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Úvod
Většina z nás se v životě účastnila spolujízdy. Ať už veze rodič dítě do školy nebo
spolu přátelé vyrazí na koncert, společná přeprava jedním dopravním prostředkem byla, je
a bude zcela běžným prvkem silniční dopravy.
Rozvoj komunikačních technologií výrazně zjednodušil sdílení volných míst ve
vozidlech. Kromě sociálních sítí, umožňujících snadnou koordinaci mezi známými, existují
i webové portály zaměřené přímo na zprostředkování spolujízdy mezi cizími osobami. Podíl
spolujízd, jejichž účastníci se předem neznají, tak narůstá, přičemž tradiční spontánní autostop
byl nahrazen spolujízdou plánovanou. Tuto novou realitu je záhodno prozkoumat z hlediska
toho, zda při spolujízdě vznikají smluvní poměry, a jaká práva a povinnosti mají její jednotliví
účastníci.
Zároveň sebe samotné za „spolujízdu“ označují služby typu Uber.1 Otázkou je, co tím
myslí a zda mají pravdu.
Tato práce mapuje právní úpravu spolujízdy napříč celým právním řádem. Klade si za
cíl vymezit spolujízdu v rámci silniční dopravy a zjistit, jaká veřejnoprávní regulace na ni
dopadá, včetně rozboru vybraných veřejnoprávních odpovědnostních poměrů. Bez zmínky
nezůstanou ani daňové souvislosti.
Autor se pokouší zjistit, ve kterých případech dochází při spolujízdě k uzavření
smlouvy. Zkoumán je kontraktační proces, jakož i náležitosti smlouvy a práva a povinnosti
smluvních stran.
Vzhledem ke skutečnosti, že spolujízda jakožto druh osobní dopravy spočívá
v překonávání vzdáleností, z podstaty věci běžně přesahuje hranice států. Proto je jedna část
práce věnována mezinárodním aspektům.
Stěžejním tématem je soukromoprávní odpovědnost při spolujízdě. Práce se zabývá
odpovědností za vady i za újmu, zejména zaviněním řidiče i spolujezdce, a dále snížením
náhrady v případě spoluzavinění poškozeného. Podrobně jsou analyzovány některé typické
okolnosti dopravních nehod.

1

Viz např. Uber Technologies Inc. uberPOOL: Spolujízdou ušetříme [online]. 2018 [cit. 26. 10. 2018]. Dostupné
z: https://www.uber.com/cs-CZ/ride/uberpool/
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1 Co se rozumí spolujízdou?
1.1 Vymezení pojmu
Pojem spolujízda není v právním řádu definován. Jeho význam lze dovodit ze slov
spolu a jízda, jimiž je tvořen. Pojem jízda také není právním řádem definován, je však běžně
používán v právních předpisech.2 Z jeho užití v právním i běžném jazyce lze dovodit, že
znamená pohyb dopravního prostředku po silnici či dráze. O jízdě tedy hovoříme v souvislosti
s „pozemní“ přepravou, tedy typicky přepravou po dráze či pozemní komunikaci,3 na rozdíl
od přepravy vzduchem či po vodní hladině nebo pod ní.
Z pojmu jízda implicitně vyplývá, že se týká přepravy osob, neboť ve vztahu k věcem
se nepoužívá – věc nejede, nýbrž je převážena. Výjimkou z tohoto pravidla jsou živá zvířata –
striktně vzato nejsou věcmi, ale ustanovení o věcech se na ně použijí přiměřeně.4 Proto
navzdory tomu, že v obecné řeči zvíře stejně jako člověk jede, místo aby bylo převáženo, tato
práce spolujízdou rozumí pouze přepravu osob.5 Slovo spolu pak jednoduše znamená, že více
osob využije k přepravě jeden dopravní prostředek.
Teoreticky bychom zde mohli definici ukončit a pod pojem spolujízda zařadit všechny
situace, kdy se jedním dopravním prostředkem přepravuje více fyzických osob. Tato práce se
však zabývá spolujízdou v užším smyslu, v němž je v posledních letech tento pojem
v obecném jazyce užíván, tedy pouze ve vztahu k přepravě provozované nepodnikatelsky.
Spolujízdou tato práce nemá na mysli situaci, kdy více osob současně využije služeb jednoho
profesionálního dopravce. Takový fenomén, který lze pro účely této práce označit např. za
spolucestování, je z právního hlediska značně odlišný.6
Vzhledem k provedenému zúžení definice tato práce odhlédne od spolujízdy v drážní
dopravě. Drážní doprava provozovaná nepodnikatelsky je spíše teoretickým konceptem. Ze
stejného důvodu se tato práce zaměří na spolujízdu silničními motorovými vozidly7 –
spolujízda jinými silničními dopravními prostředky jistě není pouze teoretickou záležitostí,
její četnost a ekonomický význam jsou však v porovnání se spolujízdou silničními
motorovými vozidly zanedbatelné.
2

Např. zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách apod.
3
Po zemi se nepochybně lze přepravovat i mimo pozemní komunikaci či dráhu, např. jízda na koni po lesní
cestě.
4
Viz § 494 OZ.
5
Provedené vymezení nelze chápat v tom smyslu, že při spolujízdě nemůže docházet k přepravě věcí či zvířat –
opak bude často pravdou, ovšem půjde pouze o vedlejší jev.
6
Viz dále.
7
Ve smyslu § 2 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
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1.1.1 K pojmům přeprava a doprava

Tato práce hojně užívá pojmů přeprava a doprava. Aby bylo zamezeno zmatení
čtenáře, je žádoucí ujasnit si význam těchto pojmů. Obecná čeština používá oba výrazy často
synonymicky.8 Právní předpisy pak užívají oba pojmy, aniž by jasně definovaly rozdíl mezi
nimi.9 Napříč právním řádem navíc historicky nebylo užití těchto pojmů konzistentní.10
Výklad pojmu přeprava se stal dokonce předmětem soudního zkoumání, a to
v rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 A 67/96 ze dne 30. 8. 1998. Konkrétně byl
vykládán pojem přeprava odpadu podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech. Vrchní soud
tento pojem vyložil jako „vlastní fyzické přemístění nákladu od místa naložení do místa
složení.“ S touto definicí se lze v zásadě ztotožnit a byla přijata i v právní teorii.11 Autor této
práce si pouze dovoluje poznamenat, že o přepravu jistě půjde i v případě, kdy místo výchozí
a místo určení budou totožné, pokud bude předmět přepravy přemisťován. Tato práce tedy
pojmem přeprava rozumí samotný akt přemístění osoby, zvířete či věci.
Pojem doprava je aktuálně účinnými právními předpisy definován relativně
konzistentně – ze zákona o silniční dopravě12 i vyhlášky č. 175/2000 Sb.13 lze dovodit, že
dopravou je souhrn činností, jimiž je zajišťována přeprava (tedy přemístění) osob, zvířat či
věcí. Ten, kdo tyto činnosti vykonává, je pak označován jako dopravce. V přeneseném
významu pak slovo doprava označuje celé hospodářské odvětví, které se zabývá dopravní
činností. Shodně užívá těchto pojmů i tato práce.
Frinta uvádí, že v dopravní teorii je ten, kdo s dopravcem uzavírá smlouvu o přepravě,
slovy práva tedy cestující, označován jako přepravce, přičemž v minulosti byl tento pojem
užíván i v právu pro protistranu dopravce u smlouvy o přepravě věci.14 Takové pojmosloví
považuje autor této práce za krajně nešťastné, protože pokud by mělo být v rámci právní
8

Slovníky často definují jeden výraz pomocí druhého, např. Slovník spisovného jazyka českého definuje slovo
“přeprava” jako “doprava z místa na místo,” což je ve své podstatě definice kruhem. (Ústav pro jazyk český,
v. v. i. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2011 [cit. 27. 3. 2018]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/)
9
Srov. např. již název vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu, či
§ 2550 OZ, podle něhož se dopravce zavazuje přepravit cestujícího. U občanského zákoníku je toto obzvláště
zarážející, když u smluvních typů je standardně označení smluvních stran odvozeno od názvu závazku (příkaz:
příkazník; zprostředkování: zprostředkovatel, pojištění: pojistitel apod.), nebo naopak nemá jazykově společného
nic (dílo: zhotovitel). V případě přepravy však vystupuje dopravce, nikoliv přepravce.
10
Např. některé (dnešní terminologií) přepravní řády nesly v minulosti označení dopravní řád a obecně tyto
předpisy v průběhu času označovaly stejné skutečnosti jednou slovem doprava (dopravní smlouva, dopravní
podmínky…), jindy slovem přeprava (přepravní smlouva, přepravní podmínky…).
11
Srov. FRINTA, O. Komentář k § 760 In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář.
Úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde,
2008. s. 2218–2219., dále HOLUB, M.; FIALA, J.; BIČOVSKÝ, J. Občanský zákoník. Poznámkové vydání
s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku). 12. vydání. Praha: Linde, 2006. s. 752.
12
Viz § 2 odst. 1 ZSD.
13
Viz § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 175/2000 Sb.
14
FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 14–15.

8

úpravy přepravy osob hovořeno o přepravci, jistě by tak byl označován dopravce jako osoba
provádějící přepravu, nikoliv cestující jakožto „přepravovaný“. Proto tato práce raději
s pojmem přepravce nepracuje.
1.2 Spolujízda versus podnikání v osobní dopravě
1.2.1 Podnikání

Spolujízdu je dále nutno odlišit od provozování dopravy za účelem podnikání.
Definičním prvkem spolujízdy v současném obecném jazyce je, že nikomu ze zúčastněných
neslouží uskutečněná jízda přímo k podnikatelským účelům. V § 420 OZ je stanoveno: „Kdo
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován
se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Podnikáním tedy je výdělečná činnost vykonávaná
(i) samostatně, (ii) na vlastní účet a odpovědnost, (iii) živnostenským nebo obdobným
způsobem, (iv) se záměrem činit tak soustavně a dosáhnout zisku. Výdělečnou činností je
taková činnost, z níž určité osobě plyne příjem. Přitom z dikce citovaného ustanovení
vyplývá, že není rozhodné, zda podnikatel zisku reálně dosahuje, rozhodující je jeho úmysl
zisku dosáhnout.15 Zisk je pojmem ekonomickým, který označuje kladný rozdíl mezi náklady
a výnosy.16 Zisku chce logicky dosáhnout ten, kdo přijme za určitou činnost úplatu
převyšující jeho náklady na danou činnost. Podnikání v dopravě tedy spočívá v poskytování
přepravních služeb za úplatu, která převyšuje pouhý příspěvek cestujícího na úhradu nákladů
na uskutečněnou cestu, za předpokladu, že existuje záměr přepravu uskutečňovat soustavně.
Soustavnost však v tomto kontextu nelze vykládat restriktivně – i nepravidelná činnost může
být soustavnou.17 Důležitý je záměr podnikatele vykonávat danou činnost dlouhodobě, bez
ohledu na pravidelnost či frekvenci.18
Spolujízdou tedy pro účely této práce rozumíme situaci, kdy se jedním silničním
motorovým vozidlem přepravuje více osob a přeprava není prováděna za účelem podnikání.

15

Srov. LASÁK, J. Komentář k § 420. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1605.
16
Myšleno účetní zisk, srov. URBAN, J. Teorie národního hospodářství. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2015, s. 155.
17
Srov. PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R. Komentář k § 420. In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 959.
18
LASÁK, J. Komentář k § 420. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1605.
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1.2.2 Podnikání v silniční osobní dopravě

Podnikání v silniční dopravě (osobní i nákladní) je upraveno zákonem č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě. Tento zákon člení osobní silniční dopravu provozovanou
podnikatelsky podle její povahy na čtyři kategorie: linkovou osobní dopravu, mezinárodní
kyvadlovou dopravu, příležitostnou osobní dopravu a taxislužbu.19
Linková osobní doprava je typická tím, že přeprava probíhá pravidelně, po předem
určené trase definované zastávkami, a podle předem stanoveného jízdního řádu.20 Zákon
rozlišuje veřejnou a zvláštní linkovou osobní dopravu. Definičním kritériem veřejné linkové
dopravy je to, že je přeprava nabízena předem neurčenému, neuzavřenému okruhu cestujících.
Tento druh dopravy je upraven vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu, je dokonce definiční prvkem působnosti této vyhlášky pro
oblast silniční dopravy.21
Zvláštní linková osobní doprava je naproti tomu určena pouze konkrétnímu okruhu
osob, příkladem může být pravidelný svoz zaměstnanců na pracoviště zajišťovaný
zaměstnavatelem.
Mezinárodní kyvadlová doprava je zcela specifickým druhem silniční dopravy, při
němž jsou cestující přepravováni tam a zpět mezi výchozím a cílovým místem, přičemž je
přítomen dostatečný mezinárodní prvek.22 Pro účely této práce nemá tento druh dopravy větší
význam, nicméně se od něj odvíjí definice ostatních druhů dopravy.
Příležitostná osobní silniční doprava je totiž definována jako „neveřejná osobní
doprava pro cizí potřeby, která není linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní kyvadlovou
dopravou a kterou se na základě předchozí objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich
zavazadel vozidly určenými k přepravě a) nejvýše 9 osob včetně řidiče, jedná-li se
o mezinárodní dopravu, nebo b) více než 9 osob včetně řidiče.“ 23 Tento druh dopravy je tedy
definován negativně pomocí výše uvedených dvou druhů dopravy, ovšem je z něj vyňata
vnitrostátní doprava vozidly určenými pro maximálně devět osob.
Zbytkovou kategorii pak představuje taxislužba jakožto „osobní doprava pro cizí
potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými
k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní

19

Viz § 2 odst. 1 ZSD.
Srov. § 2 odst. 7 a 13 ZSD.
21
Srov. § 1 ve spojení s § 2 písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb. Působnost vyhlášky pro oblast drážní dopravy lze
pro účely této práce ponechat stranou.
22
Viz § 2 odst. 5, 6 a 8 ZSD.
23
Viz § 2 odst. 10 ZSD.
20
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kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou.“ Lze konstatovat, že
taxislužba a příležitostná osobní doprava mají společnou charakteristiku, která je zásadně
odlišuje od linkové a kyvadlové dopravy: přeprava neprobíhá pravidelně podle pevně
stanovených řádů, nýbrž ad hoc podle individuální poptávky cestujících. Kromě zjevných
rozdílů v kapacitě použitého vozidla, respektive v mezinárodním prvku, je odlišuje také to, že
zatímco příležitostná osobní doprava je výslovně definována jako neveřejná,24 taxislužba je
v praxi typicky nabízena neuzavřenému okruhu potenciálních zájemců o přepravu.25
Z výše uvedených charakteristik různých druhů podnikání v osobní silniční dopravě
plyne, že spolujízda je svou povahou zcela odlišná od linkové i kyvadlové dopravy, má však
společné rysy s příležitostnou osobní dopravou a zejména s taxislužbou. Fakticky se tyto
činnosti nijak zásadně neliší – na základě poptávky cestujícího je provedena jeho přeprava do
místa určení. Rozdíl může někdy spočívat pouze v tom, zda dopravce přepravu vykonal se
záměrem činit tak soustavně a dosáhnout zisku.
1.2.3 Záměr dopravce

Při právním posouzení záměru dopravce bude nutné vždy vyjít z konkrétních
skutkových okolností daného případu. Předně lze vyloučit podnikání v případech, kdy půjde
o činnost ryze nahodilou, neboť nebude splněna podmínka soustavnosti, a dále případy, kdy
za přepravu nebude poskytnuta úplata, protože nepůjde o výdělečnou činnost. Pokud někdo
soustavně přepravuje cestující za úplatu, pak je třeba posoudit, zda tato plní pouze funkci
úhrady části nákladů na jízdu. Provádět ekonomickou analýzu každé konkrétní jízdy je
samozřejmě zcela nepraktické řešení, je tedy třeba vyjít z jiných, reálně zjistitelných
skutečností.
O spolujízdu půjde typicky tam, kde dopravce vykonává cestu primárně ve svém
zájmu, tedy sám potřeboval vykonat jízdu a pouze poskytl volné místo ve vozidle jiné osobě.
Indikátorem této skutečnosti je to, že parametry jízdy (čas a místo odjezdu, místo příjezdu)
stanoví dopravce předem podle svých potřeb a cestující je pouze přijme. Naopak pokud
parametry jízdy určuje cestující, lze mít důvodně za to, že dopravce nemá sám zájem jízdu
vykonat a činí tak za účelem dosažení zisku. Výjimkou z tohoto pravidla bude situace, kdy je

24

Jak je uvedeno výše u osobní linkové dopravy, ZSD rozlišuje mezi veřejnou a neveřejnou dopravou podle
toho, zda je přeprava nabízena neuzavřenému či uzavřenému okruhu osob.
25
ZSD dále výslovně uvádí, že příležitostná osobní doprava je prováděna na základě předchozí objednávky, což
je ovšem bez většího významu, neboť zaprvé i taxislužba může být prováděna na základě předchozí objednávky,
především však není požadavek předchozí objednávky nikde konkretizován, za „předchozí objednávku“ lze tedy
považovat téměř jakoukoliv interakci mezi zájemcem o přepravu a dopravcem, pokud ji dopravce zaznamená
podle § 21e ZSD.
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soustavně přepravována konkrétní osoba, k níž má dopravce určitý vztah (příbuzenský,
přátelský apod.). Z ekonomického pohledu nelogické jednání dopravce je zde odůvodněno
jeho vztahem k cestujícímu. Typicky půjde o přepravu bezúplatnou, lze si však představit
i opačný případ, zejména v případě méně úzkého vztahu mezi dopravcem a cestujícím.26
Pokud však někdo nabízí neurčitému okruhu osob jízdu dle jejich požadavků za
úplatu, nepůjde o spolujízdu, nýbrž o podnikání. To je i případ business modelů typu Uber či
Taxify. Původní myšlenka sice byla zprostředkovat přepravu, ať už poskytovanou
podnikatelsky či formou spolujízdy, došlo však k rychlé komercializaci, a dnes již
provozovatelé těchto aplikací ani neumožňují jejich užíváním řidičům amatérům, kteří by
chtěli poskytnout spolujízdu.27 Řidiči nabízející přepravu prostřednictvím těchto aplikací se
tedy nijak neliší od „klasických“ taxikářů.28 Navíc ani funkcionalita některých dnešních
aplikací neumožňuje spolujízdu, neboť řidič v okamžiku, kdy přijímá požadavek cestujícího,
nemusí znát cílovou destinaci.29 Těžko tedy tvrdit, že danou jízdu řidič absolvuje primárně ve
svém zájmu.
Lze shrnout, že pro rozlišení mezi spolujízdou a taxislužbou je třeba z okolností
daného případu učinit závěr o úmyslu osoby provádějící přepravu – zda ji poskytuje
s podnikatelským záměrem či nikoliv.
1.2.4 Veřejná a neveřejná doprava

Na závěr této části je žádoucí učinit jednu terminologickou poznámku. Výše je
pojednáno o veřejné a neveřejné dopravě ve smyslu, v němž je chápe zákon o silniční
dopravě, tedy podle toho, zda je přeprava nabízena neuzavřenému či uzavřenému okruhu
osob. Existuje však ještě jedna, pro účely této práce relevantní, definice veřejné silniční
osobní dopravy. Jak již bylo uvedeno, vyhláška č. 175/2000 Sb. pod tímto pojmem chápe
pouze tu činnost dopravce, kterou ZSD definuje jako veřejnou linkovou osobní dopravu.30
Podle kritéria působnosti vyhlášky č. 175/2000 Sb. tak lze silniční osobní dopravu rozlišit na
veřejnou, jež je touto vyhláškou upravena, a neveřejnou, která do působnosti této vyhlášky
26

Např. pokud někdo za úplatu pravidelně vozí svého souseda na nákup.
Zřejmě proto, že by nebyli schopni rozlišit mezi různými druhy “svých” řidičů, což by bylo po právní stránce
rizikové. Společnost Uber tak dnes již podmiňuje registraci nového řidiče předložením oprávnění řidiče
taxislužby (viz Uber Technologies Inc. Požadavky na řidiče [online]. 2018 [cit. 10. 8. 2018]. Dostupné
z: https://www.uber.com/en-CZ/drive/requirements/).
28
Jak ostatně významně naznačil i Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 9 As 291/2016 ze dne 31. 10. 2017.
27

29

Srov. např. Černý, A; Vlková, J. Jak funguje služba UberPop [online]. Praha: MAFRA, a. s., 2015 [cit.
10. 8. 2018].
Dostupné
z: https://ekonomika.idnes.cz/uber-podle-pravnika-porusuje-zakony-dvj/ekonomika.aspx?c=A151218_184459_ekonomika_rny.
30
Viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb. a § 2 odst. 7 písm. a) ZSD.
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nespadá.31 Neveřejnou silniční dopravou je v tomto smyslu veškerá „ostatní“ doprava odlišná
od veřejné linkové dopravy, tedy jak doprava provozovaná podnikatelsky, tak i spolujízda,
bez ohledu na to, zda je nabízena veřejně či neveřejně. Ačkoliv autor této práce nepovažuje
nyní nastíněnou formální definici neveřejné dopravy za příliš trefnou, pro účely této práce se
jedná o praktické rozlišení, proto je v ní pojem neveřejná doprava právě takto užíván.

31

Srov. FRINTA, O. Komentář k § 760. In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář.
Úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde,
2008. s. 2223–2224.
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2 Soukromoprávní úprava přepravy osob
2.1

Historie
Obecně platí, že objektivní právo je důsledkem potřeby normotvůrce závazně upravit

společenské jevy, k nimž v daném místě a čase reálně dochází, což je základní funkcí práva.32
V případě přepravy osob tak historie právní úpravy kopíruje vývoj dopravní infrastruktury
a dopravních prostředků.
2.1.1 Starověk a středověk

I přes vynález kola probíhala přeprava ve starověku zpočátku zejména pomocí
domestikovaných zvířat či vlastními silami, a to mimo jiné proto, že kola byla velmi
nedokonalá a umožňovala pohyb v zásadě jen po uměle zpevněných cestách, jichž byl
nedostatek.33 I po zdokonalení kola byla limitem jeho využití především neexistující dopravní
infrastruktura.
Zlom nastal v období Římské říše – Římané jakožto velcí budovatelé mimo jiné
vystavěli silniční síť, která svým rozsahem a kvalitou značně předčila dobu a umožnila
rozmach komerční silniční dopravy, i když primárně byly tehdy silnice budovány pro účely
vojenské.34 Ani přes tento boom si smlouvy o přepravě nevysloužily v tehdejším systému
římského soukromého práva zvláštní úpravu a pro přepravu byla užívána smlouva o dílo.35
Tato koncepce je zcela logická vzhledem k tomu, že smlouva o přepravě je ve své podstatě
zvláštním typem smlouvy o dílo, když dílem se rozumí činnost s nějakým výsledkem36 a při
přepravě dopravce vyvíjí činnost, jejímž výsledkem je přemístění osoby, zvířete či věci.
Potřeba zvlášť upravit vztahy při přepravě se v římském právu projevila pouze u námořní
dopravy – Lex Rhodia de iactu se zabýval specificky situací, kdy bylo potřeba k zachránění
lodi vyhodit část nákladu do moře, a pro tento případ zmírňoval odpovědnost dopravce
a přenášel část rizika na obchodníky, jejichž zboží tím bylo zachráněno.37

32

Tzv. normativní funkce, srov. GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 21.
Historie dopravy. In: Kolektiv autorů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Život s autem. [online]
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, 2010 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/historie.html
34
Silnice a mosty. In: Kolektiv autorů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Život s autem. [online] Brno:
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, 2010 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/silnice-mosty.html
35
Srov. SOMMER, O.; editor SPÁČIL, J. Učebnice soukromého práva římského. II. Díl. 2. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2011, s. 70.
36
Viz § 2587 OZ.
37
SOMMER, O.; editor SPÁČIL, J. Učebnice soukromého práva římského. II. Díl. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2011, s. 71.
33
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Po pádu Římské říše a nástupu feudalismu význam dopravy, zejména té silniční,
a v důsledku i potřeba její právní úpravy, spíše upadaly.38 Bylo tomu tak proto, že
feudalismus se vyznačoval zcela usedlým životem drtivé většiny obyvatel,39 potřeba
přepravních služeb tak byla minimální. Zvláštní právní úprava byla nadále věnována dopravě
námořní, kterou úpadek postihl nejméně – Nomos Rhodion Nautikos, soukromá sbírka
byzantského zvykového námořního práva pocházející přibližně ze 7. stol. n. l., již komplexně
upravuje přepravu věcí a obsahuje i některá pravidla přepravy osob.40
2.1.2 Novověk

Významný rozvoj dopravní infrastruktury přinesla až druhá polovina 18. stol. V tomto
období byly na našem území položeny základy silniční sítě. Ač byl stále primární účel silnic
vojenský, znamenaly rozmach i pro komerční přepravu.41 Ten byl následně roku 1804
reflektován v Občanském zákoníku francouzském (Code Civil), první novodobé kodifikaci
soukromého práva. Code Civil rozeznával tři typy smlouvy o dílo: námezdní (dnes pracovní
smlouva), dopravní (dnes přepravní smlouva) a „zhotovitelské“ (dnes smlouva o dílo).42
Obecný občanský zákoník z roku 1811 (ABGB) však toto nové pojetí nepřevzal a přepravní
smlouvu zvláště neupravil. V českých zemích se tak nadále postupovalo podle úpravy
smlouvy o dílo.
Průmyslová revoluce přinesla zejména v polovině 19. stol. zásadní změny v dopravě,
masivní boom zažívala veřejná hromadná doprava, především na železnici. Proto byl v roce
1851 vydán první železniční přepravní řád,43 který podrobně upravil vztahy mezi dopravci
a cestujícími při přepravě. Přitom však nedošlo k žádné novelizaci ABGB, přepravní řád nijak
nereflektoval úpravu smluvních vztahů podle ABGB, pouze se na něj odkazoval v otázce
náhrady škody. Tento přepravní řád byl na tehdejší dobu velmi propracovaný a obsahově se
příliš nelišil od těch dnešních – již tehdy zakotvil povinnost dopravce vydat jízdní řád,
přepravní podmínky a tarif (ceník přepravy), jakož i postarat se o bezpečí a komfort
38

Silnice a mosty. In: Kolektiv autorů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Život s autem. [online] Brno:
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, 2010 [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/silnice-mosty.html
39
ŠTĚRBA, R. Přepravní právo. 1. vydání. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006, s. 7.
40
ASHBURNER, W. Nomos Rhodion Nautikos. The Rhodian Sea-Law. Oxford: Clarendon Press, 1909, s. 13–
15. Dostupné online: https://archive.org/details/nomosrhodinnauti00rhoduoft
41
Srov. FRINTA, O. Komentář k § 760 In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář.
Úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde,
2008. s. 2212.
42
Autor překladu neznámý. The Code Napoleon: or, the French Civil Code. Literally translated from the
original and official edition, published at Paris, in 1804. London: William Benning, 1827. s. 487. Dostupné
online: http://lf-oll.s3.amazonaws.com/titles/2353/CivilCode_1566_Bk.pdf
43
Tehdejší název zněl doslovně „Provozovací řád železniční.”
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cestujících. Upraveny byly povinnosti cestujících, přepravní doklady či podmínky přepravy
zavazadel. Srovnáním s aktuálně účinnou vyhláškou č. 175/2000 Sb. lze dovodit, že ač
přepravní řády doznaly v průběhu dějin různých změn z hlediska své působnosti, věcný
rozsah regulace se po celou dobu jejich vývoje nijak zásadně nezměnil.
Obecný zákoník obchodní z roku 1862 zavedl dvoukolejnost v soukromoprávních
vztazích, když paralelně k ABGB upravoval obchodní závazkové vztahy. Zároveň přinesl
první zvláštní úpravu smlouvy o přepravě na úrovni zákona, jednalo se však pouze o přepravu
věci.44 Smlouva o přepravě osoby zůstala neupravena. Ani občanský zákoník z roku 1950
změnu v oblasti přepravy osob nepřinesl.
2.1.3 Občanský zákoník z roku 1964

Změna nastala až s účinností OZ64, který zvlášť upravoval přepravu osobní a přepravu
nákladní, a dále obsahoval společná ustanovení pro oba druhy přepravy. Původní znění OZ64
bylo poplatné době, proto nehovořilo o přepravních smlouvách, nýbrž o přepravních službách.
Podle tehdejšího znění § 224 odst. 1 OZ64 byly služby poskytovány na základě „smluv nebo
jiných skutečností stanovených právními předpisy.“ Ustanovení § 307 OZ64 pak znělo:
„Občan, který za stanovené jízdné použije dopravního prostředku, má právo, aby ho dopravní
organizace nebo jiná organizace k tomu oprávněná (dopravce) přepravila do místa určení
řádně a včas.“ Použití dopravního prostředku „občanem“ představovalo onu jinou skutečnost
ve smyslu § 224 odst. 1 OZ64. Tehdejší teoretická konstrukce byla taková, že závazek mezi
dopravcem a cestujícím nevzniká uzavřením smlouvy, nýbrž použitím dopravního prostředku.
Citované ustanovení výslovně uvádělo, že dopravcem může být pouze dopravní organizace
nebo jiná organizace k tomu oprávněná, z čehož lze usuzovat, že tehdejší právní úprava
počítala s uzavíráním přepravních smluv pouze u profesionálních dopravců. To ostatně
vyplývá i z navazujících ustanovení OZ64 a z důvodové zprávy.45
Po událostech roku 1989 došlo novelou č. 509/1991 Sb. k odstranění koncepce služeb
z občanského zákoníku. Úprava přepravy osob byla přesunuta do § 760 a n., tentokrát již
i formálně jako smluvní typ. V § 760 OZ64 bylo stanoveno: „Smlouvou o přepravě osob
vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho
dopravce přepravil do místa určení řádně a včas.“ Po novele zmizela formulace, že
dopravcem je dopravní či jiná oprávněná organizace, a závazek technicky vzato vznikal
44

Pojmoslovím Obecného zákoníku obchodního „smlouva nákladní.“
„Při přepravě vznikají mezi občany a dopravními organizacemi občanskoprávní vztahy, které je třeba v
osnově upravit.“ Důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Dostupné online:
http://psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0156_12.htm
45
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uzavřením smlouvy, avšak zůstala zachována koncepce, že právo být přepraven vzniká
použitím dopravního prostředku za stanovené jízdné, což je jev typický pro veřejnou osobní
dopravu, avšak při spolujízdě zcela absentuje. Ostatní ustanovení o přepravě osob pak byla
novelou převzata v doslovně stejném znění, důvodová zpráva k novele č. 509/1991 Sb. hovoří
o převzetí dosavadní úpravy. I přes změnu textace úvodního ustanovení je tak zřejmé, že stále
mířilo na profesionální dopravce. Z uvedených důvodů zastává autor této práce názor, že
spolujízda nespadala pod smluvní typ smlouvy o přepravě osob, tak jak byl upraven v OZ64,
nicméně úprava smlouvy o přepravě osob by se na smlouvu uzavřenou při spolujízdě
pravděpodobně použila analogicky podle § 491 odst. 2 OZ64.
2.1.4 Silniční přepravní řády

Až do druhé poloviny 20. stol. neexistovaly v silniční dopravě přepravní řády typu
těch železničních.46 Koncepce právní úpravy byla taková, že (veřejnoprávní) předpisy
upravující podnikání v silniční dopravě ukládaly dopravcům povinnost vydat tzv. dopravní
řády, které lze dnešní terminologií označit za smluvní přepravní podmínky, a stanovily
oblasti, jež měly být v těchto dopravních řádech upraveny. Chyběla tak úprava
soukromoprávních vztahů v silniční dopravě ze strany státu.47 Prvním klasickým silničním
přepravním řádem byla vyhláška ministerstva dopravy č. 198/1953 Ú. l., jež upravovala
dopravu osobní i nákladní. Téhož roku byl, jako vyhláška ministerstva dopravy č. 364/1953
Ú. l., vydán městský přepravní řád, který zvlášť upravoval městskou hromadnou dopravu
osob jak na silnici, tak na dráze. Tyto dva přepravní řády svou působností v souhrnu pokryly
veškerou silniční dopravu provozovanou podnikatelsky.48,49 V roce 1964 byl silniční
přepravní řád nahrazen vyhláškou č. 133/1964 Sb. a městský přepravní řád vyhláškou
č. 127/1964 Sb., což však nemělo vliv na nastíněnou koncepci, která zůstala zachována až do
1. 10. 1999, kdy nabyla účinnosti vyhláška ministerstva dopravy č. 71/1999 Sb., o přepravním
řádu pro silniční dopravu osob, jež vyloučila aplikaci vyhlášek č. 133/1964 Sb., respektive

46

Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. sice neslo název „dopravní řád silniční,“ neobsahovalo však materii
přepravních řádů, nýbrž pravidla silničního provozu, která byla až roku 1950 přesunuta z podzákonného
předpisu na úroveň zákona.
47
Srov. ŠMEJKAL, M. Přepravní řády: vývoj a význam pro úpravu poměrů ze smluv o přepravě. Praha, 2016.
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. s. 21–22. Dostupné online:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/82870/DPTX_2014_1_11220_0_321711_0_157250.pdf?se
quence=1&isAllowed=y
48
Srov. § 1 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 198/1953 Ú. l., § 1 vyhlášky č. 364/1953 Ú. l.
49
Podnikatelsky ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě.
Profesionální silniční doprava byla plně tehdy pod kontrolou státu.
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č. 127/1964 Sb., na silniční dopravu osobní50 a v tomto rozsahu je nahradila. Právní úprava
přepravy osob tak byla oddělena od úpravy přepravy nákladní. Vyhláška č. 71/1999 Sb. však
byla za několik měsíců nahrazena vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu. Došlo tak ihned k další změně koncepce právní úpravy.
Tento přepravní řád se omezuje pouze na úpravu veřejné osobní dopravy, neveřejná osobní
doprava zůstává bez podrobné úpravy přepravních řádů. Na druhou stranu se vyhláška
č. 175/2000 Sb. vztahuje i na dopravu drážní a ruší železniční přepravní řád z roku 1964,
dochází tedy ke sjednocení pravidel veřejné osobní dopravy na silnici a na dráze.51
2.2 Současnost
Dnes upravuje smlouvu o přepravě osoby občanský zákoník v dílu sedmém části
čtvrté. Přestože se změnilo zařazení do oddílů, zůstává zachována koncepce OZ64, když jsou
zvlášť upraveny přeprava osob a přeprava věcí a následují společná ustanovení. Celá materie
představuje pouhých devět ustanovení – pět zvláštních o přepravě osob a čtyři společná.
Jelikož občanský zákoník zrušil dualitu občanských a obchodních závazků, převzal z § 638
a n. ObchZ další smluvní typ v oblasti přepravy – smlouvu o provozu dopravního prostředku,
jíž se „provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a k tomu účelu vykonat
alespoň jednu předem určenou cestu, anebo vykonat ve smluvené době větší počet cest, jak to
objednatel určí, a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.“ Z citovaného ustanovení
však vyplývá, že se týká přepravy nákladu, při přepravě osob proto nebude docházet
k uzavírání této smlouvy.52
Základní ustanovení pro smlouvu o přepravě osoby je obsaženo v § 2550 OZ a zní:
„Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení
a cestující se zavazuje zaplatit jízdné.“ Přestože ostatní ustanovení pro smlouvu o přepravě
osoby doznala oproti OZ64 jen nepatrných změn a důvodová zpráva k občanskému zákoníku
výslovně uvádí, že byla převzata dosavadní úprava, je autor této práce přesvědčen, že
smlouva uzavřená při spolujízdě nebude již smlouvou nepojmenovanou jako za účinnosti
OZ64, nýbrž půjde přímo o smluvní typ smlouvy o přepravě osoby.

50

Viz § 30 vyhlášky č. 71/1999 Sb. Vyhláška č. 133/1964 Sb. nadále upravovala silniční nákladní dopravu.
Vyhláška č. 127/1964 Sb. nadále upravovala městkou hromadnou dopravu na dráze.
51
Silniční nákladní doprava zůstala i po této změně upravena silničním přepravním řádem z roku 1964. Ten byl
bez náhrady zrušen občanským zákoníkem, soukromoprávní vztahy v silniční nákladní dopravě se proto od jeho
účinnosti řídí na vnitrostátní úrovni pouze úpravou smlouvy o přepravě věci podle § 2555 a n. OZ.
52
Srov. WENZLOVÁ, M. Komentář k § 2582. In: PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 2562.
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Je tomu tak proto, že podle § 1746 odst. 1 OZ se zákonná ustanovení upravující
jednotlivé typy smluv použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti
smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv. Základní ustanovení
konkrétního smluvního typu je tak zcela rozhodujícím kritériem pro vymezení okruhu
smluvních vztahů, jež jsou daným smluvním typem. Dle názoru autora této práce byla
transformace základního ustanovení smlouvy o přepravě osoby dostatečně rozsáhlá na to, aby
se tento smluvní typ dnes vztahoval i na spolujízdu, když nyní již neobsahuje odkaz ani na
profesionálního dopravce, ani na veřejnou osobní dopravu. Pokud tedy při spolujízdě dojde
k uzavření smlouvy, bude se typicky jednat o smlouvu o přepravě osoby.53
Smlouva o přepravě znamená na jedné straně vyšší právní jistotu pro smluvní strany
oproti tzv. smlouvě inominátní, na druhé straně skutečnost, že aplikovatelná ustanovení byla
vytvořena v 60. letech minulého století k regulaci vztahů ve veřejné dopravě, může mít na
oblast dnešní spolujízdy negativní dopad.
Doprava je v současnosti také předmětem úpravy práva Evropské unie. EU má v této
oblasti tzv. sdílenou pravomoc.54 Pozornost je na evropské úrovni věnována jednak právu
dopravců provozovat dopravu napříč členskými státy,55 zejména však právům cestujících.56
Společným rysem evropských předpisů však je, že se vztahují většinou pouze na veřejnou
osobní dopravu, vždy pak jen na dopravu hromadnou.57 Spolujízda jako taková tedy není
evropským právem upravena, některé její aspekty či související jevy, např. mezinárodní
prvek, však ano, o čemž bude pojednáno dále v této práci.

53

Je možné, aby byla uzavřena smlouva a zároveň nešlo o smlouvu o přepravě osoby, viz dále.
Viz čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU.
55
Srov. např. nařízení ES č. 1073/2009 ze dne 21. 10. 2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní
trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení ES č. 561/2006.
56
Asi nejznámějším předpisem v této oblasti je nařízení ES č. 261/2004 ze dne 11. 2. 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. Silniční dopravu pak reguluje
nařízení EU č. 181/2011 ze dne 16. 2. 2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně
nařízení ES č. 2006/2004.
57
Např. nařízení EU č. 181/2011 se vztahuje kromě dopravy veřejné i na „příležitostnou dopravu”, jejíž definice
pro účely tohoto nařízení je obdobná té v zákoně o silniční dopravě, z pohledu této práce jde tedy o dopravu
neveřejnou. Z povahy věci se však nařízení vztahuje pouze na dopravu autobusy a autokary, tedy vozidly pro
hromadnou přepravu osob, nikoliv osobními vozidly.
54
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3 Smlouva o přepravě osoby
Výše je dovozeno, že závazky při spolujízdě, pokud nějaké existují,58 se řídí právní
úpravou smlouvy o přepravě osoby podle občanského zákoníku. Jelikož spolujízda není
dopravou veřejnou, nedopadá na ni zvláštní úprava práv a povinností obsažená ve vyhlášce
č. 175/2000 Sb. Ustanovení o smlouvě o přepravě osoby v občanském zákoníku tak budou
často představovat, samozřejmě kromě konkrétních smluvních ujednání, jedinou úpravu práv
a povinností smluvních stran.
3.1 Podstatné náležitosti
Podstatnými náležitostmi smlouvy o přepravě osoby jsou (i) povinnost jedné smluvní
strany přepravit osobu, (ii) stanovení „místa určení“ a (iii) povinnost druhé smluvní strany
zaplatit jízdné.59 Frinta zastává, názor, že podstatnou náležitostí je i dnes, tak jako před
rekodifikací, ujednání, že přeprava bude provedena dopravním prostředkem. 60 Tím se
v obecné řeči rozumí zařízení sloužící k provádění přepravy. Sporné tedy je, zda i smlouva,
jíž se jedna smluvní strana zavazuje přepravit druhou bez použití dopravních prostředků (tedy
pouze vlastní silou)61 je smlouvou o přepravy osoby ve smyslu § 2550 a n. OZ, či smlouvou
nepojmenovanou.62 Čapek souhlasí s Frintou, že dopravní prostředek je v § 2550 OZ skryt
v pojmu přeprava, za jejíž definiční prvek považují mimo jiné to, že je prováděna za použití
dopravních prostředků.63,64 S uvedeným názorem se autor této práce neztotožňuje, když v této
práci přepravu vymezil šířeji,65 pročež zahrnuje i přemístění osoby, zvířete či věci bez použití
dopravního prostředku. Proto dle názoru autora není použití dopravního prostředku
podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě osoby.

58

Viz dále.
Horáček chápe závazek provést přepravu osoby a stanovení místa určení jako jednu náležitost, tedy závazek
přepravit osobu do místa určení, de facto jde však o totožný okruh náležitostí. (HORÁČEK, T. Komentář
k § 2550 In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha:
Wolters Kluwer, 2014. s. 46.)
60
FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 107–110.
61
Některé dopravní prostředky, např. jízdní kolo, jsou uváděny do pohybu výhradně lidskými silami, stále však
jde o dopravní prostředky. Přeprava bez dopravních prostředků by tedy znamenala v podstatě pouze pohyb po
vlastních nohou osoby provádějící přepravu.
62
Když už v praxi nastane situace, v níž jedna osoba přenáší druhou pouze vlastními silami, půjde buď
o nouzový případ, nebo o velmi úzký vztah mezi dotčenými osobami, zúčastnění tedy nebudou mít zájem zřídit
mezi sebou závazek a nedojde k uzavření smlouvy, proto se jedná o úvahu čistě akademickou.
63
ČAPEK, M. Smlouva o přepravě osoby. Praha, 2017. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Katedra občanského práva. s. 70. Dostupné online: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/86741
64
FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 109.
65
Viz bod 1.1.1 této práce.
59
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Pojmu přeprava se tato práce věnuje už v bodu 1.1.1 s tím, že tam dovozené závěry lze
použít i na § 2550 OZ. Nyní bude tedy pozornost věnována místu určení a jízdnému.
3.1.1 Místo určení

Místo určení bude při spolujízdě zpravidla sjednáno předem. Zákon nestanoví, s jakou
zeměpisnou přesností má být místo určení vymezeno. Při spolujízdě není neobvyklé, že
požadavek cestujícího je v tomto smyslu obecný ve snaze přizpůsobit se potřebám dopravce,
je tak např. sjednáno místo určení „Praha“, či „zastávka metra v Praze“ s tím, že cestující
plánuje dále využít pro pohyb ve městě veřejnou hromadnou dopravu. Běžně také dochází
k tomu, že místo určení je sjednáno obecně a následně je v průběhu jízdy upřesňováno, což
vede k úvaze o okamžiku uzavření smlouvy.
Dle názoru autora nebrání počáteční obecné vymezení místa určení uzavření smlouvy.
Jediným požadavkem v tomto směru je, aby ujednání nebylo neurčité ve smyslu § 553 odst. 1
OZ. Ostatně zákonodárce předpokládá dodatečnou specifikaci místa určení i ve veřejné
dopravě. Podle § 3 odst. 2, odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb. je smlouva o přepravě uzavřena
nejpozději nástupem cestujícího do vozidla, pokud však nejde o přímý spoj, zastaví vozidlo na
několika zastávkách. Přitom cestující nemusí nutně v okamžiku nástupu vědět, na které
zastávce bude vystupovat, přesto je uzavřena smlouva o přepravě osoby.
Frinta ve světle uvedené koncepce přichází s názorem, že postačí, aby se dopravce
zavázal přepravit cestujícího „do místa určení“ s tím, že toto místo určí následně cestující.66
Autor této práce souhlasí s tím, že specifikace konkrétního místa určení může být ponechána
na cestujícím, jak tomu ostatně ve veřejné dopravě je, nicméně považuje za podstatnou
náležitost smlouvy to, aby se smluvní strany alespoň obecně dohodly na místě určení. Ve
veřejné dopravě je totiž uzavřený okruh možných míst určení jasně dán jízdním řádem.
Vydáním jízdního řádu tedy dopravce vyjadřuje svou vůli přepravovat osoby po tam
uvedených spojích do některého z tam uvedených míst určení, čímž zásadně omezuje možnost
cestujícího místo určení vybrat. Absolutní uplatnění Frintovy koncepce by vedlo v neveřejné
dopravě k absurdním závěrům, že pokud by např. cestující po uzavření smlouvy a nástupu do
vozidla taxislužby na Praze 2 oznámil taxikáři, že si přeje být přepraven do Omsku, byl by
taxikář povinen ho tam přepravit.67 Proto je třeba trvat na konsenzu smluvních stran alespoň
ohledně přibližného místa určení.

66

FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 116–117.
Pro účely tohoto příkladu ponechme stranou otázku veřejnoprávního oprávnění daného dopravce
k provozování taxislužby mimo území ČR.
67
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Situaci, kdy místo určení nebude předem vymezeno vůbec, je záhodno posoudit také
z pohledu § 1726 věty první OZ: „Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve
skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle
jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování,
rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti.“ Hulmák
k tomuto ustanovení uvádí, že se vztahuje na chybějící ujednání pouze o ostatních, nikoliv
podstatných, náležitostech smlouvy.68 S tím však nelze souhlasit. Citované ustanovení
upravuje situaci, kdy se na smlouvu „hledí jako na uzavřenou,“ z čehož vyplývá, že
k uzavření smlouvy fakticky nedošlo a nastupuje fikce. Při přijetí Hulmákova výkladu by
norma stanovila, že na uzavřenou smlouvu se hledí jako na uzavřenou smlouvu, což zjevně
není smyslem jejího zařazení do občanského zákoníku. Pokud tedy nebude podstatná
náležitost smlouvy (zde alespoň obecně místo určení) sjednána, může toto být zhojeno fikcí,
pokud dopravce vykoná přepravu podle pokynů cestujícího.
Dle názoru autora však lze uzavřít, že pokud dopravce odmítne následné určení cílové
destinace cestujícím jako nepřijatelné, nedošlo k uzavření smlouvy. Jednoznačně v zájmu
cestujícího je pak alespoň následné upřesnění místa určení, protože pokud by jako místo
určení bylo sjednáno pouze „Praha“, dopravce by svou povinnost splnil tím, že by cestujícího
přepravil na kterékoliv místo v územním obvodu hlavního města Prahy.
3.1.2 Jízdné

Smlouvou o přepravě osoby se cestující zavazuje zaplatit jízdné. Pro úplatnou
spolujízdu je zcela typické individuální sjednání jízdného. OZ64 pracoval s pojmem
„stanovené jízdné,“ v občanském zákoníku bylo naštěstí slovo „stanovené“ vypuštěno. Již
tedy není pochyb o tom, že jízdné nemusí být stanoveno právním předpisem či tarifem
dopravce, aby se jednalo o smlouvu o přepravě osoby.
Jízdné je úplatou za provedení přepravy, sama existence povinnosti cestujícího zaplatit
jízdné však nijak nereflektuje povahu činnosti dopravce. Při úplatné spolujízdě bude
poskytnuta úhrada, kterou lze ekonomicky označit za pouhý „příspěvek na úhradu nákladů“
vykonané jízdy, stále však půjde o jízdné ve smyslu § 2550 OZ.
Na rozdíl od jízdného ve veřejné silniční dopravě a taxislužbě není jízdné při
spolujízdě předmětem cenové regulace podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Dopravce
nabízející spolujízdu tedy při určení, jak vysokou úhradu bude požadovat po cestujících, není
68

HULMÁK, M. Komentář k § 1726. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 5. Závazkové právo:
obecná část (§ 1721-2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 38.
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přímo limitován právními předpisy. Je třeba mít na paměti, že soustavné provozování
spolujízdy nesmí být činěno za účelem dosažení zisku, dopravce tedy bude fakticky limitován
náklady na provoz vozidla, při nahodilé spolujízdě však tento limit odpadá. Ekonomickou
podstatou spolujízdy je nicméně to, že cestující poptává přepravu za cenu nižší ve srovnání
s komerční dopravou, na trhu spolujízdy tak bude jízdné ekonomicky „zastropováno“
poptávkou.
Jízdné je podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě osoby, ve veřejné dopravě však
paradoxně nastává situace, kdy je přeprava poskytována různým cestujícím za různé jízdné
a některým zcela zdarma.69 Striktně vzato by bylo možné dovodit, že s takovými osobami
není uzavírána smlouva o přepravě osoby, nýbrž smlouva nepojmenovaná, v právní teorii
nicméně převládá názor, že uvedenou cenovou regulaci je nutné chápat jako zvláštní
konstrukci, kdy je stanoveno „nulové jízdné“ a stále se jedná o smlouvu o přepravě osoby.70
Je tomu tak zejména proto, že povaha přepravy je v obou případech zcela stejná, nulová
úhrada je dána pouze osobou cestujícího. Bylo by příliš nekoncepční dovodit, že přeprava
těchto zvláštních kategorií cestujících se neřídí úpravou smlouvy o přepravě osoby. Ostatně
záměr zákonodárce, aby veřejná osobní doprava byla vždy provozována na základě smlouvy
o přepravě osoby, lze dovodit z § 3 odst. 1 vyhlášky č. 175/2000 Sb., který počítá s „přepravní
smlouvou o přepravě osob“71 jako s jediným typem smlouvy uzavírané mezi dopravcem
a cestujícím. Výše uvedené je však specifikem veřejné dopravy, které pro spolujízdu neplatí –
aby šlo při spolujízdě o smlouvu o přepravě osoby, musí být sjednáno jízdné.
Při spolujízdě nebude neobvyklé ujednání, že náklady na jízdu ponesou rovným dílem
všichni zúčastnění (všichni cestující i dopravce), případně pouze všichni cestující. V takovém
případě může být předem proveden odhad nákladů a na jeho základě stanoveno jízdné pro
každého cestujícího, nebo mohou být skutečné náklady, a v důsledku i jízdné, zjištěny zpětně
až po dokončení jízdy. Smlouva však ze své podstaty nemůže být uzavřena až zpětně.72
Otázkou tedy je, zda i v případě, že je výše jízdného stanovena až zpětně, došlo k uzavření
smlouvy o přepravě.
69

Dle výměru ministerstva financí č. 01/2018 se ve veřejné linkové vnitrostátní dopravě přepravují zdarma děti
do 6 let věku a průvodce držitele průkazu ZTP/P.
70
Srov. KOPÁČ, L.; MELICHAROVÁ, D. Smlouva o přepravě. In: KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.;
DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2, díl třetí: Závazkové právo. 4. vydání. Praha: ASPI, 2006. s. 294.,
dále FRINTA, O. Komentář k § 760. In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný
text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde, 2008.
s. 2238.
71
Jde o jasný odkaz na tehdy účinný OZ64, v němž je daný smluvní typ označen doslova jako „smlouva
o přepravě osob,“ na rozdíl od dnešního znění „smlouva o přepravě osoby.“
72
Pokud dojde ke spolujízdě bez předchozího uzavření smlouvy, avšak osoba poskytující spolujízdu dala předem
najevo, že požaduje úplatu, posoudí se situace podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.
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Pro zodpovězení této otázky je stěžejní § 1792 odst. 1 věta první: „Plyne-li ze smlouvy
povinnost stran poskytnout a přijmout plnění za úplatu, aniž je ujednána její výše, či způsob,
jakým bude tato výše určena, platí, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě
uzavření smlouvy.“ Předně nutno uvést, že přesná výše jízdného sjednána být nemusí, postačí
sjednat způsob jejího určení, jako je tomu v situaci popsané v předchozím odstavci. Pokud by
nebyl sjednán ani ten, byla by naplněna hypotéza citované normy a nastoupila by
nevyvratitelná domněnka, že si strany sjednaly jízdné obvyklé.
Vzhledem k samotné ekonomické podstatě spolujízdy však při určení obvyklého
jízdného nelze vycházet z cen v neveřejné dopravě osob provozované komerčně (tedy
zejména v taxislužbě). Jelikož jízdné při spolujízdě v zásadě slouží k náhradě části nákladů
dopravce na uskutečněnou jízdu, považuje autor této práce za vhodné vyjít při stanovení
obvyklého jízdného z cestovní náhrady za použití motorového vozidla podle zákoníku práce,
neboť tam stanovená pravidla slouží k legislativnímu zakotvení skutečných nákladů na jízdu
motorovým vozidlem.
Podle § 157 odst. 3 ZP sestává náhrada ze základní náhrady a náhrady za spotřebované
palivo. Sazba základní náhrady aktuálně činí podle prováděcí vyhlášky č. 463/2017 Sb. pro
osobní vozidla 4,- Kč/km. Náhrada za spotřebované palivo se podle § 158 ZP vypočte
z aktuální ceny paliva a spotřeby konkrétního vozidla. Cenu paliva podpůrně stanoví taktéž
vyhláška č. 463/2017 Sb.73 Podle intenzity výkyvů cen na trhu pohonných hmot lze použít
tuto hodnotu, nebo zjišťovat hodnotu aktuálnější. Pokud chceme určit obvyklé jízdné, nelze
vycházet ze spotřeby konkrétního vozidla, nýbrž je nutné stanovit obvyklou spotřebu vozidla,
kterým je spolujízda standardně uskutečňována. Za standard lze v poměrech České republiky
považovat osobní pětidveřové vozidlo střední třídy pro pět cestujících, lze tedy odhadnout, že
průměrná kombinovaná spotřeba takového vozidla se pohybuje kolem 5,5 litrů na sto
kilometrů. Na základě těchto hypotetických proměnných dojdeme po zaokrouhlení k obvyklé
náhradě za spotřebované palivo ve výši 1,70 Kč/km. Při navrhovaném analogickém použití
zákoníku práce by tak obvyklé náklady na jízdu osobním motorovým vozidlem činily
přibližně 5,70 Kč/km. Obvyklé jízdné při spolujízdě by pak činilo tuto částku vydělenou
počtem zúčastněných osob, případně pouze cestujících.

73

V závislosti na typu paliva jde přibližně o 31 Kč / l.
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3.2 Kdy dochází k uzavření smlouvy?
Poté, co byly analyzovány podstatné náležitosti smlouvy o přepravě osoby, je na místě
se zabývat otázkou, kdy při spolujízdě dochází k uzavření smlouvy, v jakém okamžiku se tak
stane, a zda jde vždy o smlouvu o přepravě osoby.
3.2.1 Společenská úsluha

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem
smlouvy.74 Pokud tedy účastníci spolujízdy nemají vůli vytvořit mezi sebou závazek, není
mezi nimi uzavřena smlouva. Jednání, které osoba činí, aniž by jím chtěla být právně vázána,
je v teorii obecně označováno jako společenská úsluha.75 Při společenské úsluze nevzniká
mezi subjekty závazek, tedy ani právo na jedné straně, ani povinnost na straně druhé.
Společenská úsluha je toliko jednáním faktickým, nikoliv právním, jelikož nevyvolává
právní následky.76 Přesto se autor této práce ztotožňuje s názorem Hulmáka, že pro posouzení,
zda jde o právní jednání či společenskou úsluhu, je třeba dané jednání vyložit podle
výkladových pravidel pro právní jednání,77 a to na základě analogie podle § 10 odst. 1 OZ.
Pro rozlišení mezi spolujízdou uskutečněnou na základě smlouvy a společenskou úsluhou tak
bude třeba posoudit všechny relevantní okolnosti jednání mezi účastníky spolujízdy.
Typickým indikátorem společenské úsluhy bude osobní vztah mezi osobou poskytující
přepravu a spolujezdcem.78 Např. není pochyb o tom, že rodič, jenž vozí své dítě každé ráno
do školy, s ním neuzavírá smlouvu. Obecně lze konstatovat, že čím užší vztah mezi účastníky
spolujízdy, tím spíše půjde o společenskou úsluhu.
Druhým hlavním kritériem pro posouzení konkrétního případu je úplatnost. Jízdné je
podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě osoby. Výše bylo dovozeno, že na spolujízdu se
nevztahuje výjimka pro „stanovené nulové jízdné,“ pokud tedy není za svezení poskytnuta
úplata, nemůže se jednat o smlouvu o přepravě osoby. To však samo o sobě neznamená, že
musí jít o společenskou úsluhu.
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Viz § 1724 OZ.
Srov. např. nález ÚS sp. zn. II. ÚS 231/10.
76
Srov. § 545 OZ.
77
HULMÁK, M. Komentář k § 1724. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 5. Závazkové právo:
obecná část (§ 1721-2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 19.
78
V této kapitole záměrně není užíváno pojmů dopravce a cestující, neboť pojednává mimo jiné o případech,
kdy není uzavřena smlouva o přepravě osoby.
75
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3.2.2 Bezúplatně, ale závazně?

Teoreticky mohou smluvní strany mezi sebou sjednat, že jedna je povinna přepravit
druhou bezúplatně. Jaká smlouva bude však sjednána, když ne smlouva o přepravě osoby?
Jako první se nabízí smlouva o dílo, v níž mají smlouvy o přepravě svůj původ,79 ta je však
v občanském zákoníku také pojata jako smlouva úplatná.80 Frinta dovozuje, že tedy půjde
o příkazní smlouvu podle § 2430 a n. OZ.81 S tímto názorem se lze ztotožnit, když příkazní
smlouva může být bezúplatná a její jedinou podstatnou náležitostí je povinnost příkazníka
obstarat záležitost příkazce. Tuto povinnost navíc nutno chápat široce – příkaz se může
vztahovat nejen na právní jednání, nýbrž i na jednání faktické,82 jímž je nepochybně
i přepravení osoby. Právní jednání, jímž se jedna osoba zavazuje bezplatně přepravit jinou,
tedy obsahuje jedinou povinnou náležitost příkazní smlouvy, a zároveň neexistuje zvláštní
smluvní typ, pod který by spadalo, proto půjde o příkazní smlouvu.
Při spolujízdě bude příkazní smlouva zcela výjimečná. Příkaz dopadá spíše na
profesionální dopravce, pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnou poskytnout přepravu
bezúplatně.83 Jelikož jde o profesionály, kteří se v rámci svého podnikání zavazují
přepravovat osoby, lze mít důvodně za to, že i pokud provádějí přepravu bezúplatně, považují
sebe sama ve vztahu k takové přepravě za zavázané. Teoreticky není vyloučeno, aby se
i řidič-amatér provádějící přepravu bezúplatně k tomu zavázal, je však třeba analogicky
přihlédnout k § 1747 OZ: „Je-li smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat
spíše méně než více.“ Citované ustanovení je zvláštním výkladovým pravidlem pro konkrétní
druh právního jednání, jímž je smlouva. Výše je dovozeno, že při posouzení, zda je určité
jednání společenskou úsluhou či právním jednáním, je třeba analogicky použít pravidel pro
výklad právních jednání. Dle názoru autora této práce není nutné omezit se pouze na
výkladová pravidla obsažená v § 555–558 OZ. Ustanovení § 1747 OZ lze tedy zobecnit do té
roviny, že pokud někdo něco koná pro jiného, má se za to, že se chtěl zavázat spíše méně než
více, v našem případě tedy vůbec. V případě bezúplatné spolujízdy se tedy lze domnívat, že
osoba poskytující přepravu neměla v úmyslu zřídit závazek, pokud nebude z okolností
vyplývat opak.
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Viz výše.
Viz § 2586 OZ.
81
FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 143.
82
Srov. SIMON, P. Komentář k § 2430. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6. Závazkové právo:
zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 785.
83
Např. rodič provozující příležitostnou autobusovou silniční dopravu provede zdarma přepravu členů
sportovního klubu, jehož členem je jeho dítě, za účelem účasti na závodu.
80
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3.3 Uzavírání smlouvy
Z hlediska jejího sjednávání lze spolujízdu rozdělit na plánovanou a spontánní.
Plánovaná spolujízda se vyznačuje tím, že její parametry (čas a místo odjezdu, místo určení
atd.) jsou sjednány předem. Jedná se o sofistikovanější druh spolujízdy, který je využíván,
pokud existuje potřeba vykonat spolujízdu v pevně stanovenou dobu. Tento druh spolujízdy
indikuje, že byla uzavřena smlouva, nemusí tomu tak ale vždy být.
Naopak při spontánní spolujízdě jsou parametry ujednány až těsně před započetím
přepravy, přičemž čas a místo odjezdu jsou „tady a teď.“ Spolujezdec typicky nemá potřebu
přepravit se do místa určení v pevně daný čas. Tento druh spolujízdy spíše naznačuje, že
účastníci neměli zájem zřídit mezi sebou závazek. Typickým případem je klasický autostop,
který však v dnešní době výrazně ustupuje sofistikovanějším metodám sjednání plánované
spolujízdy.
3.3.1 Okamžik a proces uzavření smlouvy

Pokud při spolujízdě dojde k uzavření smlouvy, je otázkou, kdy přesně se tak stane. Ze
samotné podstaty smlouvy je pak jisté, že tato musí být uzavřena nejpozději těsně před
započetím přepravy.84 V oblasti veřejné osobní dopravy je smlouva uzavřena v zásadě
nástupem cestujícího do vozidla,85 to však pro spolujízdu neplatí. Úprava smlouvy o přepravě
osoby v občanském zákoníku pak okamžik uzavření smlouvy neřeší, je tedy třeba vyjít
z obecných ustanovení o uzavírání smluv.
Podle § 1745 OZ je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nabídky. Plánovaná
spolujízda je typicky sjednávána prostřednictvím informačních a komunikačních technologií,
např. tak, že zájemce o přepravu „vyvěsí“ svou poptávku, např. na svém profilu na sociální
síti či na webové stránce pro zprostředkování spolujízdy, nebo naopak osoba, která zamýšlí
uskutečnit jízdu, takto nabídne86 volná místa ve svém vozidle. Z pohledu práva je třeba
odlišit, co je nabídkou, jejímž přijetím je smlouva uzavřena, a co nikoliv. Z právního hlediska
není rozhodné, která strana nabídku činí, proto níže uvedené závěry platí pro oznámení
učiněné kteroukoliv budoucí stranou smlouvy.
Podle § 1732 odst. 1 OZ musí nabídka již obsahovat všechny podstatné náležitosti
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jejím prostým přijetím. Spojení podstatné
náležitosti je zde však užito nepatřičně. Aby šlo o nabídku, musí být možné ji přijmout
84

Viz výše.
Viz § 3 odst. 2, odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
86
Slovo nabídka je zde užito v ekonomickém, nikoliv právním smyslu.
85
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prostým souhlasem.87 Lze si ovšem celkem snadno představit náležitosti smlouvy, které
nejsou podstatnými náležitostmi ve smyslu občanského zákoníku, a přesto je nezbytné je
sjednat, aby bylo možné smlouvu plnit. V případě spolujízdy plánované jimi budou zejména
místo a čas odjezdu. Bez ohledu na textaci § 1732 odst. 1 OZ tak nutno dovodit, že právní
jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje náležitosti nezbytné
k uzavření smlouvy, jimiž jsou vždy minimálně podstatné náležitosti.88 Pokud oznámení tyto
náležitosti neobsahuje, jedná se o pouhou výzvu k jednání o smlouvě. Odpověď na takovou
výzvu pak sama může být nabídkou, nebo nabídka vykrystalizuje až z následného jednání
o smlouvě.
Pokud je oznámení veřejné, dopadá na něj § 1780 OZ,89 jedná se tedy buď o veřejnou
nabídku, nebo je považováno za veřejnou výzvu k podávání nabídek, podle toho, zda splňuje
definici nabídky podle § 1732 odst. 1 OZ. V případě veřejné nabídky je třeba upozornit na
§ 1782 odst. 1 OZ, podle něhož je smlouva automaticky uzavřena s tím, kdo jako první
nabídku akceptuje, a to pouze s takovou osobou, pokud nabídka výslovně nestanoví jinak.90
V praxi nabídka údaj o tom, kolik volných míst ve vozidle je poptáváno či nabízeno, typicky
obsahovat bude, lze však jednoznačně doporučit, aby tomu tak bylo vždy.
Pokud bude oznámení pouze veřejnou výzvou k podávání nabídek, nabízí se otázka,
jak se vypořádat s ustanoveními § 1772–1779 OZ, které upravují veřejnou soutěž. V § 1772
OZ je stanoveno: „Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím
výzvu k podávání nabídek.“ Následující ustanovení pak dosti podrobně stanoví povinnosti
vyhlašovatele veřejné soutěže a zvláštní postup uzavíraní smlouvy. Není zcela jasné, zda se
jedná o úpravu dispozitivní či kogentní,91 bez ohledu na povahu úpravy veřejné soutěže je
však autor této práce přesvědčen, že se o veřejnou soutěž jednat nebude. Právní úprava
veřejné soutěže má svůj původ v obchodní veřejné soutěži ve smyslu § 281 a n. ObchZ,
nikoliv ve veřejné soutěži ve smyslu § 847 a n. OZ64, jak by se mohlo zdát vzhledem
87

Ať už výslovným „ano“, či jinou formou.
Srov. PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R. Komentář k § 1732. In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA,
J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 31.
89
Neurčitost oslovených osob podle § 1780 OZ nutno vykládat extenzivně. Neurčité jsou takové osoby, které
jsou vymezeny obecně, i když jsou tomu, kdo oznámení činí, známy. Srov. HULMÁK, M. Komentář k § 1780.
In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 5. Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054). Komentář.
Praha: C. H. Beck, 2014. s. 273. Proto i oznámení, kterým se osoba poptávající přepravu obrátí prostřednictvím
příspěvku na sociální síti např. pouze na svoje „přátele“, tedy osoby, které zná a s nimiž je na této síti propojena,
půjde o veřejné oznámení.
90
Viz § 1784 odst. 1 OZ.
91
Viz HULMÁK, M. Komentář k § 1772. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 5. Závazkové právo:
obecná část (§ 1721-2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 257. Odlišně viz PAVELKA, T.; BŘÍZA, P.
Komentář k § 1772. In: PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha:
C. H. Beck, 2017, s. 1728–1729.
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k pojmosloví.92 Veřejná soutěž podle § 847 OZ64 totiž nebyla výzvou k podávání nabídek,
nýbrž zvláštní formou veřejného příslibu, na jehož základě soutěžící vykonávali určitou
činnost ve snaze získat cenu.93 Při výkladu současné úpravy veřejné soutěže tedy nutno
přihlédnout ke skutečnosti, že primárně míří na obchodní závazkové vztahy. Norma v § 1772
OZ je pak konstruována tak, že její hypotézou není učinění výzvy k podávání nabídek, ale
vyhlášení veřejné soutěže jako takové. Citované ustanovení tedy dle názoru autora této práce
nelze vykládat v tom smyslu, že každá veřejná výzva k podávání nabídek je veřejnou soutěží.
Budoucí strana smlouvy tedy může učinit veřejnou výzvu k podávání nabídek a následně
uzavřít smlouvu dle vlastního uvážení, aniž by se řídila pravidly pro veřejnou soutěž.94
Lze shrnout, že pokud je při spolujízdě uzavírána smlouva, stane se tak v okamžiku,
kdy si strany sjednaly všechny potřebné náležitosti, mezi nimiž musí být vždy všechny
podstatné náležitosti.95
3.3.2 Forma smlouvy

Občanský zákoník nepožaduje pro smlouvu o přepravě osoby (ani pro příkazní
smlouvu) písemnou formu. Při spolujízdě se takřka nikdy nesetkáme se smlouvou sepsanou
na listině – je uzavřena buď ústně, nebo prostřednictvím komunikačních technologií.
Z hlediska dokazování je samozřejmě žádoucí uchovat si elektronické záznamy o sjednání
smlouvy. Přestože tyto budou jen stěží opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem,
požívají za předpokladu, že nejsou anonymní, ochrany podle čl. 25 odst. 1 nařízení EU
č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, jakožto tzv. prosté elektronické podpisy. Nelze zpochybnit relevanci právních
jednání učiněných v takové formě, a tyto jsou přípustnými důkazními prostředky v soudních
a správních řízeních.
3.4 Smluvní strany
Smlouva o přepravě osoby je uzavírána mezi dopravcem a cestujícím. Jak již bylo
uvedeno, je právní úprava smlouvy o přepravě osoby napsána primárně pro potřeby veřejné
dopravy, proto i označení smluvních stran mnohem příhodněji dopadá na vztahy ve veřejné
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Viz důvodovou zprávu k občanskému zákoníku.
HULMÁK, M. Komentář k § 847. In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný
text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde, 2008.
s. 2414.
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Srov. ŠTENGLOVÁ, I. Komentář k § 282. In: ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní
zákoník: komentář. 13. vydání Praha: C. H. Beck, 2010. s. 932.
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K těm podrobněji viz výše.
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dopravě než na spolujízdu, při níž je dopravce v drtivé většině případů fakticky (nikoliv
právně) v postavení “spolucestujícího,” neboť právě on je tím, jehož potřeba přepravit se je
uspokojována.96 Jelikož však bylo dovozeno, že spolujízda není žádným zvláštním smluvním
typem, nemá tato práce důvod odklonit se od pojmosloví smlouvy o přepravě osoby.
3.4.1 Dopravce

Postavení dopravce je při spolujízdě v rámci trhu přepravy osob značně specifické,
neboť nejde ve vztahu k přepravní činnosti o podnikatele. Není profesionálním dopravcem,
nemá tedy ani povinnost odborné péče podle § 5 odst. 1 OZ, samozřejmě však musí řádně
plnit své povinnosti ze smlouvy o přepravě. Nevztahují se na něho také některá zvláštní
omezení podle veřejnoprávních předpisů – nepotřebuje živnostenské oprávnění ani oprávnění
podle zákona o silniční dopravě. Dopravce má pouze obecné povinnosti řidiče, případně
provozovatele vozidla, podle zákona o silničním provozu a souvisejících předpisů.97
Obecně platí, že dopravcem může být fyzická i právnická osoba. S ohledem na
vymezení spolujízdy pro účely této práce není teoreticky vyloučeno, aby dopravcem byla
právnická osoba, avšak půjde o zcela ojedinělé případy.98 Právnická osoba se z podstaty věci
nemůže přemisťovat, jízda tak nikdy nebude vykonána za účelem její přepravy, nicméně
může mít na jízdě jiný zájem, např. pokud její zaměstnanec převáží materiál či zboží nebo se
dopravuje ke klientovi atp. Pokud ale takový zaměstnanec nabídne někomu spolujízdu, činí
tak vlastním jménem a pouze on bude dopravcem v případě, že bude uzavřena smlouva
o přepravě osoby. Aby mohla být dopravcem při spolujízdě právnické osoba, musí dojít
k uzavření smlouvy z její vůle, např. pokud manažer pobočky přikáže zaměstnanci, který
hodlá za účelem plnění pracovních úkolů vykonat jízdu, aby při tom přepravil klienty,
obchodní partnery atp. V naprosté většině těchto už tak dosti neobvyklých případů však půjde
pouze o společenskou úsluhu a nedojde k uzavření smlouvy.
Pro veřejnou přepravu je typické, že dopravce je právnickou osobou, která přepravu
vykonává prostřednictvím svých zaměstnanců. Pro spolujízdu je naopak typické, že
dopravcem je sám řidič vozidla. Není však pojmově vyloučeno, aby spolujízdu sjednal
vlastním jménem např. zaměstnavatel (lhostejno, zda fyzická či právnická osoba) a pověřil
svého zaměstnance či jinou osobu jejím uskutečněním. Fakticky půjde vždy o „spolujízdu“
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Viz výše.
Podrobněji k veřejnoprávní úpravě spolujízdy viz níže.
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V takovém případě by jako účastník spolujízdy byl patrně stále označován řidič vozidla, i když by nebyl
smluvní stranou, neboť právě řidič a spolujezdec “spolu jedou.”
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řidiče a cestujícího, neboť tyto osoby „spolu jedou,“ nicméně z právního hlediska může být
dopravcem při spolujízdě třetí osoba.
3.4.2 Cestující

Při spolujízdě není cestující spotřebitelem – podle § 419 OZ jím je fyzická osoba,
která mimo svou odbornost jedná s podnikatelem. Dopravce ovšem podnikatelem není. Je
třeba dodat, že definice podnikatele podle § 420 OZ je také relativní, podnikání se posuzuje
vždy ve vztahu ke konkrétní činnosti, zde k poskytování spolujízdy. Ani v případě, že se
podnikatel přepravuje za účelem svého podnikání99 a poskytne při tom spolujízdu, nepůjde
o vztah podnikatele a spotřebitele. Na vztahy při spolujízdě se tak nepoužijí ustanovení
o spotřebitelských smlouvách obsažená v § 1810–1867 OZ.100
Nutno podotknout, že cestující bude ve většině případů stále slabší stranou smlouvy.
Status silnějšího nemusí spočívat pouze v jeho odbornosti, nýbrž i v jeho ekonomickém
postavení.101 Cestující typicky poptává přepravu proto, že nedisponuje vlastním vozidlem, je
tedy v tomto směru na dopravci závislý. Na dopravce se sice nevztahuje § 433 OZ, protože
není podnikatelem, nicméně zásada ochrany slabší strany se zde přesto uplatní jakožto obecná
zásada soukromého práva.102 Ochrana cestujícího se projeví např. tím, že bude nutné
zkoumat, zda měl faktickou možnost ovlivnit obsah smlouvy, či byl nucen se přizpůsobit
požadavkům dopravce. V případě, že půjde o tzv. adhezní smlouvu, bude cestující chráněn
před některými ujednáními.103
Cestující jako druhá strana smlouvy o přepravě osoby má podle § 2550 OZ právo být
přepraven do místa určení a povinnost zaplatit jízdné. Je třeba poznamenat, že ne vždy musí
právo být přepraven náležet přímo cestujícímu – nutno rozlišovat mezi cestujícím coby
smluvní protistranou dopravce a „spolujezdcem“ coby osobou, která je fakticky
přepravována. Pokud bude uzavřena smlouva ve prospěch třetí osoby ve smyslu § 1767
a n. OZ,104 může jít o dvě různé osoby.105 Z takové smlouvy je dopravce vůči druhé smluvní
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Např. se potřebuje přepravit k zákazníkovi.
Ustanovení o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory se nevztahují na
smlouvy o přepravě obecně, nikoliv pouze na spolujízdu (srov. § 1840 písm. h) OZ). Fakticky tedy rozdíl mezi
dopravou provozovanou podnikatelsky a spolujízdou spočívá pouze v nepoužití § 1810–1819 OZ.
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Srov. § 433 OZ. Ačkoliv se uvedené ustanovení vztahuje pouze na podnikatele, předmětné vymezení
postavení silnějšího lze považovat za obecně platné.
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Viz § 3 odst. 2 písm. c) OZ.
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Např. před zvláště nevýhodnými doložkami podle § 1800 odst. 2 OZ.
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Což je při spolujízdě obecně možné díky tomu, že se nejedná o přepravu v režimu vyhlášky č. 175/2000 Sb.,
pročež má, na rozdíl od veřejné dopravy, volný kontraktační režim. (Srov. FRINTA, O. Smlouva ve prospěch
třetí osoby v přepravě osob. In: BĚLOVSKÝ, P.; STLOUKALOVÁ, K. Caro amico: 60 kapitol pro Michala
Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017. s. 153–155.)
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straně zavázán provést přepravu osoby, která vůbec není smluvní stranou dané smlouvy.
Podle § 1767 odst. 2 OZ pak může být, v závislosti na obsahu, povaze a účelu smlouvy,
zavázán k plnění rovněž vůči přepravovanému (tzv. pravá smlouva ve prospěch třetí osoby).
Rozhodující bude, komu má přeprava primárně posloužit. Pokud např. zaměstnavatel sjedná
spolujízdu pro svého zaměstnance, aby ten mohl plnit pracovní úkoly, bude přeprava sloužit
primárně zájmu zaměstnavatele a půjde o tzv. nepravou smlouvu ve prospěch třetí osoby.
Okamžik, jímž vzniká třetí osobě přímé právo na plnění, je podle § 1767 odst. 2 OZ
nutné stanovit taktéž podle konkrétní smlouvy. V teorii dosud panují spory ohledně toho, zda
třetí osoba nabývá právo nejdříve až notifikací, či může práva nabýt již uzavřením smlouvy,
aniž by o něm byla vyrozuměna.106 V praxi nebude toto rozlišení relevantní, protože třetí
osoba nemůže se svým právem disponovat ani se ho domáhat, pokud o něm neví, nicméně
autor této práce se přiklání k názoru, že pro vznik práva třetí osoby není nutná její notifikace.
Rozlišení mezi pravou a nepravou smlouvou ve prospěch třetí osoby je důležité pro
určení, kdo je oprávněn s právem na provedení přepravy disponovat. Pokud třetí osoba nabyla
přímé právo na plnění dlužníka, je také oprávněna s ním disponovat, zejména ho měnit či
rušit,107 a to od okamžiku, kdy byla o svém právu vyrozuměna (případně od okamžiku, kdy jí
právo vznikne, pokud k tomu dojde podle smlouvy později). Od chvíle, kdy je třetí osoba
oprávněna disponovat se svým právem, ztrácí toto oprávnění smluvní věřitel.108 Z pohledu
dopravce je toto významné pro určení, kdo je oprávněn udělovat mu pokyny ohledně
přepravy. Pokud půjde o pravou smlouvu ve prospěch třetí osoby, bude přepravovaná osoba
oprávněna měnit původně sjednaný závazek – např. si může přát přepravit na jiné místo
určení.109 Naopak u smlouvy nepravé bude ke změně závazku oprávněn pouze ten, kdo
s dopravcem smlouvu uzavřel. Aby dopravce splnil své povinnosti řádně, musí vždy
identifikovat, čí pokyny ho zavazují.
Z pohledu dopravce pak v případě, že jedná s jinou osobou, než kterou má podle
smlouvy přepravovat, bude relevantní, zda uzavírá s danou osobou smlouvu ve prospěch třetí
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Pokud uzavře smlouvu právnická osoba jakožto cestující, půjde vždy o smlouvu ve prospěch třetí osoby,
protože právnická osoba nemůže být z povahy věci přepravována. (Srov. tamtéž, s. 155–156.)
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Ke změně smlouvy je samozřejmě třeba souhlasu dopravce, řešena je otázka, kdo je oprávněn s dopravcem
změnu obsahu smlouvy sjednat.
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osoby nebo se jedná pouze o zástupce přepravovaného. Obecně lze doporučit toto explicitně
vyjasnit v průběhu jednání, nicméně podle § 436 odst. 1 věty druhé OZ v pochybnostech platí,
že nejde o zastoupení a že dopravce uzavírá smlouvu s osobou, s níž jedná.
Při spolujízdě je běžné, že je přepravováno více cestujících najednou. Může se tak stát
na základě vícestranné smlouvy, kdy každá přepravovaná osoba je cestujícím110 (např.
skupina přátel na výletě). V takovém případě bude každý cestující povinen zaplatit pouze
„svou“ část jízdného, nebude-li sjednáno jinak,111 neboť zaplacení jízdného je peněžitým
plněním, které je dělitelné. Naopak provedení přepravy při spolujízdě znamená uskutečnění
konkrétní jízdy, což je plnění nedělitelné. Podle § 1780 OZ tak nebude dopravce povinen
přepravit jen některé z cestujících, pokud se na tom všichni cestující nedohodnou. Dopravce
však typicky své možnosti přepravit pouze některé cestující rád využije a svůj dluh takto
splní.
Spolujízdy se mohou samozřejmě účastnit také cestující, kteří se navzájem neznají,
přičemž každý z nich uzavřel s dopravcem samostatnou smlouvu. Taková situace je právně
celkem jasná a nepřináší žádné zásadní problémy – smluvní závazky dopravce vůči
jednotlivým cestujícím zde existují paralelně a nijak se navzájem neovlivňují.
Další alternativou je, že pouze jeden cestující uzavře s dopravcem smlouvu, jíž se
dopravce zaváže přepravit celou skupinu osob. I když zde dopravce plní mimo jiné
cestujícímu jakožto smluvní protistraně, jedná se zároveň o smlouvu ve prospěch třetích osob
a platí tedy závěry uvedené výše.
3.5 Práva a povinnosti smluvních stran
Kromě základní povinnosti dopravce provést přepravu osoby a povinnosti cestujícího
zaplatit jízdné zakotvuje občanský zákoník další práva a povinnosti smluvních stran. Jedná se
při tom výlučně o povinnosti na straně dopravce a jim odpovídající práva na straně
cestujícího. Lze konstatovat, že tyto „další povinnosti“ dopravce v podstatě pouze
konkretizují jeho základní povinnost provést přepravu. Dopravce je povinen provést přepravu
řádně a včas,112 bezpečně a pohodlně.113 Cestující má dále právo na přepravu zavazadla.114
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Tedy smluvní protistranou dopravce.
Viz § 1871 odst. 1 OZ.
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Viz § 1908 odst. 2 OZ.
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Viz § 2551 OZ.
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Viz § 2552 OZ.
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3.5.1 Řádná přeprava

Podle § 760 OZ64 byl dopravce povinen přepravit cestujícího do místa určení řádně
a včas. Nové základní ustanovení v občanském zákoníku tuto povinnost výslovně neuvádí, to
však nelze chápat tak, že by ji dopravce nově neměl. Podle § 1908 odst. 2 OZ musí každý
dlužník splnit svůj dluh na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.
Řádné plnění znamená provedení přepravy bez vad, tedy podle ujednaných parametrů
spolujízdy. Tím je primárně místo určení, ale vada může spočívat i v jiných okolnostech, než
je neprovedení přepravy až do místa určení (např. použití jiného vozidla, než jaké bylo
sjednáno). Pokud není přeprava provedena řádně, může cestující uplatnit práva z vadného
plnění,115 z nichž pro spolujízdu bude většinou nejvhodnější právo na slevu z jízdného,
respektive odstoupení od smlouvy a požadování celého jízdného, zpětné odstranění vady
přepravy totiž může být fakticky nemožné či nevhodné. Práva z vadného plnění nelze
zaměňovat s právem na náhradu škody, jedná se o paralelní práva cestujícího, která mohou
být založena jednou vadou plnění na straně dopravce.116
3.5.2 Včasná přeprava

Ačkoliv by se mohlo zdát, že povinnost provést přepravu včas je dána § 2553 OZ, ve
skutečnosti plyne z již zmíněného § 1908 odst. 2 OZ. V § 2553 OZ je pouze zvlášť upraven
následek porušení této povinnosti dopravcem. Pro oblast pravidelné přepravy117 se občanský
zákoník plně odkazuje na přepravní řády. Pravidelnost přepravy je jedním z definičních
kritérií veřejné dopravy,118 která je upravena vyhláškou č. 175/2000 Sb. Podle § 42 odst. 4
vyhlášky č. 175/2000 Sb. nemá cestující ve veřejné dopravě právo na náhradu újmy, jestliže
nebyl přepraven včas.119
Ustanovení § 2553 odst. 2 OZ se také odkazuje na přepravní řády, ovšem s tím
zásadním rozdílem, že zároveň přímo zakládá právo cestující na náhradu újmy v případě, že
115

Srov. § 1923 OZ.
Srov. POROD, J. Komentář k § 1925. In: PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol. Občanský zákoník.
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1937.
117
Pravidelná přeprava je přeprava provedená podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu, vyhlášky
č. 175/2000 Sb. a smluvních přepravních podmínek (§ 2 písm. f) vyhlášky č. 175/2000 Sb.).
118
Viz § 2 písm. a), písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb. Nelze dovodit, že by veškerá pravidelná přeprava byla
provozována pouze v rámci veřejné dopravy, naopak to však platí – veřejná doprava nebude nikdy zahrnovat
nepravidelnou přepravu.
119
Tato právní norma je v rozporu s normami vyšší právní síly (zejména s § 2910 a § 2913 odst. 1 OZ), nicméně
provádí § 2553 odst. 1 OZ, který je zvláštní právní normou stejné právní síly jako uvedená ustanovení. Přesto je
autor této práce přesvědčen, že je v rozporu s § 2580 odst. 2 OZ a neměla by být aplikována. Ať již bude toto
ustanovení vykládáno ve prospěch cestujících či dopravců, je současná právní úprava dle názoru autora
nepřiměřeně přísná vůči jedné ze smluvních stran a de lege ferenda lze doporučit revizi úpravy náhrady újmy při
zpožděních spojů ve veřejné dopravě s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy. To ovšem není předmětem této
práce.
116
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přeprava nebyla provedena včas. Na přepravní řády je pak odkazováno pouze ohledně
podrobností. Legislativně-technicky se jedná o zvláštní normu vůči § 2913 odst. 1 OZ,
fakticky však obsahuje totožné pravidlo, případné odlišnosti byly ponechány na přepravních
řádech.120 V současné době však zůstává § 2553 odst. 2 OZ neproveden, když vyhláška
č. 175/2000 Sb. se vztahuje pouze na pravidelnou přepravu, jak je dovozeno výše. Na oblast
spolujízdy se tedy vztahuje pouze obecná povinnost dopravce podle věty první tohoto
ustanovení.
Co se rozumí včasnou přepravou? V § 2553 OZ je pojednáno o situaci, kdy přeprava
„nebyla provedena včas.“ Naproti tomu § 42 odst. 4 vyhlášky č. 175/2000 Sb. upravuje
situaci, kdy „cestující nebyl přepraven včas.“ Je zřejmé, že vyhláška č. 175/2000 Sb.
považuje za rozhodující moment skončení přepravy, tedy čas příjezdu do místa určení. Nutno
však zohlednit, že ve veřejné dopravě je čas příjezdu předem stanoven dopravcem v jízdním
řádu. Jedná se samozřejmě o odhad času příjezdu a dopravce je povinen jízdní řád vydat, ze
soukromoprávního pohledu však platí, stanovený čas příjezdu je součástí ujednání smlouvy
o přepravě osoby – cestující smlouvu uzavírá vědom si času příjezdu a spoléhá na tento údaj.
Lze tedy konstatovat, že dopravce ve veřejné dopravě se jízdním řádem vůči cestujícím
zavazuje, že přeprava bude dokončena v čase tam stanoveném.
Zcela odlišný charakter mají vztahy při spolujízdě. Dopravce není povinen odhadnout
čas příjezdu – ten nemusí být vůbec sjednán, nejedná se o podstatnou náležitost smlouvy.121
Pokud tak učiní, bude dle názoru autora třeba toto v zásadě chápat jako nezávazný odhad,
i s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o odborníka, ledaže z jednání dopravce vyplyne opak.
Naopak čas odjezdu (začátek přepravy) sjednán být musí, třebaže také není podstatnou
náležitostí smlouvy. Bez sjednání času odjezdu totiž není možné povinnosti plynoucí ze
smlouvy splnit.122 Nic pak nebrání tomu požadovat po dopravci, aby ve sjednaný čas započal
s přepravou.
Povinnost provést přepravu včas tedy pro účely spolujízdy nutno chápat tak, že
dopravce je v zásadě pouze povinen přepravu včas zahájit, nikoliv dokončit, pokud se
výslovně nezaváže, že tak učiní. Přitom ani skutečnost, že cestující sdělil předem dopravci
svou potřebu dostavit se na místo určení v určitém čase, ještě neznamená, že se dopravce
zavázal tento čas dodržet. Dopravce na základě takové informace pouze provede laický odhad
120

Vzhledem k problematickému prokázání výše újmy v těchto situacích používají právní předpisy v oblasti
dopravy čím dál častěji (velice praktické) paušální odškodnění (srov. např. nařízení ES č. 261/2004, o náhradách
a pomoci cestujícím v letecké dopravě). Úpravu tohoto typu pravděpodobně předpokládal i odkaz v § 2553
odst. 2 OZ.
121
Viz výše.
122
Viz výše.
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a navrhne čas odjezdu. Jestliže cestující takový návrh akceptuje, nelze dle názoru autora této
práce bez dalšího přenést odpovědnost za včasné dosažení místa určení na dopravce.
3.5.3 Bezpečná a pohodlná přeprava

Podle § 2551 OZ je dopravce povinen postarat se při přepravě o bezpečnost a pohodlí
cestujícího.123 V podrobnostech se občanský zákoník i zde odkazuje na přepravní řády. Pro
oblast neveřejné dopravy však opět konkrétní pravidla chybí. Je zjevné, že předmětem úpravy
§ 2551 OZ je veřejná doprava, neboť pouhou obecnou povinnost dopravce zajistit při
přepravě určitou blíže nespecifikovanou úroveň bezpečí lze dovodit z obecnějších ustanovení
občanského zákoníku, v případě pohodlí pak zejména z obsahu smlouvy.
Bezpečnost přepravy je jejím základním atributem, který má nejvyšší prioritu. 124 Jak
bylo dovozeno výše, při spolujízdě není dopravce profesionálem, nemá povinnost odborné
péče a není povinen dodržovat standardy pro profesionální dopravce podle zákona o silniční
dopravě, přesto nelze konstatovat, že by snad nebyl povinen provést přepravu bezpečně.
Obecně je povinnost počínat si „bezpečně“ (tzv. obecná prevenční povinnost) zakotvena
v § 2900 OZ. Bezpečnost silniční dopravy pak konkrétně upravují předpisy veřejnoprávní,
zejména zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Požadavek bezpečné
přepravy při spolujízdě tedy znamená, že přeprava bude provedena technicky způsobilým
vozidlem, řidičem, který je oprávněn takové vozidlo řídit, a v souladu s pravidly silničního
provozu.
Je třeba dodat, že zajištění bezpečí cestujícího se neobejde bez jeho součinnosti.
Vyhláška č. 175/2000 Sb. a smluvní přepravní podmínky profesionálních dopravců upravují
povinnosti cestujících velmi podrobně, při spolujízdě však taková úprava chybí. Opět bude
třeba vyjít z § 2900 OZ, přičemž konkrétněji stanoví povinnosti cestujícího jakožto
přepravované osoby § 9 ZSP.
Pohodlí cestujícího je jeho subjektivním pocitem. Při normativním stanovení
povinnosti zajistit něčí pohodlí lze tedy regulovat pouze objektivní skutečnosti, které
123

Navzdory systematice zákona je nutné pojem cestující v tomto případě chápat jako každou přepravovanou
osobu, nikoliv pouze cestujícího jakožto smluvní protistranu dopravce. Bylo by absurdní tvrdit, že dopravce
nemá povinnost starat se o bezpečnost těch přepravovaných osob, s nimiž neuzavřel smlouvu. Srov.
SEDLÁČEK, P. Komentář k § 2551. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6. Závazkové právo:
zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 988., dále FRINTA, O. Komentář k § 761.
In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník: velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem,
judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. Praha: Linde, 2008. s. 2258.
124
Srov. FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu. Praha: Wolters Kluwer, 2018.
s. 198.
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k pohodlí přispívají, jimiž jsou zejména vlastnosti dopravního prostředku, případně další
technické a organizační požadavky na profesionální dopravce. Pouhá obecná zákonná
povinnost dopravce postarat se o pohodlí cestujícího tak nemá bez konkretizace význam –
bude záležet na ujednání smluvních stran. Pokud nebude sjednáno jinak, může cestující na
základě sjednaného vozidla očekávat pouze minimální standard pohodlí, jenž vyplývá pro
dané vozidlo z veřejnoprávních předpisů.125
3.5.4 Přeprava zavazadla

Přepravu zavazadla v rámci osobní dopravy upravuje § 2552 OZ. Ustanovení § 2578
OZ pak obsahuje odkaz na zvláštní právní předpis, jímž je i v tomto případě vyhláška
č. 175/2000 Sb. Až z ní vyplývá povinnost dopravce přepravit spolu s cestujícím jeho
zavazadla, zároveň ale určuje, jaké věci smějí být zavazadlem či jeho obsahem,126 a umožňuje
dopravcům stanovit velmi podrobně další požadavky na zavazadla, včetně rozměrových
a hmotnostních limitů.127
Pouze z § 2552 OZ nelze dovodit povinnost dopravce přepravit i zavazadlo v případě,
že přepravuje cestujícího. Smyslem § 2552 OZ není stanovit takovou povinnost dopravce,
nýbrž rozlišit zavazadla přepravovaná společně s cestujícím a přepravovaná odděleně. Toto
rozlišení je zásadní pro účely náhrady škody na zavazadlech podle § 2554 OZ. Zavazadlo je
přepravováno společně s cestujícím, pokud se během přepravy nachází v prostoru pro
cestující a cestující na něj může dohlížet.128 Zavazadlo přepravované v zavazadlovém
prostoru či na střeše osobního automobilu tak je v režimu zavazadla přepravovaného
odděleně. O tom, zda je zavazadlo způsobilé k přepravě, zda má být přepravováno společně
s cestujícím či odděleně, jakož i o jeho umístění ve vozidle pak rozhoduje řidič vozidla, neboť
právě on je povinen zajistit bezpečnou přepravu nákladu.129
Lze shrnout, že při spolujízdě je dopravce povinen přepravit pouze takové zavazadlo
cestujícího, jehož přeprava byla sjednána, přičemž má právo (i povinnost) určit způsob jeho
přepravy.

125

Podle roku výroby vozidla se bude lišit minimální povinná výbava, půjde však převážně o bezpečnostní
prvky. Z hlediska pohodlí může cestující od přepravy osobním motorovým vozidlem očekávat, že bude mít
vyhrazené vlastní místo k sezení, což zní zcela samozřejmě, s přihlédnutím k veřejné hromadné dopravě však
toto za samozřejmý standard pohodlí při přepravě osob obecně označit nelze.
126
Srov. např. § 2 písm. l) či § 19 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
127
Srov. § 20 odst. 2, § 21 odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
128
Srov. stále aktuální rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 2 Cz 27/77.
129
Viz § 5 odst. 1 písm. i) ZSP.
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4 Mezinárodní aspekty spolujízdy
Pro oblast dopravy je typické, že v právních vztazích při ní vznikajících je běžně
přítomen mezinárodní prvek. Samotnou podstatou přepravy je překonávání vzdáleností,
nezřídka přesahuje přeprava hranice jednoho státu. Cestování do zahraničí je navíc díky
rozvoji technologií a růstu životní úrovně stále dostupnější. Proto se tato práce věnuje
spolujízdě i z pohledu mezinárodního práva soukromého.
4.1 Mezinárodní prvky
Mezinárodní právo soukromé upravuje pouze soukromoprávní vztahy s mezinárodním
prvkem.130 Mezinárodní prvek může obecně v právním vztahu spočívat v subjektech či
předmětu právního vztahu, skutečnosti právně relevantní pro daný vztah, nebo v tom, že daný
právní vztah souvisí s jiným právním vztahem, který má mezinárodní prvek.131 Při spolujízdě
přicházejí v úvahu zejména tyto mezinárodní prvky: (i) alespoň jedna ze smluvních stran,
popřípadě přepravovaná osoba, která není smluvní stranou, má cizí státní příslušnost,
případně bydliště, obvyklý pobyt nebo sídlo132 na území jiného státu, (ii) místo započetí
přepravy nebo místo určení se nacházejí v cizím státě, (iii) přeprava je prováděna mimo jiné
na území cizího státu, přestože místo jejího započetí i místo určení se nacházejí v ČR, (iv)
smlouva byla sjednána v zahraničí.
Mezinárodní prvek nesmí být bezvýznamný, jinak se právní vztah bude řídit pouze
vnitrostátním právem.133 Právní předpisy nestanoví, kdy je mezinárodní prvek dostatečně
významný, to je třeba posoudit vždy individuálně, na základě konkrétních okolností. 134 Pro
oblast přepravy lze jako příklad bezvýznamného zahraničního prvku uvést vztah dopravního
prostředku k zahraničí – pokud bude k přepravě použito vozidlo vyrobené, případně
registrované k provozu, v cizině, nelze toto považovat za relevantní pro povahu vztahů
dotčených subjektů.

130

Srov. např. KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M. Soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem. In:
KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň –
Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. s. 23–24.
131
Srov. např. PAUKNEROVÁ, M., PFEIFFER, M. Komentář k § 1. In: PAUKNEROVÁ, M.;
ROZEHNALOVÁ, N.; ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2013. s. 5.
132
Jak je uvedeno výše, smluvní stranou může být při spolujízdě také právnická osoba, i když to bude
výjimečné.
133
Srov. např. KUČERA, Z; PAUKNEROVÁ, M. Soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem. In:
KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň –
Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. s. 24.
134
Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
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Při spolujízdě budou existovat v zásadě dva typy právních vztahů, pro něž je třeba
zkoumat mezinárodní prvky. Jednak smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím,135 jednak
odpovědnostní vztahy mezi všemi zúčastněnými subjekty.
4.2 Právní úprava
V mezinárodním právu soukromém má přímá metoda úpravy přednost před kolizní
metodou.136 Je tedy třeba nejprve zkoumat, zda spolujízda není upravena tzv. přímými
normami MPS, které jsou součástí právního řádu ČR.
4.2.1 Přímé normy

Oblast mezinárodní dopravy si vyžádala relativně rozsáhlou právní úpravu přímými
normami, silniční osobní doprava však patří k těm méně intenzivně regulovaným druhům
dopravy. Vzhledem k povaze spolujízdy lze vyloučit přímé normy dopadající na přepravu
vozidly hromadné dopravy.137 Nabízí se tedy pouze Úmluva o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR), vyhlášená pod č. 91/2006
Sb. m. s.
Podle čl. 1 CVR se tato úmluva vztahuje „na každou smlouvu o přepravě cestujících,
popřípadě jejich zavazadel (sic) silničními vozidly, je-li v přepravní smlouvě uvedeno,138 že se
přeprava uskuteční po území nejméně dvou států, a je-li místo odjezdu nebo místo cílové nebo
obě tato místa na území jednoho ze smluvních států.“ Na první pohled jde o definici širokou,
která se neomezuje pouze na profesionální dopravu. Z územního hlediska se CVR vztahuje na
každou přepravu, která probíhá na území alespoň dvou států a začíná či končí ve smluvním
státě úmluvy, tedy i na přepravu probíhající také v nesmluvních státech, pokud jsou splněny
uvedené podmínky. Pro účely této práce je však z uvedené definice klíčové slovo cestující.
Pojem cestující je definován v čl. 1 odst. 2 písm. b) CVR jako „osoba, kterou ke splnění
přepravní smlouvy uzavřené jejím jménem nebo jí samou přepravuje dopravce za úplatu nebo
bezplatně.“ Z tohoto ustanovení mimo jiné plyne, že cestujícím se rozumí každá
135

Respektive příkazníkem a příkazcem, pokud by byla uzavřena příkazní smlouva, viz výše.
KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M. Způsoby úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. In:
KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň –
Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. s. 44.
137
Dohoda o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy, vyhlášená pod č. 39/1976
Sb., Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (tzv. Dohoda
INTERBUS), vyhlášená pod č. 9/2003 Sb. m. s., nařízení EU č. 181/2011 ze dne 16. 2. 2011, o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení ES č. 2006/2004.
138
Český překlad úmluvy používá tuto formulaci, která by mohla být chápána tak, že přepravní smlouva má být
písemná, což není pravda (srov. anglická verze úmluvy: „when the contract provides that…“). Vhodnější než
slovo uvedeno by bylo slovo sjednáno, případně přeformulování na: „Pokud má podle přepravní smlouvy…“
136
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přepravovaná osoba, nikoliv pouze smluvní strana přepravní smlouvy, a že CVR se vztahuje
i na bezplatnou přepravu, ale hlavně to, že cestujícím je pouze osoba „přepravována
dopravcem.“ Podle čl. 1 odst. 2 písm. a) CVR je totiž dopravcem pouze profesionální
dopravce (navíc s výjimkou provozovatelů taxislužby). Jelikož osoba poskytující spolujízdu
není profesionálem, není osoba při ní přepravovaná cestujícím ve smyslu CVR, proto se CVR
na spolujízdu nevztahuje.
4.2.2 Kolizní normy

Výše bylo dovozeno, že spolujízda není upravena přímými normami MPS, je tedy
třeba pomocí kolizních norem určit rozhodný právní řád. V EU stanoví rozhodné právo pro
smluvní závazkové vztahy nařízení Řím I a pro mimosmluvní závazkové vztahy nařízení
Řím II. Obě nařízení se vztahují na všechny členské státy kromě Dánska,139 soudy těchto států
by tak podle něj měly určovat rozhodné právo pro všechny smluvní závazkové vztahy
s mezinárodním prvkem, a to i v případech, kdy mezinárodní prvek spočívá ve vztahu ke
nečlenskému státu.140
Nařízení Řím I je postaveno na principu přednosti volby práva. Podmínky a omezení
volby práva stanoví jeho čl. 3. Pro smlouvy o přepravě pak platí zvláštní kolizní pravidla
obsažená v čl. 5 nařízení Řím I. Zaprvé čl. 5 odst. 2 pododst. 2 nařízení Řím I taxativně
omezuje volbu práva na stát, v němž (i) má cestující obvyklé bydliště,141 (ii) má dopravce
obvyklé bydliště, (iii) má dopravce místo ústřední správy142 (iv) se nachází místo odjezdu,

139

Viz čl. 29 ve spojení s bodem 46 recitálu nařízení Řím I a čl. 32 ve spojení s bodem 42 recitálu nařízení Řím
II. Dánské soudy nadále postupují při určování práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy podle Římské
úmluvy (srov. ROZEHNALOVÁ, N. Vztahy Nařízení Řím I k dalším normám. In: ROZEHNALOVÁ, N.;
VALDHANS, J.; DRLIČKOVÁ, K.; KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie.
(Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 64–65.), která je
předchůdkyní nařízení Řím I a stojí na shodných principech (univerzální použitelnost, přednost volby práva,
princip nejužšího spojení). Římská úmluva neobsahuje zvláštní ustanovení o smlouvách o přepravě osob, podle
jejích obecných ustanovení bude hraničním určovatelem zpravidla obvyklý pobyt (respektive u právnických
osob ústředí) dopravce.
140
Srov. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 79.
141
Pojmy obvyklé bydliště a obvyklý pobyt jsou dvěma českými překlady pro jeden pojem habitual residence.
Tento pojem je definován v čl. 19 nařízení Řím I pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pro fyzické
osoby nepodnikající však definován není (srov. PFEIFFER, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním
právu soukromém. Praha: Leges, 2013. s. 188. Překlad obvyklé bydliště lze hodnotit jako nešťastný, protože
bydliště je jiným hraničním určovatelem než obvyklý pobyt (srov. tamtéž, s. 37.) a používá ho zejména nařízení
Brusel I bis, které ho definuje pouze pro právnické osoby (čl. 63) a jeho definici pro fyzické osoby ponechává na
vnitrostátních právních řádech (čl. 62). V českém právním řádu je pak bydliště fyzické osoby definováno v § 80
OZ. Naproti tomu obvyklý pobyt označuje vždy místo, kde osoba fakticky žije, k němuž má v danou chvíli
nejužší vztah, přičemž může být dán délkou pobytu na území, mírou integrace do společnosti, či úmyslem se na
místě trvale zdržovat (srov. tamtéž, s. 135–136, s. 142.).
142
Místo ústřední správy bude většinou shodné s místem obvyklého bydliště (srov. čl. 19 odst. 1 nařízení Řím I).
Pouze v případě, kdy je smlouva uzavřena prostřednictvím pobočky, budou se obě místa lišit (srov. čl. 19 odst. 2
nařízení Řím I).
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nebo (v) se nachází místo určení. Volba práva je tedy omezena na státy, s nimiž přeprava
souvisí. Pokud si strany rozhodné právo nezvolí, použije se primárně právo státu, v němž má
cestující obvyklé bydliště, pokud se v tomto státě nachází místo odjezdu nebo místo určení.
Sekundárně se použije právo státu, v němž má obvyklé bydliště dopravce. V čl. 5 odst. 3 je
pak obsažena tzv. úniková doložka nejužšího spojení pro případ, že by nebylo vhodné použít
hraniční určovatel obvyklého bydliště.143
Je vhodné dodat, že nařízení Řím I se nevztahuje na některé otázky související
s uzavřením smlouvy, např. způsobilost k právnímu jednání144 či zastoupení. Tyto otázky
budou soudy řešit podle vnitrostátních předpisů MPS, v ČR je takovým předpisem zákon
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Nařízení Řím I také neupravuje kvalifikaci, tedy otázku, podle jakého právního řádu
mají být právně kvalifikovány skutkové okolnosti konkrétního případu. Kvalifikace tak bude
prováděna taktéž podle vnitrostátních předpisů MPS. Ve vztahu ke spolujízdě bude
kvalifikace důležitá zejména pro posouzení, zda a jakou smlouvu účastníci spolujízdy
uzavřeli. Při použití cizího práva nemusí platit závěry učiněné podle českého práva v kapitole
3.2 této práce. Pokud by bylo dovozeno, že byla uzavřena jiná než přepravní smlouva, použila
by se namísto zvláštních kolizních pravidel podle čl. 5 nařízení Řím I obecná kolizní pravidla
podle čl. 4. Rozhodný by byl právní řád státu, v němž má osoba poskytující spolujízdu
obvyklé bydliště,145 opět s možností únikové doložky nejužšího spojení.146
Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy mezi účastníky spolujízdy určuje
nařízení Řím II. Půjde zejména o mimosmluvní odpovědnost,147 teoreticky může jít
i o bezdůvodné obohacení.148 Je třeba zdůraznit, že odpovědnost za porušení smlouvy se,
navzdory svému systematickému zařazení v českém právním řádu, řídí právem rozhodným
pro danou smlouvu podle nařízení Řím I.149

143

Takovým případem by mohla být situace, kdy cestující s obvyklým bydlištěm ve státě A a dopravce
s obvyklým bydlištěm ve státě B uzavřou smlouvu ve státě C s tím, že přeprava probíhá výlučně na území státu
C. Zde by spojení se státem C mohlo převážit nad obvyklým bydlištěm dopravce ve státě B, které je třeba při
spolujízdě vnímat méně významně než u profesionálních dopravců.
144
S výjimkou v podobě čl. 13 nařízení Řím I.
145
Viz čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Řím I).
146
Viz čl. 4 odst. 3 nařízení Řím I. Také zde si lze použití únikové doložky celkem snadno představit.
147
Podle českého práva odpovědnost za porušení zákona či dobrých mravů, ovšem koncepce mimosmluvní
odpovědnosti bude vždy záležet na rozhodném právu.
148
Pokud podle právní kvalifikace nebyla uzavřena smlouva, byla poskytnuta úplata a přeprava neproběhla podle
očekávání přepravované osoby.
149
Viz čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení Řím I. Srov. ROZEHNALOVÁ, N. Meze obligačního statutu nařízení Řím
I. In: ROZEHNALOVÁ, N.; VALDHANS, J.; DRLIČKOVÁ, K.; KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo
soukromé Evropské unie. (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer, 2013.
s. 139–140.
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Základním hraničním určovatelem pro odpovědnost za újmu je podle nařízení Řím
II místo jejího vzniku,150 s výjimkou případů, kdy mají škůdce i poškozený v okamžiku
vzniku újmy obvyklé bydliště v jednom státě odlišném od státu, kde újma vznikla.151 V čl. 4
odst. 3 nařízení Řím II je opět obsažena úniková doložka nejužšího spojení. Uvedená norma
výslovně stanoví, že nejužší spojení může být dáno např. smlouvou mezi škůdcem
a poškozeným, která s deliktem souvisí. Pokud je tedy při spolujízdě v souvislosti s plněním
smlouvy porušena zákonná povinnost152 a tím způsobena újma, může se, podle okolností
případu, odpovědnost za ni řídit na základě únikové doložky právem rozhodným pro smlouvu,
stejně jako tomu je při porušení smluvní povinnosti.
Pokud by byl vztah účastníků spolujízdy kvalifikován jako bezdůvodné obohacení,
použily by se kolizní normy podle čl. 10 nařízení Řím II. Vzhledem k tomu, že mezi stranami
v takovém případě zpravidla nebude existovat primární závazek, k němuž by se bezdůvodné
obohacení vztahovalo,153 budou platit obdobná kolizní pravidla jako pro odpovědnost za újmu
– rozhodným bude právo státu, v němž k obohacení došlo, pokud neměly strany v daném
okamžiku obvyklé bydliště ve stejném státě.154 I zde bude možné použít únikovou doložku
nejužšího spojení.155
Zvláštní kolizní normy pro oblast mimosmluvních závazkových vztahů, jež mohou
vzniknout při spolujízdě, obsahuje Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody,
vyhlášená pod č. 130/1976 Sb. Okruh smluvních států této úmluvy přesahuje hranice EU.156
Pro její působnost platí princip univerzální použitelnosti, stejně jako u nařízení Řím I a II.
Rozhodné právo se tak použije bez ohledu na to, zda je právem smluvního státu či nikoliv.157
Je třeba konstatovat, že ÚPPDN má aplikační přednost před nařízením Řím II.158 Její věcná
působnost se omezuje na dopravní nehody, jejichž definice je obsažena hned v prvním článku

150

Viz čl. 4 odst. 1 nařízení Řím II.
V tomto případě je rozhodné právo státu, v němž mají oba subjekty obvyklé bydliště
152
Typicky např. při porušení pravidel silničního provozu.
153
Vztah bude kvalifikován jako bezdůvodné obohacení právě v těch případech, kdy soud při kvalifikaci dojde
k závěru, že nebyla uzavřena smlouva.
154
Viz čl. 10 odst. 2, odst. 3 nařízení Řím II.
155
Viz čl. 10 odst. 4 nařízení Řím II.
156
Ne všechny členské státy EU jsou smluvními státy této úmluvy, nad rámec EU jsou členy zejména státy
Balkánu a východní Evropy. Viz Hague Convention on Private International Law. List of contracting parties of
the Convention of 4 May 1971 on the Law Applicable to Traffic Accidents [online]. 1971–2018 [cit.
11. 11. 2018]. Dostupné z:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=81
157
Úmluvu je tedy možné použít i na dopravní nehody, které se staly mimo území smluvních států, pokud bude
možné podat v některém z nich žalobu.
158
Viz čl. 28 odst. 1 nařízení Řím II (odst. 2 tohoto ustanovení se nepoužije, protože okruh smluvních států
úmluvy přesahuje hranice EU).
151
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– jedná se o nehody jednoho či více vozidel v provozu.159 Za pozornost dále stojí, že nehoda
se může stát fakticky kdekoliv, nejen na pozemních komunikacích.160
Primárním hraničním určovatelem podle ÚPPDN je místo, kde došlo k dopravní
nehodě.161 Výjimku představuje hraniční určovatel registrace vozidla zúčastněného na
dopravní nehodě, ten se použije za předpokladu, že všechna zúčastněná vozidla jsou
registrována v jednom státě odlišném od státu, v němž k nehodě došlo.162 ÚPPDN ve snaze
chránit poškozené upravuje široce přímý nárok na náhradu újmy vůči pojistiteli osoby
povinné k náhradě – ke vzniku přímého nároku stačí, pokud ho přiznává alternativně (i)
právní řád rozhodný pro dopravní nehodu, (ii) právní řád státu, kde k nehodě došlo, pokud je
rozhodným právní řád státu registrace vozidla, nebo (iii) právní řád, podle něhož byla
uzavřena pojistná smlouva.163
Na rozdíl od nařízení Řím II ÚPPDN vůbec neřeší volbu práva. Na volbě práva může
mít zájem např. pojistitel osoby povinné k náhradě újmy, pokud chce škodní událost
zlikvidovat sám.164 V závazcích z dopravních nehod vystupuje pojistitel zcela běžně, neboť
odpovědnost z provozu vozidla je ve světovém měřítku standardně předmětem povinného
pojištění.165 V praxi tak vyvstala otázka, zda je možné v režimu ÚPPDN sjednat rozhodné
právo. V zásadě lze říci, že tato otázka byla zodpovězena kladně.166
Vzhledem k povaze MPS není možné v této práci popsat obecné řešení případů, na
které nedopadá žádný z výše uvedených předpisů. Vzhledem k jejich univerzální použitelnosti
nelze uzavřít, že by se jimi neřídila žádná spolujízda mimo území členských států EU, resp.
smluvních států ÚPPDN. Pokud však bude ve věci rozhodovat soud jiného státu, bude při
posouzení své pravomoci, při právní kvalifikaci případu i při určení rozhodného práva
postupovat podle právních předpisů obecně závazných ve státě soudu.

159

Český překlad ÚPPDN pracuje s pojmem doprava, jde však o nesprávný překlad pojmu traffic (tedy v daném
kontextu provoz) z autentického anglického znění.
160
Definice dopravní nehody podle ÚPPDN je tak širší, než jak ji chápe český právní řád. Srov. § 47 odst. 1
ZSP.
161
Viz čl. 3 ÚPPDN.
162
Viz čl. 4 ÚPPDN.
163
Viz čl. 9 ÚPPDN. Nařízení Řím II také upravuje tuto problematiku příznivě pro poškozené (viz čl. 18
nařízení Řím II), ÚPPDN jde však ještě dál.
164
Např. pokud pojištěný Čech způsobí dopravní nehodu v Chorvatsku a česká pojišťovna bude chtít danou
škodní událost zlikvidovat sama, bude mít zájem sjednat si jako rozhodné právo právní řád ČR.
165
Pro členské státy EU je systém povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinný, srov. směrnice
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2009/103.
166
Srov. Hague Convention on Private International Law. Overview of the Hague Convention of 4 May 1971 on
the Law Applicable to Traffic Accidents [online]. [cit. 11. 11. 2018]. Dostupné z:
https://assets.hcch.net/docs/545975a7-8a1b-48cd-85d5-150e0d980640.pdf
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5 Veřejnoprávní úprava spolujízdy
Silniční doprava, včetně té osobní, je ve své podstatě poměrně nebezpečným jevem,
minimálně již kvůli tomu, že při ní dochází k pohybu dopravních prostředků o značné
hmotnosti relativně vysokou rychlostí. Proto je předmětem zvláštní veřejnoprávní regulace
zohledňující její specifika.
Tato část diplomové práce se věnuje nejdůležitějším veřejnoprávním předpisům
upravujícím silniční dopravu a jejich dopadům na spolujízdu, a dále zkoumá daňové aspekty
spolujízdy.
5.1 Zákon o silniční dopravě
Podmínky provozování silniční dopravy upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě (ZSD). Jeho působnost je vymezena v § 1. První odstavec stanoví dvě základní
kritéria působnosti – ZSD podle něj dopadá pouze na dopravu (i) silničními motorovými
vozidly, (ii) prováděnou za účelem podnikání. To by tedy bez dalšího znamenalo, že se ZSD
na spolujízdu nevztahuje.
Vymezení působnosti ZSD tímto ovšem nekončí. V § 1 odst. 4 ZSD je stanoveno:
„Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby –
provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna (sic) za
úplatu.“

Uvedené

negativní

vymezení

působnosti

je

z pohledu

spolujízdy dosti

problematické. Logickým argumentem a contrario z něj lze dovodit, že zákon se vztahuje na
provozování silniční dopravy pro soukromé účely, pokud se tak děje za úplatu. To je ovšem
v přímém rozporu s pozitivním vymezením působnosti v § 1 odst. 1 ZSD. Jak se s tímto
problémem vypořádat?
V rámci legislativní techniky je negativní vymezení standardně používáno ke zúžení
předchozího pozitivního vymezení.167 Aby byl odstraněn nastíněný rozpor, je třeba chápat § 1
odst. 4 ZSD jako zúžení působnosti zakotvené v § 1 odst. 1 ZSD, textace čtvrtého odstavce
tedy musí ustoupit.168 Jediný výklad, který uvedený rozpor rozumně řeší, je dle názoru autora
této práce ten, že osoby, jejichž činnost spadá do působnosti ZSD podle § 1 odst. 1 ZSD,
nemusejí podle ZSD postupovat, pokud bezúplatně poskytnou přepravu pro soukromé

167

Srov. např. § 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, nebo § 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
168
Opačné řešení se nejeví jako obhajitelné.
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účely,169 tedy i v případě spolujízdy. Je sice pravdou, že při takovémto výkladu postrádá
existence § 1 odst. 4 ZSD zásadní význam – pokud je působnost v prvním odstavci pozitivně
vymezena na dopravu provozovanou podnikatelsky, není třeba ji ve čtvrtém odstavci zúžit
o dopravu provozovanou pro soukromé účely a bezúplatně.170,171 Žádný jiný výklad, který by
odstranil rozpor mezi § 1 odst. 1 a 4 ZSD, se však nejeví jako obhajitelný.
Působnost ZSD je pak dále zvlášť upravena v § 1 odst. 2 a 3 ZSD. Podle § 1 odst. 2
ZSD dopadá jeho část III., upravující přepravu nebezpečných věcí, na veškerou silniční
dopravu,172 včetně spolujízdy. Část III. ZSD vychází z Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Ta obsahuje
seznam nebezpečných věcí,173 jejichž přeprava je omezena, respektive zakázána, a stanoví
pravidla přepravy (požadavky na vozidla, balení, manipulaci s nákladem apod.). ZSD přebírá
pravidla mezinárodní přepravy podle ADR a rozšiřuje je též na vnitrostátní přepravu. Tato
pravidla platí pro veškerou silniční přepravu, tedy i spolujízdu.174
Podle § 1 odst. 3 ZSD se jeho část IV.,175 upravující mezinárodní dopravu a činnost
zahraničních dopravců na území ČR, vztahuje na silniční dopravu prováděnou podnikatelsky
i nepodnikatelsky, s výjimkou dopravy podle § 1 odst. 4 ZSD. To by znamenalo, že se
vztahuje i na spolujízdu poskytovanou za úplatu. Pokud však analyzujeme obsah části IV.
ZSD, je zcela jasné, že jde o koordinační pravidla podnikání v silniční dopravě
s mezinárodním prvkem.176 Není reálné, aby se povinnosti zde stanovené vztahovaly i na
spolujízdu. Je tedy třeba opět výkladem překonat nešťastnou textaci již výše kritizovaného § 1
odst. 4 ZSD.
Lze uzavřít, že ZSD na spolujízdu v zásadě nedopadá, s výjimkou ustanovení jeho
části III. o přepravě nebezpečných věcí.

169

K tomuto závěru dochází i Frinta. (Viz FRINTA, O. Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu.
Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 70.)
170
Z definičních prvků podnikání chybí výdělečnost takové činnosti a úmysl dosahovat zisku.
171
Ani důvodová zpráva k zákonu č. 150/2000 Sb., jímž byl § 1 odst. 4 do ZSD vložen, se ke smyslu tohoto
ustanovení nevyjadřuje. Podle autora této práce se jedná o nadbytečné ustanovení, které explicitně stanovuje to,
co již vyplývá z § 1 odst. 1 ZSD.
172
Výjimkou je přeprava nebezpečných věcí ozbrojenými silami při plnění jejich úkolů. Tato výjimka je
obsažena též v § 1 odst. 3 ZSD, pro účely této práce však není relevantní, proto není dále zmiňována.
173
Jedná se např. o munici, trhaviny, pohonné hmoty a další výbušné či zdraví nebezpečné látky.
174
Z hlediska systematiky právního řádu by bylo patrně vhodnější zakomponovat právní materii obsaženou
v ADR do ZSP namísto ZSD.
175
Ustanovení hovoří o § 26–33 ZSD, nikoliv výslovně o části IV., nicméně § 33a–33e byly do ZSD vloženy až
následně. Autor této práce je proto přesvědčen, že zákonodárce pouze při rozšíření části IV. ZSD opomenul
odpovídajícím způsobem upravit textaci § 1 odst. 3 ZSD, což je záhodno zhojit výkladem.
176
Tedy situace, kdy buďto přeprava probíhá přes území více států, nebo zahraniční dopravce provozuje silniční
dopravu na území ČR.
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5.2 Provoz na pozemních komunikacích
Drtivá většina spolujízdy probíhá po pozemních komunikacích.177 Jak je uvedeno
výše, provoz na pozemních komunikacích s sebou nese nebezpečí vzniku újmy na životě,
zdraví a majetku. Ve snaze minimalizovat toto nebezpečí přijal zákonodárce podrobnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích. Pro účastníky spolujízdy v tomto směru platí
stejná pravidla jako pro ostatní účastníky silničního provozu.178
Základní dvojici právních předpisů regulujících provoz vozidel na pozemních
komunikacích tvoří zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
5.2.1 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

ZPPV stanoví technické požadavky na silniční vozidla a povinnosti provozovatelů
těchto vozidel. Kdo je však v konkrétním případě oním provozovatelem vozidla? ZPPV ve
znění účinném do 31. 12. 2014 stanovil v § 2 odst. 16, že jím je osoba, která „vlastním
jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla a nebo (sic) je
vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla.“ Taková definice
činila v praxi značné problémy např. u vozidel, jež byla předmětem nájemního vztahu.179 Od
1. 1. 2015 je pak provozovatel vozidla definován formálně – je jím osoba zapsaná v registru
silničních vozidel jako vlastník vozidla, případně osoba, která je v registru zvlášť zapsána
jako provozovatel. Tato změna zavedla určitou dvojkolejnost pojmu provozovatel vozidla. Se
stejným pojmem totiž pracuje § 2927 odst. 1 OZ,180 když stanoví objektivní odpovědnost
provozovatele vozidla za újmu způsobenou jeho provozem. Provozovatelem ve smyslu
§ 2927 OZ181 je ten, kdo má faktickou a právní možnost s vozidlem disponovat.182 Tím bude
standardně vlastník, ovšem v některých případech může být určení odpovědné osoby
komplikované, zejména pokud je vozidlo předmětem nájmu. V takovém případě je třeba

177

Ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Pojem silniční provoz sice není technicky přesné označení pro provoz na pozemních komunikacích, neboť
dotčená právní úprava reguluje provoz na všech pozemních komunikacích, tedy kromě silnic i na dálnicích
a místních a účelových komunikacích, nicméně je tento pojem v obecné řeči užíván tak intenzivně, že samotný
zákon o provozu na pozemních komunikacích nese neoficiální podtitul “zákon o silničním provozu.” Proto i tato
práce používá pro provoz na pozemních komunikacích uvedený pojem.
179
Srov. např. rozsudek NS sp. zn. 23 Cdo 1766/2012.
180
Dříve § 427 odst. 2 OZ64.
181
Tedy i ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., jehož účelem je zakotvit povinné pojištění odpovědnosti mimo jiné
právě provozovatele podle § 2927 OZ.
182
Srov. BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2927. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6. Závazkové
právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1614.
178
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posoudit smluvní podmínky konkrétní nájemní smlouvy.183 Jedná se v podstatě o totožnou
materiální definici, jaká byla původně v § 2 odst. 16 ZPPV – provozovatelem ve smyslu OZ
a provozovatelem ve smyslu ZPPV tak byla vždy tatáž osoba. Od změny na formální definici
však může být provozovatelem podle ZPPV osoba zcela odlišná od faktického provozovatele.
Z pohledu spolujezdce je podstatné, že vozidlo použité k přepravě musí být technicky
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Nejedná se pouze o povinnost (formálního)
provozovatele udržovat vozidlo technicky způsobilé – jak je uvedeno výše, je dopravce
v rámci smlouvy o přepravě osoby povinen provést přepravu bezpečně. Technická způsobilost
vozidla k provozu představuje jeden z minimálních standardů bezpečí, které může každý
cestující při spolujízdě legitimně očekávat, aniž by to bylo výslovně sjednáno.
5.2.2 Zákon o provozu na pozemních komunikacích

ZSP upravuje zejména pravidla silničního provozu a řidičská oprávnění. Primárně
stanovuje povinnosti řidičů, pamatuje však i na další účastníky silničního provozu
a provozovatele vozidel, přičemž vychází ze stejné formální definice provozovatele vozidla
jako ZPPV.184 Provozovatel má především povinnost nesvěřit řízení vozidla nezpůsobilé
osobě či osobě bez příslušného řidičského oprávnění. Podle § 10 odst. 3 ZSP má pak
provozovatel vozidla povinnost zajistit, „aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto
zákonem.“ Fakticky se však nejedná o povinnost provozovatele vozidla, neboť mu zákon
neukládá chovat se žádným konkrétním způsobem.185 Citované ustanovení namísto toho
zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupek spáchaný řidičem.186
Nastíněnou problematikou se tato práce blíže zabývá dále v části věnované odpovědnosti při
spolujízdě.
Z pohledu provozovatele vozidla (ve formálním smyslu) je třeba vždy důkladně zvážit,
komu umožní řídit jím provozované vozidlo. Kromě toho, že zákon vyžaduje, aby šlo o osobu
způsobilou a oprávněnou k řízení vozidla, měl by jí provozovatel také věřit v tom směru, že
jako řidič nespáchá přestupek na úseku silničního provozu, respektive že pokud takový
přestupek spáchá, nebude se vyhýbat své odpovědnosti. Z hlediska spolujízdy budou takovéto
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Srov. Rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 2563/2005.
Viz § 2 písm. b) ZSP.
185
Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 15/16 ze dne 16. 5. 2018, bod 69.
186
Srov. např. KOVALČÍKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J. Komentář k § 10. In: KOVALČÍKOVÁ, D.;
ŠTANDERA, J. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 51.
184
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úvahy relevantní např. v situaci, kdy skupina přátel vyrazí na tzv. road trip s úmyslem střídat
se v řízení.
Pro spolujezdce představuje ZSP primárně konkretizaci jeho práva na bezpečnou
přepravu – nepochybně může legitimně očekávat, že přepravu provede řidič k tomu způsobilý
a oprávněný187 a že při tom bude dodržovat pravidla silničního provozu, jejichž smyslem je
právě zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu. Ovšem i spolujezdci plynou ze ZSP
povinnosti. Kromě základních povinností každého účastníka silničního provozu podle § 4
ZSP se jedná o „povinnosti přepravované osoby“ podle § 9 ZSP, z nichž jsou zásadní
povinnost být za jízdy připoután bezpečnostním pásem,188 neomezovat řidiče žádným
způsobem v ovládání vozidla a dbát zvýšené opatrnosti při nastupování do vozidla či
vystupování z něj. Porušením posledních dvou uvedených povinností může totiž i cestující
způsobit dopravní nehodu, nepřipoutáním se pak následky případné dopravní nehody výrazně
umocňuje.
Lze tedy shrnout, že při spolujízdě musí nejen řidič vozidla, ale i cestující, svým
chováním přispět k bezpečnosti silničního provozu pro všechny jeho účastníky.
5.3 Daňové aspekty
V rámci daňové soustavy ČR má smysl zabývat se ve vztahu ke spolujízdě silniční
daní a daněmi z příjmů. Již výše bylo dovozeno, že na straně dopravce může při spolujízdě
vystupovat i právnická osoba, ač je to neobvyklé, proto je v této kapitole věnována pozornost
i zdanění právnických osob.
5.3.1 Silniční daň

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla (a jejich přípojná vozidla)
provozovaná a registrovaná v ČR, jejichž nejvyšší povolená hmotnost překračuje 3,5 tuny,189
a z ostatních vozidel ta, která jsou používána (i) poplatníkem daně z příjmů právnických
osob190 nebo (ii) poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k tzv. samostatné činnosti ve
smyslu § 7 ZDP.191 Zjednodušeně lze říci, že předmětem silniční daně jsou vozidla používaná
k podnikání, přičemž u vozidel přesahujících povolenou hmotnost 3,5 tuny se jejich použití
k podnikání předpokládá. Kritérii pro určení, zda konkrétní vozidlo je předmětem silniční
187

Ve smyslu § 3 odst. 2 a 3 ZSP.
Kromě výjimky ze zdravotních důvodů – viz § 9 odst. 2 ZSP.
189
Viz § 2 odst. 3 ZDS.
190
S výjimkou veřejně prospěšného poplatníka, který vozidlo používá ke své nepodnikatelské činnosti, z níž mu
neplyne zisk, srov. § 18a odst. 1 písm. a) ZDP.
191
Viz § 2 odst. 1 ZDS.
188
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daně, jsou tedy jeho povolená hmotnost a účel jeho užívání. Podstatou spolujízdy je přitom
fakt, že jízda vozidlem je primárně uskutečněna v zájmu dopravce, ať již je tento
podnikatelský či nepodnikatelský, přičemž zájem cestujícího být přepraven je uspokojován
pouze sekundárně. Proto skutečnost, že určité vozidlo bylo při určité jízdě užito mimo jiné pro
spolujízdu, nebude mít nikdy vliv na to, zda je toto vozidlo předmětem silniční daně.
Rozhodující je, zda provozovatel užívá vozidlo ke své výdělečné činnosti,192 což se v praxi
projeví tak, že náklady na provoz vozidla jsou poplatníkem silniční daně zahrnuty do jeho
nákladů pro účely daní z příjmů.193
5.3.2 Daně z příjmů

Pokud je spolujízda poskytnuta za úplatu, jedná se z pohledu zákona o daních z příjmů
nepochybně o příjem.194
Jelikož spolujízda není podnikáním, příjem fyzických osob z ní není příjmem ze
samostatné činnosti ve smyslu § 7 ZDP, a už vůbec nepatří do jiné skupiny příjmů podle § 6
až 9 ZDP. Jedná se tedy o tzv. ostatní příjem, konkrétně příjem z příležitostné činnosti podle
§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP.195 Podle § 10 odst. 3 písm. a) jsou tyto příjmy osvobozeny od daně,
pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne 30.000,- Kč za kalendářní rok.196
Ovšem ani tomu, kdo by poskytoval spolujízdu tak intenzivně, že by jeho příjmy
překročily stanovenou hranici, nemusí vzniknout povinnost zaplatit z nich daň. Od ostatních
příjmů podle § 10 ZDP lze totiž odečíst výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení.197
Při spolujízdě by měly tyto výdaje vždy převyšovat příjmy, daňový základ by tak měl být
nulový, pokud se poplatníku podaří výdaje prokázat. Pokud by příjmy poskytovatele přepravy
byly vyšší než jeho výdaje, nejednalo by se již z podstaty věci o spolujízdu.
Odlišná bude situace u podnikajících fyzických osob, které poskytnou úplatnou
spolujízdu v souvislosti s vlastní přepravou za účelem podnikání. Náklady na uskutečnění
cesty jsou totiž z jejich pohledu výdajem na dosažení příjmu z vlastního podnikání, nikoliv
příjmu v podobě příspěvku spolujezdce. Pokud poplatník zahrne tyto náklady do výdajů na
dosažení příjmů ze samostatné činnosti, nemůže je zároveň odečíst od příjmů ze spolujízdy.
192

Případně je vozidlo užíváno zaměstnancem v souvislosti s výdělečnou činností zaměstnavatele, viz § 4 ZDS.
Viz KARFÍKOVÁ, M. Předmět daně silniční. In: BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009. s. 243.: „Platí, že jakmile začne vozidlo v jakékoliv formě figurovat v podnikatelských
výdajích poplatníka, vzniká povinnost platit za ně silniční daň.“
194
Srov. § 3 a § 18 ZDP.
195
Pojem příležitostná znamená v tomto kontextu činnost, která není podnikáním. Srov. PELC, V. Komentář
k § 10. In: PELC, V. Zákon o daních z příjmů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 290.
196
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Viz § 16b ZDP.
197
Viz § 10 odst. 4 ZDP.
193
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Překročí-li pak v kalendářním roce limit 30.000,- Kč, bude muset z příspěvku na spolujízdu
odvést daň.
Pokud bude příjemcem úplaty za spolujízdu právnická osoba, je tento příjem v zásadě
předmětem daně z příjmů právnických osob.198 Právnická osoba by tento příjem tedy měla
zahrnout do svého účetnictví a zohlednit při výpočtu základu daně podle § 23 ZDP.

198

Výjimkou je situace, kdy jízda je primárně uskutečněna v souvislosti s nepodnikatelskou činností právnické
osoby, která je veřejně prospěšným poplatníkem, viz § 18a odst. 1 písm. a) ZDP.
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6 Odpovědnost při spolujízdě
Institut právní odpovědnosti je v obecné rovině jednou z nejdůležitějších právních
konstrukcí, a spolujízda není v tomto směru výjimkou. Proto je odpovědnosti věnována
samostatná část této práce.
Každý subjekt práva se musí chovat tak, aby plnil své povinnosti plynoucí pro něj
z právních předpisů a právních jednání. Principem odpovědnosti je, že nesplnění povinnosti
vede ke vzniku sekundární povinnosti.199
Odpovědnost lze rozdělit na soukromoprávní a veřejnoprávní. Soukromoprávní
odpovědnost je odpovědností jednotlivce vůči jednotlivci a spočívá typicky v sekundární
povinnosti k náhradě újmy. Její funkce je zejména reparační. Veřejnoprávní odpovědnost je
odpovědností jednotlivce vůči společnosti, reprezentované státem, jakožto celku. Spočívá
v povinnosti strpět sankci za narušení zájmu chráněného veřejným právem. Oproti
soukromoprávní odpovědnosti je větší důraz kladen na její preventivní a represivní funkci.
Z povahy věci se jedná o výhradně deliktní odpovědnost.200
Soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnost jsou na sobě nezávislé. Typické jsou
situace, kdy jedno protiprávní jednání vyústí ve vznik soukromoprávní i veřejnoprávní
sankční povinnosti.201
6.1 Veřejnoprávní odpovědnost
6.1.1 Obecně

Teorie rozlišuje veřejnoprávní odpovědnost za nejrůznější druhy deliktů,202 při
spolujízdě nicméně přicházejí v úvahu pouze dva nejběžnější – trestné činy a přestupky.
Veřejnoprávní odpovědnost fyzických osob je v zásadě subjektivní, přičemž
u trestných činů se zpravidla vyžaduje úmysl,203 zatímco u přestupků zpravidla postačí
nedbalost.204
Problematické je rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti u právnických osob.
ZTOPO pracuje se subjektivní odpovědností, ovšem s účinností OZ došlo k odklonu od
organické teorie právnických osob, podle níž mohly tyto samostatně právně jednat, tedy se
i dopustit zaviněného protiprávního jednání. Podle OZ právnické osoby samy jednat
199

Srov. např. GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 172.
Tedy odpovědnost za porušení povinnosti dané právním předpisem.
201
Např. nahradit újmu na zdraví a vykonat peněžitý trest.
202
Viz GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 175.
203
Viz § 13 odst. 2 TZ.
204
Viz § 15 odst. 1 PZ.
200
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nemohou, musí být vždy zastoupeny. Touto změnou pojetí právnických osob došlo k narušení
koncepce jejich subjektivní trestní odpovědnosti.205 Jelínek považuje trestní odpovědnost
právnických osob i po účinnosti OZ nadále za subjektivní, a to proto, že ZTOPO o objektivní
odpovědnosti výslovně nehovoří, použije se tedy obecná zásady odpovědnosti za zavinění
podle TZ.206 Autor této práce je naopak přesvědčen, že nově je třeba tuto odpovědnost chápat
jako objektivní odpovědnost za jednání fyzické osoby, jež je právnické osobě přičitatelné.
Zásada subjektivní trestní odpovědnosti musí dle názoru autora ustoupit obecné konstrukci
právnických osob podle OZ.207 Dalším argumentem je i skutečnost, že podle přestupkového
zákona je odpovědnost právnické osoby za přestupek objektivní,208 přičemž fakticky jsou oba
zákony vystavěny na obdobném principu – právnické osoby odpovídají za jim přičitatelné
protiprávní jednání fyzických osob uskutečněné v rámci jejich činnosti nebo v jejich
prospěch,209 přičemž se mohou své odpovědnosti zprostit, pokud prokáží, že vynaložily
veškeré úsilí, jež je po nich možno požadovat, aby jednání zabránily.210 Dle názoru autora této
práce je neudržitelné, aby tato odpovědnost byla v případě ZTOPO označena jako subjektivní
a v případě přestupkového zákona jako objektivní.
Bez ohledu na nastíněné teoretické nesrovnalosti jsou však podstatné výše popsané
předpoklady vzniku odpovědnosti právnické osoby za veřejnoprávní delikt, tedy
(i) protiprávní jednání fyzické osoby, (ii) v rámci činnosti právnické osoby nebo v souvislosti
s ní, případně ve prospěch právnické osoby, (iii) přičitatelné této právnické osobě,
a (iv) právnická osoba neprokáže, že přes veškeré úsilí nemohla jednání zabránit. Lze dovodit,
že odpovědnost právnické osoby za veřejnoprávní delikt nastane v souvislosti se spolujízdou
pouze výjimečně, a to zejména v případech, kdy tato osoba bude provozovatelem vozidla
použitého k přepravě.211
6.1.2 Objektivní odpovědnost za přestupek

Ani veřejnoprávní odpovědnost fyzických osob však není vždy subjektivní, ač by se
tak mohlo na první a možná i na druhý pohled zdát. Bez výjimky tomu tak je pouze v trestním
právu. Pokud jde o přestupky fyzických osob, vyžaduje sice § 15 odst. 1 PZ zavinění,
205

Srov. BERAN, K. Trestní odpovědnost z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014. č. 5. s. 112–113.
JELÍNEK, J. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2017,
č. 2. s. 19–21.
207
Opačný přístup, tedy aby byla přetřásána koncepce právnických osob pouze proto, aby se nepříčila
trestněprávní zásadě odpovědnosti za zavinění, se jeví jako neobhajitelný.
208
Viz důvodovou zprávu k přestupkovému zákonu.
209
Srov. § 8 odst. 1 ZTOPO, § 20 odst. 1 PZ.
210
Srov. § 8 odst. 5 ZTOPO, § 21 odst. 1 PZ.
211
Viz § 125d odst. 1 a § 125f ZSP.
206
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v některých zvláštních předpisech však lze nalézt přestupky, jejichž skutková podstata je
vystavěna tak, že se fakticky jedná o objektivní odpovědnost.
Příkladem může být výše zmíněný § 10 odst. 3 ZSP. Tato kontroverzní konstrukce
byla do ZSP zavedena zákonem č. 297/2011 Sb. jako řešení problému tzv. „osoby blízké“,
kdy prokazatelně spáchané přestupky zůstávaly bez potrestání, neboť v okamžiku jejich
spáchání nebylo možné identifikovat řidiče vozidla. Provozovatel pak typicky uvedl, že
vozidlo řídila jiná osoba, přičemž její totožnost odmítl sdělit. Institut subsidiární objektivní
odpovědnosti provozovatele vozidla v případě, že se nepodaří identifikovat skutečného
pachatele přestupku,212 nepochybně tuto nežádoucí praxi odstranil, existovaly však pochyby,
zda se jedná o ústavně konformní řešení. Tyto pochyby však následně eliminoval jak Nejvyšší
správní soud,213 tak i Ústavní soud.214
Ústavní soud nejprve dovodil, že předmětnou povinnost provozovatele vozidla
„zajistit dodržování ZSP řidičem“ nelze vykládat doslovně, protože taková povinnost by
nebyla fakticky splnitelná, což by bylo v rozporu s principem právního státu, zakotveným
v čl. 1 odst. 1 Ústavy. Jediným ústavně konformním výkladem tak zůstala objektivní
odpovědnost provozovatele vozidla. Rozpor takové normy s § 15 odst. 1 PZ215 Ústavní soud
ve svém nálezu přímo neřešil, avšak pravděpodobně lze na tento případ vztáhnout princip, že
zvláštní právní norma (zde § 10 odst. 3 ZSP) má přednost před obecnou úpravou.
Jediným

pádným

argumentem

Krajského

soudu

v Ostravě,

který

zrušení

posuzovaného ustanovení navrhl, byl konflikt s principem presumpce neviny. Ten je
důvodem, proč je objektivní odpovědnost fyzické osoby v trestním právu nemyslitelná, a proč
ji nelze paušálně legitimizovat ani ve správním trestání. Podle čl. 40 odst. 2 Listiny se
presumpce neviny vztahuje pouze na trestní řízení, ovšem bylo třeba posoudit také soulad
s čl. 6 odst. 2 EÚLPZS: „Everyone charged with a criminal offence shall be presumed
innocent until proved guilty according to law.“ Pojem criminal offense neznamená vždy to,
co vnitrostátní právo označí za trestný čin. U každého jednotlivého deliktu je třeba
individuálně posoudit, zda se jedná o criminal offense a zda se u něj tedy uplatní princip
presumpce neviny podle čl. 6 odst. 2 EÚLPZS.216 Přitom lze sice přihlédnout k tomu, jak je
212

Přestupek musí být zjištěn bez současného zjištění identity řidiče. Konkrétně musí jít o neoprávněné zastavení
či stání, nebo musí být zachycen kamerovým systémem bez zastavení vozidla. Zároveň nesmí být ani následně
prokazatelně identifikován skutečný pachatel přestupku. Viz § 125f odst. 3 a 5 ZSP.
213
Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 73/2016 ze dne 16. 6. 2016.
214
Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 15/16 ze dne 16. 5. 2018.
215
V rozhodné době ještě § 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který ovšem obsahoval stejnou zásadu
subjektivní odpovědnosti fyzických osob za přestupek.
216
Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Engel a ostatní proti Nizozemsku ze dne
8. 6. 1976, sp. zn. 5100/71, 5101/71, 5102/72, 5354/72 a 5370/72, body 80, 81.

53

delikt vnitrostátním právem systematicky zařazen, ovšem stěžejní jsou podle ESLP povaha
a závažnost daného deliktu a povaha a závažnost sankce, která za něj hrozí.217 V případě
přestupku podle § 125f ZSP, který spočívá právě v porušení „povinnosti provozovatele
vozidla“ podle § 10 odst. 3 ZSP, lze uzavřít, že se nejedná o criminal offense, když jeho
závažnost a závažnost hrozící sankce jsou pro účely tohoto posouzení relativně velmi nízké,
čl. 6 odst. 2 EÚLPZS se zde tedy neuplatní, pročež není posuzované ustanovení v rozporu
s principem presumpce neviny.
6.2 Soukromoprávní odpovědnost
Soukromoprávní odpovědnost lze rozdělit na odpovědnost za vady a odpovědnost za
újmu, kterou lze dále dělit na odpovědnost za porušení smlouvy, odpovědnost za porušení
zákona a objektivní odpovědnost.218
6.2.1 Odpovědnost za vady

Při spolujízdě se odpovědnost za vady řídí obecnými ustanoveními § 1908–1925 OZ.
Dopravce je povinen provést přepravu řádně a včas,219 přičemž tento požadavek je v případě
přepravy osob konkretizován v § 2551–2553 OZ, případně ve smlouvě. Dopravce je povinen
provést přepravu až do místa určení, včasně,220 bezpečně a pohodlně. Pokud dopravce neplní
řádně a jde o spolujízdu úplatnou, má cestující práva z vadného plnění.221
Věřitel má při vadném plnění podle povahy věci právo buď na odstranění vady, na
slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy.222 Při spolujízdě je předmětem závazku
přeprava, nikoliv věc, pokud tedy bude přeprava provedena vadně, nebude v zásadě od
určitého okamžiku možné tuto vadu odstranit, neboť cestující potřeboval být v určitý čas na
určitém místě, bude tedy mít právo požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy. Pokud byla
přeprava provedena částečně, je pro odstoupení od smlouvy klíčový § 2004 odst. 2 OZ –
cestující může od smlouvy odstoupit, pokud pro něj částečná přeprava nemá význam. To bude

217

Srov. tamtéž, bod 82.
Občanský zákoník zná ještě odpovědnost za úmyslné porušení dobrých mravů (§ 2909 OZ), tento institut je
však obecně marginální, a pro spolujízdu to platí obzvláště, proto se mu tato práce nevěnuje.
219
Viz § 1908 odst. 2 OZ.
220
Nicméně, jak je dovozeno výše, dopravce při spolujízdě nenese objektivní odpovědnost za dosažení místa
určení v určitém čase, odpovídá pouze za zpoždění, které sám zaviní.
221
Z § 1914 odst. 1 OZ vyplývá, že práva z vadného plnění se vztahují jen na úplatné závazky. Bezúplatné
závazky musí dlužník samozřejmě také splnit řádně a včas, ovšem pokud tak neučiní, přichází v úvahu vymožení
řádného plnění či náhrada způsobené újmy, nikoliv práva z vadného plnění. Srov. ŠILHÁN, J. Komentář
k § 1914. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 5. Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054).
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 872.
222
Viz § 1923 OZ.
218

54

vždy nutno posoudit podle konkrétních okolností, zejména toho, kam byl reálně cestující
přepraven a jak mu to pomohlo v dosažení jeho cílové destinace.223
Práva z vadného plnění jsou paralelní k právu na náhradu újmy – jejich vztah je
zakotven v § 1925 OZ: „Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho
však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného
právního důvodu.“ V praxi je tedy zásadní identifikovat, zda je právo cestujícího právem
z vadného plnění či právem na náhradu újmy.
Přitom vada plnění na straně dopravce může založit jak práva z vadného plnění, tak
právo na náhradu újmy – např. pokud není přeprava provedena až do místa určení, v důsledku
čehož cestující zmešká koncert, na nějž měl zakoupenou vstupenku. Neprovedení přepravy
v celém rozsahu je zde nepochybně vadou plnění, zatímco cena vstupenky představuje újmu
na straně cestujícího, jež byla způsobena vadou plnění dopravce.
Složitější je situace, kdy se věřitel rozhodne vykompenzovat vadu plnění plněním
jiného subjektu.224 Nejvyšší soud opakovaně judikoval, že nelze rovnou objednat odstranění
vady jiným dodavatelem a následně uplatnit právo na náhradu takto vynaložených nákladů
z titulu náhrady újmy.225 Pokud je vada odstranitelná, musí mít nejprve původní dlužník
možnost ji odstranit. Pouze pokud tak neučiní, je na místě objednat odstranění vady u jiného
subjektu, vůči původnímu dlužníku je však nutné uplatnit práva z vadného plnění, nikoliv
právo na náhradu újmy.226 Autor této práce však zastává názor, že v případě přepravních
smluv nelze uvedené judikaturní závěry zcela převzít – při přepravě bude totiž typicky hrozit
nebezpečí z prodlení. Minimálně v případě, že cestující nutně potřebuje dokončit svou cestu
poté, co smluvená přeprava je provedena pouze částečně, měl by mít s odkazem na § 14
odst. 1 OZ právo využít služeb jiného subjektu a následně požadovat slevu z ceny původní
přepravy z titulu odpovědnosti za vady.

223

Např. pokud měla být přeprava provedena do centra Prahy, bude jistě rozdíl, zda bude cestující dopraven
alespoň ke stanici metra, odkud se do cíle bez problému dostane, či zda přeprava skončí kdesi na půli cesty
v Dolní Lhotě, kde není ani provozována veřejná hromadná doprava.
224
Typicky např. u smluv o dílo uzavíraných mezi řemeslníky a jejich zákazníky.
225
Srov. rozsudek NS sp. zn. 32 Cdo 2679/2008 ze dne 27. 10. 2008 či rozsudek NS sp. zn. 33 Cdo 1508/2008
ze dne 29. 6. 2010. (Přestože se jedná o judikaturu z doby před rekodifikací soukromého práva, je stále
relevantní, protože tehdejší § 440 odst. 2 ObchZ stanovil stejný vztah obou práv jako dnešní § 1925 věta první za
středníkem OZ.)
226
Srov. tamtéž.
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6.2.2 Odpovědnost provozovatele vozidla

Podle § 2927 odst. 1 OZ nahradí provozovatel vozidla227 újmu vyvolanou „zvláštní
povahou tohoto provozu.“ Podle druhého odstavce se provozovatel povinnosti k náhradě
újmy zprostí, prokáže-li, že ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, nemohl
vzniku škody zabránit. Tzv. liberace pak není vůbec možná, pokud byla újma způsobena
„okolnostmi, které mají původ v provozu.“
Provozovatel vozidla je pro účely tohoto ustanovení pojat materiálně, nikoliv formálně
– je jím osoba, jež má právní a faktickou možnost s vozidlem nakládat.228 Většinou půjde
o vlastníka vozidla, nicméně provozovatelem může být také jeho uživatel na základě
nájemního vztahu.229 Podle judikatury neexistuje univerzální klíč, na jehož základě by bylo
možné v rámci nájemního vztahu určit, zda je provozovatelem vozidla pronajímatel či
nájemce, je třeba vždy vyjít z konkrétních ujednání v nájemní smlouvě.230,231
Pojem provoz je pro účely § 2927 OZ nutno chápat v jeho nejširším smyslu. Nejde
tedy pouze o samotnou jízdu vozidlem, nýbrž i úkony před jízdou a po ní (nastupování,
vystupování, kontrola stavu vozidla apod.) či úkony, jejichž účelem je údržba či oprava
vozidla.232 Vozidlo se nemusí nacházet na pozemní komunikaci, u motorových vozidel
nemusí být motor v chodu.233 V posledních letech Nejvyšší soud stále rozšiřuje okruh případů,
v nichž byla újma dle jeho názoru způsobena provozem vozidla, s některými jeho závěry se
autor této práce nemůže ztotožnit.234 Zvláštní povaha provozu vozidla je dána primárně jeho
227

S výjimkou vozidel poháněných lidskou silou.
Srov. např. BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2927. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6.
Závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1614.
229
V případě silničních vozidel typicky tzv. leasing.
230
Srov. rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 2563/2005 ze dne 27. 11. 2007.
231
Současně se v takové situaci nelze opřít ani o § 2930 OZ, podle něhož nelze-li provozovatele určit, platí, že
jím je vlastník vozidla. Toto ustanovení totiž dopadá na případy, kdy provozovatele nelze určit z důvodu absence
prokázaných skutkových okolností, nikoliv z důvodu složitosti právního posouzení.
232
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 1 Cz 42/71 ze dne 27. 10. 1971 (Rc 9/1972).
233
Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 11. 1934, Rv II 814/34 (Vážný
13944), dále bod G stanoviska Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 10/83 ze dne 23. 11. 1983 (Rc 3/1984). Dle
názoru autora této práce je i tato letitá judikatura stále aktuální, neboť i přes obrovský pokrok vědy a techniky se
základní princip provozu motorových vozidel nezměnil.
234
Např. ve věci sp. zn. 25 Cdo 3925/2013 Nejvyšší soud dovodil, že v provozu zůstalo i vozidlo, které bylo
úmyslně odstaveno na železniční trati v rámci pokusu o pojistný podvod. Lze souhlasit s tím, že v provozu
přestává vozidlo být, pokud je z něho cíleně vyřazeno, tedy nějakým způsobem fyzicky odstaveno mimo tento
provoz, pro účely této definice však nutno rozlišovat jednotlivé provozy. V případě silničního vozidla jde
o provoz silniční, sjetí ze silnice a najetí do kolejiště je tedy odstavením vozidla ze silničního provozu. Dále
nelze souhlasit s tím, že cílené vyřazení musí proběhnout „vhodným a přiměřeným způsobem.“ Pokud řidič sjede
s vozidlem do pole a tam ho zanechá na neurčito, nepochybně ho tím vyřadil z provozu, ale způsobem, který lze
těžko označit jako vhodný. Rozhodující je tedy vždy úmysl ve vztahu k vyřazení vozidla z provozu, nikoliv
vhodnost způsobu k tomu zvoleného. Pokud by pachatel provedl pokus o pojistný podvod jinak, např. tak, že by
s vozidlem sjel do vodní nádrže, asi by bylo bez debat, že na dně rybníka vozidlo v provozu není. Pachatelem
zvolený způsob odstavení vozidla nepochybně zakládá jeho odpovědnost za újmu (a trestněprávní odpovědnost
za obecné ohrožení), dle názoru autora této práce však nikoliv objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.
228
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pohybem, a u motorových vozidel také chodem motoru. S pohybem vozidla je spojena
relativně (z pohledu fyziologie lidského těla) vysoká rychlost, která, zvláště v kombinaci
s jeho hmotností a pevností, může mít značně destruktivní účinek. S chodem motoru jsou pak
spojeny vysoká teplota, tlak a tření, které jsou dalšími zdroji nebezpečí.235 Dle názoru autora
této práce je k tomu, aby újma byla způsobena provozem vozidla, nutná přítomnost alespoň
jednoho z uvedených prvků (pohyb vozidla či chod motoru), a to alespoň nepřímo.236 S tím
však evidentně nesouhlasí Nejvyšší soud, když v relativně novém rozsudku sp. zn.
25 Cdo 3485/2016 došel k závěru, že závada na elektroinstalaci automobilu zaparkovaného
v garáži, která vedla ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, zakládá objektivní
odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu motorového
vozidla.237
Z toho, že § 2927 hovoří o újmě vyvolané zvláštní povahou provozu, a zároveň
umožňuje liberaci v případě, že újma nebyla způsobena okolnostmi, které mají v provozu
původ, nutno dovodit, že zvláštní povaha provozu a okolnosti mající původ v provozu nejsou
totéž. Jak je rozvedeno v přechozím odstavci, zvláštní povaha provozu je dána pohybem
vozidla, případně chodem motoru. Okolnosti mající původ v provozu pak Škárová označuje
za tzv. vnitřní, a odlišuje je od okolností vnějších, jež nemají svůj původ v provozu.238 Mezi
vnitřní okolnosti, které vylučují liberaci, patří např. technické závady vozidla či selhání řidiče.
Vnější okolností je například zásah třetí osoby, zvířete, či přírodních sil239 – za těchto
okolností provozovatel vozidla neodpovídá za škodu, které nemohl zabránit.
Odpovědnost za újmu způsobenou provozem silničního vozidla na pozemních
komunikacích podléhá povinnému smluvnímu pojištění podle zákona č. 168/1999 Sb.240

235

Srov. BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2927. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6. Závazkové
právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1612–1613.
236
Tedy i úkony předcházející či následující uvedení motoru do chodu či vozidla do pohybu jsou provozem
vozidla.
237
V posuzovaném případě se však vozidlo nepohybovalo a jeho motor již dlouhou dobu neběžel (nebyla zde
tedy již ani zvýšená teplota). Takové vozidlo rozhodně není v provozu a jeho vznícení se fakticky ani právně
nijak neliší od vznícení počítače nebo třeba varné konvice. Není žádný důvod, proč by měl jeho provozovatel
odpovídat za vzniklou újmu podle § 2927 OZ, respektive § 427 OZ64. V úvahu připadá odpovědnost za újmu
způsobenou věcí „samou od sebe“ podle § 2937 odst. 1 OZ, ovšem s velmi reálnou možností liberace, nebo, a to
zejména, odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2939 a n. OZ, s omezením podle § 2943 OZ,
přičemž u vady výrobku jsou možnosti liberace výrazně zúženy. Argumentace Nejvyššího soudu v podstatě
nenechává žádný prostor pro újmu, která by byla způsobena silničním vozidlem a zároveň nebyla způsobena
jeho provozem, což logicky nedává smysl.
238
Srov. ŠKÁROVÁ, M. Komentář k § 428. In: ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M.
a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1244.
239
Srov. tamtéž.
240
Proto ve spoustě řízení uvedených v této kapitole figuruje jako účastník řízení pojišťovna.
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Tento zákon vnáší do právních vztahů souvisejících s dopravní nehodou některé další aspekty
– např. podle jeho § 6 odst. 1 má poškozený přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli.241
6.2.3 Odpovědnost za zavazadla

Pokud dojde při spolujízdě k uzavření smlouvy o přepravě osoby, bude se
odpovědnost za zavazadla řídit § 2554 OZ, jenž stanoví:
„(1) Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle
přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl cestující u sebe,
nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních
prostředků.
(2) Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od cestujícího dopravce
nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.“
Odpovědnost za zavazadla se tedy liší podle toho, zda jsou přepravována společně
s cestujícím nebo odděleně od něho. Rozlišením mezi režimy společné a oddělené přepravy
zavazadel se tato práce zabývá výše.
Pro účely spolujízdy je podstatné, že v režimu oddělené přepravy jsou zavazadla
přepravovaná v zavazadlovém prostoru či na střeše vozidla. Za škodu na těchto zavazadlech
odpovídá dopravce „podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci,“ která se nacházejí
v § 2566 a n. OZ. Jedná se o objektivní odpovědnost za škodu, která na věci vznikne v době,
kdy ji nemá cestující242 ve své faktické dispozici. Ustanovení § 2566 OZ pak obsahují hned
několik liberačních důvodů. Dopravce se povinnosti nahradit škodu zprostí, pokud prokáže,
že byla způsobena cestujícím, vadou zavazadla, vadou či povahou jeho obsahu, nebo pokud
nebylo možné škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Povinnost takové péče ve
vztahu k umístění zavazadel, jejich zajištění proti nežádoucímu pohybu apod. tedy leží na
dopravci, na čemž nic nemění ani skutečnost, že v případě spolujízdy nejde o profesionála.
Poněkud matoucí se může jevit úprava odpovědnosti za zavazadla přepravovaná
společně s cestujícím. Ustanovení § 2554 odst. 1 OZ vyvolává svou formulací dojem, že za
každou škodu vzniknuvší na zavazadle přepravovaném společně s cestujícím odpovídá
dopravce, a to podle § 2927 a n. OZ. Nesmíme však zapomenout, že tam zakotvená objektivní
odpovědnost se týká pouze škody způsobené zvláštní povahou provozu dopravních
prostředků. Smyslem odkazu v § 2554 odst. 1 OZ je tedy to, že zakládá objektivní
241

Na rozdíl od “běžného” pojištění odpovědnosti, kdy poškozený má právo na náhradu škody pouze vůči
pojištěnému, a ten má právo na pojistné plnění vůči pojistiteli (viz § 2861 odst. 1 a 2 OZ).
242
Ustanovení § 2566 OZ samozřejmě hovoří o odesílateli a příjemci zásilky, na přepravu osoby je však třeba je
užít obdobně.
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odpovědnost dopravce pouze v případech stanovených v § 2927 OZ. Odpovědnost
provozovatele vozidla tím dotčena není, pokud je tedy provozovatelem osoba odlišná od
dopravce, jsou k náhradě povinni solidárně.243 Přitom ke škodě na zavazadlu může dojít
i jinak než v důsledku zvláštní povahy provozu dopravních prostředků – např. ji může
způsobit jiný cestující či sám cestující, o jehož zavazadlo jde, obsah zavazadla atd.
V takových případech se odpovědnost za škodu řídí obecnými ustanoveními občanského
zákoníku,244 s výjimkou smluvní odpovědnosti tak bude ke vniku povinnosti nahradit škodu
nezbytné zavinění, přičemž osobou povinnou k náhradě nemusí být nutně dopravce.
6.2.4 Vystupování a nastupování

V § 26 odst. 1 ZSP se stanoví: „Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož
i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena
bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních
komunikacích.“ Povinnost při nastupování a vystupování podle citovaného ustanovení platí
pro všechny účastníky silničního provozu, na první pohled by tedy bylo možné dovodit, že
řidič i přepravované osoby odpovídají za splnění této povinnosti každý sám. Je však třeba
zohlednit též § 9 odst. 1 písm. d) ZSP, jenž ukládá přepravované osobě dbát pokynů řidiče,
a výslovně uvádí povinnost řídit se těmito pokyny při nastupování a vystupování.
V tomto směru lze rozlišit tři alternativy, jak může dojít ke vzniku újmy: (i) řidič udělí
pokyn k otevření dveří a přepravovaná osoba ho uposlechne, (ii) řidič udělí pokyn, aby
přepravovaná osoba dveře neotvírala, ta ho neuposlechne, (iii) řidič žádný pokyn neudělí
a přepravovaná osoba otevře dveře vozidla.
V prvním případě nepochybně odpovídá řidič, ovšem je třeba zkoumat i odpovědnost
přepravované osoby. Rozhodující je, zda měla objektivně možnost posoudit (ne)bezpečnost
svého chování. Pokud byla odkázána na pokyny řidiče, nepochybně neodpovídá. V opačném
případě dochází ke konfliktu jejích povinností podle § 26 odst. 1 ZSP a podle § 9 odst. 1
písm. d) ZSP. Autor této práce se domnívá, že v duchu nálezu Ústavního soudu sp. zn.
II. ÚS 492/17245 převáží povinnost jednat bezpečně před povinností řídit se pokyny řidiče –
ostatně smyslem druhé jmenované povinnosti je právě to, aby si přepravované osoby počínaly
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Viz § 2915 OZ odst. 1 věta první OZ.
Zejména § 2910 a 2913 OZ.
245
Viz bod 34 uvedeného nálezu: „Ústavní soud na tomto místě podotýká, že v současném pojetí materiálního
právního státu nese odpovědnost za svou vlastní bezpečnost v prvé řadě sám každý dospělý plně svéprávný
jedinec, má-li k tomu v daném situaci dostatečné informace, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout,
a dostatečnou faktickou možnost, aby svou bezpečnost mohl zajistit.“
244
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v silničním provozu bezpečně. Je tedy možné, aby přepravovaná osobě odpovídala společně
s řidičem v rozsahu svého spoluzavinění.
Ve druhém případě samozřejmě leží celá odpovědnost na přepravované osobě.
Ve třetím případě ponese dle názoru autora této práce vždy odpovědnost přepravovaná
osoba, a to i v případě, že nemohla objektivně posoudit (ne)bezpečnost svého jednání.
Přepravovaná osoba musí dodržet zákaz daný § 26 odst. 1 ZSP, a pokud nemá k dispozici
dostatek informací, musí si vyžádat pokyn řidiče. Do té doby nemůže dveře vozidla bezpečně
otevřít. Naopak řidič dle názoru autora této práce v zásadě nebude odpovědný za neudělení
pokynu. Řidič obecně není povinen předpovědět, kdy se která přepravovaná osoba rozhodne
otevřít dveře vozidla, nemůže zabránit něčemu, o čem neví, že se stane. Teoreticky by však
bylo možné odpovědnost řidiče dovodit, pokud by se prokázalo, že přepravovaná osoba ho
o svém úmyslu otevřít dveře informovala – v takovém případě by byl řidič povinen pokusit se
zabránit jejímu nebezpečnému jednání, pokud o hrozícím nebezpečí věděl nebo vědět měl.246
Cestující by tedy při spolujízdě neměli spoléhat pouze na pokyny řidiče – je jejich
povinností samostatně vyhodnotit nebezpečí hrozící v důsledku jejich jednání. Pokud však
situaci sami zhodnotit nemohou, jsou povinni vyžádat si pokyny řidiče a těmito se řídit.
6.3 Dopravní nehoda
Dopravní nehodu definuje § 47 odst. 1 ZSP jako událost na pozemní komunikaci, při
níž vznikne újma (na životě, zdraví či majetku) „v přímé souvislosti s provozem vozidla
v pohybu.“ Účast na dopravní nehodě má z pohledu práva vždy následky správněprávní
a soukromoprávní,247 a někdy též trestněprávní.
Správněprávní následky upravuje § 47 ZSP, jenž v odst. 2 ukládá povinnosti řidiči
vozidla, v § 3 až 5 pak všem účastníkům dopravní nehody. Definici pojmu „účastník dopravní
nehody“ nenajdeme v samotném ZSP, nýbrž v prováděcí vyhlášce č. 32/2001 Sb., o evidenci
dopravních nehod. Účastníkem dopravní nehody je „každý, kdo se v čase a místě dopravní
nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,“ kromě všech řidičů tedy také všechny
přepravované osoby, případně i chodci či další účastníci silničního provozu, kteří měli na
dopravní nehodě přímou účast.
Jednou z povinností účastníků dopravní nehody je zabezpečit její zdokumentování,
a to jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů. V závislosti na rozsahu škod jsou
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Srov. KOVALČÍKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J. Komentář k § 9. In: KOVALČÍKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 50.
247
Jelikož definičním prvkem dopravní nehody je vznik újmy, je vždy na místě zabývat se odpovědností za ni.
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účastníci dopravní nehody povinni buď ohlásit nehodu Policii ČR, nebo společně sepsat
záznam o dopravní nehodě.248 Ohlašovací povinnost platí v případech, kdy vznikne újma na
životě či zdraví, nebo škoda na majetku zjevně převyšující částku 100.000,- Kč,249 a dále
v případě, že je poškozen majetek třetí osoby, ovšem s výjimkou vozidla, jehož řidič měl na
dopravní nehodě účast.250,251 V těchto případech je smyslem oznamovací povinnosti
zdokumentování způsobené újmy. Dalšími důvody pro vznik povinnosti ohlásit dopravní
nehodu jsou poškození pozemní komunikace a narušení plynulosti silničního provozu –
v těchto případech je účelem zjednání nápravy osobou k tomu povinnou.252
Při dopravní nehodě je klíčová otázka zavinění, tedy zda k ní došlo porušením něčí
povinnosti,253 či v důsledku vyšší moci.254 Zavinění je zásadní jak pro soukromoprávní
odpovědnostní vztahy,255 tak pro vznik trestní odpovědnosti.256
Trestněprávní rozměr získá dopravní nehoda typicky v případě, že dojde k vážnější
újmě na zdraví, konkrétně musí jít alespoň o ublížení na zdraví ve smyslu § 122 odst. 1 TZ,
tedy „stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních
tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob
života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření,“ přičemž judikatura došla k závěru,
že nikoliv krátkou dobou se rozumí alespoň sedm dnů.257 V závislosti na závažnosti újmy pak
typicky bývá naplněna skutková podstata trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle

248

Tzv. eurozáznam – jedná se o souhlasné prohlášení účastníků dopravní nehody zejména o jejích příčinách
a následcích.
249
Tuto částku musí dosáhnout škoda na alespoň jednom z vozidel (včetně věcí v něm přepravovaných), nesčítá
se tedy škoda na všech vozidlech. Slovo zjevně je v tomto ustanovení klíčové a je třeba ho vykládat restriktivně
– účastníkům musí být skutečně na první pohled zcela zjevné, že škoda na jednom z vozidel musí nutně
přesahovat zákonný limit. Přitom není rozhodné, jaká skutečná škoda bude následně zjištěna, ta může i násobně
převyšovat hodnotu 100.000,- Kč, aniž by účastníci dopravní nehody porušili svou oznamovací povinnost (srov.
např. rozsudek NS sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 ze dne 24. 10. 2013).
250
Tato výjimka je zcela pochopitelná, neboť bez ní by bylo nutné hlásit každou dopravní nehodu, jíž by se
přímo neúčastnil vlastník poškozeného vozidla, např. tedy veškeré nehody, při nichž došlo k poškození vozidla
pronajatého tzv. “na leasing” či tzv. “firemního” vozidla.
251
Výjimka ovšem nedopadá na situaci, kdy je poškozeno vozidlo bez řidiče, typicky např. zaparkované na
okraji vozovky. Při nárazu do zaparkovaného vozidla tedy platí povinnost ohlásit dopravní nehodu Policii ČR
i v případě bagatelní škody.
252
Vlastníkem pozemní komunikace, hasičským záchranným sborem apod.
253
Typicky porušením povinnosti řidiče na úseku silničního provozu, ale viníkem nemusí být vždy řidič (viz
výše).
254
Např. technické selhání vozidla, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla
řádně kontrolována.
255
K tomu viz dále.
256
Viz § 13 odst. 2 TZ.
257
Srov. např. ŠÁMAL, P. Komentář k § 122. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012. s. 1316.
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§ 148 odst. 1 TZ, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, odst. 2 TZ, či
usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 2 TZ.258
Pravděpodobně nejdůležitější povinností při dopravní nehodě je povinnost poskytnout
pomoc těm, kteří při ní utrpěli zranění. Porušení této povinnosti je natolik závažné, že je
trestným činem. Přitom zákonodárce rozlišuje mezi neposkytnutím pomoci podle § 150
odst. 1 TZ a zvláštní skutkovou podstatou „neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku“ podle § 151 TZ. Předně je třeba říci, že i přes smysl § 151 TZ může být
pachatelem tohoto trestného činu pouze řidič,259 nikoliv jiný účastník dopravní nehody, např.
přepravovaná osoba. Zásadní rozdíl pak spočívá v tom, že řidič je podle § 151 TZ povinen
poskytnout pomoc každému účastníku dopravní nehody, o němž se domnívá, že utrpěl újmu
na zdraví, bez ohledu na její závažnost. Naproti tomu ostatní účastníci dopravní nehody jsou
podle § 150 TZ povinni poskytnout pomoc pouze v případě, že poškozený jeví známky vážné
poruchy zdraví nebo je v nebezpečí smrti.260 Trestněprávní úprava je tedy v tomto směru
přísnější pro řidiče než pro ostatní účastníky dopravních nehod. V obou případech nicméně
platí, že ke vzniku trestní odpovědnosti je třeba, aby pomoc bylo možno poskytnout bez
vystavení sebe nebo jiného nebezpečí.
Výše popsané trestné činy jsou těmi nejčastějšími, jejichž skutkové podstaty bývají
naplněny při dopravních nehodách. Z pohledu účastníků spolujízdy může být relevantní, že
neoznámení těchto trestných činů není samo o sobě trestným činem.261
Ze soukromoprávního hlediska je třeba se nezávisle na sobě zabývat odpovědností
objektivní a subjektivní.
Subjektivní odpovědnost za újmu nese ten, kdo dopravní nehodu zavinil porušením
své zákonné povinnosti, typicky na úseku bezpečnosti silničního provozu. Viníků dopravní
nehody bývá často více, nezřídka jím bývá i sám poškozený. V těchto případech nahradí
viníci újmu poměrně podle § 2915–2918 OZ. Dopravní nehoda však nemusí být zaviněna
žádným účastníkem, může být způsobena např. nepředvídatelným selháním vozidla,
subjektivní odpovědnost tedy nemusí nést nikdo.
Bez ohledu na zavinění dopravní nehody je třeba zkoumat objektivní odpovědnost
provozovatele vozidla podle § 2927 OZ. Definičním prvkem dopravní nehody je, že újma
258

Jedná se o nedbalostní trestné činy, neboť v naprosto drtivé většině případů nejsou dopravní nehody
způsobeny úmyslně. Pojmově to však nelze vyloučit, příkladem může být úmyslné „vytlačení“ jednoho vozidla
z vozovky řidičem druhého vozidla.
259
Ovšem bez ohledu na zavinění, tedy i řidič, který neporušil žádné pravidlo silničního provozu a dopravní
nehodu nezavinil.
260
Srov. ŠÁMAL, P. Komentář k § 151. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2012. s. 1598.
261
Srov. § 368 odst. 1 TZ a contrario.
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vznikla „v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ Z podstaty věci je tedy taková
újma vyvolána zvláštní povahou provozu vozidla ve smyslu § 2927 odst. 1 OZ, neboť touto
povahou je zejména právě pohyb vozidel a nebezpečí z něj plynoucí.262 Pokud tedy nejsou
dány liberační důvody podle § 2927 odst. 2 OZ, nese provozovatel vozidla objektivní
odpovědnost za újmu vzniklou při dopravní nehodě.
Běžně tak budou k náhradě újmy solidárně povinni263 účastník, který nehodu zavinil,
a provozovatel vozidla.264 Pokud dojde při spolujízdě k uzavření smlouvy o přepravě osoby,
může navíc nést objektivní odpovědnost za újmu cestujícího také dopravce podle § 2554
odst. 1 OZ.265 Okruh osob, po nichž je poškozený oprávněn požadovat náhradu újmy, tak
může být v konkrétních případech relativně rozsáhlý.
Vzhledem k povinnému pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona
č. 168/1999 Sb. vstupuje do vztahů ještě pojistitel. Podle § 6 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. se
pojištění vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem
„pojištěného“ vozidla. Pojištění se tedy kromě odpovědnosti provozovatele vozidla podle
§ 2927 OZ vztahuje i na obecnou odpovědnost za zavinění – pojištěnými jsou i řidič
a spolucestující.266 Navíc má poškozený podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. přímé právo
na pojistné plnění vůči pojistiteli. Pojistitel však hradí pouze újmu v rozsahu vymezeném
v tomto zákoně.267
Pokud jde o vzájemné vypořádání osob povinných k náhradě újmy, platí § 2917 OZ,
podle něhož může mít ten, kdo újmu nahradil z titulu objektivní odpovědnosti, tzv. postih
proti skutečnému viníku.268 Jelikož většinou za pojištěného plní pojistitel, a skutečný viník je
také pojištěným z tohoto pojištění,269 řídí se případný postih zvláštní úpravou v § 10 zákona
č. 168/1999 Sb. – ten stanoví taxativně případy, kdy má pojistitel postih proti tomu, za koho
plní.
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Srov. např. ŠKÁROVÁ, M. Komentář k § 427 In: ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK,
M. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1239.
263
Viz § 2915 odst. 1 OZ.
264
Srov. BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2927 In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník. Sv. 6. Závazkové
právo: zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1615.
265
K tomu viz výše.
266
Srov. VOJTEK, P. In: JANDOVÁ, L.; VOJTEK, P. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 77–78.
267
Viz § 6 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.
268
Samozřejmě pouze za předpokladu, že někdo dopravní nehodu zavinil.
269
Viz § 6 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.
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6.4 Spoluzavinění spolujezdce
Výše bylo pojednáno mimo jiné o případech, kdy dopravní nehodu zaviní (zcela nebo
zčásti) spolujezdec. Ovšem pokud spolujezdec dopravní nehodu nezaviní, ještě to neznamená,
že má právo na náhradu újmy v plné výši. Je totiž třeba vnímat rozdíl mezi zaviněním
dopravní nehody coby příčiny vzniku újmy a způsobením vzniku újmy jako takové.270
Podle § 441 OZ64 nesl poškozený škodu poměrně, pokud byla způsobena také jeho
zaviněním. Ustanovení bylo soudy vykládáno v tom smyslu, že každé jednání (či opomenutí)
poškozeného, které přispělo ke vzniku škody, zmenšuje rozsah, v němž je škůdce povinen
k náhradě škody.271 Prokázání zavinění poškozeného fakticky nečinilo problém, protože
pokud soud shledal, že poškozený sám přispěl ke vzniku škody, avšak neporušil při tom
žádnou specifickou právní povinnost, konstatoval soud porušení tzv. obecné prevenční
povinnosti podle § 415 OZ64,272 neboť tehdy se tato povinnost ještě vztahovala i na vlastní
škody. Nejvyšší soud dokonce konstatoval, že na straně poškozeného nemusí jít vyloženě
o spoluzavinění, tedy zaviněné porušení právní povinnosti, jako spíše o „spolupřispění“ ke
vzniku škody.273 Přestože tedy pojem spoluzavinění není příliš přesný, teorie i praxe ho nadále
používají, proto s ním operuje i tato práce.
Textace uvedeného ustanovení tak byla při rekodifikaci změněna, aby norma více
odpovídala tomu, jak byla v praxi vykládána – § 2918 OZ nyní stanoví: „Vznikla-li škoda
nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce
nahradit škodu se poměrně sníží.“274 Dnes je tedy již zjevné, že zavinění ani protiprávní
jednání spolujezdce není vyžadováno.275
Spoluzavinění zkoumá civilní soud bez ohledu na výsledek trestního řízení.276 Jinak
řečeno, i když byl viník dopravní nehody pravomocně odsouzen v trestním řízení, neznamená
to, že nepřipadá v úvahu krácení náhrady újmy. Výrokem odsuzujícího rozsudku mohou být
závazně vysloveny toliko zaviněné protiprávní jednání škůdce a příčinná souvislost se
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3171/2013 ze dne 29. 1. 2014.
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1054/2007 ze dne 28. 5. 2009 či rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 25 Cdo 3807/2014 ze dne 24. 8. 2016.
272
“Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí.“
273
Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 4199/2013 ze dne 27. 3. 2014.
274
Pro úplnost vhodno dodat, že věta druhá dále stanoví: “Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či
druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.“
275
Tato změna je obzvláště vítána s ohledem na to, že současně došlo ke změně obecné prevenční povinnosti,
když ta se podle § 2900 OZ nově vztahuje pouze na cizí újmu. Dnes by proto nebylo tak snadné konstatovat
zaviněné porušení právní povinnosti.
276
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 599/2006 ze dne 30. 6. 2008 či rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 25 Cdo 91/2010 ze dne 24. 2. 2011.
271
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vznikem újmy, tedy že protiprávní jednání viníka dopravní nehody bylo příčinou škodlivého
následku. To však nevylučuje, aby daný následek měl i jinou příčinu, a to i takovou, která se
přičítá poškozenému. Při zjišťování dalších příčin vzniku újmy tak civilní soud není vázán
rozhodnutím trestního soudu.277
Okruh okolností, které se přičítají poškozenému je v obecné rovině takřka bezbřehý
a soudy při svém rozhodování o spoluzavinění poškozeného přihlížejí ke všem okolnostem
konkrétního případu,278 nicméně pro spolujezdce při dopravních nehodách jsou některé
z podstaty věci typické. Lze je rozdělit v zásadě na dvě skupiny: okolnosti umocňující
škodlivé následky dopravní nehody a okolnost, že se spolujezdec dobrovolně vystavil
zvýšenému riziku vzniku dopravní nehody, přičemž toto riziko může být dáno různými
vnějšími okolnostmi (viz dále).
6.4.1 Nepoužití bezpečnostního pásu

Asi nejběžnějším způsobem, jak může spolujezdec přispět ke vzniku vlastní újmy, je,
že není za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Jedná se o porušení povinnosti podle § 9
odst. 1 písm. a) ZSP.
V trestních řízeních se v minulosti obžalovaní řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu,
bránili tím, že za trestněprávně relevantní následek nehody nezavinili ani nedbalostně, když
příčinná souvislost měla být přetržena právě porušením povinnosti přepravované osoby být
připoután. Nejvyšší soud se vcelku pochopitelně snažil tuto argumentaci nějak odmítnout,
nezvolil však nejlepší způsob – konstatoval, že i řidič vozidla má povinnost zajistit, aby
všechny přepravované osoby byly za jízdy připoutány, 279 a nezahájit jízdu, pokud tomu tak
nebude. Tuto povinnost dovodil z § 5 odst. 1 písm. i) ZSP, podle něhož je řidič povinen
„zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu.“
V porušení této povinnosti pak mělo spočívat nedbalostní zavinění trestněprávně relevantního
následku.280
Problém tohoto výkladu spočívá v tom, že kdyby byl aplikován důsledně vždy,
odpovídali by řidiči trestněprávně za následky, které by utrpěli nepřipoutaní spolucestující
v jimi řízených vozidlech. Nejvyšší soud tento výklad použil v případě řidičů, kteří zavinili
dopravní nehodu, ovšem stejně by odpovídal i řidič, který dopravní nehodu nezavinil a pouze
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Srov. tamtéž.
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1054/2007 ze dne 28. 5. 2009.
279
Samozřejmě pokud jim v tom nebrání nějaká objektivní překážka.
280
Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 785/2012 ze dne 25. 7. 2012, usnesení Nejvyššího soudu
sp. zn. 8 Tdo 1064/2015 ze dne 14. 10. 2015
278
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se stal účastníkem nehody zaviněné řidičem jiného vozidla. Naštěstí ostatní orgány činné
v trestním řízení tento výklad neaplikovaly a takové řidiče nestíhaly.
Paradoxně opačný výklad však razil Nejvyšší soud v civilních sporech. Přímo se
soukromoprávní odpovědnosti řidiče za újmu nepřipoutané osoby věnoval např. ve věci
sp. zn. 23 Cdo 1389/2010 ze dne 22. 5. 2012, přičemž dovodil, že řidič v zásadě neodpovídá
za připoutání přepravované osoby, jinými slovy není povinen odmítnout její přepravu.
Popsanou problematikou se následně zabýval Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS
492/17 ze dne 17. 4. 2018, když kontroverzní výklad trestněprávního kolegia podrobil
přezkumu a došel k závěru, že není ústavně konformní, mimo jiné proto, že v rozporu s čl. 4
odst. 1 Listiny vede k uložení povinnosti, kterou zákon neukládá. Pokud jde o trestání řidičů,
kteří dopravní nehodu zavinili, připomíná Ústavní soud, že i když těmto nelze postihovat za
nepřipoutání přepravované osoby, neznamená to, že by jejich protiprávní jednání nebylo
v příčinné souvislosti se škodlivým následkem. Příčinná souvislost se zde zpravidla
nepřetrhává, protože jednání řidiče zůstává podmínkou, bez níž by škodlivý následek
nenastal.281
Řešení problému Ústavním soudem považuje autor této práce za elegantní a správné.
Je třeba dodat, že podle Ústavního soudu by mohl být řidič trestně odpovědný v případě, že
by přepravovaná osoba nebyla objektivně schopná svou povinnost být připoutána splnit, např.
v důsledku fyzického či psychického postižení nebo nezkušenosti. Za takové situace by
teoreticky mohl být dán jiný důvod, proč byl řidič povinen jednat ve smyslu § 112 TZ.282
Autor této předpokládá, že klíčovou okolností by v takovém případě bylo, zda byla jízdě
přítomna jiná svéprávná osoba, která měla povinnost dohlédnout na bezpečnost nepřipoutané
osoby.283
6.4.2 Další okolnosti, které se přičítají spolujezdci

Pokud jde o okolnosti, které umocňují škodlivý následek dopravní nehody, četnostní
jednoznačně dominuje nepřipoutání spolujezdce. Nejvyšší soud ale řešil také okolnost, kdy
spolujezdec nezaujímal v okamžiku dopravní nehody konstrukčně předpokládanou polohu
vsedě.284 Tato okolnost bude typicky spojena s nepřipoutáním, nicméně lze si představit
i situaci, kdy připoutaný spolujezdec svou polohou minimalizuje účinky bezpečnostního pásu
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Srov. body 39–41 nálezu II. ÚS 492/17.
Viz bod 38 nálezu II. ÚS 492/17.
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Pokud by např. spolu s řidičem a nesvéprávnou osobou cestoval také její opatrovník, dopadala by dle názoru
autora této práce povinnost zajistit připoutání nesvéprávné osoby na opatrovníka, nikoliv na řidiče.
284
Konkrétně ve věci sp. zn. 25 Cdo 2919/2016 ležela spolujezdkyně na zadních sedadlech vozidla.
282
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(např. pokud se předkloní a pás tím „vytáhne“ nebo usne a podaří se mu svézt se do polohy
vleže).
Okolností umocňující škodlivý následek by mohlo být také to, že spolujezdec v kabině
přepravuje potenciálně nebezpečný předmět, který mu při dopravní nehodě způsobí zranění.
Zde je ovšem třeba upozornit na fakt, že bezpečnou přepravu nákladu je povinen zajistit
řidič.285 Je na řidiči, aby potenciálně nebezpečná zavazadla byla umístěna na vhodné místo
a řádně upevněna,286 uvedená okolnost se tedy nepřičítá spolujezdci ve smyslu § 2918 OZ.
Okolnost, že se spolujezdec dobrovolně vystavil zvýšenému riziku dopravní nehody,
je sice technicky vzato pouze jednou okolností, rozpadá se však na jednotlivé okolnosti, které
jsou zdrojem nebezpečí. Tuto okolnost lze spolujezdci přičítat, pokud v době, kdy se jízdy
účastnil, o nebezpečí věděl, nebo alespoň vědět měl a mohl. Typickým zdrojem nebezpečí je
skutečnost, že řidič řídí pod vlivem návykové látky. Dalším faktorem může být to, že řídila
osoba bez řidičského oprávnění.287 Nejvyšší soud spatřuje spoluzavinění spolujezdce dokonce
i v tom, že poté, co řidič jel bezohledně a riskantně, nevystoupil spolujezdec z vozidla
a neukončil jízdu, přestože k tomu měl prokazatelně možnost.288
6.4.3 Stanovení míry spoluzavinění

Nejvyšší soud opakovaně zdůrazňuje, že nelze obecně kvantifikovat, v jaké míře určitý
druh příčiny na straně spolujezdce přispěl ke vzniku újmy, je třeba vždy vyjít z okolností
konkrétního případu.289
S uvedeným tvrzením lze plně souhlasit u okolností umocňujících následky dopravní
nehody, neboť míra, s jakou přispěly k následku, závisí na fyzikálně-technických okolnostech
dopravní nehody (jakou rychlostí se vozidlo pohybovalo, odkud přišel náraz atd.) a je
předmětem znaleckého posouzení. Míra spoluzavinění se zde tedy teoreticky může pohybovat
od 0 %, pokud znalec zjistí, že vzhledem k extrémní rychlosti, místu nárazu apod. nemohl
spolujezdec nehodu přežít, i pokud byl připoután, až po 100 % při zjištění, že kdyby
spolujezdec připoután byl, neutrpěl by žádnou újmu. Tyto příklady jsou samozřejmě spíše
akademické, v praxi často nebude znalec schopen přesně určit, jaký následek by za absence
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Viz § 5 odst. 1 písm. i) ZSP.
Viz výše.
287
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2451/2007 ze dne 30. 9. 2009.
288
Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 91/2010 ze dne 24. 2. 2011.
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Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1292/2006; 25 Cdo 1293/2006 ze dne 22. 5. 2008.
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určitých okolností nastal. Pak bude muset soud postupovat podle § 136 OSŘ a míru
spoluzavinění určit odhadem, zejména na základě výslechu znalce.290
Naopak v případě druhé skupiny okolností, kdy spolujezdec dobrovolně přebírá
zvýšené riziko vzniku dopravní nehody, již přístup Nejvyššího soudu dle názoru autora této
práce neobstojí. Není možné podle okolností případu kvantifikovat, do jaké míry přispěla
např. intoxikace řidiče ke vzniku újmy. I kdyby bylo zjištěno, že ani střízlivý řidič by
v konkrétní situaci v silničním provozu neměl šanci dopravní nehodě předejít, nelze uzavřít,
že míra spoluzavinění je 0 %. Střízlivý řidič by se do dané situace totiž nemusel dostat,
protože by mohl např. jet nižší rychlostí, nezahájit předjížděcí manévr apod. Autor této práce
je přesvědčen, že určitá paušalizace míry zavinění u těchto okolností je žádoucí, protože
v konkrétních případech ji určit nelze.
A jak se k určování míry spoluzavinění spolujezdce staví soudní praxe? Nejvyšší soud
opakovaně vyjádřil názor, že tato nepřekročí 50 %,291 a to v podstatě bez ohledu na to, o jaké
konkrétní okolnosti na straně spolujezdce jde a bez ohledu na jejich kumulaci.292 Důvodem
podle NS je, že: “rozhodující příčinou vzniku škody ovšem stále zůstává nezodpovědné
počínání řidiče vozidla, proto nepůjde o nadpoloviční rozsah ani v případě, kdy spolupřispění
poškozeného bude značné.“293
S uvedeným odůvodněním autor této práce nesouhlasí. Nelze paušalizovat, že jednání
řidiče je vždy rozhodující příčinou. NS sám uvádí, že vždy je třeba přihlížet ke všem
okolnostem. Např. ve věci sp. zn. 25 Cdo 2919/2016 vyšlo najevo, že pokud by poškozená
byla řádně připoutána bezpečnostním pásem, utrpěla by namísto zásadního poškození krční
páteře jen zcela nevýznamná zranění. V takovém případě by se snížení náhrady újmy mělo
logicky pohybovat v blízkosti 100 %. NS sice zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, který snížil
náhradu pouze o 20 %, avšak zároveň podotkl, že: „zřejmě v daném případě nepůjde
o nadpoloviční podíl, neboť rozhodující příčinou vzniku škody stále zůstává nezodpovědné
počínání řidiče vozidla, jenž dopravní nehodu zavinil.“
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Přestože se § 136 OSŘ primárně použije pro stanovení výše nároku a míra spoluzavinění je aspektem základu
nároku, lze i při jejím stanovení postupovat analogicky. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.
25 Cdo 2561/2009 ze dne 30. 8. 2011.
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Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 91/2010 ze dne 24. 2. 2011, rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 25 Cdo 4199/2013 ze dne 27. 3. 2014, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2919/2016 ze dne
6. 9. 2017.
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Ve věci sp. zn. 25 Cdo 91/2010 spolujezdec nebyl připoután, věděl o tom, že řidič byl pod vlivem alkoholu,
a neukončil nebezpečnou jízdu, přestože tak mohl učinit. Ve věci sp. zn. 25 Cdo 2919/2016 spolujezdkyně
nebyla připoutána a ležela na zadních sedadlech. V obou případech Nejvyšší soud po zopakování stejných
teoretických východisek uvedl, že míra spoluzavinění v daném případě nepřekročí 50 %.
293
Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 4199/2013 ze dne 27. 3. 2014.
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Autorovi této práce není zřejmé, proč Nejvyšší soud takto nelogicky trvá v případech
spoluzavinění spolujezdce na horní hranici 50 %. Přitom v obecné rovině se NS tuto hranici
překročit nezdráhá. Pro takový příklad dokonce není nutné ani opouštět oblast dopravních
nehod – spoluzavinění v míře 80 % shledal ve věci sp. zn. 25 Cdo 2974/2011 u cyklistky,
která neměla při jízdě nasazenou přilbu. Přitom odvolací soud, jehož rozhodnutí NS potvrdil,
určil podíl na základě znaleckého posudku, z něhož plyne, že: „80 % cyklistů, kteří utrpěli
smrtelné zranění hlavy a neměli při jízdě přilbu, by přežilo, pokud by tuto přilbu měli, a že
i poškozená, pokud by použila řádně cyklistickou přilbu, by neutrpěla smrtelné zranění, ale
nanejvýš otřes mozku.“
Je třeba podotknout, že ve shora uvedených intencích neměl odvolací soud stanovit
míru spoluzavinění na základě uvedené statistiky, když znalec zároveň došel k závěru, jaké
zranění by v daném případě poškozená utrpěla, pokud by přilbu měla. Správný postup by byl
alespoň odhadem vyčíslit náhradu újmy při hypotetickém otřesu mozku a tuto přiznat, neboť
v tomto rozsahu zůstává povinnost k náhradě na škůdci. Nicméně s touto jednou výhradou se
lze s uvedeným rozhodnutím ztotožnit v tom, že z konkrétních okolností daného případu
logickými postupy dovozuje míru spoluzavinění a bezdůvodně ji nestropuje na 50 %.
Konečně pokud jde o zohlednění kumulace jednotlivých okolností, které lze přičítat
poškozenému spolujezdci, je již z výše uvedeného patrné, že tato není soudy zohledňována
téměř vůbec. Pro ilustraci lze uvést, že ve věci sp. zn. 25 Cdo 895/2008 byla jedinou takovou
okolností vědomost poškozeného o intoxikaci řidiče, zatímco ve věci sp. zn. 25 Cdo 91/2010
byl spolujezdec nepřipoután, věděl o silné intoxikaci řidiče, a poté, co se řidič řítil obcí
rychlostí kolem 100 km/h, neukončil jízdu, přestože mohl z vozidla bezpečně vystoupit.
V obou případech shledal NS spoluzavinění v míře 50 %.294 Tomuto jevu se však těžko divit
s ohledem na shora uvedené skutečnosti. Správný postup by dle názoru autora této práce byl
určit jednotlivé příčiny, k nim podle výše popsaného postupu stanovit procentuální podíly,
a ty následně sečíst. Dokud však bude horní hranice míry spoluzavinění stropována a dokud
nedojde ke sjednocení výkladu ohledně otázky, jaké dobrovolné zvýšení rizika spolujezdcem
představuje jaký podíl na vzniku újmy, takový postup nebude možný.
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Přesně řečeno v prvním případě NS zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, který konstatoval spoluzavinění
v míře 20 %, a uvedl, že se podíl “limitně může blížit až jedné polovině,” čímž jasně naznačil svůj názor. Ve
druhém případě NS výslovně potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu, který určil podíl 50 %.
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Závěr
V úvodu vymezuje tato práce spolujízdu v kontrastu s přepravou poskytovanou
s podnikatelským záměrem, a popisuje faktory, podle nichž lze od sebe oba jevy odlišit. Toto
rozlišení je zásadní zejména pro orgány veřejné moci, z pohledu veřejného práva se totiž
jedná o dvě odlišně regulované činnosti.
Práce dochází k závěru, že v některých případech při spolujízdě dochází k uzavření
smlouvy, a to v zásadě smlouvy o přepravě osoby. Nejsilnější indicií, že vzniká závazek, je
úplatnost přepravy. Smluvní poměry při spolujízdě jsou pak podrobeny zkoumání
kontraktačního procesu, náležitostí smlouvy a práv a povinností smluvních stran.
Po zjištění, že spolujízda nepodléhá přímým normám mezinárodního práva
soukromého, je pozornost věnována kolizním normám s nadnárodní působností, jež jsou
závazné na území ČR, konkrétně nařízením Řím I a Řím II a Úmluvě o právu použitelném pro
dopravní nehody.
Zhodnocením zvláštních norem správního práva dochází práce k závěru, že předpisy
upravující silniční dopravu se vztahují v zásadě pouze na podnikatelskou činnost, spolujízda
proto podléhá toliko regulaci provozu vozidel na pozemních komunikacích. Některé
povinnosti na tomto úseku, jakož i následky jejich nesplnění, jsou blíže prozkoumány.
V oblasti daňových předpisů je dovozeno, že poskytování spolujízdy samo o sobě
nezakládá povinnost odvést silniční daň z vozidla k tomu použitému. Fyzickým osobám pak
ve většině případů nevznikne ani povinnost odvést z příspěvku spolujezdce daň z příjmů,
zatímco právnickým osobám (v těch výjimečných případech, kdy budou stranou smlouvy
o přepravě osoby a obdrží od cestujícího úplatu) v zásadě ano.
Hlavním tématem práce je odpovědnost při spolujízdě. Pozornost je upřena na
dopravní nehody a jejich právní důsledky. Práce zkoumá jak zavinění dopravní nehody, tak
spoluzavinění poškozeného. Typické skutkové případy, k nimž při dopravních nehodách
dochází, jsou podrobně rozebrány. Autor zdůrazňuje, že ne vždy leží odpovědnost plně na
řidiči a že také spolujezdci musejí důsledně dbát dodržování svých povinností v silničním
provozu, ale též obecně se vyvarovat zbytečných rizik.
Analyzována je judikatura v oblasti stanovení míry spoluzavinění spolujezdce. Lze
stručně zhodnotit, že soudy se správně snaží vždy zohlednit všechny okolnosti daného případu
a spoluzavinění spatřují v široké škále jednání i opomenutí na straně spolujezdce, což autor
této práce kvituje. Samotné stanovení procentuální míry spoluzavinění na základě takto
zjištěných okolností jednotlivých případů je však iracionální. V případech umocněných
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následků nejsou respektovány závěry znalců, i když jsou k dispozici. V případech vědomého
podstoupení nebezpečné jízdy zase chybí jakákoliv „metodika,“ která by skutkově obdobné
případy sjednotila a přiřadila jednotlivým okolnostem alespoň přibližnou procentní míru, což
by dle názoru autora této práce bylo realizovatelné a umožnilo by sčítat míry vlivu
jednotlivých okolností, jež se přičítají spolujezdci.
Tato pochybení ve druhé fázi stanovení míry spoluzavinění způsobují, že konečné
rozhodnutí připomíná věštění z křišťálové koule. O předvídatelnosti rozhodnutí, a tedy právní
jistotě adresátů, tak nemůže být řeč. Proto je autor práce přesvědčen, že je třeba tento stav
odstranit a rozhodovací praxi zpřesnit.
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Seznam zkratek
ABGB

Zákon č. 946/1811
občanský

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (Ženeva, 1957)

CVR

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
přepravě cestujících a zavazadel (Ženeva, 1973)

EU

Evropská unie

EÚLPZS

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
(Řím, 1950)

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

Listina

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením
předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb.

MPS

Mezinárodní právo soukromé

Nařízení Brusel I bis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských
a obchodních věcech

Nařízení Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008, o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy

Nařízení Řím II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007, o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy

NS

Nejvyšší soud

NSS

Nejvyšší správní soud

ObchZ (nebo
zákoník“)

také

Sb. z. s.,

všeobecný

zákoník

„obchodní Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

OZ (nebo také „občanský zákoník“)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OZ64

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

PZ (nebo také „přestupkový zákon“)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich
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Římská úmluva

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím, 1980)

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

TZ (nebo také „trestní zákoník“)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚPPDN

Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody
(Haag, 1971)

ÚS

Ústavní soud

Ústava

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

Vyhláška č. 175/2000 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu

ZDP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

ZDS

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

ZP (nebo také „zákoník práce“)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ZPPV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů

ZSD (nebo také „zákon o silniční Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
dopravě“)
ZSP (nebo také „zákon o silničním Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
provozu“)
komunikacích a o změnách některých zákonů
ZTOPO

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
právnických osob a řízení proti nim
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 1/1852 Ř. z., jímžto se vydává provozovací řád železniční pro všechny země
korunní
Zákon č. 57/1950, o úpravě podnikání v silniční dopravě
Vyhláška ministerstva dopravy č. 198/1953 Ú. l., kterou se vydává automobilový
přepravní řád
Vyhláška ministerstva dopravy č. 364/1953 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro
městskou hromadnou dopravu
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 71/1999 Sb., o přepravním řádu pro silniční
dopravu osob
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
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Výměr ministerstva financí č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami
Dohoda o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy (Berlín,
1970), vyhlášená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 39/1976 Sb.
Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem
(INTERBUS) (Brusel, 2000), vyhlášená sdělením ministerstva zahraničních věcí
č. 9/2003 Sb. m. s.
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel
(CVR) (Ženeva, 1973), vyhlášená sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 91/2006
Sb. m. s.
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 1980), vyhlášená
sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb. m. s.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (Ženeva,
1957), vyhlášená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb.
Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody (Haag, 1971), vyhlášená vyhláškou
ministra zahraničních věcí č. 130/1976 Sb.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, 1950), vyhlášená sdělením
federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.
Smlouva o fungování Evropské unie, publikovaná v Úředním věstníku EU pod
č. 2012/C 326/01
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007,
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. 10. 2009,
o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
a o změně nařízení (ES) č. 561/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se
stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje
nařízení (EHS) č. 295/91
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. 2. 2011, o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014,
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008, o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007, o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012,
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech (Brusel I bis)
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2009/103 ze dne 16. 9. 2009 o pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti
uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
4.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu
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Spolujízda z hlediska soukromého a veřejného práva
Abstrakt
Práce se zabývá právní úpravou spolujízdy napříč právním řádem České republiky.
Jelikož spolujízda není pojmem právním, práce sama ji definuje jako jev, kdy se více osob
současně přepravuje jedním silničním motorovým vozidlem, za předpokladu, že přeprava není
poskytována podnikatelsky. Zároveň práce zkoumá rozdíly mezi podnikáním v osobní
dopravě a spolujízdou.
V oblasti veřejného práva práce zjišťuje, jaká zvláštní odvětví správního práva na
spolujízdu dopadají a jaké důsledky to má pro její účastníky. Konkrétně se práce zabývá
regulací silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích. Nechybí popis daňových
dopadů v případě spolujízdy nabízené za úplatu. Práce se věnuje též odpovědnosti za
přestupky a trestné činy.
Důraz je však kladen na soukromé právo. Práce mapuje historický vývoj právní úpravy
přepravy osob, odpovídá na otázku, zda při spolujízdě vzniká smluvní závazkový vztah,
zabývá se náležitostmi smlouvy a právy a povinnostmi smluvních stran. Nejsou opomenuty
ani mezinárodní aspekty – práce zkoumá jak přímé, tak kolizní normy mezinárodního práva
soukromého. Stěžejní částí práce je pak civilní odpovědnost při spolujízdě. Kromě
odpovědnosti za vady přepravy a za zavazadla se práce věnuje zejména náhradě újmy při
dopravních nehodách. Popsány jsou povinnosti řidiče i spolujezdce a důsledky jejich
porušení. Zvláštní pozornost je věnována spoluzavinění spolujezdce jakožto poškozeného.
Cílem práce je podat komplexní přehled o tématu. Vzhledem ke značně širokému
záběru jsou jednotlivé problémy spíše stručně zhodnoceny, než aby byly detailně rozebrány.
Výjimkou je odpovědnost při dopravních nehodách – analyzovány jsou typické skutkové
situace a relativně podrobně a kriticky je zhodnocena judikatura Nejvyššího soudu, včetně
nastínění vize, kam by měla dle názoru autora práce v budoucnu směřovat.

Klíčová slova: spolujízda, přeprava osob, odpovědnost
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Carpooling in the light of private and public law
Abstract
The thesis deals with legal aspects of carpooling across the spectrum of the law of the
Czech Republic. Due to carpooling not being a legal term, the thesis itself defines it as
a phenomenon when multiple people are traveling simultaneously by one road transport
vehicle, under the assumption that the transport is not being provided on a commercial basis.
The thesis also describes the differences between carpooling and commercial transport of
persons.
As far as public law is concerned, the thesis discovers which areas of administrative
law apply to carpooling and what consequences arise for the subjects concerned. This
involves the regulation of road transport and road traffic in particular. The description of tax
implications is also included. Furthermore, the thesis deals with criminal and administrative
liability.
The focus, however, is on private law. After an exploration of the legal history of
transport of persons, the thesis answers the question whether or not contractual obligations
arise from carpooling and inspects the elements of the contract along with the rights and
duties of the parties. International aspects are taken into account – the thesis studies direct
legal norms as well as rules governing conflicting laws. The centrepiece of the thesis is the
civil liability related to carpooling. Apart from liability for defective performance and for
luggage, the thesis mainly examines liability for damages arising from traffic accidents,
scrutinizing the duties of the driver and the passenger together with the consequences of
a failure to fulfil them. Special attention is devoted to the contributory fault of an injured
passenger.
The aim of the thesis is to provide a complex overview of the topic. Because of the
considerably broad range, individual problems are briefly assessed rather than being analysed
in full detail. An exception from this is the liability arising from traffic accidents – the thesis
surveys typical situations in traffic and provides relatively detailed and critical analysis of the
case law of The Supreme Court of the Czech Republic, as well as a suggestion where to move
going forward.

Key words: carpooling, carriage of persons, liability
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