7 Ob 147/10h.
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3.2.1 Multimodální přeprava
Další v praxi často se objevující situací je užití jiného druhu přepravy ze strany
dopravce. Obecně má dopravce povinnost chovat se dle obsahu smlouvy mezi stranami
uzavřené. Užije-li bez souhlasu odesílatele jiný způsob přepravy (typicky nákladní nebo
železniční přepravu) pro celou nebo část přepravy, která měla být podle smlouvy mezi
stranami provedena letecky, považuje se tato jiná přeprava za přepravu leteckou.122 Toto
ustanovení Montrealské úmluvy má zásadní dopad na stanovení výše odškodnění. Uzavře-li
odesílatel s leteckým dopravcem přepravní smlouvu obsahující závazek leteckého dopravce
přepravit určitý náklad z jednoho místa do jiného a dopravce se bez souhlasu odesílatele a
tedy v rozporu s platně uzavřenou smlouvou rozhodne provést celou nebo část přepravy jiným
způsobem, (v praxi je nejčastější užití kamionové dopravy, a to především s vidinou ušetření
nákladů) bude letecký dopravce odpovědný, jako by byla provedena přeprava letecká a tedy
dle pravidel Montrealské úmluvy, nikoliv dle Úmluvy CMR, COTIF či dalších souvisejících
právních předpisů.
V těchto případech mluvíme o tzv. multimodální přepravě.123 Na rozdíl od unimodální
přepravy, během které je užito jediného dopravního prostředku či postupně více dopravních
prostředku téhož druhu (postupná doprava), je při multimodální přepravě užito více různých
dopravních prostředků, respektive kombinace několika druhů přepravy.124 Český právní řád
neobsahuje bližší definici či úpravu smlouvy o multimodální přepravě, rozhodným je tak
§ 2555 občanského zákoníku. Pro srovnání, například německý obchodní zákoník (HGB)
obsahuje poměrně komplexní úpravu smlouvy o multimodální přepravě v § 452 až 452d.125

3.3 Vyloučení a omezení odpovědnosti leteckého dopravce
Letecký dopravce se své odpovědnosti může v souladu s úmluvou zprostit. Důkazní
břemeno prokázání rozhodných skutečností leží na dopravci, který musí dokázat existenci
okolností vylučujících, či omezujících jeho odpovědnost, včetně příčinné souvislosti se
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Čl. 18 odst. 4 věta poslední MÚ.
K tomu viz Usnesení rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 7 Ob
147/10h. v textu výše.
124
RAMMING, Klaus: Hamburger Handbuch Multimodaler Transport. 1. Auflage, C.H. Beck, München, 2011,
s. 1.
125
K tomu více HARTENSTEIN, Olaf, REUSCHLE, Fabian. Handbuch des Fachanwalts Transport- und
Speditionsrecht, Carl Heymanns Verlag, 2011, 2. Auflage, s. 231 a následující.
123
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vznikem škody na přepravovaném nákladu. Dopravce neodpovídá za škodu vůbec, nebo jen
v omezeném rozsahu, pokud prokáže, že škoda nastala z těchto důvodů:126
1. vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalostí přepravovaného nákladu, nebo
2. vadným balením nákladu, které provedla osoba jiná než dopravce nebo jeho
zaměstnanci nebo agenti, nebo
3. válkou nebo následky ozbrojeného konfliktu, anebo
4. zásahem úředního orgánu provedeným v souvislosti s příchodem, odchodem
nebo tranzitem nákladu.
Především případ uvedený v bodu 2 je v praxi častým předmětem soudních sporů.
Montrealská úmluva, podobně jako další úmluvy regulující jiné druhy přepravy, nepřináší
bližší vymezení pojmu vadného balení a ani nestanovuje odpovědnost konkrétního subjektu
za balení přepravovaného nákladu. Obecně se za tuto osobu považuje odesílatel, který je
nejlépe obeznámen s povahou přepravovaného nákladu a je tak na něm, aby jej opatřil řádným
obalem. Dopravce se může zbavit odpovědnosti dle tohoto ustanovení za předpokladu, že není
původcem vadného balení. A contrario tak dopravce nemůže vyloučit či omezit svoji
odpovědnost, je-li osobou odpovědnou za balení nákladu.127
Podoba obalu se bude lišit dle očekávané složitosti přepravy a vždy ho bude nutné
uzpůsobit okolnostem konkrétní přepravy. Jiného balení bude třeba v případě krátké přepravy
bez překládky, jiného pak v případě náročné přepravy obsahující překládku či jinou složitou
manipulaci s nákladem. Nicméně ve všech případech je odesílatel povinen náklad opatřit
takovým balením, aby byl tento schopen odolat událostem pravidelně se při přepravě
vyskytujícím, a to včetně překládky a vykládky.128 Na druhou stranu se však již
nepředpokládá, že by měl náklad být opatřen takovým balením, aby byl schopen odolat
událostem, jež nejsou běžnými průvodními jevy dopravy, jako je vzplanutí, či promočení.129
Letecký dopravce má, stejně jako například dopravce silniční, právo uvést v leteckém
nákladním listu výhrady ke stavu obalu.
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Čl. 18 odst. 2 MÚ.
REUSCHLE 2011 op. cit., s. 248 a následující, SEDLÁČEK 2018 op. cit., s. 109-110.
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Tamtéž.
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Tamtéž.
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Uvedená problematika se stala i předmětem řízení Vrchního zemského soudu v
Koblenzi.130 V tomto soudním sporu požadoval dopravce zaplacení přepravného za leteckou
přepravu několika tisíc reklamních předmětů pro sportovní akci pořádanou na území
Německa. Část nákladu byla cestou z Číny, ač zabalena, promočena a nadále ji nešlo užít
k původnímu účelu. Odesílatel nákladu uplatnil vzájemnou žalobu a požadoval po dopravci
zaplacení stejné částky z důvodu poškození zásilky. V 1. stupni se obě strany dočkaly
úspěchu, když soud vyhověl nároku dopravcově v plném rozsahu a nároku odesílatele ve výši
odpovídající hodnotě poškozené části nákladu a vynaloženým nákladům. Dopravce se proti
rozhodnutí následně odvolal a požadoval úplné zamítnutí vzájemné žaloby. Odvolací soud
však dopravci nevyhověl s tím, že neunesl důkazní břemeno prokázání liberačních důvodů
uvedených v článku 18 odst. 2 písm. b) MÚ, které by ho zbavily odpovědnosti, nebo jeho
odpovědnost omezily. Dopravce prohrál spor, když nedokázal dostatečně prokázat, že škoda
na přepravovaném nákladu vznikla jako následek vadného balení ze strany odesílatele. Výše
náhrady škody byla v souladu s článkem 22 odst. 3 MÚ stanovena násobkem kilogramové
váhy a 17 SDR, tedy hodnotou před zvýšením na současných 19 SDR.
Dopravce se však kromě výše uvedeného způsobu může exkulpovat i dle článku 20
MÚ, který obecně stanovuje možnost zprostit se odpovědnosti ve všech případech, kdy byla
škoda způsobena (nebo k ní přispěla) nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím
osoby požadující náhradu v té míře, ve které taková nedbalost, protiprávní čin nebo
opomenutí škodu způsobily nebo k ní přispěly. V případech pozdního dodání přepravovaného
nákladu se může dopravce exkulpovat i za předpokladu úspěšného prokázání skutečnosti, že
on i jeho zaměstnanci nebo agenti udělali vše proto, aby škodu odvrátili, nebo že odvrácení
nebylo v jejich silách.131

3.4 Náhrada a její výše
Na rozdíl od české úpravy vnitrostátní přepravy stojící na principu neomezené
odpovědnosti, jsou téměř ve všech mezinárodních úmluvách o přepravě132 stanoveny limity
odpovědnosti dopravců mající zpravidla kogentní povahu.133 Úmluva CMR stanovuje
omezení odpovědnosti dopravce na 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy přepravovaného
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Usnesení Vrchního zemského soudu v Koblenzi (OLG Koblenz) ze dne 28. 3. 2011, sp. zn. 2 U 1296/09.
Čl. 19 MÚ.
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Dále také tzv. Hamburská pravidla, Haagská pravidla, Haagsko- visbyská pravidla a další.
133
SEDLÁČEK, Pavel. FLORIÁN, Michal. Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2017, s. 39.
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nákladu a Úmluva COTIF ve znění Přípojku CIM na 17 SDR. Výjimkou není ani letecká
přeprava a její úprava v Montrealské a Varšavské úmluvě.
Limitům odpovědnosti leteckého dopravce se obecně věnuje článek 22 MÚ. Pro
přepravu nákladu je rozhodující odstavec třetí, který omezuje odpovědnost dopravce
v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění na 19 SDR za kilogram hrubé váhy
přepravovaného nákladu. Limitací náhrady odpovídající 19 SDR se Montrealská úmluva
vyslovuje ve prospěch finanční náhrady a stojí tak v protikladu současné úpravě náhrady
škody v českém občanském zákoníku. Ten stanovuje primární formou náhrady uvedení do
předešlého stavu. Škoda v penězích se hradí pouze v případech, kdy to žádá poškozený, nebo
není-li uvedení v předešlý stav dobře možné.134 Limity článku 22 MÚ je nutno chápat jako
limity představující maximální výši, do které letecký dopravce musí náhradu poskytnout.
Nevylučují tak případné svobodné rozhodnutí odpovědného dopravce vyplatit vyšší
odškodnění.
Limity odpovědnosti upravuje i Varšavská úmluva. Jelikož Česká republika
neratifikovala Montrealský protokol č. 4 revidující Varšavskou úmluvu, řídí se náhrada
v dotčených případech zněním před touto změnou. Náhrada tak není limitována dle klasické
metody SDR/ kilogram váhy, nýbrž 250 franky Poincaré za kilogram hrubé váhy nákladu.
Ačkoliv aktuální regulace a soudní rozhodnutí v letecké přepravě směřují spíše
k rozšíření odpovědnosti leteckých dopravců a zvyšování limitů odpovědnosti, nastává
v případě odpovědnosti za náklad situace odlišná. Otázka rozsahu odpovědnosti leteckého
dopravce je v případě odpovědnosti za přepravovaný náklad značně zúžena. Byť by ke škodě
došlo jednáním nebo opomenutím dopravce, jeho zaměstnanců nebo agentů učiněným
úmyslně se záměrem způsobit škodu nebo z nedbalosti s vědomím, že ke škodě
pravděpodobně dojde, nedochází k tzv. prolomení limitu odpovědnosti a letecký dopravce je
stále odpovědný za způsobenou škodu jen do výše 19 SDR za kilogram hrubé váhy
přepravovaného nákladu.135 Jelikož ustanovení o prolomení limitů odpovědnosti v případech
způsobení škody vlastním úmyslným jednáním (nebo nedbalostí) dopravce se objevují napříč
všemi druhy přepravy,136 mluvíme při jejich absenci ve vztahu k nákladu v letecké přepravě o
absolutní omezené odpovědnosti leteckého dopravce.137
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Ustanovení § 2951 zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 22 odst. 5 MÚ.
136
Stejná ustanovení se objevují v rámci úmluvy CMR, COTIF a dalších.
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K tomu viz HARTENSTEIN 2011 op. cit., s. 571.
135

30

Aktuálně lze v mnoha státech sledovat snahu odesílatelů, ale i soudů o prolomení
limitované odpovědnosti leteckého dopravce za poškození, zničení či ztrátu nákladu. Tato
snaha se projevuje jednak vynětím dané přepravy z rozsahu působnosti Montrealské úmluvy,
jednak užitím zvláštních přepravních podmínek.138,139
V rámci platné vnitrostátní právní úpravy je možné uvažovat i o náhradě ceny zvláštní
obliby dle § 2969 odst. 2 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení je škůdce povinen
nahradit poškozenému cenu zvláštní obliby, pokud věc poškodí ze svévole nebo škodolibosti.
Dále je nutné, aby měl poškozený k věci zvláštní vztah, který plyne právě z této konkrétní
věci (rodinná alba, dar po zesnulém). V případě vzniku škody na nákladu obsahujícím
obdobné předměty tak může být dopravce povinen k náhradě ceny zvláštní obliby, pokud věc
poškodí ze škodolibosti či svévole. Povinnost k náhradě ceny zvláštní obliby může být v
souladu s § 2578 občanského zákoníku zakotvena i v přepravních řádech nebo přepravních
podmínkách.140
3.4.1 Rozšíření odpovědnosti leteckého dopravce
Výslovnou úpravou odpovědnosti leteckého dopravce v článku 18 MÚ se odesílateli,
popřípadě příjemci dostává v případě úspěšného uplatnění nároku práva na odškodnění a
posiluje se tak právní jistota v těchto vztazích. Kromě omezení odpovědnosti leteckého
dopravce lze mluvit i o jejím rozšíření. Vzhledem ke kogentní povaze ustanovení o limitech
odpovědnosti nejsou v případě neochoty leteckého dopravce možnosti rozšíření odpovědnosti
příliš rozsáhlé a ideálním řešením tak zůstává sjednání pojištění nákladu odesílatelem.141
V případě

Montrealské

úmluvy

se

omezení

vázané

kilogramovou

váhou

přepravovaného nákladu neužije v případech dle věty druhé článku 22 odst. třetího a pro tyto
případy bude dopravce povinen k náhradě až do výše udané částky, ledaže prokáže, že je tato
částka vyšší než skutečný zájem odesílatele na dodání. Úmluva tak reflektuje situace, ve
kterých stanovené odpovědnostní limity zkrátka nemohou stačit a umožnuje jejich prolomení.
Předpokladem tohoto prolomení je jednak zvláštní prohlášení o zájmu na dodání do místa
určení, které odesílatel musí učinit v době předání nákladu dopravci, jednak zaplacení
příplatku, je-li vyžadován. Stejné ustanovení obsahuje i Varšavská úmluva142 a úmluvy
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SEDLÁČEK 2017 op. cit., s. 73.
Srov. rozsudek německého Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. I ZR 194/08. Nebo
Vrchního zemského soudu ve Stuttgartu (OLG Stuttgart) ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 3 U 116/09.
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SEDLÁČEK 2017 op. cit., s. 33.
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Čl. 22 VÚ.
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regulující jiné druhy přepravy.143 Zvláštní prohlášení o zájmu na dodání je odesílatel oprávněn
uvést v leteckém nákladním listě za předpokladu, že zaplatí dohodnutý příplatek, čímž
leteckému dopravci jasně projevuje svůj zvýšený zájem na včasném a řádném dodání
přepravovaného nákladu. Učiní-li odesílatel toto prohlášení a zaplatí-li případný příplatek,
bude letecký dopravce odpovídat i za škody přesahující úmluvou stanovený limit (budou-li s
jistotou prokázány), a to až do výše částky udaného zájmu na dodání.
Montrealská úmluva však přináší možnost sjednat s dopravcem vyšší limity vztahující
se na přepravní smlouvu, ba dokonce jejich úplné vyloučení a stanovení neomezené
odpovědnosti.144 Smluvní ujednání stanovující nižší limity či snad žádné limity, prohlašuje
úmluva za neplatná a právně neúčinná.145
3.4.2 Uplatnění nároku na náhradu škodu
Podmínky uplatnění nároku se liší dle druhu škody na nákladu a řídí se ustanoveními
Montrealské úmluvy, respektive Varšavské úmluvy v případech států, jež Montrealskou
úmluvu neratifikovaly.
S případy ztráty a zničení přepravovaného nákladu nespojuje Montrealská úmluva
žádné lhůty k uplatnění nároku. Opačná situace nastává jednak v případě poškození nákladu,
kdy je oprávněný povinen uvědomit dopravce neprodleně po zjištění škody, nejpozději
však do 14 dnů od převzetí nákladu, jednak v případech zpoždění, kdy musí být reklamace
provedena nejpozději do 21 dnů od předání nákladu příjemci k dispozici.146 Jelikož převzetí
zásilky osobou oprávněnou bez oznámení reklamace má povahu důkazu prima facie o předání
nákladu v dobrém stavu a v souladu s přepravním dokladem,147 jsou obě reklamace ze strany
poškozeného učiněné v písemné formě nezbytným předpokladem úspěchu ve věci.
S nedodržením lhůt pro reklamaci spojuje Montrealská úmluva ztrátu přípustnosti žaloby, s
výjimkou případů podvodu ze strany dopravce.148
Otázka aktivní a pasivní legitimace je pro všechny předmětné druhy škod řešena
obdobně a náleží dle dispozičního oprávnění odesílateli a příjemci.149 Jedná se o případ tzv.
duplicitní legitimace, kdy se může náhrady oprávněně dožadovat odesílatel i příjemce.150
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Pasivní legitimace náleží leteckému dopravci, respektive leteckým dopravcům v případech a
za podmínek článku 36 MÚ (postupná doprava).
Žaloba na náhradu škody musí být, pod následkem promlčení práva na náhradu, podána
ve lhůtě dvou let:151
1. ode dne příletu na místo určení, nebo
2. ode dne, kdy letadlo přiletět mělo, nebo
3. ode dne, kdy došlo k zastavení dopravy.

151

Čl. 35 MÚ.
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4. Cestující a odpovědnost leteckého dopravce při jejich přepravě
Druhou kategorií přepravy je přeprava osobní (cestujících). Kvůli stále nízké
povědomosti cestujících o jejich právech se bude v následující části možno seznámit
s obsáhlou úpravou práv a povinností jak cestujících, tak leteckých dopravců. V první části
bude výklad věnován odpovědnosti dopravce za usmrcení a zranění cestujících, v druhé pak
ostatním případům škodních událostí v letecké přepravě. Úprava zavazadel však nebude
obsahem následujícího komentáře.

4.1 Odpovědnost za usmrcení a zranění cestujících
Aktuálním tématem letecké přepravy je otázka rozsahu odpovědnosti leteckého dopravce
za usmrcení a zranění cestujících. Právní základ této odpovědnosti leteckého dopravce
obsahuje Montrealská úmluva v hlavě III. Článek 17, jenž tuto hlavu uvozuje, odpovídá svým
obsahem článkům 17 a 18 Varšavské úmluvy.152
Článek 17 odst. 1 MÚ stanovuje odpovědnost leteckého dopravce za škodu nastalou tím,
že došlo k usmrcení nebo zranění cestujícího a to pokud se nehoda, která toto usmrcení nebo
zranění způsobila, stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování
do letadla nebo vystupování z něho.
Základní předpoklady odpovědnosti leteckého dopravce tedy jsou:
1. existence škody, která je následkem usmrcení či zranění cestujícího,
2. jejichž přímou příčinou je nehoda,
3. která se stala na palubě letadla, nebo v průběhu jakýchkoliv operací během
nastupování a vystupování.
Pokud by jakýkoli z těchto předpokladů nebyl naplněn, nelze uznat odpovědnost
leteckého dopravce. Jestliže pojmu usmrcení není třeba poskytovat jakýkoliv podrobný
výklad, zaslouží si pojem zranění zevrubnějšího vymezení. Pod zraněním („bodily injury“)
cestujícího je třeba chápat případy tržných ran, zlomenin, popálenin, vymknutí a další.153
Existují však i újmy, které nelze kvalifikovat jako zranění dle článku 17 MÚ. Bude se jednat
především o úlek, nervozitu, strach, úzkost a další psychické projevy, ke kterým během letu u
řady lidí pravidelně dochází. Jejich výčet bude téměř nekonečný a hranice budou existovat
152
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pouze v mysli stěžovatele.154 V těchto případech není dána odpovědnost leteckého dopravce a
náhradu utrpěných psychických škod nelze po dopravci úspěšně vymoci.155
Během Montrealské konference v květnu roku 1999 bylo řadou delegátů navrženo, aby i
psychické škody spadaly pod pojem zranění. Ovšem silně proti byli zástupci IATA, a to
především z důvodu pochybností o prokazatelnosti tak subjektivní věci, jakou je psychická
újma.156 Lze samozřejmě nalézt i výjimky. Soud ve věci Ehrlich v. American Airlines, Inc., 157
rozhodl, že utrpěné psychické škody přímo vyplývající z fyzické újmy spadají pod pojem
„zranění“ a lze za ně vymáhat náhrada.158 Zmiňované rozhodnutí navázalo na některá starší
rozhodnutí159 a společně rozšířily pojem zranění o psychické škody přímo vyplývající
z tělesného poškození.160
4.1.1 Pojem „nehoda“ ve smyslu článku 17 Montrealské úmluvy
Nepříliš detailní vymezení pojmu „nehoda“ (v originálním textu Montrealské úmluvy
„accident“) zavdalo námět výkladům mnohých zahraničních komentářů a odborných
publikací k Montrealské úmluvě. Pojem „nehoda“ není v různých právních systémech
vykládán vždy shodně, a proto zde hraje důležitou roli judikatura. Právě četná soudní
rozhodnutí tento pojem v čase formovala a stále formují. Zavedenou a obecně přijímanou
definici přinesl Nejvyšší soud Spojených států amerických v případu Air France vs. Saks.161
Soud v tomto rozhodnutí vyložil pojem „nehoda“ dle článku 17 Varšavské úmluvy jako
nečekanou nebo neobvyklou událost či dění vzniklé nezávisle na cestujícím (v anglickém
originále "an unexpected or unusual event or happening that is external to the passenger“).
Je však nutno zohlednit, že usmrcení nebo zranění cestujícího není nehodou ve smyslu
článku 17 Montrealské úmluvy. Dopravce je odpovědný za příčinu tohoto zranění nebo
usmrcení (nehodu). Jelikož v každém individuálním případě bylo třeba určit, zda lze danou
událost subsumovat pod tento pojem, vznikl četnými výklady demonstrativní výčet situací,
které jsou v letecké přepravě považovány za nehodu.
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Existující soudní praxe považuje za nehody především:162
1. pád cestujícího z letadla po odpojení pohyblivých schodů,
2. silné turbulence během nepříznivého počasí,163
3. odmítnutí posádky přesadit cestujícího na jeho žádost ze zdravotních důvodů,
4. pád zavazadla na cestujícího,
5. popálení cestujícího horkými nápoji či jídlem,
6. únos letadla,164
7. pád cestujícího, jemuž byl letuškou nepřiměřeně podáván alkohol, na jiného
cestujícího,
8. teroristický útok,165
9. hrozbu bombovým útokem.166
Na druhé straně jsou judikaturou definovány i případy, které nejsou považovány za
nehodu („accident“) dle článku 17 MÚ a za které letečtí dopravci neodpovídají. Těmi jsou
zejména:167
1. zdravotní důsledky vyplývající z délky letu,
2. rutinní změny tlaku kabiny způsobující zdravotní problémy,168
3. alergické reakce na dezinfekční a jiné prostředky užité v letadle,
4. infarkt myokardu,169
5. náročná prohlídka cestujících, jako součást běžné předletové procedury.170
Předmětný výčet situací však nelze chápat absolutně. Každý jednotlivý soud a každý
příslušný senát může mít na rozhodovaný případ odlišný názor. Proto se ke každé
162
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z uvedených situací mohou objevovat i odlišně znějící rozhodnutí, která však budou víceméně
ojedinělá a v praxi považovaná za raritní, nenarušující vcelku ustálenou soudní praxi.
Méně časté, ale přeci jen se objevující, útoky a agresivní chování na palubě letadel
obecně také nespadají pod pojem „nehody“, ledaže se na nich podílí palubní personál. Soud se
ve věci Brandi Wallace v. Korean Air171 zabývával otázkou, kam až sahá odpovědnost
leteckého dopravce v případě sexuálního útoku. Odvolací soud zde, na rozdíl od soudu 1.
instance, který odmítl subsumovat událost pod pojem „nehoda“, uznal odpovědnost leteckého
dopravce za sexuální napadení mladé ženy. Brandi Wallace cestovala na nočním letu Korean
Air ze Soulu do Los Angeles. Po vzletu žena usnula a po probuzení v potemnělém letadle
zjistila, že muž sedící na vedlejším místě jí rozepnul pásek i kalhoty a dotýká se jí na
intimních místech. Žena se začala bránit, dostala se ze svého sedadla a informovala o celé
situaci palubní personál, který ji na zbytek letu usadil do jiné části letadla. Po přistání byl muž
zatčen. Soud shledal celou událost jako nečekanou a neobvyklou, která je rizikem letecké
přepravy a uznal odpovědnost leteckého dopravce.
4.1.2 Doba odpovědnosti leteckého dopravce
Aby mohla být uznána odpovědnost leteckého dopravce, musí k nehodě dojít v ne
zcela jasně vymezeném časovém úseku, který upravuje článek 17 MÚ. K nehodě způsobující
smrt nebo zranění musí dojít „na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při
nastupování nebo vystupování.“172
Určení, zda se cestující v době nehody nacházel v procesu nastupování nebo
vystupování, bude vždy záležet na konkrétním posouzení soudu. Stejně jako v případě pojmu
„nehoda“ byla i zde za dobu platnosti Montrealské úmluvy formulována řada situací, které
jsou obecně uznávány za operace při nastupování nebo vystupování. Posouzení jednotlivých
událostí se však může lišit, a to zejména mezi soudy různých států.
Obecně uznávaným soudním rozhodnutím poskytujícím výklad slovnímu spojení
„operace při nastupování“ je Day v. Trans World Airlines, Inc.,173 Soud v komentovaném
případě řešil odpovědnost leteckého dopravce za zranění a usmrcení cestujících následkem
teroristického útoku, který se odehrál v odletové hale letiště v Athénách. Soud odmítl
argumentaci letecké společnosti, že proces nastupování („embarking“) by neměl zahrnovat
dobu, kdy se cestující nachází v prostorách odletové haly. Dopravce se dále bránil tím, že by
171
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měl proces nastupování počínat nejdříve tehdy, kdy cestující vkročí do odletové brány
v úmyslu nastoupit do letadla. Soud vyjádřil názor, že situace, ve které se cestující nacházeli
v době útoku, lze již podřadit pod pojem operace při nastupování. Cestující v době útoku
dokončili prakticky všechny procedury, jež jsou vyžadovány před nástupem do letadla. Prošli
pasovou kontrolou, odbavili svá zavazadla a pohybovali se v prostoru vymezeném pro
cestující chystající se k nástupu na palubu.
V souladu s níže popsaným tzv. tripartitním testem soud rozhodl, že v době utrpění
zranění jednali cestující na jasný povel zaměstnanců leteckého dopravce, kteří po ohlášení
výzvy k nástupu na palubu letadla seřadili cestující před odletovou bránou a tím vytvořili
jasně oddělenou skupinu lidí, která se do té doby volně pohybovala po odletové hale a byla
promíchána s cestujícími jiných aerolinií. Tato oddělená skupina, čekající (činnost) na let
žalovaného dopravce číslo 881 v teritoriu vymezeném dopravcovými zaměstnanci (místo),
podléhala kontrole dopravcových zaměstnanců.
Stejný útok v Athénách byl i předmětem řízení ve věci Evangelinos v. Trans World
Airlines, Inc.174 V souladu se závěry případů Evangelinos a Day je za počátek doby
nastupování považována chvíle, ve které se cestující prvně prezentuje dopravci v odletové
hale za účelem odbavení se. Doba odpovědnosti leteckého dopravce však může být následně
přerušena po časový úsek, kdy se cestující stanou tzv. volnými agenty volně se pohybujícími
po odletové hale („free agents roaming at will through the terminal“), až do doby, kdy jsou
opět od ostatních odděleni a požádáni, aby pokračovali v aktivitách majících povahu
prerekvizit k nástupu na palubu letadla.
Soud ve věci Day pro rozhodnutí otázky, zda byl cestující během nehody v procesu
nastupování, užil tzv. tripartitní test. Test je založen na 3 hodnotících faktorech:
1. činnost cestujícího – co cestující v době nehody dělal,
2. poloha – kde se nehoda udála a kde se v této době nacházel cestující,
3. kontrola - stupeň kontroly leteckého dopravce nad cestujícími v době nehody.
Test byl později přejat dalšími soudy, jež jej aplikovaly při posouzení, zda se zranění nebo
usmrcení cestujícího událo během operací při nastupování nebo vystupování. Test sám byl
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několikrát pozměněn a ve světle dalšího rozhodnutí Buonocore175 obsahoval následně až čtyři
rozhodné faktory.
Soudní praxe vytvořila i zde příklady situací, které lze považovat za součást procesu
nastupování:176
1. smrt následkem teroristického útoku během čekání před odletovou bránou,177
2. pád z autobusu dopravujícího cestující od letištní haly k letadlu,178
3. pád ze schodů při nastupování do letadla.
Občas však dochází i k situaci, kdy smrt nebo zranění nastane až delší dobu po nehodě.
Myslitelné jsou případy přeživších letecké katastrofy, kteří podlehnou zranění až během
hospitalizace po havárii. Zajímavé jsou i situace, kdy se zranění utrpěné během počátečního
letu, projeví až o několik hodin později, na palubě letu navazujícího. Dle mínění autorova
bude v těchto případech složité prokázat, že zranění je skutečně následkem události, která se
stala na palubě předešlého letu.
Stejně jako u nehody platí, že soudní rozhodnutí se mohou i výrazněji lišit v závislosti
na zemi, případně kontinentu. Zároveň jsou dle autora některá rozhodnutí, ve kterých soudy
shledaly mnohdy až zarážející situace za proces nastupování a vystupování, a za které byli
letečtí dopravci uznáni odpovědnými, stěží udržitelná a představují přílišné zatížení leteckého
dopravce.
Při rozhodnutích, zda se cestující v době nehody nacházel v procesu vystupování
(„disembarking“), mají soudy tendenci rozhodovat dle stejných kritérií jako v případě
nastupování. I zde jsou rozhodujícími faktory místo a činnost cestujícího a kontrola
zaměstnanců dopravce. Pro pochopení, které situace lze subsumovat pod pojem operace při
vystupování, existuje nesčetná judikatura.179 Obecně přijímaným názorem však je, že
cestující, který fyzicky opustil letadlo, vstoupil do příletové haly a je na cestě k výdeji
zavazadel, východu či imigračnímu oddělení, už není v procesu vystupování ve smyslu článku
17 Montrealské úmluvy.180
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Jak uvedeno výše, ne všechny soudy budou vždy tento převažující názor časového
vymezení procesu vystupování aplikovat. Ve věci

Bunis vs. Israir181 byla americkým

federálním soudem uznána odpovědnost dopravce za pasažérovo náhlé srdeční selhání.
Cestující po vystoupení neúspěšně žádal zaměstnance dopravce o kolečkové křeslo, které by
mu pomohlo dostat se do příletové haly. Protože mu nebylo vyhověno, vydal se stěžovatel
vyzvednout si svoje zavazadla bez kolečkového křesla. Soud uznal odpovědnost dopravce i
v tomto případě, kdy za „nehodu“ shledal neschopnost zaměstnanců poskytnout kolečkové
křeslo, což vedlo k srdečnímu selhání a pohyb od příletové brány označil soud za proces
vystupování. Fakt, že infarkt nastal až po fyzickém opuštění letadla v prostorách
mezinárodního terminálu, nevyjímá případ z aplikovatelnosti Montrealské úmluvy.
4.1.3 Náhrada a její výše
Základním ustanovením pro stanovení náhrady a její výše je článek 21 odstavec 1.
MÚ, který stanovuje limity odpovědnosti leteckého dopravce a to v přímé návaznosti na
článek 17 MÚ.
Pro stanovení výše odškodnění je rozhodné, zda způsobená škoda přesahuje částku
113 100 SDR či nikoliv. Ke zvýšení limitu z původních 100 000 SDR na současnou hodnotu
došlo v roce 2009, s účinností k 1. lednu 2010. Pravomoc k úpravě výše limitů náleží
v souladu se zněním úmluvy182 Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.
4.1.4 Škody nepřesahující částku 113 100 SDR
Článek 21 odstavec 1 MÚ neumožňuje leteckému dopravci zprostit se odpovědnosti za
škody vzniklé usmrcením či zraněním cestujících, pokud tyto škody nepřesahují na každého
cestujícího částku 113 100 SDR. Vznik škody v určité výši dokazuje osoba oprávněná, pokud
se jí navíc podaří prokázat i škody přesahující tuto částku, bude letecký dopravce odpovědný i
za ně.
4.1.5 Škody přesahující částku 113 100 SDR
A contrario k výše uvedenému existuje možnost, aby se dopravce exkulpoval
v případě škod převyšujících 113 100 SDR. V případě neuplatnění či neprokázání těchto
exkulpačních okolností a naopak prokázání škody ze strany žalobce, bude odpovědnost
dopravce prakticky neomezená, přičemž vyvstává logická otázka, v jakých mezích se mohou
náhrady pohybovat u enormně bohatých cestujících.
181
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Dle článku 21 odstavce druhého odpovídá dopravce i za škody přesahující danou hranici.
Letecký dopravce se nicméně může exkulpovat, pokud prokáže, že ke škodě nedošlo:
1. výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dopravce nebo jeho
zaměstnanců nebo agentů,
2. výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany.
Nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dle bodu 1. se rozumí jakékoliv
jednání v rozporu s přepravní smlouvou, či jiné protiprávní jednání, kterého se dopustil sám
dopravce nebo osoby, které dopravce k jednání užil.
Důkazní břemeno týkající se výše škody nese i zde osoba požadující náhradu. Naopak
dopravci náleží povinnost dokázat existenci okolností zbavujících ho odpovědnosti.
Za modelovou situaci může posloužit příklad, ve kterém poškozený nárokuje náhradu za
způsobenou škodu ve výši 400 000 SDR a tuto nesporně prokáže. Za škodu do výše 113 100
SDR je dopravce povinen k náhradě vždy, ledaže prokáže okolnosti uvedené v článku 20 MÚ.
Dopravce je dále odpovědný i za škody přesahující hranici 113 100 SDR. Za tyto nicméně
odpovídat nebude za předpokladu, že prokáže existenci okolností stanovených v článku 21
odstavci 2 MÚ. Dokáže-li tedy dopravce vyvrátit nárok poškozeného dle tohoto ustanovení,
odpovídá nadále jen do výše 113 100 SDR.
Toto omezení odpovědnosti ovšem nevylučuje, aby soud dle příslušných ustanovení svého
právního řádu přiznal náhradu žalobcem vynaložených soudních výloh nebo obdobných
výdajů ať už v částečném, nebo plném rozsahu. Výše uvedené však nebude platit, pokud
náhrada škody přiznaná soudem bez započtení výloh a obdobných výdajů nepřesáhne částku
nabídnutou dopravcem žalobci písemnou formou do 6 měsíců od škodní události, nebo před
zahájením sporu, došlo-li k němu později.183
4.1.6 Uplatnění nároku na náhradu škody
Nárok vůči dopravci musí být v souladu s úmluvou uplatněn ve dvouleté promlčecí
lhůtě ode dne příletu nebo ode dne, kdy mělo letadlo doletět, anebo od zastavení dopravy.184
Nežli se však soud začne zabývat věcí samou, bude nejdříve rozhodovat o aplikovatelnosti
úmluvy na daný případ. Nebudou-li prokázány všechny vyžadované předpoklady, jak jsou
uvedeny v kapitole 4.1, nelze odpovědnost leteckého dopravce uznat. Kauzální nexus mezi
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Čl. 22 odst. 6 MÚ.
Čl. 35 MÚ.
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újmou utrpěnou cestujícím a nehodou bude prokazovat cestující, případně jeho pozůstalí,
došlo-li k usmrcení.
Montrealská úmluva rovněž zavádí tzv. pátou jurisdikci. Ta v případě žaloby o
náhradu škody způsobené usmrcením či zraněním umožňuje podat žalobu ve státě, ve kterém
měl poškozený cestující hlavní a stálé bydliště v době, kdy k nehodě došlo, a to za podmínek
čl. 33. odst. 2 MÚ.
4.1.7 Zálohy
Dopravce v případě letecké nehody, při níž došlo k usmrcení nebo zranění cestujících,
vyplatí neprodleně zálohu fyzické osobě nebo osobám majícím nárok na odškodnění, aby byly
uspokojeny jejich okamžité ekonomické potřeby, jestliže to požaduje jeho vnitrostátní
právo.185 Neznamená to tedy, že by úmluva přímo zaváděla povinnost k vyplacení zálohy, ale
doporučuje, aby bylo příslušné ustanovení smluvními stranami do vnitrostátního právního
řádu zakotveno.186
V rámci Evropské unie je pro tyto případy rozhodné nařízení Evropské komise
č.2027/97 ve znění nařízení č. 889/02. To stanovuje pro příslušníky států EU při usmrcení
zálohu v minimální výši odpovídající 16 000 SDR. Záloha má být poskytnuta neprodleně,
nejpozději však do 15 dnů od zjištění identity žadatele a oprávněnosti nároku.187
Pojem letecké nehody dle článku 28 se obsahově nepřekrývá s pojmem „nehoda“ dle
článku 17 MÚ188, nýbrž je nutno jej chápat in stricto sensu. V případech letecké nehody půjde
především o pády letadel, výbuchy na palubách letadel a další.189
S vyplacením zálohy zároveň není spojeno uznání odpovědnosti dopravce za
způsobenou újmu. Je však stanovena možnost zálohu později odečíst od dalšího odškodnění
poskytnutého dopravcem v případě, že bude dopravce shledán odpovědným.190 Normotvůrce
se tímto výslovným zakotvením duchapřítomně snaží o zajištění rychlého vyplacení záloh ze
strany dopravců, kteří se tak nemusejí obávat, že by pro ně tato okamžitá pomoc mohla mít
nechtěný následek v podobě uznání odpovědnosti.
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Čl. 28 MÚ.
REUSCHLE 2011 op. cit., s. 349.
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Čl. 5 nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/02.
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Srov. kapitola 4.1.1 této práce.
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Srov. REUSCHLE 2011 op. cit., s. 350.
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Čl. 28 věta druhá MÚ.
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Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že aktuální otázkou, která se zcela jistě bude
nadále vyvíjet a jejíž vývoj bude zajímavé sledovat, je, kam až sahá, ve smyslu příslušné
definice pojmu „nehoda“, odpovědnost leteckého dopravce při přepravě cestujících.

4.2 Práva cestujících v případech ostatních škodních událostí
Z pohledu čtenáře zřejmě nejzajímavější část této práce je věnována přehledu práv
cestujících v případě škodních událostí. V druhé části této práce autor stručně uvedl
nejvýznamnější právní předpisy regulující mezinárodní leteckou přepravu. V následujících
kapitolách budou předloženy nejčastější škodní události v osobní letecké přepravě a práva
dotčených cestujících.

4.2.1 Zpoždění letu
Právní úprava zpoždění při přepravě cestujících je konkurenčním prostředím několika
právních předpisů. Prvním z nich je Montrealská úmluva, dle které se budou svých práv
domáhat příslušníci smluvních států. Pro státy, které Montrealskou úmluvu neratifikovaly,
zůstává nadále rozhodnou Varšavská úmluva, případně ve znění pozdějších revizí. Evropský
cestující má možnost domáhat se svých práv v rámci nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č.
889/2002 provádějící Montrealskou úmluvu do právního řádu EU, anebo v rámci nařízení č.
261/2004, jehož předmětem jsou právě následující škodní události, respektive práva
cestujících a povinnosti leteckých dopravců z těchto plynoucí.
Montrealská úmluva v čl. 19 výslovně upravuje odpovědnost leteckého dopravce
pouze za zpoždění. Ovšem některá soudní rozhodnutí přiznala i možnost náhrady v rámci
tohoto ustanovení v případech zrušení letu191 a odmítnutí nástupu na palubu letadla. Škodní
události kompenzovatelné dle článku 19 MÚ jsou tedy velmi blízko výčtu škodních událostí
v nařízení č. 261/2004.
4.2.1.1 Montrealská úmluva
První možností, jak mohou cestující vymáhat odškodnění za zpoždění letu, je aplikace
Montrealské úmluvy, respektive nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002 provádějící
Montrealskou úmluvu do právního řádu EU. Odpovědnost leteckého dopravce za škody
způsobené zpožděním letu je upravena v článku 19 MÚ. Oproti stejnému ustanovení článku
19 Varšavské úmluvy, přináší Montrealská úmluva změnu v podobě doplnění věty druhé:
„Dopravce však neodpovídá za škody způsobené zpožděním, jestliže prokáže, že on sám a jeho
191

Srov. Cardon v. Northwest Airlines, Inc., 1990 WL 40146 (Ohio App. Ct. 1990).
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zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby
škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich silách, aby tak učinili“. Tato revize byla vyústěním
dlouhodobé statistiky, dle které je většina zpoždění v letecké přepravě způsobena faktory, nad
kterými nemá dopravce kontrolu (např. počasí, vytížení odletových drah, přírodní katastrofy,
kontrola letového provozu).192
Pro přesné vymezení celkové doby zpoždění je nutné určit okamžik ukončení
přepravy. Na rozdíl od článku 17 a 18 Montrealské úmluvy nestanovuje článek 19 žádný
časový úsek, ve kterém je dána odpovědnost dopravce. Dle odborné literatury193 je za
odpovědnost dopravce považována doba, během které se cestující, zavazadla nebo náklad
fyzicky nachází v letadle. V souladu s tímto vymezením se ukončením procesu přepravy
rozumí fyzické opuštění letadla cestujícími. Z výše uvedeného vyplývá, že za zpoždění letu
jsou považovány i případy, kdy sice letadlo již přistálo v místě určení, ale cestující se stále
nacházejí na palubě.194
Stejně jako u jiných škodních událostí jsou i pro zpoždění stanoveny případy možné
exkulpace leteckého dopravce a limity náhrady škody. Dopravci je umožněno se exkulpovat,
pokud prokáže, že podnikl veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat,
k odvrácení škody, anebo prokáže, že nebylo v jeho silách, aby ji odvrátil.195 To platí i pro
dopravcovy zaměstnance či agenty.
Jelikož nejsou okolnosti mající vliv na dopravcovu možnost se vyvinit nijak blíže
definovány, bude záležet na konkrétních situacích a úvaze soudu, zda jsou podmínky
naplněny nebo naopak. V souvislosti s tím soudní praxe postupem času vytvořila souhrn vlivů
na dopravu, za které letecký dopravce nenese odpovědnost:
1. nepříznivé počasí (silný vítr, bouřky, sníh),
2. stávky postihující provoz dopravce,
3. politické události (puče, války).
Častými důvody žalob pro zpoždění byly od počátku případy odmítnutí přepravy
cestujícího s potvrzenou rezervací z důvodu tzv. oversellingu, které dle judikatury spadají pod
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TOMPKINS 2010 op. cit., s. 228.
REUSCHLE 2011 op. cit., s. 274.
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Bude se jednat např. o případy přetížení letištních kapacit, ve kterých dochází k dlouhým čekáním na letištní
dráze.
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Čl. 19 MÚ.
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pojem zpoždění.196 V těchto případech se náhrada neposkytuje z důvodu odmítnutí přepravy,
nýbrž za zpoždění způsobené tímto odmítnutím.
Nicméně soud ve věci Wolgel vs Mexicana Airlines197 rozhodl, že pokud dopravce
odmítne odbavit cestujícího z důvodu overbookingu, nedochází vůbec k plnění přepravní
smlouvy, a tudíž nepřichází v úvahu ani odpovědnost dopravce dle článku 19 MÚ. Jelikož
odmítnutí nástupu do letadla („boardingu“) v situaci, kdy cestující drží v ruce potvrzenou
rezervaci, je nezpochybnitelně zpoždění v letecké přepravě, je předmětné soudní rozhodnutí
dlouhodobě kritizováno. Na zmíněné kontroverzní rozhodnutí navázal případ Weiss v. El Al
Israel Airlines, Ltd..198 Soud v tomto případě judikoval, že jakékoliv zpoždění před započetím
letu, tedy před započetím plnění smlouvy o přepravě, nespadá do působností Montrealské
úmluvy. Ani zmiňované rozhodnutí soudu není udržitelné, neboť by z rozsahu článku 19 MÚ
vylučovalo někdy mnohahodinová čekání cestujících na nástup do letadla.
Modernější pohled na věc přineslo dle autora rozhodnutí ve věci Fields v. BWIA
International Airways,199 ve kterém soud vyjádřil názor, že zůstává bez relevance, zda bylo
zpoždění způsobeno odmítnutím cestujícího z přepravy. Vždy se bude jednat o plnění
smlouvy a nárok na náhradu škody bude spadat pod článek 19 MÚ. Za zpoždění dle článku 19
Varšavské, respektive Montrealské úmluvy, jsou dle převažujícího názoru odborníků
považovány události nastalé před započetím letu (zrušení), během něho (přesměrování na jiné
letiště), i po přistání (letadlo čekající na letištní dráze).200
Náhrada škody pro případy zpoždění letu je limitována částkou 4 694 SDR201 na
osobu.202 Úmluva pamatuje i na případy, kdy by se dopravce snažil smluvně zbavit své
odpovědnosti, nebo snížit limity odpovědnosti a prohlašuje tato případná ujednání za neplatná
a právně neúčinná.203 Otázka legitimace k podání žaloby na náhradu škody je v souladu
s Montrealskou úmluvou ponechána k určení vnitrostátnímu právu.204
Omezená odpovědnost dopravce však může být prolomena za podmínek článku 22 odst.
5 MÚ, tzv. kvalifikovaným zaviněním.205 Limit odpovědnosti je prolomen, pokud ke škodě

196

TOMPKINS 2010 op. cit., s. 232.
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došlo jednáním nebo opomenutím dopravce, jeho zaměstnanců a agentů učiněným úmyslně se
záměrem způsobit škodu nebo z nedbalosti s vědomím, že ke škodě pravděpodobně dojde.
Toto ustanovení se neuplatní, pokud se prokáže, že v případě takového jednání nebo
opomenutí jednal zaměstnanec nebo agent v rámci svých pracovních povinností.206 Prolomení
úmluvou stanovených limitů se vztahuje pouze na přepravu osob a zavazadel a přeprava
nákladu je z této úpravy vyňata.207
K tématu prodlení při přepravě cestujících se nedávno vyjádřil i rakouský Nejvyšší
soudní dvůr (OGH) v rozhodnutí z 16. listopadu 2012.208 Žalobce, v tomto případě starší muž,
zakoupil pro sebe a svoji manželku dovolenou v podobě plavby kolem Antarktidy. Cesta do
místa nalodění sestávala z vícera letů, na něž si žalobce zajišťoval letenky vlastními silami.
Již úvodní let do Frankfurtu však byl z důvodu hustého sněžení zpožděn a to natolik, že se již
žalobci ani manželce nepodařilo stihnout navazující let do Buenos Aires. Žalobce nárokoval
náhradu škody ve výši ceny zakoupeného a neuskutečněného zájezdu. Nejvyšší soud rozhodl,
že za činnosti na letišti směřující k uskutečnění letu (v tomto případě odklizení dráhy)
neodpovídá letecký dopravce a neuznal ho tak za nastalou škodu odpovědným.
4.2.1.2 Nařízení č. 261/2004
Dalším právním dokumentem upravujícím zpoždění v osobní letecké přepravě je
nařízení č. 261/2004, které pro cestující představuje další možnost, jak vymáhat náhradu
škody za zpožděný let. Tento významný unijní právní dokument je pro běžného cestujícího
přehledný a snadno uchopitelný. Nařízení stanovuje pravidla pro poskytnutí pomoci a náhrady
škody ze strany leteckého dopravce mimo jiné v případech významného zpoždění.209 Již
v odůvodnění nařízení se autoři odkazují na Montrealskou úmluvu a předkládají hlavní
důvody přijetí této úpravy. V bodu 14 si lze povšimnout apelu, aby byly stejně jako v případě
Montrealské úmluvy určeny případy, kdy budou povinnosti leteckého dopravce buď
omezeny, nebo úplně vyloučeny.210,211
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Čl. 22 odst. 5 MÚ.
Srov. kapitola 3.4 této práce.
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Letecký dopravce je v souladu s nařízením č. 261/2004 povinen poskytnout cestujícím
pomoc v následujících případech:
1. let je zpožděn o 2 hodiny nebo více v případě letů nepřesahujících vzdálenost 1 500
km,
2. let je zpožděn o 3 hodiny nebo více v případě letů přesahujících vzdálenost 1 500 km,
ale nedosahujících vzdálenosti 3 500 km,
3. let je zpožděn o 3 hodiny nebo více v případě letů přesahujících vzdálenost 1 500 km
v rámci Společenství,
4. let je zpožděn o 4 hodiny nebo více u všech ostatních letů nespadajících pod výše
zmíněné kategorie.212
Pokud let splní požadavky uvedené v některém z výše uvedených bodů, je dopravce
povinen poskytnout cestujícím zdarma pomoc v podobě:
1. stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době,
2. možnosti 2 telefonních hovorů, dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou
poštou.213
Pokud je očekávaný čas odletu posunut o více než 1 den oproti původně očekávanému
času, má cestující navíc právo na pomoc ve formě přepravy mezi letištěm a ubytovacím
zařízením.214 Přesahuje-li zpoždění 5 hodin, přibývá cestujícím právo požadovat do 7 dní
náhradu ceny letenky společně se zajištěním nejbližšího možného zpátečního letu do místa
odletu. Jednak za část nebo části cesty, které se neuskutečnily, jednak za část nebo části cesty
uskutečněné, jestliže let již nadále neplní účel vztahující se k původnímu cestovnímu plánu
cestujícího.215
Určitý korektiv těchto ustanovení nařízení přináší bod 18 odůvodnění nařízení,
stanovující, že tato péče může být cestujícím odepřena nebo omezena pokud by její
poskytování způsobilo další zpoždění. Toto nejasné vymezení situací, ve kterých může být
péče odepřena, může v praxi způsobovat problémy a tak je autorem kladně hodnocena snaha
normotvůrců v podobě detailnějšího definování tohoto ustanovení v rámci připravované
novely.216 Ve všech případech významného zpoždění letu, jakož i v případech odepření
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nástupu na palubu letadla a zrušení letu, by měli být všichni cestující zpraveni o svých
právech z důvodu jejich účelného uplatnění.217
Soudní dvůr Evropské unie se možným rozporem dotčených ustanovení Montrealské
úmluvy a nařízení č. 261/2004 zaobíral v rozsudku z roku 2006.218 Velký senát nakonec
rozhodl a v odůvodnění uvedl, že dotčená ustanovení nařízení č. 261/2004, přesněji články 5,
6 a 7, nejsou neplatná a neslučitelná s články Montrealské úmluvy. Soudní dvůr vyslovil
názor, že zatímco články 19, 22 a 29 MÚ se omezují na určení podmínek, za kterých mohou
cestující podat případné žaloby na náhradu škody vůči odpovědným dopravcům a mají tak
povahu individualizované nápravy, ustanovení nařízení č. 261/2004 stanovují standardizované
a okamžité opatření pomoci a péče,219 které však nijak nebrání podat žalobu na náhradu
případné vzniklé škody dle Montrealské úmluvy. Oba dokumenty se tak nevylučují, nýbrž
vzájemně doplňují.
Cestující nemá v případě významného zpoždění právo na finanční náhradu škody.
V praxi se tuto situaci nezřídka snaží využít letečtí dopravci a vydávají zrušený let za
významně zpožděný, aby se vyhnuli povinnosti vyplacení finanční náhrady. SDEU v
rozhodnutí ve věci Sturgeon220 mimo jiné uvedl, že pokud je let proveden v souladu
s původním plánem stanoveným dopravcem, nelze jakkoliv významně zpožděný let
považovat za let zrušený. V další části výroku rozhodnutí vyslovil soud z pohledu letecké
přepravy významný názor, že články 5 až 7 nařízení č. 261/2004 musí být vykládány tak
široce, že pro účely náhrady škody se cestující zpožděných letů považují za cestující letů
zrušených. To v praxi znamená právo cestujících významně zpožděných letů na vymáhání
náhrady dle článku 7 nařízení č. 261/2004. Tato nepříliš jasná a nevyhovující situace mimo
jiné vedla evropského normotvůrce k vytvoření návrhu nařízení o změně nařízení
č. 261/2014.221 Není bez zajímavosti, že ke vztahu nařízení č. 261/2004 a Montrealské
úmluvy je pojednáno i v důvodové zprávě tohoto návrhu a to v souladu s rozhodnutím ve věci
Sturgeon: „Práva cestujících podle tohoto nařízení by však neměla být zaměňována s jejich
právy podle Montrealské úmluvy: zatímco úmluva stanoví individualizované odškodnění
217

Srov. bod 20 odůvodnění nařízení.
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. 1. 2006, věc C- 344/04.
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z anglického originálu: „The standardised and immediate assistance and care measures“, Dostupné z:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57285&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=803694.
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. 11. 2009, ve spojené věci C- 402/07 a C- 432/07.
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Návrh Nařízení evropského parlamentu a rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě
cestujících a jejich zavazadel
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cestujících, které je posuzováno případ od případu v závislosti na individuální situaci
cestujícího, nařízení (ES) č. 261/2004 stanoví standardizované nároky (s ohledem na pomoc a
péči), jež se vztahují na všechny cestující bez ohledu na jejich individuální situaci.“
Návrh nového znění nařízení č. 261/2004 proto počítá s výslovnou úpravou náhrady škody
pro cestující významně zpožděných letů. Dle návrhu bude vznikat právo na náhradu při
zpoždění minimálně 5 hodin u všech letů v rámci Společenství. Pro mezinárodní lety do a ze
třetích zemí jsou lhůty přímo závislé na délce letu a zohledňují tak problémy, kterým musí
dopravci čelit při řešení zpoždění na dlouhých vzdálenostech. Proto je minimální doba
zpoždění při letech mimo Společenství nepřesahujících 3 500 km stanovena na 5 hodin a na 9
hodin u letů delších než 3 500 km, ale nepřesahujících 6 000 km. Dvanáctihodinová lhůta se
užije pro lety delší než 6 000 km.222
Základní nedostatky současného nařízení jsou shledávány nejen v mezerách aktuálního
znění, které vedou mimo jiné k různým výkladům, ale i v rozdílném uplatňování
v jednotlivých členských státech.223 Proto jsou hlavními cíli návrhu nového znění:
1. zajištění efektivního prosazování práv cestujících (poskytnutím definic významným
pojmů,224 výslovným zavedením práva na náhradu škody při významném zpoždění
letu225 a rozšířením odpovědnosti dopravců vzhledem k přepravovaným zavazadlům),
2. lepší zohlednění finančních možností dopravců,
3. úprava limitů odpovědnosti.
Pro přijetí revize se vyjádřila i IATA, která v ní vidí především lepší balanc mezi právy
cestujících a povinnostmi leteckých dopravců.226

4.2.2 Zrušení letu
Cestující se mimo zpoždění letu mohou setkat i s jeho úplným zrušením. Tato krajní
situace vyvolává vždy řadu problémů, včetně těch právních. Proto je i zrušení letu upraveno
nařízením č. 261/2004. Jelikož se jedná o situace závažnější než u zpoždění letu, jsou přísnější

222

POLÁČEK 2016 op. cit. s. 195 – 196 a návrh nařízení o změně nařízení č. 261/2004.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se
stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na
palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
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Např. definice mimořádných okolností.
225
Zvýšení minimálního potřebného zpoždění na 5 hodin u letů v rámci Společenství a další zvýšení a změny
těchto minimálních hranic.
226
Consumer Protection [online]. [cit. 15. 2. 2018] Dostupné z: http://www.iata.org/policy/consumer-paxrights/consumer-protection/Pages/index.aspx.
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i povinnosti dopravce s nimi spojené. V případě zrušení letu náleží cestujícím pomoc a je na
výběru cestujícího, zda bude v podobě:
1. refundace ceny letenky společně se zajištěním nejbližšího možného zpátečního letu do
místa odletu. Jednak za část nebo části cesty, které se neuskutečnily, jednak za část
nebo části cesty uskutečněné, jestliže let již nadále neplní účel vztahující se
k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, nebo227
2. přesměrování za srovnatelných podmínek a při nejbližší příležitosti na cílové místo
určení, nebo228
3. pozdější přesměrování za srovnatelných podmínek na cílové místo určení podle přání
cestujícího a s výhradou dostupnosti míst.229
Dále je cestujícím nabídnuta pomoc ve formě:
1. stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době,230
2. možnosti dvou telefonních hovorů, dvou zpráv telexem nebo faxem nebo
elektronickou poštou,231
3. ubytování v hotelu, jestliže je nezbytný pobyt po jednu či více nocí nebo se
nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím, včetně přepravy mezi
letištěm a tímto zařízením. Oboje v případě přesměrování, kdy očekávaný čas
nového letu je alespoň den po plánovaném odletu zrušeného letu.232
4.2.2.1 Náhrada škody a její výše
Kromě povinnosti poskytnout výše uvedenou pomoc, je letecký dopravce povinen
k náhradě škody v souladu s článkem 7 nařízení č. 261/2004 za splnění následujících
předpokladů:
1. cestující nejsou o zrušení informováni alespoň 2 týdny před plánovaným odletem,
nebo
2. cestující nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od 2 týdnů do 7 dnů před plánovaným
odletem a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odlet nejpozději 2
hodiny před plánovaným časem odletu a dostat se tak do cílového místa nejpozději 4
hodiny po plánovaném čase příletu původního letu, nebo
227

Čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení č. 261/2004.
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Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení č. 261/2004.
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Čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 261/2004.
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Čl. 9 odst. 2 nařízení č. 261/2004.
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3. cestující nejsou o zrušení informováni ve lhůtě kratší než 7 dnů před plánovaným
odletem a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odlet nejpozději
hodinu před plánovaným časem odletu a dostat se tak do cílového místa nejpozději 2
hodiny po plánovaném čase příletu původního letu.233
Ve všech případech platí, že pokud jsou cestující dotčeného letu informováni o jeho
zrušení, musí jim být vysvětleny možnosti náhradní dopravy.234 Letecký dopravce musí
prokázat, že byl cestující o zrušení letu informován a kdy mu byla tato informace
poskytnuta.235
Odpovědností leteckého dopravce za včasné informování cestujícího v případě zrušení
letu se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku z 11. května 2017.236 V předmětném
sporu se nizozemský státní příslušník domáhal náhrady škody ve výši 600 EUR, která mu
přísluší dle nařízení č. 261/2004 v případě zrušení letu. Náhradu požadoval po provádějícím
leteckém dopravci s tím, že jej o zrušení vyrozuměl později, než ve vyžadované 14. denní
lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení č. 261/2004. Letecký dopravce však
argumentoval tím, že informaci o zrušení letu sdělil internetovému serveru v dostatečném
předstihu a je tedy odpovědnost provozovatele serveru, že nedokázal zajistit včasné
informování cestujícího. Soud pro Severní Nizozemsko, u kterého se cestující svého práva
domáhal, se rozhodl podat žádost o předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské unie.
Nizozemský soud žádal o vyjasnění „jaké formální a věcné požadavky musí být dodrženy, aby
byla splněna informační povinnost upravená v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení č. 261/2004,
pokud byla přepravní smlouva uzavřena prostřednictvím cestovní kanceláře nebo
internetových stránek?“ Jelikož povinnost prokázání zda a kdy byl cestující o zrušeném letu
informován, náleží dle čl. 5 odst. 4 nařízení č. 261/2004 provádějícímu237 leteckému dopravci,
soud rozhodl, že článek 5 odst. 1 písm. c) a článek 7 nařízení č. 261/2004 musí být vykládány
v tom smyslu, že provádějící letecký dopravce je povinen k náhradě škody i v případech, kdy
sice ve vyžadované 14. denní lhůtě informoval cestovní kancelář, s kterou cestující uzavřel
přepravní smlouvu, ale ta již cestujícího v této lhůtě neuvědomila.
Výše náhrady je stanovena článkem 7 nařízení č. 261/2004, jenž výslovně uvádí, jakým
částkám se cestujícím v případě zrušení letu dostane. Náhrada může mít formu hotovosti,

233

Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení č. 261/2004.
Čl. 5 odst. 2 nařízení č. 261/2004.
235
Čl. 5 odst. 4 nařízení č. 261/2004.
236
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elektronického bankovního převodu, bankovních příkazů nebo šeků. Speciální formu
představují poukazy na další cesty či jiné služby, které jsou poskytovány v případě dohody
s cestujícím. Částky náhrady jsou přímo závislé na délce zrušeného letu a jsou dány
následovně:
1. 250 EUR u letů do 1 500 km.
2. 400 EUR u letů v rámci Společenství delších než 1 500 km a u všech ostatních letů o
délce mezi 1 500 a 3 500 km.
3. 600 EUR u letů nespadajících pod výše uvedené body.238
Uvedené výše náhrady škod mohou být nicméně ze strany leteckého dopravce sníženy
v případě přesměrování až o 50 % za předpokladu, že přesměrovaný let nepřekračuje čas
příletu původního letu:
1. o 2 hodiny u všech letů do 1 500 km,
2. o 3 hodiny u všech letů v rámci Společenství delších než 1500 km a u všech ostatních
letů o délce mezi 1 500 a 3 500 km,
3. o 4 hodiny u všech letů nespadajících pod výše uvedené body.239
Letecký dopravce se dle předmětného nařízení může zprostit odpovědnosti k náhradě
škody v případě, že zrušení letu způsobila mimořádná okolnost, které by nešlo zabránit ani při
přijetí veškerých přiměřených opatření.240 Důkazní břemeno k prokázání těchto okolností
spočívá na leteckém dopravci.
V případě mimořádných okolností se letecký dopravce sice zbaví povinnosti k finanční
náhradě dle článku 7 nařízení č. 261/2004, nicméně stále je povinen poskytnou cestujícím
potřebnou pomoc. Pro cestujícího uváznuvšího na letišti to v praxi bude znamenat, že se mu
sice za zrušený let nedostane finanční náhrady, ale v souladu s výše uvedeným mu zůstane
právo požadovat např. stravu a občerstvení.
Zrušením letu a exkulpačními důvody se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie ve věci
Wallentin-Herrman.241 Soudní dvůr v této věci rozhodoval, zda technická závada letadla
v podobě poruchy motoru spadá pod pojem mimořádné okolnosti dle článku 5 odst. 3 nařízení
č. 261/2004. Jelikož definice tohoto pojmu v nařízení chybí, rozhodl soud, že zmiňovanou
závadu letadla vedoucí ke zrušení letu nelze subsumovat pod pojem mimořádné okolnosti.
238
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Výjimku tvoří případ, kdy závada „není vlastní běžnému výkonu činnosti dotčeného leteckého
dopravce a z důvodu své povahy či původu se vymyká jeho účinné kontrole.“ Soud dále uvedl,
že Montrealská úmluva není určujícím dokumentem pro výklad důvodů zbavujících dopravce
povinnosti k náhradě škody dle článku 5. odst. 3 nařízení č. 261/2004.

4.2.3 Odepření nástupu na palubu letadla
Odepřením nástupu na palubu se rozumí odmítnutí přepravit cestující, i když se
k nástupu na palubu přihlásili za podmínek článku 3 odst. 2 nařízení č. 261/2004.242 Na
druhou stranu jsou v některých případech dány přiměřené důvody odepření, jako jsou
zdravotní důvody, nedostatečné cestovní doklady a další.243 V těchto případech nebude možno
žádat odškodnění. Odepření nástupu na palubu letadla, stejně jako změny třídy, jsou typickým
vyústěním tzv. overbookingu.244 K tomu, že jediným důvodem odepření nástupu na palubu
letadla není jen překročení kapacity letu, se vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie ve věci
Finnair Oyj v. Timy Lassooy.245 Soud ve výroku uvedl, že odepření nástupu na palubu, jak je
definováno nařízením č. 261/2004, je nutno vykládat tak široce, že je pod něj kromě
překročení kapacity letu z důvodu nadměrného počtu rezervací (overbooking) nutno zařadit i
případy odepření z odlišných příčin, jako jsou například provozní důvody.
Odepření nástupu je dle nařízení č. 261/2004 v případě důvodného očekávání
leteckého dopravce řešeno nejdříve výzvou k dobrovolnému odstoupení od rezervací za
náhradu dle dohody mezi dotčenými cestujícími a leteckým dopravcem.246 Letecké
společnosti mají náhradu stanovenou i v přepravních podmínkách. Například přepravní
podmínky ČSA diverzifikují různé formy a výše finanční kompenzace dle délky letu. Náhrada
tak má buď formu elektronického poukazu k nákupu letenky na lety ČSA v průběhu jednoho
roku od vystavení, nebo formu převodu na bankovní účet.247
Pokud se cestující dobrovolně vzdá místa v letadle, náleží mu kromě náhrady i pomoc
v souladu s nařízením.248 Když však počet cestujících, kteří se dobrovolně vzdali své
rezervace, nebude dostatečný, je provádějící letecký dopravce oprávněn vybraným cestujícím
odepřít nástup na palubu letadla proti jejich vůli. Dopravce je poté povinen odmítnuté
242
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cestující neprodleně odškodnit. Výše náhrady škody je obecně stanovena článkem 7
předmětného nařízení, avšak opět platí možnost snížení náhrady o 50% v případě
přesměrování nepřekračující předpokládaný příletový čas původního letu o počet hodin
stanovený nařízením.249 Navíc je letecký dopravce povinen poskytnout odmítnutým
cestujícím pomoc a péči v souladu s články 8 a 9 nařízení č. 261/2004.

4.2.4 Změna třídy
Poslední často se vyskytující škodní událostí v letecké přepravě je změna třídy. Jak
uvedeno výše, i tato situace souvisí s tzv. overbookingem. V praxi budou nejčastější příčinou
změny třídy případy, ve kterých letecký dopravce obsadí víc míst v dané třídě, než kolik je ve
skutečnosti v třídě sedadel. Práva a povinnosti plynoucí ze změny zakoupené letenky do
určité třídy se liší dle toho, zda se jedná o změnu z vyšší třídy do nižší, nebo naopak. Letecký
dopravce není oprávněn požadovat jakoukoliv dodatečnou platbu za umístění cestujícího do
vyšší třídy, než do jaké si zakoupil letenku. V opačné situaci je provozující letecký dopravce
povinen k náhradě:250
1. 30% ceny letenky u všech letů nepřesahujících 1 500 km,
2. 50% ceny letenky u letů v rámci Společenství přesahujících 1 500 km (s výjimkou
letů mezi evropským územím členských států a francouzskými zámořskými
departmenty), a u všech ostatních letů o délce mezi 1 500 a 3 500 km,
3. 75% ceny letenky u letů nespadajících pod výše uvedené body a to včetně letů mezi
evropským územím členských států a francouzskými zámořskými departmenty.
Předmětnou problematikou se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku251 z 22.
června 2016. SDEU v řízení rozhodoval o předběžné otázce podané okresním soudem
v německém Düsseldorfu. V původním řízení vyšlo najevo, že cestující zakoupivší si sérii letů
spojující Düsseldorf, Dubaj a Tokio měl být na těchto letech usazen v 1. třídě, zatímco na
letech spojující Singapur, Dubaj a Frankfurt v business třídě. Na všechny zmíněné lety
provozované společností Emirates obdržel cestující jedinou letenku. Ta uváděla odděleně tarif
všech zmíněných letů, včetně daní a poplatků, avšak neuváděla již cenu jednotlivých letů.
Žalobce byl na jednom z předmětných letů usazen do nižší třídy a v souladu s čl. 10 odst. 2
písm. c) nařízení č. 261/2004 požadoval po provozujícím dopravci částku téměř 1 900 EUR,
odpovídající 75% ceny letenky. Dopravce však žalobci plně nevyhověl a vyplatil částku 376
249

Čl. 7 odst. 2 nařízení č. 261/2004.
Čl. 10 odst. 2 písm. a- c) nařízení č. 261/2004.
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 6. 2016, věc C‑ 255/15.
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EUR, odpovídající 75% ceny letu, na kterém byl žalobce přesazen. Tuto částku dopravce
odůvodnil tím, že žalobci náleží jen náhrada odpovídající procentuální části letu, na kterém
byl cestující přesazen, nikoliv procentuální část z ceny celé letenky. Dále dopravce tvrdil, že
procentuální podíl může žalobce požadovat pouze z ceny letu bez daně. Soudní dvůr
Evropské unie nakonec rozhodl, že v případě změny třídy na nižší je cenou, kterou je třeba
zohlednit při odškodnění, cena pouze toho letu, na kterém byl cestující přesazen. To ovšem
neplatí, pokud tato cena není uvedena na letence opravňující cestujícího k účasti na letu. Poté
bude rozhodná cena určena podílem délky letu k celkové délce všech letů. Soud dále uvedl, že
rozhodná cena pro stanovení výše náhrady je cena letu bez daní a poplatků, pokud splatnost
ani výše není závislá na zakoupené třídě.
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5. Codeshare a jiné aktuální formy spolupráce leteckých dopravců
Počty leteckých dopravců v současné době dosahují nemalých čísel a kromě
cestujícím velmi dobře známých dopravců se na trhu vyskytuje i velké množství menších
leteckých společností. Růst počtu leteckých dopravců započal po již zmiňované deregulaci
letecké dopravy v USA a později i v Evropě. Většina leteckých společností se zhruba od 80.
let minulého století začala seskupovat do tzv. aliancí. Jelikož je v současné době již převážná
část všech letů prováděna v rámci určité formy spolupráce leteckých dopravců, bude jim
věnována následující část práce.

5.1 Aliance leteckých dopravců
Letečtí dopravci se seskupením do aliancí snaží mimo jiné o vytvoření celosvětové
nabídky leteckých přepravních služeb.252 Většina spolupráce je uskutečňována na základě
smluvních ujednání a spočívá ve vzájemné koordinaci v různých oblastech. Není tedy
výjimkou, pokud jsou následující formy spolupráce zpochybňovány pro narušování
hospodářské soutěže. Letečtí dopravci vytvářejí vzájemnou spolupráci v těchto oblastech:253
1. koordinace letových řádů a kapacit,
2. zajištění nabídky průběžných cen,
3. sdílení věrnostních programů.
Nabídka tzv. FFP (Frequent Flyer Program) je v dnešní době běžná praxe a téměř každá
letecká společnost svým zákazníkům věrnostní program nabízí. Cestující zakoupením letenky
získávají a sbírají body, které jsou nazývány různě, nejčastěji míle. Za míle mohou u dopravce
později čerpat různé výhody. Právním základem těchto programů je smlouva, v českém
právním prostředí se bude jednat o smlouvu nepojmenovanou.254 Například u ČSA lze
nasbírané míle užít k získání bonusové letenky, vstupu do letištních salónků v Praze (tzv.
lounges) a dalším výhodám.255 Společné FFP umožňují nejen sbírat bonusové míle i u
partnerských aerolinií, ale čerpat u nich i zmiňované výhody.
Na konci 90. let převažoval na leteckém trhu názor, že sdružování se do aliancí je zárukou
budoucího přežití a růstu letecké společnosti a dopravci stojící mimo aliance nakonec
zaniknou. V současné době je tak většina leteckých společností členem některé aliance, ale
252

ZELENÝ 2017 op. cit., s. 170.
Tamtéž.
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Srov. § 1746 zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Věrnostní program ČSA [online]. [cit. 15. 2. 2018]. Dostupné z:
https://okplus.csa.cz/cs/ok_plus/okp_login_no_reg/okp_zaciname.htm.
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stále na trhu existují výjimky, které jsou konkurenceschopné a z globálního hlediska velmi
úspěšné, ačkoliv nejsou členy žádné aliance (např. Emirates). Aliance leteckých společností
však nelze subsumovat pod pojem dopravce („carrier“) ve smyslu Montrealské úmluvy.256 Při
vzniku škody tak bude nutné se domáhat náhrady u jednotlivých dopravců, nikoliv na alianci
jako takové. Podle počtu členů je v současnosti největší aliancí Star Alliance se sídlem ve
Frankfurtu nad Mohanem. Ta v současné době sdružuje 28 leteckých společností (např.
Lufthansa, Turkish Airlines, Singapore Airlines, United Airlines).257 Všechny členské
společnosti odbaví ročně přes 689 milionů cestujících a denně vypraví na 18 500 letů.258

5.2 Codeshare
Důvody pro sdružování leteckých společností jsou různorodé, a jedním z nich je i
snaha o maximálně efektivní využití trhu. Jak ale vlastně mohou navzájem si konkurující
dopravci spolupracovat a lépe tím využít tržní kapacitu? Letecké společnosti, které jsou členy
daných aliancí, provozují některé linky na základě tzv. codeshare agreements, (v češtině
označovány mimo jiné jako tzv. codesharové smlouvy), jež umožňují leteckým dopravcům
prodávat letenky recipročně na lety druhé smluvní strany. Jedná se o obchodní smlouvy
uzavírané mezi jednotlivými dopravci, na základě kterých lze jeden a ten samý let označit
kódy nejen jednoho, jak je to obvyklé, ale i dvou a více leteckých společností. Odtud i jejich
český překlad, smlouvy o sdílení kódu.
Ačkoliv není codesharová smlouva, ani její strany podrobně definovány v Montrealské
či jiné mezinárodní úmluvě o letecké přepravě, objevují se tyto smlouvy velmi často. V praxi
se projevují tak, že jeden let může být nabízen více leteckými společnosti, i když je nakonec
proveden pouze jednou z nich. Ten letecký dopravce, který provozuje dané letadlo, poskytne
posádku a let skutečně provede, se nazývá provádějící dopravce („operating carrier“).259 Ta
letecká společnost, která v rezervačním systému nabízí letenky na předmětný let pod
vlastními kódy a s cestujícím uzavírá smlouvu o přepravě, aniž by let ve skutečnosti musela
provádět, se nazývá smluvní dopravce („marketing carrier“).
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TOMPKINS 2010 op. cit., s. 108.
Star Alliance Member Airlines [online]. [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.staralliance.com/en/member-airlines.
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Star Alliance Facts and Figures [online]. [cit. 15. 2. 2018]. Dostupné z:
http://www.staralliance.com/documents/20184/680657/Facts+and+Figures/c8797e1f-12d0-46ea-b5ad28edfa31803c.
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Srov. SEDLÁČEK 2017 op. cit., s. 17. „Provádějící dopravce je jeden z dopravců, který skutečně provede
přepravu nákladu, zavazadel, cestujících, ať už je ve smluvním vztahu s dopravcem hlavním či poddopravcem.
Může být tedy poddopravcem nebo i hlavním dopravcem, rozhodující je, zda reálně dopravu provádí.“
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Přepravní podmínky letecké společnosti KLM definují codesharové smlouvy
následovně: „Let se sdíleným kódem představuje let provozovaný leteckým dopravcem, kterým
může být buď dopravce, se kterým cestující uzavřel přepravní smlouvu (dopravce uzavírající
smlouvu nebo smluvní dopravce), nebo jiný dopravce zajišťující let (skutečný dopravce), ke
kterému dopravce uzavírající smlouvu připojil svůj označovací kód.“260
Pokud tedy tři členové Star Alliance (United Airlines, Turkish Airlines a Air Canada),
uzavřou codesharovou smlouvu, mohou jeden a ten samý let mezi New Yorkem a Londýnem,
který provede jako provádějící dopravce společnost United Airlines pod číslem letu UA 765,
nabízet všechny tři společnosti zároveň, každá pod vlastním kódem. Turkish Airlines budou
v rezervačním systému nabízet identický let opatřený vlastním kódem, například TK 645 a
Air Canada pod AC 876. Cestující si tak mohou rezervovat letenku u třech různých
společností, pod třemi různými čísly letu, ale let nakonec provede pouze jedna z dotčených
společností.
Výraz kód (code) odkazuje na identifikátor užívaný v letecké dopravě, tzv. IATA
Code, který je přidělován Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). Každá letecká
společnost provozující alespoň jednu pravidelnou mezinárodní linku disponuje vlastním
IATA kódem,261 který se obvykle skládá ze dvou písmen262 a je následován číslem letu,
představovaným trojčíslím. Pro příklad označení „LH 300“, odkazuje na let letecké
společnosti Lufthansa číslo 300.
Místa v letadle na letech operovaných v rámci smluv o sdílení kódů mohou být
cestujícím nabízena na principu "free flow" nebo "blocked space". V případě free-flow smluv
je smluvní dopravce oprávněn nabízet sedadla ke koupi tak dlouho, jak dlouho jsou dostupná
v inventáři provádějícího dopravce. U block space smluv si jedna strana smlouvy u druhé
kupuje určitou část míst v letadle stanovenou buď pevně (hard), nebo s možností užití
neprodané části kapacity i druhou stranu (soft).263
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Všeobecné přepravní podmínky KLM pro cestující a zavazadla [online]. [cit. 10. 2. 2018]. Dostupné z:
https://www.klm.com/travel/cz_en/images/General_Conditions_of_Carriage_Czech_tcm583-701226.pdf.
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Commission Decision of 18/12/2014 (Case No COMP/M.7270 - CESKY AEROHOLDING / TRAVEL
SERVICE / CESKE AEROLINIE) according to Council Regulation (EC) No 139/2004 [online]. [cit. 12. 2.
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5.2.1 Výhody pro letecké společnosti
Především pro malé letecké dopravce je smlouva o sdílení kódu výhodným
instrumentem, neboť často víceméně lokální společnosti mohou nabízet lety prakticky po
celém světě, i když ve skutečnosti operují pouze na velmi malé části trhu. Letečtí dopravci
pomocí těchto smluv také rozšiřují nabídku letů, aniž by je fakticky prováděli.
5.2.2 Výhody a nevýhody pro cestující
Pro cestující představují smlouvy o sdílení kódu výhodu především v rozšíření
nabídky destinací leteckých společností. Letecké společnosti tímto sdílením zároveň ušetří
některé provozní náklady a mohou poté určitou část získaných výhod přenést na cestující,
především v podobě snížení cen letenek. Další výhodou je synchronizace letů, kdy letecké
společnosti vzájemně upravují přílety a odlety svých spojů, aby se zkrátila čekací doba
cestujícího na navazující let.
Největší výhodu přináší sdílená odpovědnost zainteresovaných leteckých dopravců.
Poškozený je zároveň oprávněn žalovat smluvního i provádějícího dopravce. Z praxe však
vyplývá, že ačkoliv je možno žalovat oba zúčastněné dopravce, je efektivnější žalovat přímo
dopravce smluvního. Provádějící dopravci se v praxi často snaží vyhnout svým povinnostem
odkázáním poškozeného na smluvního dopravce s tím, že nenesou žádnou odpovědnost,
jelikož cestující má uzavřenou smlouvu se smluvním dopravcem. Cestující se tím, že
v případě žaloby dostává na výběr mezi provádějícím a smluvním dopravcem, dostává do
výhodné pozice. V praxi bude cestující moci zažalovat toho dopravce, který pro něj znamená
ulehčení jeho postavení. Pokud si například francouzský státní příslušník zakoupí letenku na
let do Japonska u domácího leteckého dopravce (např. Air France), a let nakonec v rámci
codesharové spolupráce provede japonský letecký dopravce, není cestující nucen žalovat
tohoto provádějícího dopravce z Japonska, nýbrž může zažalovat domácího leteckého
dopravce, s nímž uzavřel smlouvu, a zjednodušit si tak svoji situaci.
Codesharové smlouvy ale nepřinášejí pouze výhody. Využívá-li cestující výhradně
služeb své oblíbené letecké společnosti, může ho po rezervaci letenky čekat překvapení.
Pokud se totiž bude jednat o let prováděný v rámci codesharové spolupráce, může let, na který
si cestující zakoupil letenku u vybrané společnosti (smluvní společnosti), nakonec provádět
odlišný dopravce. Autor proto následujícím obrázkem přináší návod, jak v rezervačních
systémech leteckých společností bezpečně rozpoznat, kdo je skutečně provádějícím
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dopravcem. Provádějící letecký dopravce bývá zpravidla uveden za slovním spojením
„operated by“.

Obrázek 1 - Určení provádějícího dopravce, Zdroj: American Airlines. Dostupné z: https://www.aa.com/i18n/travelinfo/partner-airlines/codeshare.jsp?anchorLocation=DirectURL&title=codeshare.

5.2.3 Odpovědnost leteckých dopravců
Určení provádějícího leteckého dopravce je rozhodné i pro stanovení náhrady škody.
Smluvní dopravce je povinen informovat cestující o provádějícím dopravci a tuto povinnost
přejímají letečtí dopravci i do svých přepravních podmínek.264 Montrealská úmluva označuje
za smluvního dopravce osobu uzavírající přepravní smlouvu jako podnikatel s cestujícím nebo
odesílatelem anebo s osobou, která jedná v zastoupení cestujícího nebo odesílatele.265 V
případech codesharových smluv uzavírá smluvní dopravce přepravní smlouvu vlastním
jménem a předmětnou přepravu může následně sám provést, nebo k provedení zmocnit jiného
dopravce. Tento skutečný dopravce (provádějící) na základě zmocnění smluvního dopravce
provádí celou nebo jen část předmětné přepravy a nepovažuje se pro tuto část přepravy za
postupného dopravce.266
Montrealská úmluva v článku 40 stanovuje odpovědnost smluvního dopravce za celou
přepravu sjednanou ve smlouvě o přepravě, zatímco odpovědnost skutečného (provádějící)
dopravce pouze za přepravu, kterou sám provedl. Aby byla dána odpovědnost dle
předmětného ustanovení, musí přepravní smlouva odpovídat požadavkům Montrealské
264

Například ČSA na straně 6 svých přepravních podmínek uvádějí: „Dopravce je povinen informovat cestující
o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců.“
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Čl. 39 MÚ.
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Srov. Čl. 36 MÚ.
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úmluvy.267 Vůči skutečnému dopravci lze ovšem uplatňovat nároky pouze za podmínek
článku 17 Montrealské úmluvy. A contrario nároky vyplývající např. z nesplnění smlouvy o
přepravě lze uplatňovat pouze u smluvního dopravce.
Důležité je však i unijní nařízení č. 261/2004, dle kterého mají cestující právo domáhat
se náhrad a pomoci v případě zrušení, významného zpoždění a odepření nástupu na palubu
letadla. Nařízení se dle článku Čl. 3 odst. 1 vztahuje na lety prováděné z letiště umístěného na
území členského státu EU, jakož i na lety z letiště umístěného na území třetí země na letiště
v členském státu EU, pokud cestující v této třetí zemi neobdrželi náhradu, odškodnění nebo
jim nebyla poskytnuta pomoc, a pokud je provozující letecký dopravce dopravcem EU. Chceli se cestující domáhat náhrady dle tohoto nařízení, musí být provádějící letecký dopravce
dopravcem EU. Je-li letenka z New Yorku do Londýna zakoupena u American Airlines a tato
společnost let uskuteční jako provádějící dopravce, nemůže se cestující dovolávat práv dle
zmiňovaného nařízení. Opačná situace nastává v případě, kdy ve stejné situaci uskuteční let
jako provádějící dopravce Air France, jako codesharový partner American Airlines, a jako
dopravce EU.
5.2.4 Air- Rail Alliance
Letecké aliance nejsou jedinými obdobnými uskupeními, neboť v současné době se na
trhu vykytují i (z hlediska přepravy) mezioborové aliance. Jedná se o formu spolupráce mezi
společnostmi z různých oborů přepravy, která je logickým vyústěním snahy o maximální
využití dopravních sítí. Proto mají některé letecké společnosti uzavřené smlouvy
s železničními dopravci a vznikají tzv. Air–Rail, nebo AirRail Alliance (aliance leteckých a
železničních dopravců).
Jednou z takových kooperací je i spolupráce mezi německým železničním dopravcem
Deutsche Bahn AG, německým národním leteckým dopravcem Lufthansa a společností
Fraport AG (reprezentující Letiště Frankfurt nad Mohanem). Lufthansa Express Rail, jak je
uvedená spolupráce nazývána, umožňuje cestujícím dopravit se na letiště ve Frankfurtu
německými vysokorychlostními vlaky ICE, v kterých je na základě smlouvy mezi dopravci
pro tyto pasažéry vymezeno určité množství míst. Zmiňovaná vlaková spojení je možné
v rezervačním systému leteckého dopravce rezervovat stejně jako lety.268 To je umožněno i
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díky tomu, že vybraná nádraží jsou, podobně jako letiště, označena identifikátorem IATA.269
Spolupráce funguje i v rámci koordinace časů vlakových a letových spojů, aby cestující
dorazili vlakem na letiště v dostatečném předstihu před odletem svého spoje. Cena zároveň
není vypočítávána podle tarifů pro jednotlivé úseky, nýbrž na základě tohoto smluvního
ujednání jako jediná cesta, tedy s nižšími tarify. Letenka do ekonomické třídy opravňuje
cestujícího k jízdě v 2. třídě a letenka do business třídy zaručuje místo ve voze 1. třídy. Další
výhodou je možnost využití AIRail terminálu na železniční stanici frankfurtského letiště a
odbavit svá zavazadla přímo na nádraží.270 Na předmětných vlakových spojích zároveň platí
stejná pravidla pro zavazadla, jako na letech společnosti Lufthansa.271

5.3 Jiné aktuální formy spolupráce leteckých dopravců
Codesharové smlouvy nejsou aktuálně jedinou formou spolupráce leteckých dopravců.
Následující obchodně- právní vztahy mezi leteckými dopravci jsou pro cestující složité a
často nepřehledné. Zároveň neexistuje právní dokument na mezinárodní úrovni věnující se
detailněji těmto ujednáním, a to přesto, že je v současné době již nemalé procento všech letů
provozováno právě v rámci některé ze zmíněných forem spolupráce.
5.3.1 Interline Traffic Agreement (ITA)
Vznik celosvětové letecké dopravní sítě byl umožněn díky velkému rozšíření Interline
Traffic Agreement, tzv. ITA. Jedná se o smlouvy o vzájemném uznávání přepravních dokladů
a zúčtování, jež aktuálně propojují převážnou část všech leteckých dopravců. Jejich obsahem
je určení podmínek, za kterých bude mezi leteckými společnostmi (smluvními stranami)
docházet k uznávání přepravních dokladů. ITA mohou vznikat multilaterálně, pak jsou
uzavírány přistoupením k tzv. podmínkám MITA, Multilateral Interline Traffic Agreement,
jež jsou stanovené v rámci organizace IATA.272 Letecké společnosti však uzavírají obdobné
dohody i mezi sebou, tedy bilaterálně. Na základě zmiňovaných dohod je letecký dopravce
oprávněn vystavit letenku na let jiného dopravce, jenž je stranou dohody, a naopak přijímat na
své lince přepravní doklady těchto dopravců.273 Výhoda pro cestující je spatřována v nutnosti
odbavení se v případě nepřímého letu pouze před započetím prvního letu. V místě přestupu už
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je o jeho věci postaráno ze strany dopravce. Celou cestu skládající se z vícera letů tak může
absolvovat na jeden přepravní doklad.
5.3.2 Poolové smlouvy
Další formy spolupráce mají převážně bilaterální povahu. Jedná se především o tzv.
poolové smlouvy, které jsou uzavírány mezi dvěma (výjimečně i více) leteckými dopravci a
jejichž podstatou je spolupráce při přepravě na stanoveném úseku. Kooperace se projevuje
snahou obou dopravců o maximálně efektivní vytížení nejen svých spojů, ale i spojů
smluvního partnera.274 Svým způsobem se jedná o odstranění konkurence, jelikož se obě
strany smlouvy snaží o vzájemný prospěch. Za tímto účelem koordinují dopravci svoji činnost
na poli stanovování kapacity letů, odletových časů, cen atd.275 Jak již naznačuje název,
základem ujednání je tzv. pool neboli společný účet. Na tento ukládají smluvní partneři část
výnosu ze své činnosti, aby se mezi ně následně rozdělil dle dohodnutého klíče. Dojde-li
k nepoměru vytížení jednoho smluvního partnera, dochází k vyrovnání ze společného účtu.
Na některých liberalizovaných trzích jsou poolové smlouvy zakázány, neboť již svou
podstatou spočívající v koordinaci kapacit i cen se nacházejí na hraně ujednání omezující
hospodářskou soutěž, nebo spíše za ní.276 Forma a náležitosti smluv nejsou výslovně
stanoveny a v různých právních řádech se budou lišit.
5.3.3 Joint Venture
Joint Venture (česky také „společný podnik“) je aktuálně, především díky smlouvám o
otevřeném nebi, rozpínající se forma obchodně- právního propojení leteckých dopravců.
V případě letecké přepravy nelze mluvit o klasickém modelu Joint Venture, při kterém
dochází ke vzniku nové právnické osoby ze dvou či více obchodních společností z různých
států. Jelikož předmětem této formy spolupráce v letecké přepravě je koordinace aktivit na
vybraném trhu, výstižnějším označením pro spolupráce je „společný provoz“. Základem
smluvního ujednání je sdílení výnosů a nákladů277 ujednaných linek, ať už provoz zajišťují
oba, nebo jen jeden dopravce.278 Smlouvy tak obsahují počty dohodnutých letů, včetně
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kapacit a způsobu rozdělení zisku.279 O aktuálnosti hovoří i fakt, že v létě 2016 tvořily lety
v rámci této formy spolupráce přes ¾ všech transatlantických letů.280
5.3.4 Franchising
Posledním a široké veřejnosti známým způsobem spolupráce je franchising. Franchisy
mají v leteckém sektoru podobu spolupráce mezi velkými, zavedenými dopravci a malými
společnosti, které nemají potřebnou pověst, kapitál či zázemí. Jako v případě každé franchisy
spočívá smluvní ujednání v právu využití know- how druhé strany, v poskytnutí užívání
obchodní firmy a obchodních známek druhé smluvní straně za úplatu, aniž by snad mezi
stranami vznikalo majetkové propojení.281 V současné době neexistuje úprava mezinárodní
franchisové smlouvy. Stejná situace se objevuje i v platném českém právu, kde zatím stále
chybí výslovná úprava franšízové smlouvy a ta je i nadále uzavírána jako smlouva inominátní
dle § 1746 občanského zákoníku. Při komparaci právních řádů evropských států zjistíme, že
výslovnou úpravu franchisové smlouvy má ve svém právním řádu zakotvenu jen zlomek států
EU (Rakousko, Francie).
Pokud bude franchisová smlouva uzavírána mezi dopravci v rámci jednoho státu,
neměl by zpravidla vznikat žádný problém. Franchisa leteckých dopravců z různých států EU
se bude řídit kolizní úpravou v nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy,
tzv. nařízení Řím I. Franchisová smlouva tak bude primárně podléhat dohodě stran. Pokud
tímto způsobem nebude určeno rozhodné právo, bude se smlouva řídit právem země, v níž má
franchisant obvyklé bydliště.282 Je-li smlouva zjevně úžeji spojena s jinou zemí, použije se
právo této země.283 Nelze-li určit rozhodné právo dle těchto pravidel, řídí se smlouva právem
země, s kterým je nejúžeji spojena.284
Stále chybějící zakotvení výslovné úpravy franchisové smlouvy v českém právu vede
v praxi často k problémům, jako jsou například špatně nastavené podmínky užívání
ochranných známek, neplatná ujednání o ceně a další. Proto by mělo do budoucna dojít k
úpravě obsahových náležitostí franchisové smlouvy, aby tak byla vnesena jistota do těchto
vztahů.

279

PRŮŠA 2007 op. cit., s. 172.
North Atlantic airline market. Closed JVs to have 78% of ASKs in 2016. Weighing the benefits [online]. [cit.
10. 2. 2018]. Dostupné z: https://centreforaviation.com/insights/analysis/north-atlantic-airline-market-closed-jvsto-have-78-of-asks-in-2016-weighing-the-benefits-272815.
281
ZELENÝ 2017, op cit., s. 170.
282
Čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Řím I.
283
Čl. 4 odst. 3 nařízení Řím I.
284
Čl. 4 odst. 4 nařízení Řím I.
280

64

Přestože si autor uvědomuje složitost případné mezinárodní regulace těchto forem
spolupráce, nadále zastává názor, že vzhledem k tempu růstu poptávky po letecké přepravě
bude v budoucnu třeba přijmout byť minimální úpravu (popř. alespoň unifikovanou
informační povinnost k cestujícím) daných vztahů leteckých dopravců.
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Závěr
Cílem této práce bylo zejména přiblížení odpovědnosti leteckého dopravce ve vztahu
k nákladu a cestujícím. Tato analýza byla obsahem třetí a čtvrté části práce, kde byl zároveň
poskytnut podrobný výklad pojmu „nehoda“ ve smyslu článku 17 Montrealské úmluvy a
informativní přehled práv cestujících při jednotlivých škodních událostech v letecké přepravě.
Dle úvodního vymezení také práce nezůstávala pouze u teoretického výkladu, ale zaměřila se
i na praktickou stránku a přiblížila jednotlivá komentovaná ustanovení prostřednictvím mnoha
soudních rozhodnutí. Byla tak doložena nezastupitelná úloha soudní praxe v letecké přepravě.
Aktuální otázky regulace letecké přepravy představují mimo jiné různé formy
spolupráce leteckých dopravců, v rámci nichž je v současné době prováděna již většina letů a
jejichž regulace na mezinárodní úrovni zatím neexistuje. Dalším současným tématem, jež
rozděluje cestující a letecké dopravce, jsou snahy o právní regulaci tzv. overbookingu. Jeho
omezení by nepochybně vedlo k méně efektivnímu využití přepravní kapacity, což by se
nepříznivě projevilo na ceně letenek. K případné regulaci se kriticky vyjádřila i Mezinárodní
asociace leteckých dopravců (IATA), která si každoročně stanovuje plány v právní oblasti pro
nadcházející období.
Poměrně nízká flexibilita právní regulace letecké přepravy vybízí k úvahám nad
potřebou nové právní úpravy a celkovým vývojem, kterým se úprava bude ubírat. Letecký
přepravní sektor dosahuje v současné době nejvýraznějšího růstu poptávky, čímž se zvyšuje
tlak na modernizaci právní úpravy, a to především na mezinárodní a unijní úrovni. Autor
oceňuje spolupráci mezi normotvůrci a leteckými dopravci, respektive jejich sdruženími.
Právě v této kooperaci je nutno vidět kvalitní základ možné budoucí právní regulace
odpovídající době. Schopny pružně reagovat na aktuální otázky v letecké přepravě jsou akty
mezinárodních organizací v letecké přepravě, ale v obecném měřítku nemají vliv srovnatelný
s významnými právními dokumenty, jakými jsou například mezinárodní úmluvy. Je tak nutno
nadále se věnovat novelizaci unijních nařízení, a to především nařízení č. 261/2004.
V současné době je řada právních aktů v připomínkovém řízení a další jsou rozpracovány.
Konstantní výzvou je i další rozšiřování počtu smluvních stran Montrealské úmluvy, která
každým rokem nabývá na významu právě díky rostoucímu počtu ratifikujících států.
Montrealská úmluva by zároveň měla skutečně plnit unifikační roli a neměla by se
v budoucnu opakovat situace z historie tzv. Varšavského systému, kdy státy nesouhlasíce
s rozsahem odpovědnosti leteckého dopravce a limity uvedenými ve Varšavské úmluvě,
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přistupovaly k různým dodatkům a revizím, čímž vznikl nepřehledný systém, který byl
opakem původního smyslu Varšavské úmluvy.
Zajímavé nepochybně bude sledovat vývoj rozsahu odpovědnosti leteckých dopravců
ať již ve vztahu k pojmu „nehoda“ dle článku 17 Montrealské úmluvy, či ve vztahu k nákladu.
Právě omezená odpovědnost leteckého dopravce při nákladní přepravě je velmi diskutovaným
tématem po řadu let. Stanovené limity odpovědnosti na jedné straně představují ochranu
pečlivého leteckého dopravce v případech vymáhání vysokých náhrad, avšak na straně druhé
je nemožnost prolomení limitů odpovědnosti v případech vlastního zaviněného jednání
leteckého dopravce velkým nedostatkem právní úpravy. Jelikož podobná úprava nemá ani
v rámci jiných druhů přepravy obdoby, působí nevyváženě a je nepochybným zvýhodněním
leteckých dopravců. Ve vztahu k vnitrostátnímu právu je třeba uvažovat o přijetí modernější
právní úpravy v oblasti přepravy, neboť současná úprava se jeví, především ve srovnání s
úpravou německou a některých dalších západních zemí a jejich četnou a kvalitní judikaturou,
nedostačující a nekonkurenceschopnou.
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Seznam zkratek
A4E

Asociace evropských leteckých společností, (Airlines for
Europe)

AEA

Asociace evropských leteckých společností (Association
of European Airlines)

BGH

Spolkový soudní dvůr, Německo, (Bundesgerichtshof)

AG

Německá akciová společnost, (Aktiengesellschaft)

AG

Okresní soud v Německu, (Amtsgericht)

CIM

Přípojek k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

CMR

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě

COTIF

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

ČLS

Československá letecká společnost

ČR

Česká republika

ČSA

Československé aerolinie

EASA

Evropská agentura pro bezpečnost letectví, (European
Aviation Safety Agency)

ECAC

Evropská konference civilního letectví, (European Civil
Aviation Conference)

ELFAA

Evropská asociace nízkonákladových leteckých
společností, (European Low Fares Airline Association)

EU

Evropská unie

EUR

Euro, měna eurozóny

FFP

Věrnostní program leteckých dopravců (Frequent Flyer
Program)

Guadalajarská úmluva

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní
letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním
dopravcem
68

Guatemalský protokol

Protokol o změně Varšavské úmluvy

Haagský protokol

Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých
pravidel o mezinárodní letecké dopravě

HGB

Německý obchodní zákoník, (Handelsgesetzbuch)

CHÚ, Chicagská úmluva

Úmluva o mezinárodním civilním letectví

IATA

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců, (International
Air Transport Association)

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví, (International
Civil Aviation Organization)

ICE

Německé vysokorychlostní vlaky, Intercity- Express

Letecký zákon

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

MD

Ministerstvo dopravy

MDS

Ministerstvo dopravy a spojů

MITA, ITA

Smlouvy o vzájemném uznávání přepravních dokladů.
(Multilateral Interline Traffic Agreement, Interline Traffic
Agreement)

MÚ, Montrealská úmluva

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní
letecké přepravě, tzv. Montrealská úmluva

Nařízení č. 261/2004

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

Nařízení č. 889/2002

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

Nařízení Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
69

OGH

Rakouský nejvyšší soudní dvůr, (Oberster Gerichtshof)

OLG

Vrchní zemský soud, (Oberlandesgericht)

Pařížská úmluva

Úmluva o úpravě letectví

PICAO

Zatimní organizace pro civilní letectví

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

SDR

Zvláštní práva čerpání, (Special Drawing Rights)

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

USA

Spojené státy americké

USD

Americký dolar

VÚ, Varšavská úmluva

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní
letecké dopravě z roku 1929

VÚZH

Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu
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Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy
Abstrakt
Tématem této práce jsou aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy se zřetelem
na přepravu leteckou, jejíž právní úprava je vzhledem k přeshraničnímu charakteru především
mezinárodněprávní a unijní. Práce je systematicky rozdělena do 5 částí.
Úvodní část se věnuje dopravě a letecké přepravě v obecné rovině. Přináší definici
základních pojmů, s kterými se v následujících částech pracuje, stručný historický nástin a
také aktuální problémy a výzvy v této oblasti, čímž uvádí čtenáře do problematiky letecké
přepravy. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace v letecké přepravě, jež jsou
zmocněny k vydávání právních aktů a které v nedávné době prošly rozsáhlými změnami.
Druhá část je věnována právní úpravě a to především na mezinárodní a unijní úrovni. Výklad
je poskytnut i české právní úpravě, která však z důvodu mezinárodní povahy a unifikace
letecké přepravy plní spíše doplňkovou roli.
Následující dvě části jsou dle povahy přepravy rozděleny na úpravu přepravy
nákladní a osobní a zaměřují se především na odpovědnost leteckého dopravce. Čtvrtá část si
zároveň klade za cíl informovat čtenáře o právech cestujících vyplývajících z právní úpravy
letecké přepravy ať už na mezinárodní, nebo unijní úrovni. V rámci obou těchto částí autor
nezůstává pouze u teoretického výkladu, ale zaměřuje se více na praxi a poskytuje detailní
výklad vybraným ustanovením mezinárodním úmluv. Zmíněné praktické části práce jsou
doplněny o četnou judikaturu zahraničních soudů, která formovala výklad řady pojmů a hraje
v letecké přepravě nezastupitelnou roli.
Poslední část je věnována různým formám spolupráce leteckých dopravců a především
v současnosti hojně užívaným codesharovým smlouvám. Celou prací zároveň prostupují
aktuální otázky v letecké přepravě, včetně stanovených cílů v právní oblasti pro nadcházející
období.
Závěr práce autor věnuje zamyšlení nad možným budoucím vývojem právní regulace
mezinárodní letecké přepravy, a to zejména ve vztahu k tzv. omezené odpovědnosti leteckého
dopravce.
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Odpovědnost leteckého dopravce
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Topical issues of the regulation of international carriage
Abstract
The topic of this thesis is international air carriage and its legal regulation which is,
due to the highly international nature of air carriage, mainly International and EU. The thesis
is systematically divided into 5 main parts.
The introductory part is focused on carriage and air carriage in general. It provides
definitons of basic concepts, with which the following sections work, a brief historical outline
and also current issues and challenges in international carriage, thus bringing this topic to the
reader in a detailed perspective. Another discussed point are the international organizations
authorized to issue legislation and how they have recently gone through some changes. The
second part is dedicated to legislation; especially International and EU legislation. An
Interpretation is also provided to the Czech legislation. However, this only plays a rather
complementary role, resulting from the highly international character of air carriage.
The following two parts are, according to the nature of air carriage, divided into cargo
and passenger transport legislation and they are focused mainly on liability of an air carrier.
The fourth part also aims to inform the readers about passengers rights arising from air
carriage legislation, whether on International or EU level. Within these parts, the author does
not only merely rely on a theoretical interpretation, yet rather focuses on practice and provides
a detailed explanation of selected provisions of international treaties. The above-mentioned
practical parts of the thesis are supplemented by numerous decisions of foreign courts, which
have formed an interpretation of a number of terms and thus play an irreplaceable role in air
carriage.
The last part is devoted to the different forms of cooperation of air carriers and
especially to the currently widely spread codeshare agreements and the liability of
participating air carriers. Throughout the document, the current challenges and issues in air
carriage are mentioned, including the goals set for succeeding term.
In conclusion, the author focuses on the possible future development of the legal
regulation of international air carriage, selectively speaking in relation to so-called limited
liability of the air carrier.
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