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Úvod
Přestože celý svět již dlouhá léta obchoduje za hojného užívání elektronických
prostředků, lodní průmysl dosud lpí na papírových dokumentech, kterých každý den
spotřebuje miliony, prodělávajíc na tom každoročně stovky miliard dolarů 1. Přes snahy
mnohých stran zúčastněných na mezinárodní námořní dopravě se stále nepodařilo
lodnímu průmyslu od papírových dokumentů oprostit. Proč?
Kompletní výměně papírových přepravních dokumentů za elektronické brání
překážky právní, ekonomické, i psychologické. Jednou z nejvýraznějších překážek je
neschopnost práva efektivně se adaptovat na rychlý rozvoj lodního průmyslu. Z toho
vyplývá i nedůvěra v elektronické systémy, které jinak představují funkční alternativu
k papírovým konosamentům a dalším přepravním dokumentům.
Analýza problematiky prosazování elektronických převoditelných přepravních
dokumentů, resp. konosamentů, vyžaduje znalost tradičního papírového konosamentu,
jeho historický vývoj a právní potřeby jeho uživatelů. Těmito otázkami se budu
zabývat v první části této práce – v kapitole s názvem Konosament a jeho zakotvení
v mezinárodním právu a tuzemském právním řádu.
Na poli elektronizace námořních přepravních dokumentů je mnoho dynamiky
a stále i mnoho potenciálu k rozvoji. Kapitola druhá této práce, „Elektronizace
přepravních dokumentů“, se věnuje právě dynamice posledních desítek let v této
oblasti, ve snaze zachytit nejen nejdůležitější milníky elektronizace, ale také představu
o tom, jak by elektronické přepravní dokumenty měly vypadat de lege ferenda, jaký je
možný budoucí vývoj a jaký vztah a relevanci má k těmto změnám český právní řád.
Tato práce si klade za cíl uvést tradiční papírový konosament, jako
převoditelný přepravní dokument v celém svém kontextu historickém a právním,
seznámit čtenáře s některými typy nepřevoditelných přepravních dokumentů,
představit klady a zápory převoditelných a nepřevoditelných přepravních dokumentů.
Dále se práce zaměřuje na zakotvení konosamentu do kontextu dalších přepravních
dokumentů, na související problematiku cenných papírů a na smlouvy o přepravě na
1

BURY, D. A. Electronic bills of lading: never-ending story. Tulane Maritime Law Journal 41(1),

2016. S. 198.
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poli mezinárodním i vnitrostátním a vymezení jejich vzájemného vztahu. Stěžejní část
práce je poté věnována různým aspektům elektronizace, přes počáteční vývoj,
napravování chyb a stále se opakující problémy, až po možný vývoj budoucí. Cílem
práce je ukázat, jaké trendy v mezinárodním námořním obchodu v elektronizaci
probíhají, a také ukázat, že vzhledem k mezinárodním obchodněprávním vztahům
České republiky může elektronizace časem zasáhnout i tuzemský právní řád, který
v současnosti považuje za cenný papír pouze takový dokument, který je v listinné
podobě2.
Tato práce je kompilací. V závěrečných částech práce je nastíněn možný
budoucí vývoj elektronizace přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě,
i dopad elektronizace mezinárodního obchodu jako takového na český právní řád.
Kompilace sestává ze zahraničních odborných článků a jiné zahraniční literatury,
veřejně přístupných internetových zdrojů (nejen) mezinárodních organizací a
relevantní odborné literatury české.

1. Konosament a jeho zakotvení v mezinárodním právu a
tuzemském právním řádu
1.1

1.1.1

Zařazení konosamentu do kontextu přepravních dokumentů
Úvod do námořní přepravy
Námořní, resp. námořní nákladní, přeprava, přepraví tradičně každoročně

okolo 90 % obchodovaného zboží. Světový obchod na dnešní úrovni si lze bez
námořní nákladní přepravy jen těžko představit.
Námořní (a oceánská) přeprava je zajišťována prostřednictvím námořních lodí,
plavidel (Vessels). Nákladní námořní lodě

se dělí podle charakteristiky

přepravovaného nákladu na lodě pro suchý náklad (Dry Cargo Vessels) a lodě pro
tekutý náklad – tankery (Tankers). Lodě pro suchý náklad se dále dělí podle účelu na

2

Viz ust. § 514 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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plavidla pro kusové zboží (General Cargo / Breakbulk Cargo), plavidla pro hromadné
substráty (Bulk Carriers) a lodě pro speciálně balené nebo přepravované zboží3. Pro
nákladní přepravu jsou významné kontejnerové lodě, které se rozlišují podle počtu
TEU4.
Námořní plavba se dělí podle obchodně-provozního nasazení na pravidelnou
(Liner Shipping) a nepravidelnou / charterovou (Charter Shipping)5. Pravidelná, nebo
také liniová, námořní přeprava, je spjata s kontejnerovou přepravou, takže obvykle
jedno plavidlo může pojmout náklad od více odesílatelů. Vyznačuje se tím, že probíhá
podle předem známých plavebních řádů (Sailing List) a daných tarifů. Základním a
nezastupitelným dokumentem liniové přepravy je konosament. Naproti tomu
charterová přeprava předem daná pravidla nemá. Jejím základem jsou charterové
smlouvy Charter Party. Charter Party představuje závazek dopravce, resp. vlastníka
plavidla (Shipowner) za úplatu zboží přepravit, anebo poskytnout k přepravě plavidlo.
Nejdůležitějšími subjekty námořní přepravy jsou dopravce, označovaný také
jako rejdař (Carrier, Shipowner), odesílatel a příjemce. Do procesu námořní přepravy
jsou obvykle zapojeni dále operátoři v přístavu (Operating Company), lodní dohodci
(Broker) a zasílatelé (Freight Forwarder), v případě využití zasílatelských služeb
odesílatelem.
Dnes je obvyklé, že v rámci jedné přepravy je využito více dopravních oborů
(např. kombinace železniční a námořní přepravy) na základě jednoho přepravního
dokumentu – jedná se o tzv. multimodální přepravu. Tato skutečnost má pro nás ten
význam, že ač není Česká republika přímořským státem, často zboží přepravované z /
do České republiky může být přepravováno i přes moře (popř. oceán) a i subjekty
z České republiky se tak setkávají s problematikou právní úpravy konosamentu a
námořní přepravy jako takové. Důležité je, že multimodální přeprava je považována

3

NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a logistické služby.

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. S. 247.
4

Twenty-foot Equivalent Unit, tj. jeden dvacetistopý kontejner.

5

NOVÁK. ZELENÝ. PERNICA. KOLÁŘ. op. cit., s. 248.
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za jednu přepravu6. Dokumentem, na základě, nějž multimodální přeprava probíhá, je
v současnosti FIATA7 B/L8.

1.1.2

Historie konosamentu
Konosament byl poprvé znám lex mercatoria9, právu tvořeném obchodními

zvyklostmi, v období středověku. Postupně byly tyto zvyklosti přejaty státy do
vlastních jurisdikcí jako mezinárodní obchodní právo. Námořní právo bylo přirozenou
součástí lex mercatoria, jelikož, stejně jako dnes již tehdy, mnoho mezinárodních
obchodů se zbožím bylo prováděno prostřednictvím námořní přepravy.
Postupem času středověkým obchodníkům přestala dostačovat ústní forma
smlouvy a začali používat papírové konosamenty jako důkaz obchodu, jako smlouvu
o přepravě. Toto reflektovalo také psané právo, například Ordinamenta et Consuetudo
Maris z roku 1603, přezdívaný nejstarším dochovaným zákoníkem námořního práva
latinského západu10, ve kterém se hovoří o „pergamenové knize nebo rejstříku“, do
které musel mistr zaznamenat údaje o nákladu převzatém od odesílatele11. Lodní knihy

6

To je důležité např. v případě nutnosti použití kolizních norem – místem nakládky bude místo první

nakládky, i když bylo zboží v průběhu cesty dále nakládáno a vykládáno.
7

Mezinárodní asociace zasílatelských svazů („FIATA“) je světovou zasílatelskou organizací

mimořádného významu. V Evropě je zasílatelskou organizací Evropská organizace pro spedici a
logistiku („CLECAT“).
8

Negotiable FIATA multimodal transport bill of lading (FIATA převoditelný konosament pro

multimodální přepravu). FIATA B/L schválila i Mezinárodní obchodní komora International Chamber
of Commerce („ICC“). Srov. NOVÁK. ZELENÝ. PERNICA. KOLÁŘ. op. cit., s. 282.
9

Pojem lex mercatoria je v literatuře definován různě. „Rozehnalová, která se tomuto fenoménu v české

literatuře intenzívně věnuje, rozlišuje jako součásti či zdroje lex mercatoria (1) mezinárodní obchodní
zvyklosti, (2) obecně uznané právní principy či zásady (zejména princip autonomie vůle), (3)
institucionalizované produkty smluvní svobody, jako jsou formulářové smlouvy či obchodní podmínky,
a (4) soubory zásad mezinárodních smluv či smluvního práva“. In PAUKNEROVÁ, M. Evropské
mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). S. 158.
10

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinamenta_et_consuetudo_maris (naposledy viděno dne 14.

listopadu 2018).
11

BURY. op. cit., s. 201.
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nebo rejstříky plnily funkce konosamentu, zejména funkci potvrzení o převzetí zboží
a funkci smlouvy o přepravě12, až do 14. století.
Funkce převodní se vyvinula až jako poslední, když se začaly lodní knihy
používat jako důkaz pro tvrzení vlastnického práva ke zboží. Vývoj této funkce
podpořil potřebu odesílatelů zboží vyžadovat kopii záznamů v lodní knize a stejnou
potřebu příjemců, k prokázání jejich vlastnictví13. Potřeba vyplynula také ze strany
obchodníků, kteří často museli se zbožím obchodovat, zatímco bylo přepravováno.
Oficiálně byl však konosament jako právní titul přijat až rozhodnutím Court of King’s
Bench z roku 1794 v případu Lickbarrow v. Mason14. Některé zdroje považují právě
toto rozhodnutí za počátek konosamentu v dnešním slova smyslu15.

1.1.3

Charakteristika, funkce a druhy konosamentu
Náložný list, resp. konosament, je dokument, který představuje nárok

oprávněné osoby na převzetí zásilky od dopravce, jenž se zavázal k její přepravě. V
common law je konosament jednou z nejstarších forem smlouvy používaných na
mezinárodní úrovni vůbec.
Konosament je cenný papír. Úprava cenných papírů v angloamerickém
systému je méně formální, cenný papír je považován za zvláštní typ smlouvy16. Podle
práva kontinentálního systému podléhá úprava cenných papírů zpravidla přísnějším,
kogentním, normám.

12

K funkcím konosamentu podrobněji viz část 1.1.3 této práce.

13

Skutečnost, že se konosament vyvinul z lodní knihy, potvrdilo také soudní rozhodnutí z roku 1921

v případu Diamond Alkali Export Corporation v. FL Bourgeois.
14

Dostupné

z

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://maritimelawdigital.com/uploads/HTM
L/Lickbarrow_Mason_1787.htm (naposledy viděno dne 21. listopadu 2018).
15

Srov. BEECHER, S. Can the electronic bill of lading go paperless. International Lawyer

(ABA) 40(3), 2006. S. 627.
16

BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,

2009. S. 286.
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Účelem konosamentu obecně je vyvažovat a chránit zájmy zúčastněných
stran17. Specifičtěji je konosament dokumentem tří základních funkcí, které se po léta
vyvíjeli z common law, a které jsou nyní zakotveny také v právních řádech
jednotlivých států, např. v americkém Zákoně o přepravě zboží po moři Carriage of
Goods by Sea Act („COGSA“), ale i v mezinárodních úmluvách, o kterých pojednává
část 1.2 této práce. Těmito třemi funkcemi jsou: (1) smlouva o přepravě zboží, (2)
potvrzení o převzetí zboží, dokládající, že dopravce převzal náklad v dobrém stavu a
(3) funkce převodní. Právě funkce převodní je klíčová pro tzv. převoditelnost
konosamentu, kterou lze považovat za jeho funkci nejspecifičtější, jelikož prvé dvě
jmenované funkce jsou dány i jednodušším, nepřevoditelným, přepravním
dokumentům.
Konosament je průkazní listinou o tom, že byla uzavřena smlouva o přepravě
zboží. Obsahuje základní údaje a podmínky této smlouvy – vždy musí obsahovat
podstatné náležitosti, kterými jsou: (a) jméno dopravce nebo název lodi, (b) podpis
dopravce / kapitána lodi / agenta dopravce, (c) číslo konosamentu, (d) jméno, adresa a
kontaktní údaje odesílatele, (e) jméno, adresa a kontaktní údaje příjemce, nebo údaj,
na čí řad byl konosament vystaven, (f) společnost, která má být notifikována o připlutí
lodi do přístavu vykládky, (g) místo (Place of Receipt) / přístav nakládky (Port of
Loading) a místo (Place of Delivery) / přístav vykládky (Port of Discharge), (h) název
zboží, údaje o jeho množství, počtu, hmotnost, objem apod., (i) datum a místo vydání
konosamentů, a (j) počet vydaných konosamentů18. Součástí smlouvy o přepravě jsou
dále tzv. konosamentní doložky, které blíže upravují práva a povinnosti smluvních
stran.
Funkce potvrzení o převzetí zboží (Shipped on Board / Received for Shipment)
spočívá v tom, že dopravce odesílateli potvrdí, kolik převzal zboží a jaké jakosti (popř.
potvrdí další vlastnosti zboží) k přepravě. Toto potvrzení představuje zároveň závazek,
že dopravce takto specifikované zboží předá v cílovém přístavu příjemci zboží. Pokud
potvrzení o převzetí zboží obsahuje výhrady, je vydán takzvaný nečistý konosament,
v opačných případech je vydán konosament čistý.

17

BURY. op. cit., s. 200.

18

NOVÁK. ZELENÝ. PERNICA. KOLÁŘ. op. cit., s. 252.
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Převodní funkce je také funkcí legitimační a prezentační. Vyvinula se z práva
zboží držet (pouze právo držby je také garantováno všemi jurisdikcemi19) –
konosament symbolicky představuje zboží, ke kterému se vztahuje, proto kdo drží
konosament, má právo držet i zboží. Řádný držitel má nadto právo své oprávnění
převést na jinou osobu. Převodem konosamentu je převedeno vlastnictví ke zboží. Tím
je dána převoditelnost, resp. obchodovatelnost konosamentu. Okamžik převodu
vlastnictví může být upraven různě, podstatná je proto právní úprava v jednotlivých
zemích20. Převodem konosamentu dochází kromě převodu vlastnického práva dále k
převodu práv a povinností ze smlouvy o přepravě zboží21.
Druhy konosamentů podle převoditelnosti odpovídají druhům cenných papírů:
konosament na jméno (rektakonosament, Named B/L nebo Straight B/L), konosament
na řad (To Order B/L) a konosament na doručitele (Bearer B/L).
Konosament na jméno obsahuje jméno příjemce přepravovaného zboží.
Převádí se smlouvou a předáním. Jelikož tento druh nelze převést rubopisem, nelze
s ním ani nakládat v průběhu přepravy, je to tedy přímý konosament blízký
nepřevoditelným přepravním dokumentům22.
Konosament na řad je převoditelný rubopisem, oprávněným vlastníkem tedy
bude poslední rubopisovaný za předpokladu, že je zachována nepřetržitá řada
rubopisů23.
Konosament na doručitele je převeden již pouhým předáním 24, proto je zboží
vydáno jednoduše tomu, kdo předloží konosament v přístavu.

19

BURY. op. cit., s. 202 - 203.

20

Například ve Francii je vlastnictví převedeno v okamžiku, kdy se strany dohodnou na koupi / prodeji

zboží a dohodnou se na ceně. V Německu je převod vlastnictví podmíněn existencí smlouvy reflektující
vůli stran koupit / prodat zboží a doručením zboží. Viz BURY. op. cit., s. 204.
21

Klíčové jsou otázky odpovědnosti a práva na náhradu škody. Otázky odpovědnosti rozsáhle upravují

Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla a další mezinárodní úmluvy, ale také například zákony
Spojených států amerických („USA“) COGSA i Federal Bills of Lading Act („FBLA“).
22

Může se na něj vztahovat Římská úmluva, nařízení Řím I a nařízení Řím II. Blíže viz části 1.2.2, 1.2.3

a 1.2.4 této práce.
23

V případě, že je transakce zajištěna prostřednictvím bankovního zajištění, např. dokumentárním

akreditivem, se na rubopisu uvede banka.
24

Obdobně také nevyplněný konosament na řad.
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Dále jsou rozlišovány druhy konosamentů podle nalodění a přijetí zásilky
k přepravě dopravcem na palubní konosament (Shipped on Board), který je
vystavován na skutečně naloděné zboží, a přejímací konosament (Received for
Shipment), kterým dopravce potvrzuje přijetí určitého zboží k přepravě, nikoli však,
že zboží bylo skutečně naloděno. Jde o další typ dělení, který nikterak nenahrazuje
dělení na jméno, na řad a na doručitele.

1.1.4

Konosament jako převoditelný přepravní dokument

Převoditelné přepravní dokumenty v praxi převládají. Banky a bankovní
instituce, které se na námořní přepravě podílejí poskytováním zajištění, ho poskytují
právě pod podmínkou vydání převoditelných konosamentů. Banka zpravidla vydá
dokumentární akreditiv ve prospěch kupujícího, tedy příjemce přepravovaného
nákladu. V akreditivu banka prohlásí, že budou-li splněny určité podmínky
specifikované v akreditivu, zaplatí bez výhrad prodávajícímu kupní cenu. Poté, co
banka od prodávajícího obdrží konosament, nejprve jej zkontroluje, a poté zašle platbu
prodávajícímu. Banka se případně může uspokojit ze zboží, které jí dopravce bude
povinen oproti konosamentu vydat. Dokumentární akreditivy jsou upraveny
modelovými pravidly ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(„UCP 600“), které mohou strany v mezinárodním styku uplatnit, tento způsob
zajištění je proto v mezinárodním ochodu oblíbený25. K modelovým pravidlům UCP
600 byl přijat Dodatek k jednotným zvyklostem a praxi dokumentárních akreditivů pro
elektronickou prezentaci Supplement to the Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits for Electronic Presentation („eUCP“), upravující náležitosti
elektronických akreditivů.
Podstatným aspektem převoditelnosti je, že se dopravce může dovolávat pouze
toho, co je na konosamentu uvedeno, popřípadě na co je v konosamentu odkazováno.
Pokud by měla smlouva o přepravě, kterou konosament nese, obsahovat další
podmínky či jiná ujednání, byla by tato ujednání neúčinná vůči osobě, na kterou by
byl konosament převeden, a která by o těchto ujednáních nevěděla.

25

BURY. op. cit., s. 209.
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1.1.5

Nepřevoditelné přepravní dokumenty

Nepřevoditelné přepravní dokumenty plní pouze dvě ze tří základních funkcí
konosamentu – funkci smlouvy o přepravě a funkci potvrzení o převzetí zboží26. Chybí
jim funkce převoditelnosti.
Použití nepřevoditelných přepravních dokumentů v mezinárodní námořní
přepravě má kromě výhod, jimiž jsou například rychlost, nižší byrokratičnost procesu
a jednoduchost, řadu nevýhod.
Přední nevýhodou transakcí s nepřevoditelnými přepravními dokumenty je, že
banky neposkytnou takové transakci zajištění, jelikož samotný nepřevoditelný
přepravní dokument nepředstavuje vlastnické právo ke zboží. Banka (či jiná finanční
instituce) by se tak nemohla ze zboží snadno uspokojit.
Další významnou nevýhodou, ačkoli tato je již postupně překonávána, je
nedostatek právní úpravy nepřevoditelných přepravních dokumentů. Mezinárodní
dokumenty jako UCP 600 nepřevoditelné přepravní dokumenty neznaly, což vedlo
k pochybnostem vůči jejich používání. Přesto například preambule k INCOTERMS
1990 používání těchto alternativních neobchodovatelných námořních nákladních listů
doporučila jako žádoucí, a to zejména z důvodu usnadnění plynulosti námořní
přepravy, když dopravce nemusí čekat v přístavu na to, než dorazí papírový
konosament.
Možná nejpodstatnější nevýhodou nepřevoditelných přepravních dokumentů
je, že zásilku, která je takto přepravována, nelze převést ve chvíli, kdy je zboží „na
vodě“, tedy po čas přepravy. Tyto dokumenty jsou proto preferovány v případě
přímých zásilek, které jsou přepravovány od odesílatele přímo příjemci a tento
příjemce je předem znám.

26

Srov. DELMEDICO, A. EDI Bills of Lading: Beyond Negotiability. Hertfordshire Law Journal 1(1),

2003. S. 95.
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1.1.5.1 Neobchodovatelný námořní nákladní list (Seaway Bill)
Neobchodovatelný námořní nákladní list Seaway Bill27 je nepřevoditelný
přepravní dokument, který je zpravidla používán v elektronické formě. To přináší jeho
uživatelům nižší náklady, rychlost jeho dodání a plynulost převzetí nákladu při jeho
vykládce v přístavu. Zároveň je však značně zvýšeno riziko, že zboží nebude dodáno,
nebo že nebude zaplaceno. Proto je neobchodovatelný námořní nákladní list nejčastěji
používán mezinárodními společnostmi v rámci výměny zboží mezi jednotlivými
pobočkami, popřípadě při obchodování mezi dlouhodobými obchodními partnery28.
Z mezinárodních smluv se na neobchodovatelný námořní nákladní list vztahují
Hamburská úmluva29 a moderní Rotterdamská pravidla30.

1.2

Mezinárodní normy upravující konosament a přepravu v oblasti

mezinárodní námořní přepravy
1.2.1

Stručně k norám kolizním a přímým
Právní vztahy v mezinárodním obchodním styku jsou upravovány dvěma

základními způsoby – kolizní metodou a přímými normami.
Soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem může mít spojení s jedním,
dvěma i více právními řády. Hmotněprávně je tento vztah řešen v jednotlivých
jurisdikcích, je však potřeba určit, který právní řád se na daný právní vztah aplikuje.
K tomu slouží kolizní normy. Ty stanoví kritéria pro určení rozhodného právního řádu.
Mezinárodní právo může určité skupiny vztahů upravovat ve zvláštních
hmotněprávních normách samo. Typicky jsou tyto normy upraveny mezinárodními
smlouvami a jednotlivé státy mají povinnost je inkorporovat do svých právních řádů.
„Tím se tyto normy stanou součástí právního řádu smluvního státu a jsou obecně

27

Někdy se uvádí také Sea Waybill. Srov. NOVÁK. ZELENÝ. PERNICA. KOLÁŘ. op. cit., s. 252.

28

NOVÁK. ZELENÝ. PERNICA. KOLÁŘ. op. cit., s. 252.

29

Viz část 1.2.6 této práce..

30

Viz část 1.2.7 této práce..
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závazné, přičemž právní řády smluvních států stanoví jejich přednostní použití před
normami vnitrostátního původu, jestliže obsahují úpravu odchylnou od těchto norem
vnitrostátního původu“ 31. Na rozdíl od norem kolizních upravují přímé normy práva
a povinnosti stran bezprostředně.
Pro úplnost je třeba dodat, že dalším typem norem v mezinárodním právu
soukromém jsou normy mezinárodního civilního procesního práva.

1.2.2

Římská úmluva
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („Římská úmluva“)

byla podepsána dne 19. června 1980 v Římě. Římská úmluva byla v roce 1988
rozšířena o dva protokoly32. Platnou se stala v roce 1991, její protokoly v roce 2004.
Římská úmluva je dokumentem, jenž unifikuje smluvní závazkové vztahy.
Tam, kde si strany právo nezvolily, rozhodné právo určí - jedná se o kolizní normy.
Rozhodným právem je dle Římské úmluvy princip nejužšího spojení, který vychází
z common law33. Nejužším spojením může být typicky například místo uzavření
smlouvy či místo plnění34.

1.2.2.1 Smlouva o přepravě v Římské úmluvě
Platnost a použitelnost Římské úmluvy na smlouvy o přepravě zboží je
omezena na smlouvy, které byly uzavřeny mezi 1. červencem 2006 a 17. prosincem
200935.

31

KUČERA, Z. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Právnické

učebnice (Aleš Čeněk). S. 19.
32

Protokoly založily pravomoc Evropského soudního dvora k závaznému výkladu Římské úmluvy.

33

PAUKNEROVÁ. op. cit., s. 226.

34

ZAVADILOVÁ K. Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě.

Rigorózní práce (JUDr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013. S. 20.
35

Poté byla Římská úmluva nahrazena nařízením Řím I. Viz část 1.2.3 této práce.
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Smlouva o přepravě je upravena v článku 4 odst. 4 Římské úmluvy. Podle
tohoto článku platí, že smlouva: „nejúžeji souvisí se zemí, v níž má přepravce v době
uzavření hlavní provozovnu, nachází-li se v této zemi také:
a) místo nakládky nebo
b) místo vykládky nebo
c) hlavní provozovna odesílatele zboží“36.
Výše citované ustanovení je pouze právní domněnkou, která může být
nahrazena, pokud se prokáže, že existuje jiné, užší, spojení37. Za smlouvu o přepravě
zboží jsou podle Římské úmluvy považovány také dopravní nájemní (charterové –
Charter Party) smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním účelem je přeprava zboží.
Přepravcem je osoba, která má závazek přepravit zboží, ať už sama, nebo
prostřednictvím jiné osoby. Odesílatelem je ten, kdo předá zboží k přepravě přepravci.

1.2.2.2 Cenné papíry v Římské úmluvě
Závazkové vztahy vyplývající ze směnek, šeků a směnek vlastních a jiných
převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky z těchto převoditelných
cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti, jsou z působnosti Římské úmluvy
vyloučeny38.
Podle zprávy Giuliano – Lagarde39, která byla vytvořena k výkladu Římské
úmluvy, k čl. 1 (bod 4) je důvodem vyloučení těchto závazkových vztahů z úpravy
skutečnost, že Římská úmluva není k regulaci takovýchto závazkových vztahů
vhodná, protože úprava těchto vztahů vyžaduje přijetí komplikovaných speciálních
pravidel, a dále skutečnost, že většina členských států přistoupila k Ženevským

36

Čl. 4 odst. 4 Římské úmluvy.

37

Čl. 4 odst. 5 Římské úmluvy: „…K domněnkám uvedeným v odstavcích 2, 3 a 4 se nepřihlíží, vyplývá-

li z okolností jako celku, že smlouva úžeji souvisí s jinou zemí“.
38

Čl. 1 odst. 2 písm. c) Římské úmluvy.

39

Zpráva byla vytvořena panem prof. Mariem Giulianim (Milánská univerzita) a panem prof. Paulem

Lagardem

(Univerzita

Paříž

I).

Dostupná

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/14_GiulianoLagardeReport%5B2%5D.pdf
(naposledy viděno dne 13. listopadu 2018).
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z

úmluvám, které tuto oblast dobře regulují. Podle jurisdikcí některých států navíc
nejsou tyto vztahy závazkové.
Česká republika k Ženevským úmluvám sice nepřistoupila, náš právní řád a
zejména zákon směnečný a šekový40 však úpravu v nich obsaženou převzal. Jak uvádí
komentář k § 31 zákona o mezinárodním právu soukromém41: „Současnou úpravu
kolizních norem je totiž nezbytné vykládat v souladu se Ženevskými úmluvami
přijatými již před více než osmi desítkami let. I v tomto se výklad těchto kolizních
norem vymyká českým standardům“42.
Úprava konosamentu v Římské úmluvě by nebyla dále vhodná vzhledem
k tomu, že všichni signatáři Římské úmluvy zároveň přistoupili k některému
z mezinárodních dokumentů upravujících problematiku konosamentů a námořní
přepravy43.

1.2.2.3 Použitelnost Římské úmluvy na přepravu pod konosamentem
Pokud probíhá přeprava pod konosamentem, je převládajícím názorem, že se
v takovém případě Římská úmluva na smlouvu o přepravě vztahovat nebude44. Jelikož
s převodem konosamentu jsou převedeny i práva a povinnosti ze smlouvy o přepravě,
která je v konosamentu inkorporována, mělo by být rozhodným právem pro smlouvu
o přepravě rozhodné právo konosamentu.
Vzhledem k tomu, že vyloučení závazkových vztahů vyplývajících z cenných
papírů z působnosti Římské úmluvy je vázáno na převoditelnost těchto cenných
papírů, mohla by se Římská úmluva vztahovat na nepřevoditelný přímý přepravní
dokument (rektakonosament).

40

Zákon č. 191/1950 Sb.

41

Zákon č. 91/2012 Sb.

42

BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o

mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. S. 195.
43

ZAVADILOVÁ. op. cit., s. 22.

44

Např. HENDRIKSE, M. L.; MARGETSON, N. H.; MARGETSON, N. J. Aspects of Maritime Law:

Claims under Bills of Lading. Kluwer Law International, 2008. S. 325.
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1.2.3

Nařízení Řím I
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června

2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („Řím I“) dopadá obdobně
jako Římská úmluva na smluvní závazkové vztahy v případě kolize právních řádů45 a
sjednocuje kolizní úpravu v této oblasti. Nařízení se použije na závazky uzavřené po
17. prosinci 2009 včetně. Nařízení Řím I se od Římské úmluvy liší svou přímou
použitelností, přednost před ním však mají komunitární speciální předpisy a některé
mezinárodní smlouvy46.

1.2.3.1 Smlouva o přepravě v nařízení Řím I
Preambule nařízení Řím I se smlouvě o přepravě zboží věnuje ve svém bodě
22. Uvádí se zde, že co se týče výkladu smluv o přepravě zboží, není s ohledem na
článek 4 odst. 4 Římské úmluvy zamýšlena žádná podstatná změna47, v důsledku
čehož by dopravní nájemní (charterové) smlouvy a jiné smlouvy, jejichž hlavním
účelem je přeprava zboží, měly být považovány za smlouvy o přepravě zboží.
Odesílatelem podle nařízení Řím I je každá osoba, která uzavře s přepravcem smlouvu
o dopravě a dopravcem ta smluvní strana, která se zaváže zboží přepravit, ať již
přepravu vykoná sama, či nikoli.
Smlouvy o přepravě zboží upravuje článek 5 odstavec 1 nařízení Řím I. Tento
článek stanoví, že pokud nebylo rozhodné právo pro smlouvu o přepravě zvoleno, je
jím právo země obvyklého bydliště dopravce, a to za předpokladu, že se v této zemi
nachází rovněž místo převzetí, místo doručení, anebo obvyklé místo bydliště
odesílatele. Pokud ani tyto podmínky nejsou splněny, použije se právo země, ve které
se nachází dohodnuté místo doručení.

45

Článek I nařízení Řím I.

46

BĚLOHLÁVEK. op. cit., s. 949.

47

Viz citace v části 1.2.2.1 této práce.
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I nařízení Řím I umožňuje, obdobně jako Římská úmluva, použití právního
řádu jiného státu, pokud je smlouva spojena úžeji s tímto státem. To se nevztahuje na
případy, kdy bylo rozhodné právo zvoleno stranami smlouvy48.

1.2.3.2 Cenné papíry v nařízení Řím I
Nařízení Řím I plně přejalo exkluzi cenných papírů z Římské úmluvy, ani Řím
I tak nemá působnosti v oblasti závazkových vztahů vyplývajících ze směnek cizích a
vlastních, šeků a jiných převoditelných cenných papírů v rozsahu, v jakém závazky
z těchto převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti49.
Otázce cenných papírů se věnuje také preambule nařízení Řím I, když ve svém
bodě 9 výslovně uvádí, že závazkové vztahy vyplývající ze směnek a ostatních
převoditelných cenných papírů by měly zahrnovat konosamenty (v rozsahu, v jakém
závazky z těchto konosamentů vyplývají z jejich převoditelnosti).

1.2.3.3 Použitelnost nařízení Řím I na přepravu pod konosamentem
Zde platí obdobně co je uvedeno v části 1.2.2.3 této práce.

1.2.4

Nařízení Řím II
Kolizní úpravu smluvních závazkových vztahů obsahuje Římská úmluva a

nařízení Řím I, kolizní úpravě mimosmluvních závazkových vztahů se věnuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy („Řím II“). I toto nařízení je přímo
účinné a má aplikační přednost před vnitrostátními zákony.
Nařízení Řím II ve svém článku 1 odst. 2 písm. c) rovněž ze své působnosti
vylučuje mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající ze směnek cizích a vlastních,

48

Článek 5 odst. 3 nařízení Řím I.

49

Článek 1 odst. 2 písm. d) nařízení Řím I.
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šeků a jiných převoditelných cenných papírů, v rozsahu, v jakém závazky z těchto
převoditelných cenných papírů vyplývají z jejich převoditelnosti.

1.2.5

Haagská a Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech
Haagská pravidla o konosamentech50 z roku 1924 byla ovlivněna a formována

předcházejícími zákony v oblasti námořní přepravy zboží – americkým Harter Act
(1893), australským Australian Sea Carriage of Goods Act (1904) a kanadským
Canadian Carriage of Goods by Water Act (1910). Haagská pravidla tyto normy
sjednotila. K dnešnímu dni přistoupilo k Haagským pravidlům 80 států. Aniž by byl
konosament v pravidlech definován, měla Haagská pravidla značný význam z hlediska
úpravy procesu vydávání konosamentu a odpovědnosti dopravce.
K Haagským pravidlům byla diplomatickou Konferencí o námořním právu
v Bruselu přičleněna dne 23. února 1968 Visbyjská pravidla51. Ta nelze používat jako
mezinárodní smlouvu samostatně, proto se ujal výraz Haagsko-Visbyjská pravidla pro
celá revidovaná Haagská pravidla. Visbyjská pravidla doplnila Haagská pravidla
v oblasti odpovědnosti dopravce (např. upřesnila, že důkaz k vyvrácení právní
domněnky o obsahu konosamentu není přípustný), význam protokolu však není velký
a univerzálně stále přetrvává použití samotných Haagských pravidel.
Haagská i Haagsko-Visbyjská pravidla přímo stanovují práva a povinnosti
stran, jedná se o normy přímé. Konosament tato pravidla přímo nedefinují a není
stanoveno, zda se jedná o cenný papír či nikoli. Rovněž není stanovena například
forma podpisu na konosamentu. Panuje proto obava, zda budou soudy v případě
přechodu na elektronickou formu konosamentu ochotny vykládat Haagsko-Visbyjská
pravidla ve prospěch elektronické formy, či nikoli52.

50
51

Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel pro konosamenty.
(Bruselský) Protokol o změně mezinárodní úmluvy sjednocení některých pravidel ve věci

konosamentů ze dne 23. února 1968.
52

Jelikož dosud neprobíhaly ohledně elektronických konosamentů spory, nejsou ani známy stanoviska

soudů. Dosavadní významné rozhodnutí v oblasti elektronických dokumentů obecně jsou popsány
v části 2.5 této práce.
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Česká republika k Haagsko-Visbyjským pravidlům nepřistoupila53.

1.2.6

Hamburská úmluva
Dne 31. března 1978 se v Hamburku konala konference OSN, na které byla

schválena Hamburská úmluva (Úmluva OSN o námořní přepravě zboží). Pro Českou
republiku vstoupila Hamburská úmluva v platnost dne 1. července 199654 a je dosud
platná a účinná.
Hamburská úmluva měla za cíl nahradit Haagsko-Visbyjská pravidla o
konosamentech. Tento cíl byl naplněn ve vztahu ke smluvním státům, nutno však
dodat, že Hamburská úmluva nebyla ratifikována hospodářsky významnějšími státy55
a její význam je proto omezený.
Rozsah použití je vymezen v čl. 2 Hamburské úmluvy, podle něhož se
ustanovení úmluvy použijí na všechny smlouvy o námořní přepravě mezi dvěma
různými státy, jestliže se na území smluvního státu nachází přístav nakládky nebo
vykládky stanovený ve smlouvě o přepravě. Hamburská úmluva se použije také
v případech, kdy konosament nebo jiný dokument, který je průkazem o smlouvě o
námořní přepravě, je vydán ve smluvním státě nebo stanoví, že se tato smlouva má
řídit ustanoveními Hamburské úmluvy nebo právním řádem státu, jenž je přijal. Ve
všech jmenovaných případech se Hamburská úmluva aplikuje obligatorně, a může tak
být aplikována i na hospodářské vztahy subjektů z České republiky. Dále se
Hamburská úmluva použije v případě, kdy je jeden z přístavů vykládky stanovený ve

53

Některé ze zásad Haagských pravidel byly přejaty do československého právního řádu vyhláškou č.

160/1956 Ú.l., ta však byla nahrazena zákonem č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Srov. KUČERA,
Z. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Právnické učebnice (Aleš
Čeněk). S. 272.
54

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb., o sjednání Úmluvy Organizace spojených

národů o námořní přepravě zboží.
55

ROZEHNALOVÁ, N. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního

ekonomického práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. S. 210. Srov. také KUČERA, Z. Úvod do
práva mezinárodního obchodu. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). S.
272.
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smlouvě o přepravě skutečným přístavem vykládky za předpokladu, že se takový
přístav nachází na území smluvního státu56.
Z hlediska elektronických konosamentů je Hamburská úmluva zajímavá,
neboť výklad pravidel v ní obsažených jejich použití připouští. Podle Hamburské
úmluvy je konosament dokument, který prokazuje uzavření smlouvy o námořní
přepravě a je dokladem o převzetí zboží k přepravě. Výkladové pravidlo obsažené
v článku 1.8 Hamburské úmluvy stanoví, že pokud má být dokument písemný,
zahrnuje tento výraz i dálnopisné či telegrafické sdělení. Článek 14.3 Hamburské
úmluvy poté stanovuje, že podpis na konosamentu může být vlastnoruční, tištěný ve
faksimile, perforovaný, vyznačený razítkem, v symbolech, nebo může být učiněn
jinými mechanickými nebo elektronickými prostředky57.

1.2.7

Rotterdamská pravidla
Rotterdamská pravidla, neboli Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní

přepravě zboží zcela či z části po moři, byla přijata OSN v roce 2008 s ambicí
poskytnou jednotný právní rámec pro světové elektronické obchodování.
Tato pravidla podstatně změnila Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech
a COGSA, například došlo k rozšíření povinností a odpovědnosti dopravce na
jakoukoli stranu účastnící se námořní přepravy, která vykonává povinnosti dopravce58.
Pro tuto práci je však významná jiná změna, kterou Rotterdamská pravidla přinesla, a
tou je zcela rovný přístup k papírovým a elektronickým přepravním dokumentům.
Rotterdamská pravidla se úplně vyhýbají zavedeným názvům pro přepravní
dokumenty, jako je např. konosament, nebo neobchodovatelný námořní nákladní list,

56

LOJDA, J. Hamburská úmluva o námořní přepravě zboží – rozsah použití. E-pravo.cz, 2014.

Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/hamburska-umluva-o-namorni-preprave-zbozi-rozsahpouziti-94475.html (naposledy viděno dne 14. listopadu 2018).
57

ZAVADILOVÁ. op. cit., s. 86.

58

DAVIS, CH. M. The Rotterdam Rules: Changes from COGSA. Comments on the Rotterdam Rules,

2,

2010.

Dostupné

z

http://davismarine.com/articles/Rotterdam%20Rules%20-

%20Changes%20from%20COGSA.pdf (naposledy viděno dne 11. listopadu 2018).
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místo toho používají pouze dělení na převoditelné a nepřevoditelné přepravní
dokumenty.
Článek 8 Rotterdamských pravidel definuje použití a účinnost elektronických
přepravních záznamů (Electronic Transport Records) tak, že (a) cokoli co je nebo má
být na přepravním dokumentu podle Rotterdamských pravidel, může být zaznamenáno
také na elektronickém přepravním záznamu za předpokladu, že vydání a následné
použití elektronického přepravního záznamu je na základě souhlasu mezi dopravcem
a odesílatelem a (b) vydání, výhradní kontrola nebo převod elektronického
přepravního záznamu má stejnou účinnost jako vydání, držba či převod přepravního
dokumentu59. Uvedený článek postavil elektronické dokumenty na roveň papírovým,
zcela v duchu preambule Rotterdamských pravidel, podle níž je zapotřebí, vzhledem
k pokrokům v námořní dopravě, vycházet vstříc moderním trendům, jako je například
elektronizace.
Oproti předchozím úpravám zavedla Rotterdamská pravidla navíc proces
výměny převoditelných přepravních dokumentů za převoditelné elektronické
přepravní záznamy60.
Přestože jsou Rotterdamská pravidla moderní v oblasti elektronizace přepravních
dokumentů, dosud je ratifikovaly pouze 4 státy61, přičemž k účinnosti je stanovena
podmínka 20 ratifikujících států. Od první ratifikace Španělskem uběhlo již bezmála
8 let, proto lze jen odhadovat, kdy a zda vůbec budou Rotterdamská pravidla účinná.

59

Volně přeloženo z anglického originálu: „(a) Anything that is to be in or on a transport document

under this Convention may be recorded in an electronic transport record, provided the issuance and
subsequent use of an electronic transport record is with the consent of the carrier and the shipper; and
(b) The issuance, exclusive control, or transfer of an electronic transport record has the same effect as
the

issuance,

possession,

or

transfer

of

a

transport

document“.

Dostupné

z

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/transport/rotterdam_rules/Rotterdam-Rules-E.pdf (naposledy
viděno dne 11. listopadu 2018).
60

Článek 10 Rotterdamských pravidel.

61

Španělsko, Togo, Congo, Kamerun. Seřazeno dle data ratifikace. Zdroj:

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html (naposledy
viděno dne 11. listopadu 2018).
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1.3

Tuzemské právní dokumenty v oblasti mezinárodní námořní

přepravy
1.3.1

Zákon o mezinárodním právu soukromém62
Zákon o mezinárodním právu soukromém („ZMPS“) ze dne 25. ledna 2012

nahradil starý zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním63 s účinností od
1. ledna 2014. Starý zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním byl
rekodifikován v rámci rekodifikace českého soukromého práva v roce 2012 (s
účinností od roku 2014).
Úprava kolizních norem určujících právní statut cenných papírů ve starém
zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním byla dlouhou dobu
nevyhovující a vzhledem k otálení legislativců s přijetím nového kodexu upravujícího
mezinárodní právo soukromé došlo k novelizaci této oblasti již ke dni 27. května 2011.
ZMPS poté na tuto úpravu plynule navázal. Tato, resp. současná kolizní úprava
cenných papírů je spolu s právním režimem smluv o přepravě popsána v následujících
částech64 této práce.

1.3.1.1 Smlouva o přepravě v Zákoně o mezinárodním právu soukromém
Podle ust. § 70 odst. 1 ZMPS se vznik a zánik věcných práv k hmotným věcem
movitým řídí právním řádem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost, která
zakládá vznik nebo zánik tohoto práva65. Vlastnické právo k movitým věcem, které se
převádějí na základě smlouvy, je zvláště upraveno v ust. § 70 odst. 2 ZMPS, které
stanoví, že: „(V)znik a zánik vlastnického práva k hmotným věcem movitým, které se
převádějí na základě smlouvy, se řídí právním řádem, kterým se řídí smlouva, která je
základem pro vznik nebo zánik vlastnického práva“.

62

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

63

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších dodatků.

64

Viz části 1.3.1.1 a 1.3.1.2 této práce.

65

Ust. § 70 odst. 1 ZMPS upravuje vznik nebo zánik věcných práv k hmotným movitým věcem nikoli

na základě smlouvy – tj. půjde např. o originární způsoby nabytí, jako je přivlastnění či nález.
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Ustanovení, které je pro mezinárodní námořní přepravu zvláště podstatné, je
ustanovení § 70 odst. 3 ZMPS, které pojednává o případech, kdy věcné právo k hmotné
movité věci vzniká nebo zaniká až po započetí přepravy. Podle tohoto ustanovení se
tento vznik a zánik řídí právním řádem místa, odkud byla věc odeslána. Odlišná je
situace v případě, že se vznik a zánik věcných práv v průběhu přepravy uskutečňuje
prostřednictvím nakládání s cennými papíry, které je nutno předložit za účelem vydání
věci a nakládání s ní. Potom se použije právního řádu místa, v němž je cenný papír
v době nakládání s ním. Strany si však vždy mohou rozhodné právo zvolit dohodou66.

1.3.1.2 Cenné papíry v Zákoně o mezinárodním právu soukromém

Rozhodný právní řád pro cenné papíry je upraven v ust. § 82 ZMPS. Platnost
vydání cenného papíru, spojení práv s cenným papírem takovým způsobem, že je po
vydání cenného papíru nelze po dobu jeho platnosti bez cenného papíru uplatnit a jaká
práva a jaké právní účinky jsou s cenným papírem spojeny se řídí podle povahy
cenného papíru: a) právem, kterým se řídí právní způsobilost a vnitřní poměry
právnické osoby, která cenný papír vydala; b) právem, kterým se řídí právní poměr,
jehož úprava vydání cenného papíru zakládá; c) právem platným v místě, v němž byl
cenný papír vydán; d) právem státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt osoba, která
cenný papír vydává, neodpovídá-li povaze cenného papíru použití jiného práva, nebo
e) právem, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru
připouští.
Převod práva k cennému papíru se podle ust. § 83 odst. 1 ZMPS řídí právním
řádem platným v místě, v němž je cenný papír v době nakládání s ním. Vzhledem ke
zdůraznění polohy cenného papíru v tomto ustanovení je zřejmé, že tato úprava se týká
cenných papírů v listinné podobě67. Převody práv k dematerializovaným cenným
papírům jsou upraveny v ust. § 83 odst. 3 ZMPS. Nakládání se zaknihovaným,
imobilizovaným, nebo jiným cenným papírem zapsaným v evidenci se řídí právem

66

Ust. § 87 odst. 1 ZMPS.

67

ŠOVAR, J. K novým kolizním ustanovením o cenných papírech. Obchodněprávní revue 7/2011, 2011.

S. 207.
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státu, v němž je evidence vedena68. Omezena je také volba práva, která je přípustná
pouze jde-li o právo státu, ve kterém má osoba vedoucí evidence sídlo nebo pobočku
k okamžiku volby práva a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této osoby.

1.3.2

Zákony upravující konosament v českém právu
Konosament je v českém právním řádu upraven, jako cenný papír – náložný

list, zejména občanským zákoníkem69 („Občanský zákoník“). „Konosament je
zvláštním typem náložného listu, který se používá při námořní přepravě“70. Do 31.
prosince 2013 se na konosament vztahoval zákon o cenných papírech71, který ve svém
ustanovení § 1 přímo stanovil, že se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména:
„..., náložné listy,…“. Nyní jsou konosamenty (resp. náložné listy) upraveny
v Občanském zákoníku, jejich povaha cenného papíru je zachována.
Náložné listy jsou upraveny v ustanoveních §§ 2572 – 2577 Občanského
zákoníku. Podle definice náložného listu uvedené v ust. § 2572 odst. 1 Občanského
zákoníku: „Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je
cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky
v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na
doručitele“. Definice náložného listu tak odpovídá mezinárodním úpravám, kdy
směrodatný je obsah konosamentu, oproti případným jiným ujednáním.

2. Elektronizace přepravních dokumentů
2.1

68

Důvody elektronizace

Zákonodárce zde zohlednil pravidlo place of relevant intermediary approach („PRIMA“). Podle

tohoto pravidla je evidence dematerializovaných cenných papírů nepřímou držbou cenných papírů.
Srov. ŠOVAR. op. cit., s. 207.
69

Zákon č. 89/2012 Sb.

70

ZAVADILOVÁ. op. cit., s. 30.

71

Zákon č. 591/1992 Sb.
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V dnešním světě, zaměřeném na rychlost, efektivitu, kvalitu, ale také životní
prostředí a ekologii, jistě není třeba důvody pro elektronizaci hledat, jelikož jsou
zjevné. Tato kapitola má za cíl hlavní důvody elektronizace přepravních dokumentů
shrnout a blíže popsat, zejména prostřednictvím vylíčení problémů s papírovými
konosamenty a příkladu průběhu námořní přepravy s papírovým konosamentem.
Papírové přepravní dokumenty jsou méně bezpečné, neefektivní a méně
ekonomické než jejich elektronický ekvivalent. Není proto divu, že mnoho osob
zapojených do mezinárodní námořní přepravy, jako jsou dopravci, zasílatelé a další,
volají po změně papírových dokumentů v mezinárodní námořní přepravě na
elektronickou verzi72.
Jak vyplývá z logiky, pokud je konosament papírový, dokument musí být na
rozdíl od elektronického dokumentu fyzicky přemístěn. Konosament je obvykle
připraven k vyzvednutí u dopravce až tři dny poté, co loď vyplula. Někdy může být
konosament připraven až sedm dní po vyplutí plavidla s nákladem. Poté musí být
konosament odeslán, zpravidla přímo celnímu orgánu příjemce, což zabere další asi
čtyři dny. Celní orgán postoupí dokument příjemci, což trvá nejméně další den či dva.
Pokud jsou navíc zahrnuty i banky, v případě bankovního zajištění transakce, musí
banka prodávajícího a banka kupujícího dostat možnost zkontrolovat dokumenty, což
pochopitelně také zabere několik dní73. Tímto postupem je téměř vyloučeno, aby
oprávněná strana příjemce měla papírový konosament k dispozici včas a mohla bez
problémů vyzvednout zboží v přístavu vykládky, jelikož samotný převoz zboží trvá
naopak díky novým technologiím a strategiím stále méně času, a doba pro doručení
konosamentu se tak de facto zkracuje.

2.1.1

Problémy spojené s papírovým konosamentem

Nízká bezpečnost představuje jeden z nejzávažnějších problémů spojených
s papírovými konosamenty. Současný systém papírových konosamentů sebou nese
značná bezpečnostní rizika.
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Papírové konosamenty jsou zpravidla vyhotoveny ve třech originálech. Tato
skutečnost představuje mimořádná rizika podvodu. Není například vyloučeno, aby
prodávající (odesílatel) konosament (resp. vlastnické právo ke zboží do konosamentu
vtělené) prodal dvěma kupujícím, což znamená, že jeden kupující je podveden, protože
jeho konosament pozbyde účinnosti předložením druhého konosamentu. Dalším
možným scénářem je, že se více oprávněných držitelů konosamentu bude neoprávněně
dožadovat vydání zboží, anebo náhrady škody, pokud je zboží v průběhu přepravy
zničeno či poškozeno. Ve všech těchto případech platí obecně pravidlo, že strana, která
předloží konosament dopravci jako první, je chráněna proti jakýmkoli dalším
originálům.
Dalším problémem spojeným s nízkou bezpečností papírových konosamentů
je fakt, že jsou papírové konosamenty snadno padělatelné. Zboží je oproti
konosamentu v mnohých případech vydáváno nepoučenou osobou, která nezná
náležitosti a formu, kterou musí konosament naplňovat, a tato osoba tak vydá zboží
třeba i proti pouhé kopii originálu konosamentu, anebo proti konosamentu, který nebyl
řádně vydán. Podle spoluzakladatele systému CargoDocs74, Alexandera Goulandrise,
jsou elektronické konosamenty bezpečnější, jelikož člověk musí mít daleko více
schopností, aby je zvládnul zfalšovat75.
Rychlost přepravy papírových dokumentů rovněž již v dnešní době neobstojí.
Konosamenty, které musí být v průběhu přepravy opakovaně kontrolovány, i z důvodu
výše uvedené nízké bezpečnosti, mají oproti plavidlům se zbožím zpoždění mnohdy i
několik dnů, a osoby, které si nemohou náklad včas vyzvednout, jsou penalizovány,
stejně jako dopravci pronajímající si plavidla. Tyto pokuty ještě navyšují už tak
obrovské náklady na přepravu s papírovými konosamenty.
Na předchozí odstavec lze plynule navázat posledním z hlavních problémů,
kterým je právě nákladnost námořní přepravy pomocí papírových konosamentů.
Vzhledem k množství papírů, které se musí na každou přepravu vyprodukovat,
dosahují náklady enormních výšin (nehledě na ekologickou zátěž). Některé
z elektronických systémů, které by bylo možno využívat pro přepravu a komunikaci
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elektronických konosamentů a které jsou představeny v této kapitole níže, jsou přitom
již zavedené a nevyžadovaly by tak po svých uživatelích žádné poplatky na vývoj. Lze
předpokládat, a v praxi se i ukazuje, že přeprava pomocí elektronických konosamentů
je mnohonásobně méně nákladná než přeprava s použitím papírových konosamentů.

2.1.2

Příklad průběhu námořní přepravy s konosamentem v papírové

podobě
Krokem, který musí vždy předcházet vyplutí plavidla, pokud je přeprava
uskutečňována pod konosamentem, je – vydání konosamentu. Konosament vydává
dopravce odesílateli. Učiní tak poté, co dojde k uzavření smlouvy o přepravě. Jak už
bylo uvedeno v této práci dříve, dopravce obvykle vydá odesílateli výměnou za zboží
tři originály konosamentu, přičemž odesílatel zpravidla jeden zašle bance k uspokojení
bankovních požadavků (v případě bankovního zajištění), druhý odešle příjemci a jeden
si ponechá pro vlastní potřeby. Jakmile je však jeden originál uplatněn, pozbývají
zbylé originály účinnosti76. Platba za zboží může být provedena buďto přímo, anebo
prostřednictvím dokumentárního akreditivu77. Kupující – příjemce, je povinen včas
předložit konosament v přístavu určení a zboží si od dopravce převzít. Neučiní-li tak,
což není neobvyklé, dopravce zboží vyloží a uskladní na náklady kupujícího.
Vzhledem k dominanci USA coby námořního obchodníka níže popisuji průběh
námořní přepravy podle amerického Shipping Act („Zákon o přepravě“) z roku 1984,
novelizovaného v roce 1998.
Zákon o přepravě definuje pojem tzv. obecného dopravce (Common Carrier).
Obecný dopravce je podle zmíněného předpisu USA osoba poskytující veřejnosti
přepravu osob a zboží mezi USA a zahraničními zeměmi za úplatu, která nese
odpovědnost po dobu přepravy a zajišťuje, po celou cestu nebo její část, plavidla na
volném moři.
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Dopravce, který disponuje plavidly, je podle Zákona o přepravě takzvaný
Vessel Operating Common Carriers („VOCC“). Dalším typem obecného dopravce je
tzv. Non-Vessel Operating Common Carrier („NVOCC“)78. NVOCC jsou v Zákoně o
přepravě definování jako obecní dopravci, kteří (a) neprovozují plavidla, kterými je
poskytována přeprava přes oceán a (b) kteří jsou odesílateli ve vztahu k obecnému
dopravci přes oceán.
Při přepravě nákladu přes moře využijí vlastníci nákladu nejčastěji spediční
společnosti, anebo NVOCC, nikoli přímo obecného dopravce s plavidly VOCC.
Probíhá-li přeprava skrz NVOCC, je postup následovný: dopravce s plavidly vydá tzv.
hlavní konosament NVOCC. Hlavní konosament označuje NVOCC jako odesílatele a
agenta NVOCC, kterému je náklad předán v cílové destinaci, označuje jako příjemce.
NVOCC sám vydá vlastní konosament, tzv. domácí konosament, vlastníkovi nákladu.
Na tomto domácím konosamentu je už uveden pravý odesílatel a příjemce a NVOCC
je ve vztahu k vlastníku nákladu dopravcem. K převzetí nákladu v cílovém přístavu
musí pravý příjemce předložit platný domácí konosament agentovi NVOCC, ten mu
po kontrole konosamentu vydá vydávací dopis (Release Letter).
Odesílatelé (vlastníci nákladu) preferují přepravu prostřednictvím NVOCC ze
dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je, že dopravci s plavidly VOCC účtují
odesílatelům částku za celý kontejner přepravovaného nákladu, bez ohledu na to, zda
je kontejner plně naplněn. NVOCC jsou naopak ochotni dát do jednoho kontejneru
náklad od více vlastníků, a účtují tak pouze za použitý prostor (metr krychlový).
Druhým důvodem je, že mají NVOCC silnější pozici v případném vyjednávání
s dopravci s plavidly, což znamená nižší dopravní poplatky pro vlastníky nákladu.
Konosament je v USA upraven v COGSA, který jej upravuje jako smlouvu o
přepravě zboží. Většina smluvních podmínek podléhá zákonné unifikaci a smluvní
volnost je ponechána pouze při dílčích podmínkách. Dopravci jsou navíc povinni
publikovat jejich konosamenty prostřednictvím Federální námořní komise (Federal
Maritime Commission). Mnozí dopravci však publikují dobrovolně své konosamenty
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online, jelikož soudy aplikují podmínky publikované dopravci a zakotvené v COGSA
i v případech, kdy konosament v papírové podobě nebyl vůbec vydán79.

2.2

Elektronické přepravní dokumenty de lege ferenda
Podstatou právní úpravy elektronických konosamentů je, aby byly zachovány

všechny funkce klasických papírových konosamentů – funkce převodní, funkce
potvrzení o převzetí zboží a funkce smlouvy o přepravě zboží. Elektronický
konosament by měl obsahovat stejné náležitosti, jako jeho papírová podoba80. Řešení
musí být mezinárodně přijatelné a musí reflektovat normy platné pro celé odvětví
(např. požadavky na elektronické podpisy, které jsou již upraveny na úrovni evropské
i v USA).
Poměrně důležitým prvkem je neutralita zprostředkovatele komunikace mezi
jednotlivými účastníky obchodní transakce. Poskytovatel musí být nezúčastněný,
žádný účastník námořní přepravy by neměl mít ke zprostředkovateli užší vztah než
ostatní.
Právně nesmí být dále opomenut ani bankovní průmysl, který tvoří důležitou
část mezinárodního námořního obchodu. Právní úprava by měla být v souladu s eUCP.
Tento požadavek klade nároky i na stranu bankovního průmyslu – banky a bankovní
instituce by měly samy přistoupit k eUCP a umožnit tak výměnu elektronických
originálů místo papírových.
Vedle požadavků právních nesmí právní úprava bránit uspokojení požadavků
ekonomických. Za ekonomické požadavky může být považována cenová dostupnost
– právo by nemělo klást příliš specifické technické požadavky na systém spravující
elektronické konosamenty, dále dostatečná bezpečnost – právo musí dát prostor
k vytvoření bezpečnostních opatření. Systém spravující elektronický konosament by
měl být široce známý a snadno uživatelsky přístupný – jen tak lze pomoci plynulosti
světového námořního obchodování. Je zřejmé, že pokud elektronický systém nebude
použitelný, či o něm nebude nikdo vědět, nebude ani prospěšný.
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2.3

Počátky elektronizace přepravních dokumentů
Zatímco konosament a ostatní přepravní dokumenty v jejich papírové podobě

se vyvíjely stovky let, je třeba si uvědomit, že e-obchod je rozvíjen pouze posledních
pár desetiletí (asi od poloviny 90. let 20. století), s nástupem internetu a globalizace. I
když je vývoj rychlejší, než býval před několika desítkami let, i poslední snahy o
zavedení elektronických konosamentů, o kterých píši v části 2.4 této práce, jsou
vlastně z dlouhodobého hlediska stále prvními krůčky.
Základním pojmem elektronizace obchodování obecně, stojícím na jejím
samotném počátku, je Elektronická výměna dat Electronic Data Interchange („EDI“).
EDI

je:

„obecné

označení

pro

elektronickou

výměnu

standardizovaných

strukturovaných zpráv mezi dvěma nebo více počítačovými aplikacemi dvou
subjektů“81.
EDI je proces dematerializace papírových dokumentů vyvinutý v 70. letech 20.
století, který umožňuje, aby byly papírové dokumenty přenášeny prostřednictvím
počítačové sítě82. Různorodé dokumenty mohou být prostřednictvím EDI dopraveny
během chvilky do různých částí světa. Dokumenty přepravované EDI musí dodržovat
určitý formát, který umožňuje automatické zpracování dat – tj. údaje ze zasílaných
dokumentů již není potřeba ručně přepisovat83. Nevýhodou EDI je, že neexistuje
univerzální standard pro její užívání. OSN vytvořila v roce 1987 mezinárodní standard
United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and
Transport („UN/EDIFACT“), který definoval různé typy dokumentů napříč
odvětvími, s ambicí stát se univerzálním standardem. K tomu nedošlo, i tak je však
tento standard pro EDI nejrozšířenější. V bankovním průmyslu zodpovídá za
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dodržování standardů Society for Worldwide Interbank Financial Communication
(„SWIFT“)84.
EDI odstartovala snahy mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní
námořní výbor Comitè Maritime International („CMI“)85, vytvářet modelová pravidla
pro elektronické transakce, na EDI postavené. O těchto snahách pojednává část 2.3
této práce.
Po nástupu EDI zareagovala i legislativa v některých zemích. Ve Velké
Británii byl například v roce 2000 přijat zákon Electronic Communications Act, který
implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13.
prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Electronic Signature
Directive), upravující náležitosti a použitelnost elektronických podpisů. Tyto normy
umožňují, aby byly dokumenty podepsány elektronicky a aby mohly takto podepsané
dokumenty sloužit jako důkaz v soudním řízení. Také směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních
aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na
vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Electronic Commerce Directive)
má za cíl podpořit důvěru v e-obchodování86. Tato směrnice uložila například více
povinností provozovatelům online obchodů. Právě práce legislativců a posílení jistoty
v elektronické obchodování jsou klíčovými faktory i pro budoucí úspěch
elektronických konosamentů87.
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2.3.1

INCOTERMS

INCOTERMS jsou smluvní doložky vytvářené pravidelně ICC, které mohou
strany učinit součástí svých smluv tím, že ve smlouvě uvedou, že ta se řídí podmínkami
INCOTERMS. INCOTERMS sjednocují praxi mezinárodního obchodního styku.
Závazné jsou (pro strany) až na základě ujednání88.
INCOTERMS vytvořily prostředí pro rozvoj elektronických přepravních
dokumentů již v roce 1990. Podle článku A8 Proof of Delivery, Transport Document
or Equivalent Electronic Message INCOTERMS 1990 mohou být papírové
dokumenty nahrazeny elektronickými zprávami za předpokladu, že s tím strany
souhlasily. Takové zprávy by byly zasílány buďto přímo příjemci, anebo
prostřednictvím třetí strany. Služby tohoto typu poskytuje například systém Bolero89.
Problémem tohoto pravidla byl však nedostatek opory v právní úpravě. Úvodní
ustanovení INCOTERMS 2000 uvádí, že navzdory zvláštní právní povaze
konosamentu je zde předpoklad, že bude konosament nahrazen elektronickými
prostředky.
INCOTERMS 2000 byly s účinností od 1. ledna 2011 nahrazeny
INCOTERMS 2010, které již umožňují používat elektronické dokumenty a doklady,
pokud se na tom strany dohodnou, ale také v těch případech, kdy je to obvyklé.
V těchto pravidlech byl oproti INCOTERMS 2000 definován pojem elektronického
dokladu nebo postupu (electronic record or procedure), tak, že se jedná o soubor
informací ve formě elektronických zpráv, které mohou nahradit odpovídající
dokument v papírové podobě, pokud je to přípustné. V definici dokladu o dodání
(Delivery Document) je přímo stanoveno, že může jít o dopravní dokument v papírové
či elektronické podobě, např. náložný list či konosament90.

2.3.2
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Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu („UNCITRAL“) publikovala
první dokumenty týkající se e-obchodování v polovině 80. let 20. století. Již v roce
1985 vydala komise dokument s názvem Recommendations to Governments and
international organizations concerning the legal value of computer records91, ve
kterém vyzývala vlády a mezinárodní organizace ke zhodnocení, zda jejich zákony a
právní pravidla umožňují, aby elektronické dokumenty byly důkazem v soudním
řízení, aby ruční podpis mohl být v určitých případech nahrazen elektronickým, a
podobně.
K dnešnímu dni (20. listopadu 2018) vydala UNCITRAL tři vzorové zákony
(UNCITRAL Model Law) týkající se elektronického obchodování, jejichž snaha je
unifikovat právní úpravu jednotlivých států v dané oblasti – zákony mají být vzorem
právním řádům92.
Prvním z výše popsaných vzorových zákonů je vzorový zákon UNCITRAL o
elektronickém obchodu z roku 1996, s novým článkem 5 bis přijatým v roce 1998.
Účelem tohoto zákona bylo přijetí nediskriminujících a technologicky neutrálních
zákonů, které nebudou bránit budoucímu technologickému vývoji a elektronizaci
světového obchodu. Rotterdamská pravidla93 byla přijata již plně v souladu s tímto
vzorovým zákonem.
V roce 2001 byl přijat UNCITRAL vzorový zákon o elektronickém podpisu,
který upravil kritéria elektronického podpisu, s cílem zajistit jeho spolehlivost na
úrovni ručního podpisu.
Poslední ze vzorových zákonů UNCITRAL v oblasti elektronického
obchodování byl přijat v roce 2017 a pojednává o něm část 2.4.1 této práce.
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2.3.3

SEADOCS

Projekt SEADOCS je první významnější snahou o dematerializaci
obchodovatelných náložných listů a jejich elektronizaci. SEADOCS není založen na
EDI systému, ale na systému Telex94. Projekt započal v roce 1986 společnou
iniciativou Chase Manhattan Bank a Mezinárodní asociace nezávislých vlastníků
tankerů („INTERTANKO“). Společným cílem bylo vytvoření systému, ve kterém by
bylo možné vydávat konosamenty pro přepravu ropy elektronicky a chránit tak
účastníky ropného průmyslu před podvodným jednáním s papírovými konosamenty.
SEADOCS spočíval ve vytvoření centrálního registru, který řídila společnost
SeaDocs LTD („SeaDocs“). Centrální registr vedený Chase Manhattan Bank měl
zaznamenávat vlastnická práva po dobu přepravy zboží, čímž mělo dojít k ochraně
vlastníků snížením počtu podvodných transakcí s papírovými konosamenty.
Tento systém se bez papírových dokumentů (konosamentů) neobešel zcela.
Proces převozu zboží přes moře podle SEADOCS začal vydáním konosamentu v jeho
klasické papírové formě. Konosament byl však ihned po vydání předán SeaDocs, která
konosament držela pro všechny strany jako agent. Dalším krokem bylo vytvoření
elektronického klíčového kódu, který SeaDocs vydala odesílateli, a ten s ním mohl
nakládat při obchodování konosamentu s další stranou. Předtím, než mohl konosament
obchodovat, musel ale odesílatel elektronickou cestou informovat SeaDocs o svém
záměru konosament prodat. Následně předal odesílatel informaci o elektronickém
klíčovém kódu kupujícímu, který tuto sdělil zase SeaDocs. Jakmile SeaDocs ověřila
správnost získaných informací, zaznamenala v centrálním registru změnu vlastníka
přepravovaného zboží a novému vlastníku byl zaslán elektronicky vygenerovaný
konosament opravňující jej k převzetí zboží od dopravce. Zboží mohlo být
pochopitelně dále obchodováno po dobu přepravy, až do jeho předání příjemci v
přístavišti.
Projekt SEADOCS selhal z praktických i právních důvodů již necelý rok po
jeho vzniku. Jedním z hlavních důvodů selhání byla skutečnost, že kvůli právním
94

Systém umožňující výměnu textových zpráv pomocí zvláštního zařízení – dálnopisu (popř. také

prostřednictvím telefonních linek). Srov. https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xhlavac3.htm
(naposledy viděno dne 20. listopadu 2018).
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problémům s úplnou dematerializací obchodovatelných dokumentů závisel systém
stále na papírových dokumentech. To znamená, že náklady na papírové dokumenty,
které jsou jedním z hlavních důvodů snah o jejich eliminaci, nebyly odstraněny a
celkové náklady byly naopak vyšší, jelikož každá operace byla navíc zatížena
registračním poplatkem SEADOCS95. Druhým závažným důvodem selhání systému
SEADOCS byla nejasnost ohledně odpovědnosti účastníků procesu – kdo byl v jaké
chvíli za zboží zodpovědný. Kvůli této nejasnosti selhával i systém pojištění a
odpovědnost tak nesl de facto po celou dobu přepravy vlastník zboží. Další potíže
přinášely také pochybnosti ohledně bezpečnosti centrálního registru a přístupnosti
informací v něm obsažených státním orgánům zajišťujícím správu daní96. Konečně
zdaru projektu SEADOCS nepřispěl ani fakt, že výhradním držitelem přístupu
k registru byla Chase Manhattan Bank a ostatní banky pochopitelně nechtěly své
konkurenci za služby platit, proto se do něj nezapojily a projekt se neudržel solventní.
Přesto, že projekt krátce po svém vzniku zanikl, byl významným krokem
v elektronizaci přepravních dokumentů a důkazem, že dematerializace přepravních
dokumentů prostřednictvím systému centrálního registru je možná.

2.3.4

Pravidla CMI o elektronických konosamentech

Pravidla CMI o elektronických konosamentech jsou modelovými pravidly,
která mají sloužit k vyrovnání rozdílů v právní úpravě přepravních dokumentů
v jednotlivých zemích, a tím nejen ke zjednodušení systému pravidel vztahujících se
k námořním obchodním transakcím, ale také k umožnění samotné elektronizace
přepravních dokumentů.
Pravidla CMI vznikla v roce 1990 jako reakce na rostoucí podíl EDI
v mezinárodních obchodních transakcích a absenci jejich jednotné právní regulace.
Navazují na a mají být dodatkem k UN/EDIFACT. Protože jsou Pravidla CMI o
elektronických konosamentech založena na EDI systému, je předpokladem pro jejich
použití, že 1. transakce bude provedena za použití EDI technologie; 2. správcem
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elektronických dokumentů bude dopravce působící jako centrální registr a 3.
zúčastněné strany budou s elektronickým dokumentem nakládat prostřednictvím
použití tzv. soukromého klíče (Private Key), který bude využitelný za použití
elektronického podpisu97.
Oproti SEADOCS měly pravidla CMI dvě významné výhody, a to, že
nevyužívaly vlastního centrálního registru (který by byl de facto využíván pouze
jednou bankou), a že již zcela vynechaly papírové dokumenty. CMI pravidla fungují
tak, že pokud je strany inkorporovaly do smlouvy, přiznaly tím elektronickým
konosamentům platnost. Jsou-li pravidla ve smlouvě inkorporována, strany již
nemohou vznést námitku, že konosament nemá papírovou podobu98. Jak již bylo
naznačeno, pravidla nejsou vymahatelná, dokud k nim strany nepřistoupí ve
smlouvě99.
Proces námořní přepravy zboží podle CMI pravidel o elektronických
konosamentech začíná tím, že odesílatel postoupí svůj náklad dopravci a ten mu zašle
tzv. zprávu o převzetí (Receipt Message) na jeho elektronickou adresu. Podle CMI
Pravidla 4(d): „Informace (obsažená ve zprávě o převzetí podle CMI Pravidla 4) …
má stejnou sílu a účinnost, jako by mělo potvrzení o převzetí zboží obsažené
v konosamentu“ 100. Tato zpráva o převzetí musí stejně jako v případě konosamentu
obsahovat (i) jméno odesílatele; (ii) popis zboží včetně jakýchkoli prohlášení a výhrad,
ve stejném rozsahu, v jakém by byly požadovány, pokud by byl vydán papírový
konosament; (iii) datum a místo převzetí zboží; (iv) odkaz na obchodní podmínky
dopravce; a (v) soukromý klíč k využití při následném předávání. Držitel soukromého
klíče je jedinou osobou, která je oprávněna dožadovat se doručení zboží, určit
příjemce, převést vlastnictví a podobně, aby se však stal řádným držitelem
97

BEECHER. op. cit., s. 637.
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screen or as printed out by a computer.“ Dostupné z https://comitemaritime.org/work/rules-forelectronic-billing-of-lading/ (naposledy viděno dne 9. listopadu 2018).
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paper bill of lading.“
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soukromého klíče, musí odesílatel po obdržení zprávy o převzetí od dopravce zaslat
dopravci zprávy potvrzující jeho přijetí.
Na začátku procesu je po splnění podmínek řádným držitelem soukromého
klíče a vlastníkem zboží odesílatel. Pokud chce odesílatel práva ke zboží převést,
informuje o tom elektronicky za použití soukromého klíče dopravce. Po ověření
správnosti zaslaných údajů dopravce odešle zprávu o převzetí budoucímu vlastníku
zboží a pokud ten zašle dopravci zprávu potvrzující přijetí zprávy o převzetí, učiní
dopravce původní soukromý klíč neplatným a vydá nový soukromý klíč novému
vlastníku.
Pravidla CMI o elektronických konosamentech byla dalším významným
krokem k elektronizaci převoditelných přepravních dokumentů, přesto několik
důležitých nedostatků zabránilo jejich širšímu využití.

Jedním z technických

problémů byla praktická nemožnost zjistit přesné datum a místo, kdy a kde dopravce
elektronický konosament vydal. Praktickým problémem dále je, že systém závisí na
kompatibilitě s EDI technologií, kterou ovšem mnozí účastníci mezinárodního
námořního obchodu nedisponují. Ještě významnější problém představovala
nevyvážená odpovědnost dopravců, kdy dopravci zastávali roli centrálního registru,
aniž by se Pravidla CMI o elektronických konosamentech zabývala otázkou
odpovědnosti v případech selhání systému – veškerá odpovědnost by tak mohla
dopadnout na samotné dopravce. Pravidla nadto neupravují ani odpovědnost dopravce
za převzetí zboží, potvrzení zprávy o zamýšleném převodu zboží, předání informace
zamýšlenému novému vlastníku atp. Z tohoto důvodu byla ochota dopravců přistoupit
k Pravidlům CMI o elektronických konosamentech snížená.
Tradiční otázka bezpečnosti činila vrásky obchodníkům, kteří zpochybňovali
kvality soukromého klíče, zejména stran jeho schopnosti řádně převést práva mezi
stranami101. Tento systém také vytvářel nejistotu, neboť dopravci měli povědomí o
každé učiněné transakci a každé osobě, které byla stranou převodu, a na druhé straně,
jak již naznačeno výše, nesli odpovědnost za případné ztráty informací způsobené
například selháním systému. Z právního hlediska byl zcela nevhodně upraven i
způsob, jakým soukromý klíč přešel z původního vlastníka na nového. Zatímco u
tradičního konosamentu je vyžadováno pro přechod práv přímé fyzické předání
101

BURY. op. cit., s. 217.
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konosamentu, podle Pravidel CMI o elektronických konosamentech byl původní
soukromý klíč dokonce ještě před vyhotovením nového soukromého klíče zcela
zničen, což vzbuzovalo další obavy z možných rizik.
Co se týče nepřevoditelných náložných listů, publikovala v roce 1991 CMI
Jednotná pravidla pro neobchodovatelné námořní nákladní listy Uniform Rules for Sea
Waybills, jejichž použití je významně méně problematické102.
Model Pravidel CMI o elektronických konosamentech nebyl úspěšný, byl však
významný pro další vývoj v této oblasti. Jako alternativa k Pravidlům CMI o
elektronických konosamentech vzniknul systém Bolero.

2.3.5

Bolero

Projekt Bolero vzniknul, za podpory Evropské komise a z iniciativy ICC, jako
společný podnik SWIFT a společnosti Through Transport Mutual Insurance
Association Ltd. („TT Club“). Projekt vzešel z komercializace výzkumu zaměřeného
na dematerializaci v mezinárodním obchodu, který byl dotován Evropskou unií103.
Cílem projektu byla dematerializace v celém mezinárodním obchodu, napříč oblastmi
a odvětvími, nikoli pouze v oblasti mezinárodní námořní dopravy. Projekt byl
podporován celou řadou osob zúčastněných na mezinárodním obchodu, včetně
sdružení dopravců, odesílatelů, bank, pojistitelů a telekomunikačních společností a je
velmi zdařilým projektem, kterému se podařilo vyřešit mnohé problémy předchozích
projektů SEADOCS a Pravidel CMI o elektronických konosamentech.
Výzkum dotovaný Evropskou unií založil v roce 1995 společnost Bolero
Association Limited („BAL“). Tato společnost začala sdružovat jako své členy
právnické i fyzické osoby podílející se na mezinárodním obchodu, které byly dosud
nuceny spoléhat na papírové dokumenty. BAL zahrnuje Bolero.net, poskytovatele
vydávajícího Bolero konosamenty. SWIFT a TT Club se do projektu vložily v roce
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1998104, kdy založily společnost Bolero International Limited („BIL“), jejímž cílem
bylo podpořit projekt Bolero a jeho infrastrukturu105.
Bolero je systém založený na principu centrálního registru. Původní
infrastruktura Bolero vznikla vytvořením (i) Bolero Core Messaging Platform
(„BCMP“), neboli základní komunikační platformy, za kterou stála SWIFT; (ii)
Bolero Title Registry („BTR“), registru zaznamenávajícího právní titul ke zboží, který
vzniknul podle smlouvy s BAL; a (iii) Bolero Rulebook, knihy pravidel ve formě
smlouvy závazné pro všechny členy a uživatele Bolero106 mezi sebou a mezi BAL a
každým uživatelem zvlášť107.
Proces přepravy za použití systému Bolero začíná tím, že se daný subjekt
připojí k BAL. BAL v transakci vystupuje jako agent zprostředkující vstup ke
smlouvě, která se řídí Bolero Rulebook. Členové BAL přistoupením ke smlouvě
souhlasí, že elektronické zprávy Bolero mají stejnou právní sílu jako dokumenty
papírové. Rulebook podléhá anglickému právu a stejně tak případné spory podléhají
jurisdikci anglických soudů. Je tak zvolen jeden právní režim, což stranám dává jistotu,
že v případě sporu nebude docházet ke konfliktům ohledně rozhodného práva.
V roce 1999 se stal systém Bolero plně funkčním. Nyní funguje na základě
dvou registrů zmíněných již výše, a to BCMP zajišťujícím elektronickou komunikaci
mezi uživateli a BTR zaznamenávajícím vlastnictví zboží.
BCMP je registr patřící Bolero.net, který vlastní BAL. BCMP je prostředníkem,
nezávislou autoritou, která zprostředkovává zprávy mezi uživateli s důrazem na
spolehlivost, autenticitu a bezpečnost, za použití pokročilých kryptografických
technik, jako je šifrování a elektronický podpis. Na rozdíl od modelu CMI BCMP
opatřuje zprávy datem a časem, kdy byly odeslány či přijaty, čímž se vyřešil problém
ohledně časové nejistoty. Podařilo se zde naplnit dvě základní funkce konosamentu, a
to funkci potvrzení o převzetí zboží a funkci smlouvy o přepravě zboží108.
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Třetí a nejproblematičtější funkcí papírových konosamentů, který by měla být
naplněna i u jejich elektronické podoby, je funkce právního titulu ke zboží. Řešením
Bolero je BTR spolu s Rulebook. BTR je v procesu tzv. Trusted Third Party, tedy
důvěrnou třetí stranou. Bolero Rulebook je právním rámcem obchodování
s konosamenty. Rulebook uvádí, že podle principů anglického common law držby pro
jiného (attornment109) a novace (novation110) lze převádět práva a povinnosti mezi
členy Bolero prostřednictvím systému registrů a BBL. Novace je podle Bolero způsob,
jakým odesílatel převádí práva ze smlouvy na příjemce111. Elektronický klíč Bolero
disponuje právním režimem papírového konosamentu upraveného mezinárodními
dokumenty, na rozdíl od papírové podoby však elektronickým klíčem Boleru
disponuje vždy pouze jedna osoba. Právně je situace vyřešena tak, že odesílatel je
z původní smlouvy mezi odesílatelem a dopravcem odstraněn a stranou původní
smlouvy se stává příjemce zboží, na kterého tak přechází odesílatelova práva a
povinnosti.
Samotná přeprava podle systému Bolero začíná vytvořením konosamentu
Bolero – Bolero Bill of Lading („BBL“). Konosament je odesílateli doručen
prostřednictvím BCMP. BCMP ověřuje, zda jsou strany členy BAL a pokud je vše
v pořádku, je BBL zaslán odesílateli a potvrzení o převzetí zboží je zasláno dopravci.
Zároveň je informace o vydání BBL odesílateli zaznamenána do BTR. V případě
převodu jsou do BTR zaznamenávány informace o novém držiteli BBL.
Podle tvůrců Bolero je tento systém také plně kompatibilní s eUCP112. Dle
některých autorů je však toto tvrzení spíše snahou získat mezi své členy banky a
bankovní instituce113. Banky se i tak k projektu nepřipojily, jelikož zajištění ve
prospěch banky nemohlo být vzhledem k uzavřenosti BTR zaznamenáno ve veřejném
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rejstříku, což znamenalo pro banky komplikace v dokazování jejich práv včetně
případné věřitelské priority.
Přes svou kvalitu se ani systému Bolero nepodařilo elektronizovat mezinárodní
námořní obchod. Stejně jako u předcházejících projektů (zejm. SEADOCS a CMI
modelu) nedošlo k podpoře projektu ze strany větších námořních společností a
bankovních institucí. Za selhání částečně může i skutečnost, že většina mezinárodních
dohod považuje papírový konosament za právní titul ke zboží114 a tuto funkci měly
systémy problém

naplnit.

Bolero mělo snahu tento nedostatek

nahradit

prostřednictvím Rulebook, faktem však je, že bez opory v mezinárodním zakotvení či
relevantní národní legislativě nebylo možno dopředu garantovat, že soudy budou brát
na Rulebook jakýkoli zřetel. Konečně největším problémem pro banky a jiné
společnosti bylo vyloučení elektronických transakcí z pojištění Mezinárodní skupinou
P&I klubů International Group of P&I Clubs115.

2.3.6

Shrnutí

První snahy o elektronizaci ukázaly, že elektronizace přepravních dokumentů
by byla pravděpodobně možná za použití centrálního registru, který bude
zaznamenávat změny ve vlastnických právech ke zboží. Největšími potížemi
prvotních snah o elektronizaci z komerčního hlediska byla neschopnost přilákat
k užívání dostatečné množství uživatelů, zejména bank. Z právního hlediska neobstály
systémy v naplnění požadavku funkce právního titulu ke zboží, jelikož současný
právní rámec neumožňuje řádný převod práv prostřednictvím elektronických
prostředků. Třetí z největších potížích byla otázka bezpečnosti a nedostatek norem,
které by upravovaly případy selhání centrálního registru a odpovědnosti za ně. Dílčí
jsou otázky technického charakteru, jako zajištění, že systém bude způsobilý
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přes

oceány.

Viz

identifikovat, kdy byl konosament vydán a že tato identifikace bude mít důkazní sílu
napříč různými jurisdikcemi.
Neschopnost nalákat uživatele elektronických systémů měla různé příčiny. Pro
banky představuje největší problém nemožnost zajistit zboží a nedostatek právního
rámce, který by garantoval bezpečnost elektronických transakcí. Jak už bylo uvedeno
v této práci výše, elektronická platforma by měla naplňovat požadavky eUCP pro
financování. Z tohoto pohledu byl nejpovedenější prvotní snahou systém Bolero, který
na rozdíl od SEADOCS a modelu CMI měl snahu požadavky eUCP naplnit.
Bezpečnost je důležitým kritériem pro každého, kdo o elektrickém
obchodování uvažuje. Ostatně sami jsme museli překonat počáteční nedůvěru
v internetové obchodování – otázky jako „co když zboží nedorazí“, „co když je to
podvod“ si pokládal kdysi každý z nás a dnes si jen málokdo odřekne pohodlí
nakupování z domova. Ukazuje se, že elektronické obchodování je bezpečnější než
obchodování s papírovými dokumenty, v některých oblastech však nadále přetrvávají
psychologické překážky.

2.4

Poslední vývoj v oblasti elektronizace přepravních dokumentů
2.4.1 Vzorový zákon UNCITRAL 2017
Dne 13. července 2017 došlo k přijetí vzorového zákona UNCITRAL o

elektronických převoditelných instrumentech. Tento vzorový zákon má za cíl uvést
použití elektronických převoditelných dokumentů do souladu s právem a stanovit
základní pravidla jejich použití v mezinárodním obchodním styku. Zákon je založen
na principech technické neutrality (tj. přípustnost jakéhokoli technického řešení),
funkční rovnocennosti (funkční rovnocennost elektronické, písemné i jiné formy
dokumentu) a nediskriminace na základě původu.
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Článek 1 odst. 2 vzorového zákona vylučuje z jeho působnosti cenné papíry,
jako jsou akcie a jiné investiční cenné papíry. Komentář116 k tomuto ustanovení
upřesňuje, že důvodem k této exkluzi je právní, technologická a ekonomická
nepřipravenost a nedostatek ověřených řešení.
Tento zákon pojednává o převoditelných elektronických dokumentech tak, že:
„(M)odelový zákon chápe převoditelné instrumenty … jako dokumenty, jejichž držitel
je oprávněn nárokovat splnění určitého závazku uvedeného v dokumentu a zároveň je
oprávněn převést toto právo formou převodu takového dokumentu“117. Definice
odpovídá převoditelným konosamentům. Zároveň jsou stanoveny základní požadavky,
které musí elektronický dokument naplňovat, aby měl stejnou povahu jako papírový
dokument a bylo jej tak možné akceptovat v mezinárodním obchodu. Těmito
požadavky jsou: a) písemná forma; b) podpis; c) jedinečnost; a d) držba (tj. musí být
možnost v každém okamžiku jednoznačně identifikovat, kdo dokument drží).
Vzorový zákon je příliš čerstvý, proto jeho kvalitu a přínos nelze zhodnotit. Už
nyní však lze podotknout, že díky specifickým úpravám cenných papírů v různých
jurisdikcích bude obtížné tento zákon do některých právních řádů implementovat.

2.4.2

Doložka BIMCO o elektronických konosamentech ke vzoru NYPE

Baltská a mezinárodní námořní rada The Baltic and International Maritime
Council („BIMCO“) je největší mezinárodní lodní asociací se sídlem v Kodani,
s přibližně 2000 členy ve více než 120 zemích, jejíž členy tvoří vlastníci lodí,

116

Výklad ke vzorovému zákonu UNCITRAL o elektronických převoditelných instrumentech,

dostupný z: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/MLETR_ebook.pdf (naposledy viděno
dne 21. listopadu 2018), str. 23.
117

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-

obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/uncitral-e-commerce/verejna-konzultace-kmoznosti-zavedeni-elektronickeho-ekvivalentu-cenneho-papiru--ktery-neni-investicnim-nastrojem-234448/ (naposledy viděno dne 22. listopadu 2018).
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operátoři, manažeři, makléři a agenti118. BIMCO se zaměřuje na informování o
námořní dopravě a ochranu osob účastnících se námořní dopravy, zejména dopravců.
V oblasti dokumentů upravujících námořní dopravu vydává BIMCO vzory
(např. konosamenty, Charter Party). Kromě toho využívá BIMCO New York Produce
Exchange („NYPE“) vzor119, do něhož byla BIMCO v říjnu 2015 přidána doložka o
elektronických konosamentech. Podle této doložky mají mít elektronické
konosamenty a neobchodovatelné námořní nákladní listy stejnou účinnost, jako jejich
papírové podoby. Za účelem vydávání elektronických nákladních listů by podle
doložky BIMCO měly nájemci lodí (odesílatelé zboží) přistoupit k některému
z elektronických systémů, podmínkou však je, že jej schvaluje Mezinárodní skupina
P&I klubů. Náklady s tím spojené nesou nájemci lodí (odesílatelé zboží) a ti také nesou
případnou další odpovědnost, kterou by mohlo používání elektronických systémů
přinést (s výjimkou případu, kdy škoda nevznikne z nedbalosti vlastníka lodi).
Podle BIMCO jsou konosamenty v elektronické formě navrženy tak, aby
replikovaly účely a procesy papírových konosamentů, nicméně na žádost stran by mělo
být možno elektronické konosamenty kdykoli v procesu přepravy vyměnit za
papírové120. Jedná se pouze o doložku k pravidlům, nikoli o celý samostatný systém,
proto i zde lze narazit na problémy předchozích snah popsané v části 2.3 „Počátky
elektronizace přepravních dokumentů“ této práce. Požadavek možnosti výměny
elektronických dokumentů za papírové je rovněž problematický. Např. v rámci
systému Bolero taková výměna byla možná, nikoli však již změna z papírové formy
zpět na elektronickou či přechod z původně papírových dokumentů na elektronické.
Je vhodné uvést, že doložka BIMCO se uplatní zejména u přepravy nebaleného
velkoobjemového zboží, kdy si odesílatel pronajímá celé plavidlo prostřednictvím

118

Jak je uvedeno na webových stránkách https://www.bimco.org/about-us-and-our-members:

„BIMCO is the world’s largest international shipping association, with around 2,000 members in more
than 120 countries. Our global membership includes shipowners, operators, managers, brokers and
agents“, (naposledy viděno dne 11. listopadu 2018).
119

NYPE je síť prodejců produktů a komodit, která vznikla v roce 1861. Tato síť sloužila k výměně

produkce v New Yorku. Svého času se jednalo o New Yorskou společnost s nejvyšším počtem
akcionářů. NYPE vytvořila vzor Charter Party (the „NYPE Form“), jenž je využíván dodnes.
120

BURY. op. cit., s. 225.
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smlouvy o provozu dopravního prostředku, jelikož NYPE vzor je Charter Party, podle
některých autorů by však mohl inspirovat i další účastníky námořního obchodování121.

2.4.3

Krytí skupinou pojistitelů P&I

V předchozích kapitolách byly popisovány problémy související s nedůvěrou
pojistitelů v transakce používající elektronické přepravní dokumenty (resp.
elektronické převoditelné přepravní dokumenty). Až do roku 2010 neuznávala
Mezinárodní skupina P&I klubů žádnou z existujících elektronických platforem a
transakcím členové skupiny odmítli poskytovat pojištění, což bylo také jednou z příčin
neúspěchu prvotních snah o elektronizaci. V únoru 2010 zahrnula skupina P&I klubů
do svého krytí systém essDOCS, který je popsán v části 2.4.4 této práce, a platformu
Bolero, popsanou v části 2.3.5. Od roku 2015 je skupinou P&I klubů kryt i E-Title
systém122.
Skupina P&I klubů vyžaduje, aby jí schválené systémy naplňovaly všechny tři
základní funkce konosamentu (funkce smlouvy o přepravě zboží, potvrzení o převzetí
zboží a funkce převodní), jak požadují také mezinárodní úmluvy.

2.4.4

EssDOCS systém

EssDOCS je systém založený na centrálním registru. Obdobně jako Bolero
funguje EssDOCS jako mnohostranná smlouva a osoby, které se ke smlouvě přidají
jako její strany, přiznávají elektronickým přepravním dokumentům stejnou účinnost,
jako mají jejich papírové ekvivalenty. EssDOCS sdružuje v současnosti více než
39.000 uživatelů, mezi nimiž jsou společnosti jako Bank of America, Repsol, Lukoil

121

MANAADIAR, H. Is There a Future for Electronic Bill of Lading..?? SHIPPING & FREIGHT

RESOURCE, 2016. Dostupné z http://shippingandfreightresource.com/is-there-a-future-for-electronicbill-of-lading/ (naposledy viděno dne 11. listopadu 2018).
122

Tento systém funguje obdobně jako systém EssDOCS. Vzhledem k tomu že systém nepřinesl oproti

dále popisovaným žádnou inovaci a je dosud zanedbatelný oproti EssDOCS, není o něm v této práci
více pojednáváno.
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Oil Company, China Construction Bank, Bank of China, UniCredit Bank, Amsterdam
Trade Bank, Cargill a další123. Systém je používán v 203 zemích po celém světě.
Jak už je zmíněno výše, EssDOCS funguje obdobně jako Bolero a také má být
funkčním a právním ekvivalentem papírových konosamentů124. Uživatelé, kteří chtějí
služeb EssDOCS využít, nejprve vstoupí do Databridge Development Group
(„DDG“). Vstupem do DDG uživatelé souhlasí, že budou vázáni sadou pravidel
Databridge Services & Users Agreement („DSUA“)125 (stejně jako jsou uživatelé
Bolero vázáni Rulebook). Uživatelé EssDOCS mohou elektronicky obchodovat pouze
s ostatními uživateli EssDOCS a komunikují prostřednictvím tohoto systému.
Centrálním registrem, do kterého se zaznamenávají převody zboží, je platforma
CargoDocs. Z tohoto registru si uživatelé systému vygenerují konosament, který
vypadá stejně, jako by vypadala jeho papírová podoba126. Podle referencí, které
EssDOCS uvádí, je použití jejich konosamentu snadnější, než online nakupování127.
Systém CargoDocs Document Exchange („CargoDocs DocEx“) je jednoduše
dosažitelný prostřednictvím webového prohlížeče či jakéhokoli zařízení umožňujícího
přístup k internetu. Konosamentem, který je označen jako ORIGINÁL, může
v jednom čase disponovat vždy pouze jedna osoba, ale tato může jakékoli straně zaslat
kopii elektronického konosamentu označenou jako KOPIE.
Kromě konosamentu si mohou uživatelé nahrát na systém další dokumenty,
které jsou zapotřebí k transakci, například pro účely dokumentárního akreditivu.
Cílem je celý proces co nejvíce zjednodušit a uživatelsky zpřístupnit.

123
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Zdroj: https://www.essdocs.com/network/customers (naposledy viděno dne 12. listopadu 2018).
„A CargoDocs eB/L is the legal and functional equivalent of a paper Bill of Lading“. Z

https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-bills-of-lading (naposledy viděno dne
12. listopadu 2018).
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Zdroj: https://www.essdocs.com/capabilities/users-agreement-dsua (naposledy viděno dne 12.

listopadu 2018).
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https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-bills-of-lading (naposledy viděno dne
12. listopadu 2018).
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2.4.5

ACE Portál

Snahou o elektronizaci, která od ostatních vybočuje způsobem svého vzniku i
celkovou konstrukcí, je Automatizované komerční prostředí Automated Commercial
Environment („ACE“) Portal128. Tento systém byl vyvíjen Úřadem celním a na
ochranu hranic USA U.S. Customs and Border Protection („CBP“). Oproti
předchozím systémům nebyl ACE Portál vyvíjen za účelem vytvoření mezinárodního
systému pro obchodování s elektronickými konosamenty, ale výhradně jako řešení
problematiky elektronických konosamentů pro potřeby USA – aby mohl být import
zboží do USA usnadněn prostřednictvím elektronizace. Tato skutečnost je znatelná již
z veřejnoprávního charakteru subjektu, který se o vývoj systému zasadil. ACE Portál
měl být po jeho dokončení povinný pro všechny mezinárodní dopravce, včetně
plavidel, železnic, nákladní dopravy, i leteckých společností.
Systém ACE Portál se vyvinul z Automatizovaného komerčního systému
Automated Commercial System, který byl používán od roku 1984 pro bezpapírové
proclení zboží a fungoval skrz rozhraní EDI. Jiné úřady USA jako Food and Drug
Administration či U. S. Department of Agriculture vyžadovaly stále papírové
dokumenty, jedním z cílů však bylo, aby elektronické rozhraní ACE sdružovalo
veškeré dovozní formality vůči všem úřadům USA, k čemuž došlo v roce 2002129
přijetím Obchodního zákona130 a Zákona o bezpečnosti námořní dopravy131. Přijetí
zákonů bylo ovlivněno útoky 11. září a zvýšenou opatrností USA.
Dovoz do USA a jeho celní kontrola jsou prováděny předložením tzv.
plavidlových manifestů. Tyto manifesty, dříve papírové, dnes vyplňovány povinně
elektronicky, obsahují informace o nákladu, včetně veškerých informací, které jsou
uvedeny na konosamentech. Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti a snížení podvodných
jednání ohledně cel, neboť americké úřady mají přístup k více dokumentům najednou,

128
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stránek
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srov.

https://www.cbp.gov/trade/automated/getting-started/portal-introduction (naposledy viděno dne 12.
listopadu 2018). Používáno je také označení „ACE System“, viz ZAVADILOVÁ. op. cit., s. 104 anebo
„ACE Window“ – viz BURY. op. cit., s. 230.
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což jim umožňuje dovozce lépe kontrolovat (např. podvodně uvedenou nižší cenu
nákladu za účelem výpočtu nižšího cla mohou poznat podle výše sjednaného
pojištění). Další výhodou je, že nyní manifesty vyplňují samotní dopravci, kteří jsou
více motivováni uvádět přesné informace, neboť za nesprávně uvedené informace jim
mohou být uděleny sankce.
Nejvýznamnější změnou, kterou přinesly elektronické manifesty, je povinnost
dodat elektronicky informace z manifestu ještě 24 hodin před vyplutím plavidla ze
zahraničního přístavu. Pokud by CBP během těchto 24 zjistilo nesrovnalosti, může
informovat dopravce o tom, že ten nemůže vyplout. Poté je vyplutí plavidla
zapovězeno buďto trvale, anebo do nápravy manifestu, tak, aby došlo k uspokojení
CBP. Tímto krokem dochází k opomenutí jedné z hlavních výhod elektronizace,
kterou mělo být zamezení prodlévání naložených lodí v přístavu, nicméně USA se
zaměřuje zejména na bezpečnost a boj proti terorismu.
ACE Portál se zdá být platformou, která by mohla být kompatibilní
s elektronickými

konosamenty,

včetně

zachování

všech

funkcí

klasického

konosamentu. K zajištění této kompatibility by však ACE Portál musel být uzpůsoben.
Předně by měly mít přístup ke shromažďovaným informacím i další osoby zúčastněné
na přepravě. Kromě dopravce a celní agentury by měly mít přístup k informacím,
ovšem pouze k těm, které jsou pro ně relevantní, například banky, pojišťovací
společnosti, či příjemci. Dále by měl ACE umožňovat zadržení zboží, například
různým vládním agenturám v těch případech, kdy bude plavidlo, jehož vyplutí CBP
zakázal, zachyceno na území USA. Zadržet náklad by však měly mít možnost všechny
osoby, které mají na přepravě zájem a jsou jako takové v manifestu uvedeny. „Pokud
některý z oprávněných subjektů své právo na zadržení zboží uplatní, zboží nebude
uvolněno a doručeno, dokud tento subjekt zadržovací úkon neodvolá“132. Tím by došlo
k naplnění převodní funkce konosamentu, neboť náklad by nemohl být zadržen, dokud
ho předchozí „zadržující“ neuvolní – v praxi by tak odesílatel zadržovací úkon odvolal
po obdržení platby a náklad by mohl být zadržen příjemcem, resp. novým vlastníkem.
Systém by měl také zajistit anonymitu předchozím vlastníkům v řetězci133. Funkce
potvrzení o převzetí nákladu by byla rovněž naplněna, neboť dopravci odesílají ACE

132

ZAVADILOVÁ. op. cit., s. 107.
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manifest až ve chvíli, kdy je náklad naložen a připraven k vyplutí. Smlouva o přepravě
zboží již podle některých rozhodnutí amerických soudů134 nemusí být přímo součástí
konosamentu, ale postačí, pokud je publikována v sazebníku dopravce a na jeho
webové stránce.
D. Bury popisuje ve svém článku Electronic Bills of Lading: A Never-Ending
Story z roku 2016 pět hlavních výhod přizpůsobení ACE na elektronické
konosamenty135. První výhodou je, že rozšířením přístupu k ACE by měly okamžitý
přístup k relevantním dokumentům všechny zúčastněné strany. Zrychlením pohybu
přepravních dokumentů by došlo ke snížení nákladů na poplatky za demuráž a
k eliminaci odpovědnosti dopravce za pozdní vykládku zboží. Zadruhé, protože
bezpečnost ACE je prioritou CBP, resp. USA, bylo by možno spolehnout se na
vysokou míru zabezpečení systému. Zatřetí, více zabezpečení je zajištěno také ve
prospěch držitelů vlastnického podílu na nákladu, jelikož tento náklad nesmí být
vydán, dokud původní držitel neodvolá zadržovací úkon. Náklad by tak nemohl být
vydán proti padělanému konosamentu, jako je tomu v systému papírových
konosamentů. Začtvrté, bankám by ACE Portál pomohl zrychlit proces poskytování
akreditivů, jelikož by měly ihned přístup ke všem potřebným dokumentům. Banky by
dokonce mohly kontrolovat dokumenty s větší přesností, protože by přímo mohly
porovnat manifest a akreditiv v digitální podobě. A konečně, benefitovat by mohl i
CBP, uložením poplatků za použití systému. Vzhledem k současným enormním
nákladům na papírovou proceduru, menší poplatek za použití systému by byl jistě
přijatelný pro většinu účastníků námořní přepravy136.
Jak je vidno, výhod rozšíření ACE Portálu na ostatní účastníky procesu
námořní přepravy je celá řada. Vedle těchto výhod existují i překážky, které brání ACE
v rozvoji, počínaje skutečností, že CBP jako státní instituce není nejrychlejší
v inovování a zavádění nových systémů. Problémem, který se dále nabízí, je také fakt,
že systém je použitelný pouze na dovoz do USA. Na konferenci Světové celní
134

Viz část 2.5 této práce.
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Beecher, S. ve svém článku Can the electronic bill of lading go paperless z roku 2006.
136

Jelikož systém ACE je již v provozu, neměl by být poplatek za přistoupení k systému vysoký. Nabízí

se například možnost jednorázového poplatku spojeného s kontrolou elektronického konosamentu
s poplatky „per B/L“.
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organizace World Customs Organization dne 23. června 2006 v Bruselu souhlasilo
vice než 100 účastnících se zemí s dokumentem s názvem Rámec standardů sloužících
k zabezpečení a usnadnění světového obchodu (Framework of Standards to Secure
and Facilitate Global Trade), podle kterého mají země zavést požadavky na manifest
podobné těm, které jsou zavedeny v ACE. Některé země jsou tak již v procesu
zavádění podobných systémů137.

2.4.6 Blockchain technologie
Podle zastánců použití blockchain technologie k elektronizaci přepravních
dokumentů je potřeba oprostit se od konceptu papírových a elektronických
konosamentů, resp. přepravních dokumentů, a vytvořit zcela novou technologii, která
změní proces námořního obchodování.
Oproti systémům popsaným v předchozích částech práce138, blockchain
technologie nevyžaduje vytvoření centrálního registru a data potřebná k transakcím
jsou ukládána decentralizovaně. Blockchain je „ve své podstatě databázovým
systémem sui generis dokumentujícím veškeré transakce s tokeny“139. Jsou rozlišovány
dva typy transakcí: transakce neoprávněné a transakce oprávněné.
Neoprávněné transakce by se daly nazývat transakcemi laickými. Jedná se o
transakce, které jsou otevřené široké veřejnosti a které probíhají na nezávislé
internetové síti140. Každá transakce je s bezprostředně předcházející transakcí
kryptograficky spojena, a tak je vytvářen řetězec transakcí. Tento proces zabezpečuje,
že řetězec nebude pozměněn.

137

Např. Austrálie (Integrated System australského úřadu Australian Customs and Border Protection

Service), Kanada (Advance Commercial Information kanadského úřadu Canada Border Services
Agency), Velká Británie, Švédsko.
138

Viz část 2.3 a části 2.4.1 až 2.4.5 této práce.

139

DĚDIČ, J., ŠOVAR, J., MIKULA, O. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO)

tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy 15-16/2018, s. 554. Poznámka pod čarou č. 1.
140

„Unpermissioned blockchain transactions exist on an independent network that is completely open

to, and validated by, any interested party with an internet connection“. BURY. op. cit., s. 235.
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Oprávněné transakce jsou vedeny na uzavřené síti, které jsou vytvořeny
speciálně pro finanční průmysl. K síti mají přístup pouze specifičtí uživatelé jako
banky a povolení jedinci, což poskytuje bankám bezpečnost a přehled o tom, kdo na
síť vstupuje. Transakce jsou ověřovány z hlediska pravosti pomocí tzv. konsenzu, což
je proces, kdy k provedení transakce musí nastat shoda u většiny účastníků sítě.
Transakce jsou zaznamenány na počítačích u všech uživatelů a není je možné
zpětně měnit, jelikož transakce probíhají v datových (a chain of blocks) a časových
(block time) intervalech, proto je těžké je falzifikovat.
Potenciálu blockchain technologií si všímají i celosvětoví komerční giganti,
jako například MasterCard. Tato společnost vynalezla systém, který může pomocí
blockchain technologie efektivněji provádět transakce mezi podniky ve velkém
podnikovém prostředí141. O potenciálu blockchain k využití při různých druzích
námořní přepravy je pojednáváno také ve zprávě UNCTAD o námořní přepravě142
z roku 2018.
Jednou z nejvýraznějších

snah

v prosazování

blockchain

technologie

v mezinárodním obchodu je start-up Wave, který byl podpořen i Barclays Corporate
Bank. Podle zakladatele tohoto projektu, G. Ruschina, je blockchain technologie velmi
dobrým řešením současných problémů mezinárodního obchodu, neboť tato platforma
může centralizovat práci dopravce, banky i zákazníka143. Jak G. Rushin popisuje,
proces přepravy pomocí papírového konosamentu je také řetězcem převodů
konosamentu, kdy ten je nejdřív vydán vývozci, poté zaslán bance a ta jej po kontrole
zasílá příjemci144. Tento proces může podle zakladatele Wave jednoduše nahradit
141

Zdroj: https://arbolet.net/clanek/7880-blockchain-muze-zjednodusit-transakce (naposledy viděno

dne 13. listopadu 2018).
142

UNCTAD

review

on

maritime

transport

2018.

Dostupné

z:

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf (naposledy viděno dne 21. listopadu 2018).
S. 87.
143

„Blockchain is a very good solution to eliminate the pain in the international trade, because you

have an industry that combines all industries, because all industries are either importers or exporters
at some level. You have the carrier, the bank and the customer and it’s hard to find one centralized
entity everyone can work with“. Autorem výroku je G. Rushin. IN RIZZO, P. Wave Brings Blockchain
Trade Finance Trial to Barclays. Coindesk, 2015. Zdroj: https://www.coindesk.com/wave-blockchaintrade-finance-barclays (naposledy viděno dne 13. listopadu 2018).
144

RIZZO. op. cit.
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blockchain technologie, která zajistí i vyšší rychlost a bezpečnost celého procesu a
snížení nákladů. Dokument lze s pomocí blockchain „posílat“ jednotlivým aktérům, a
pokud jde o převod vlastnictví, zveřejní odesílatel na blockchain transakci, kterou
převede dokument spolu s právním titulem.
Výhodou, která by měla blockchain technologii vyvýšit nad jakýkoli jiný
systém, je schopnost automatizovat smluvní povinnosti a případně klíčové ustanovení
samostatně provést. Například pokud by bylo technologie použito k synchronizaci
záznamů v mezinárodní námořní dopravě, vlastnictví zboží by bylo automaticky
změněno po zaznamenání platby kupujícího prodávajícímu.
Stejně jako u předchozích systémů, největším kamenem úrazu blockchain
technologie je právní nejistota a také obava z nebezpečí napadení blockchain
platformy hackery. Potenciál blockchain technologií v mezinárodním obchodu zůstává
nicméně obrovský.

2.5

Některá soudní rozhodnutí týkající se elektronických konosamentů
Případů, ve kterých soudy rozhodovaly ve sporu ohledně elektronizace

dokumentů dosud není známo mnoho. Díky několika významným rozhodnutím soudů
USA a Anglie si však můžeme udělat představu o tom, jak budou možná soudy
v budoucnu v těchto věcech rozhodovat.
Na úvod je třeba říci, že právo USA jde obecně elektronizaci vstříc. COGSA i
FBLA, jako zákony upravující námořní přepravu, upravují konosament, ale
nestanovují, v jaké formě má být vydán. Proto je jenom pochopitelné, že i soudy USA
jsou elektronizaci nakloněny. Federální okresní soud pro jižní okres New Yorku
v rozhodnutí v případu Delphi-Delco Elec. Sys. v. M/V Nedlloyd Europa dospěl
k závěru, že pokud byly podmínky konosamentu uvedeny na webové stránce a jinak
dostupné odesílateli, založily tyto dokumenty důkaz o tom, že byla uzavřena smlouva
o přepravě zboží mezi odesílatelem a dopravcem145. Toto rozhodnutí je významné,
protože zakládá precedent, že smlouva o přepravě nemusí být vůbec v konosamentu

145

Dostupné z http://cabfinancial.com/articles/delphi-delco-v-mv-nedlloyd/ (naposledy viděno dne 21.

listopadu 2018).
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obsažena, resp. stačí odkaz na webové stránky. Zároveň soud v tomto rozhodnutí
potvrdil

platnost

nepřevoditelných

elektronických

přepravních

dokumentů.

Rozhodnutí bylo založeno na předcházejícím rozhodnutí odvolacího soudu pro sedmý
obvod v případu Sea-Land Services., Inc. v. Pepper Source, kdy soud rozhodnul, že
elektronická podoba dokumentů je obecně vzato přípustná. Obě tato rozhodnutí se
však týkala nepřevoditelných elektronických dokumentů, nikoli převoditelných.
Nejvyšší soud USA se dosud také vyjadřoval pouze k elektronické podobě
dokumentu obecně, kterou připustil, když v roce 2005 rozhodnul, že termín
„dokument“ zahrnuje jeho různé formy146. V otázce elektronizace převoditelných
přepravních dokumentů se však stále na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA čeká.
Ve významném případu z Anglie, Glencore International AG v. MSC
Mediterranean Shipping Company, bylo v roce 2015 rozhodnuto v neprospěch
elektronického formátu přepravních dokumentů. Vyšlo tak najevo, že anglické soudy
v některých případech stále nepovažují elektronické přepravní dokumenty za právní
ekvivalent papírových konosamentů147.

2.6

Elektronizace konosamentu v českém právním řádu
V českém právním řádu je konosament cenným papírem148. Podle definice

obsažené v § 514 občanského zákoníku149 je cenný papír listina, se kterou je právo
spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny
uplatnit ani převést. Listina nepochybně nemusí být pouze papírem, jedná se však o
hmotný substrát, který zachycuje podstatné náležitosti cenného papíru a ve kterém je
inkorporováno dané právo. „Podstata je v tom, že právo je v listině inkorporováno,
klade se tedy důraz na spojení práva s listinou; v tom je základní povaha cenného
papíru. Zároveň je vyjádřena kvalita tohoto spojení: bez listiny nelze toto právo ani
uplatnit, ani převést. V tom je podstata rozdílu mezi cennými papíry a jinými

146

Rozhodnutí odvolacího soudu pro pátý obvod v případu Arthur Andersen LLP. v. United States.

147

Srov. BURY. op. cit., s. 228.

148

Viz část 1.3.2 této práce.

149

Zákon č. 89/2012 Sb.
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listinami“150. Zaknihované cenné papíry jsou upraveny v ust. § 525 občanského
zákoníku, ty však nejsou cennými papíry, ale jejich náhradou zápisem do příslušné
evidence.
Podle ust. § 526 občanského zákoníku je písemná forma zachována i při
právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Ust. § 3026 občanského
zákoníku doplňuje, že nevylučuje-li to povaha písemnosti, platí ustanovení
občanského zákoníku o listině obdobně i pro jinou písemnost bez zřetele na její
podobu. Vzhledem ke zvláštní povaze cenného papíru se však na ně tato ustanovení
neuplatní a povinnost zachování listinné podoby cenného papíru zůstává.
Výše uvedený závěr je podpořen také zákonem o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů151, který upravuje převod listinných dokumentů do
elektronické formy. Tento zákon ve svém ust. § 24 odst. 4 písm. b) možnost konverze
cenných papírů na elektronickou podobu přímo vylučuje.
Jelikož cenný papír nemůže mít podle českého právního řádu elektronickou
formu, nemůže mít elektronickou formu ani náložný list, resp. konosament.
V návaznosti na přijetí Vzorového zákonu UNCITRAL o elektronických
převoditelných záznamech152 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchod v lednu 2018
materiál s názvem Veřejná konzultace k možnosti zavedení elektronického
ekvivalentu cenného papíru, který není investičním nástrojem153. Podle tohoto
konzultačního materiálu není možno Vzorový zákon UNCITRAL z roku 2017 do
českého právního řádu inkorporovat právě z důvodu, že český právní řád neumožňuje
elektronickou podobu cenných papírů.
Domnívám se, že vhodným řešením by bylo přijetí zvláštního zákona, který by
v českém právním řádu zakotvil možnost elektronizace cenných papírů – přepravních

150

Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.

151

Zákon č. 300/2008 Sb.

152

Viz část 1.52.4.1 této práce.

153

Dostupné

z:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-

obchod/uncitral/uncitral-e-commerce/verejna-konzultace-k-moznosti-zavedeni-elektronickehoekvivalentu-cenneho-papiru--ktery-neni-investicnim-nastrojem--234448/ (naposledy viděno dne 22.
listopadu 2018).
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dokumentů. Na druhou stranu věřím, že obchodníci si cestu k používání
elektronických konosamentů najdou, adaptace českého právního řádu na moderní
rozvoj je však dříve či později nevyhnutelná.

Závěr
Elektronizace přepravních dokumentů již není ve světě čerstvou novinkou.
Snahy o elektronizaci probíhají prakticky od nástupu e-obchodování a jsou stále
naléhavější s rostoucí výkonností i vytížeností lodního průmyslu.
Podle některých kritiků elektronických konosamentů je největším problémem
dosavadních projektů přílišná snaha kopírovat papírové konosamenty. Tím, že se snaží
napasovat elektronický formát konosamentu na existující právo jsou tyto systémy
v podstatě odsouzeny k nezdaru od počátku. S těmito hlasy se dá, byť z části,
souhlasit, neboť jak bylo předestřeno v kapitolách popisujících dosavadní snahy o
elektronizaci, častým důvodem neúspěchu je, že se tvůrcům nepodaří naplnit právní
požadavky na převoditelnost konosamentu.
V zemích, ve kterých má námořní přeprava dlouhou tradici, probíhají snahy o
adaptaci právního systému na možnou elektronizaci přepravních dokumentů již
poměrně dlouho. Americká právnická komunita navrhla řešení nepřevoditelnosti
elektronických přepravních dokumentů prostřednictvím požadavků uvedených
Jednotném zákoně o elektronických transakcích Uniform Electronic Transaction Act
z roku 1999. Tento zákon založil rovnost elektronických záznamů a podpisů s jejich
papírovými ekvivalenty, netýkal se ale výslovně přepravních dokumentů, nýbrž
dokumentů obecně. Na něj v rámci snah o právní zakotvení e-obchodování v USA
navázal zákon E-SIGN154, upravující problematiku elektronických podpisů.
Na úrovni mezinárodních organizací se s převoditelností konosamentů
pokusila popasovat například UNCITRAL ve svém vzorovém zákonu z roku 2017155.
Jak se tento vzorový zákon uchytí se ukáže v následujících letech, k jeho inkorporaci

154

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act z roku 2012.

155

Viz část 2.4.1 této práce.
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v českém právním řádu by však muselo dojít k zásadní změně v legislativní úpravě
cenných papírů.
Nejen kritici elektronických konosamentů, ale i mnozí účastníci mezinárodní
námořní přepravy mají nadále obavy o bezpečnost elektronických dokumentů. Tyto
obavy jsou – jenom postupně – odstraňovány, když se na některých fungujících
systémech, jako je např. EssDOCS systém, ukazuje, že bezpečnost je zaručena ve vyšší
míře, než je tomu u papírových konosamentů. Pro úspěch elektronických konosamentů
je důležité, aby dopravci a vlastníci nákladu byli ochotni pracovat s elektronickými
konosamenty, které budou postrádat klasickou podobu papírových konosamentů.
Jedná se o psychologickou překážku, nikoli právní, která však je reálná a musí být
odstraněna.
Papírové konosamenty nejspíše budou, alespoň v nejbližší době, muset zůstat,
jelikož mnoho účastníků námořní přepravy odmítá tuto podobu opustit. Do procesu se
navíc zapojuje více jurisdikcí, kdy některé přímo či nepřímo papírovou podobu
vyžadují. Nepřímý požadavek na hmotnou podobu se může projevit například
povinností vlastnoručního podpisu na konosamentu, anebo požadavkem na daňové
razítko připojené k dokumentu156.
Největším potenciálem do budoucna je dle mého názoru technologie
blockchain. Tato technologie je způsobilá naplnit veškeré požadavky na elektronické
konosamenty. Předně blockchain probíhá na decentralizované síti, čímž je zajištěna
nezávislost zprostředkujícího subjektu. Dokumenty sdílené skrz blockchain mohou
obsahovat veškeré informace, které obsahují stávající listinné konosamenty. Známa je
i informace o tom, kdy byla jaká transakce provedena a jakým uživatelem – v každém
okamžiku tak bude jasno o stávajícím vlastníku. Nadto změnu vlastnictví učiní sami
uživatelé systému blockchain – změna tedy nepodléhá předchozí notifikaci třetí strany,
což bylo častým důvodem kritiky stávajících elektronických systémů.
Kritickým bodem do budoucna zůstává schopnost účastníků námořní přepravy
rozloučit se s podobou konosamentu minulosti, a učinit počáteční kroky a investice
k prolomení pokroku globálního námořního obchodování.

156

BEECHER. op. cit., s. 646.
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Seznam zkratek
ACE

Automated

Commercial

Environment

(Automatizované

komerční prostředí)
BAL

Bolero Association Limited

BCMP

Bolero Core Messaging Platform

BIMCO

The Baltic and International Maritime Council (Baltská a
mezinárodní námořní rada)

B/L

Bill of Lading (konosament)

BTR

Bolero Title Registry

CBP

U.S. Customs and Border Protection (Úřad celní a na ochranu
hranic USA)

CLECAT

European association for forwarding, transport, logistics and
custom services (Evropská organizace pro spedici a logiku)

CMI

Comitè Maritime International (Mezinárodní námořní výbor)

COGSA

Carriage of Goods by Sea Act (Zákon o přepravě zboží po
moři)

DDG

Databridge Development Group

DSUA

Databridge Services & Users Agreement

EDI

Electronic Data Interchange (Elektronická výměna dat)

E-SIGN

Electronic Signatures in Global and National Commerce Law

FBLA

Federal Bills of Lading Act

FIATA

Fédération Internationale des Associations de Transitaires et
Assimilés [Mezinárodní asociace (federace) zasílatelských
svazů

ICC

International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní
komora)
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IMO

International Maritime Organization (Mezinárodní námořní
organizace)

INTERTANKO

The International Association of Independent Tanker Owners
(Mezinárodní asociace nezávislých vlastníků tankerů)

NVOCC

Non-Vessel Operating Common Carrier

NYPE

New York Produce Exchange

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

OSN

Organizace spojených národů

ŘÍM I

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

ŘÍM II

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

ŘÍMSKÁ ÚMLUVA

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ze
dne 19. června 1980

SEADOCS

Seaborne Trade Documentation System

SWIFT

Society

for

Worldwide

Interbank

Financial

Telecommunications
TEU

Twenty-foot Equivalent Unit (jeden dvacetistopý kontejner)

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law
(Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu)

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development
(Komise pro obchod a rozvoj OSN)

UN/EDIFACT

United

Nations/Electronic

Data

Administration, Commerce and Transport
VOCC

Vessel Operating Common Carrier
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Interchange

For

ZMPS

Zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém

Seznam použitých zdrojů
A - LITERATURA
1. Učebnice, knihy, monografie

1.1

ANDRLE, P. Dokumentární akreditiv v praxi, 6. zcela přeprac. a rozš. vydání. Praha:
Grada, 2013. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-4830-6.

1.2

BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L.,
SVOBODA, J.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2014, 767 s.

1.3

HÁNDL, J., JANATKA F. S., NOVÁK R. Obchodní operace ve vývozu a v dovozu.
Praha: Codex Bohemia, 1999. ISBN 80-85963-94-9.

1.4

HENDRIKSE, M. L., MARGETSON, N. H., MARGETSON, N. J. Aspects of
Maritime Law: Claims under Bills of Lading. Kluwer Law International, 2008.

1.5

CHISSICK, M. Electronic commerce, law and practice, Sweet and Maxwell. 2000.

1.6

KUČERA, Z. Úvod do práva mezinárodního obchodu. Dobrá Voda: Aleš Čeněk,
2003. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-32-5.

1.7

KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Právo mezinárodního obchodu.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Právnické učebnice
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-108-3.

1.8

KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Mezinárodní právo soukromé, 8.,
vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-550-0.

1.9

MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní
operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0.

1.10 MUTHOW, E. The Impact of EDI on Bills of Lading – A Global Perspective on the
Dynamics Involved. University of CapeTown, 1997.
1.11 NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a
logistické služby. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3.
57

1.12 PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
1.13 PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. aj. Zákon o
mezinárodním právu soukromém: Komentář. Wolters Kluwer. Dostupné v systému
ASPI.
1.14 POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-424-9.
1.15 ROZEHNALOVÁ, N. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z
mezinárodního ekonomického práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 97880-210-5154-6.
1.16 ROZEHNALOVÁ, N.; VALDHANS, J. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva
soukromého. 2. vydání. Masarykova univerzita, 2014.
2. Články
2.1

ALBA, M. Electronic Commerce Provisions in the UNCITRAL Convention on
Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 2009.

2.2

ALBA, M. The Use of Electronic Records as Collateral in the Rotterdam Rules:
Future Solutions for Present Needs, 2009.

2.3

BEECHER, S. Can the Electronic Bill of Lading Go Paperless? The International
Lawyer, 2006.

2.4

BURY, D. A. Electronic Bills of Lading: A Never-Ending Story, 2016.

2.5

VAN BOOM, W. H. Certain Legal Aspects of Electronic Bills of Lading. Tilburg
University, 1996.

2.6

CANE, T.; MATTHEIS, S.; TSOUKOS, G.; a kol. The e-Freight Multimodal eWaybill, 2012.

2.7

DAVIS, CH. M. The Rotterdam Rules: Changes from COGSA. Comments on the
Rotterdam Rules, 2010.

2.8

DELMEDICO, A. EDI Bills of Lading: Beyond Negotiability, 2003.

2.9

DĚDIČ, J., ŠOVAR, J., MIKULA, O. Proč podle českého soukromého práva nelze
uvažovat o (ICO) tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy 15-16/2018, s.
554.

2.10 DUBOVEC, M. The problems and possibilities for using electronic bills of lading as
collateral. Arizona Journal of International & Comparative Law, 2006.
58

2.11 ESTRELLA FARIA, J. Uniform law and functional equivalence: Diverting paths or
stops along the same road thoughts on new international regime for transport
documents, 2011.
2.12 FABER, D. Electronic Bills of Lading. Lloyds Maritime and Commercial Law
Quaterly, 1996.
2.13 GASKELL, N. Bills of Lading in an Electronic Age. Lloyds Maritime and Commercial
Law Quarterly, 2009.
2.14 GOLDBY, M. Legislating to facilitate the use of electronic transferable record, 2011.
2.15 GRÖFORS, K. The Paperless Transfer of Transport Information and Legal Functions,
INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS: SOME LEGAL PROBLEMS AND
POSSIBLE SOLUTIONS 28, C. M. Schmitthoff & R. M. Goodeeds., 1988.
2.16 HILL, R., WALDEN, I. The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce:
Issues and Solutions. Computer Lawyer, 1996.
2.17 CHANDLER, G. The Electronic Transfer of Bill of Lading. Journal of Maritime Law
and Commerce, 1989.
2.18 KOZOLCHYK, B. Evolution and a Present State of the Ocean Bill of Lading from a
Banking Law Perspective. Journal of Maritime Law and Commerce, 1992.
2.19 KUESTER, F. Electronic Bill of Lading – How is paperless trade possible?, 2017.
2.20 LIVERMORE, J.; EUARJAI, K. Electronic Bills of Lading: A Progress Report, 1997.
2.21 MANAADIAR, H. Is There a Future for Electronic Bill of Lading..??, SHIPPING &
FREIGHT RESOURCE, 2016.
2.22 MANAADIAR, H. What Happens to the Original Bill of Lading After a Shipment Has
Been Completed..??, SHIPPING & FREIGHT RESOURCE, 2010.
2.23 RIZZO, P. Wave Brings Blockchain Trade Finance Trial to Barclays. Coindesk, 2015.
2.24 DU TOIT, S. F. The Evolution of the Bill of Lading. University of Johannesburg:
Fundamina, 2005.

B – PRÁVNÍ PŘEDPISY
3. Zákony a jiné právní předpisy a mezinárodní dokumenty

3.1

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění
pozdějších dodatků
59

3.2

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

3.3

Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

3.4

RŮŽIČKA, K. Zákon o mezinárodním právu soukromém: úplné znění zákona č.
91/2012 Sb. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-807380-661-3. Úvodní slovo.

3.5

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

3.6

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

3.7

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu)

3.8

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

3.9

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ze dne 19. června 1980

3.10 BĚLOHLÁVEK, A. J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších
souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého : vydání k 17.12.2009.
V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-176-5.
3.11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
3.12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o
zásadách Společenství pro elektronické podpisy
3.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
3.14 Úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, Brusel 25. července
1924 (Haagská pravidla o konosamentech)
3.15 Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci
konosamentů, Brusel 23. února 1968 (Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech)
3.16 Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, 1978 (Hamburská pravidla)
3.17 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela či zčásti po moři z 23.
září 2009 (Rotterdamská pravidla)
3.18 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, 193/1996 Sb.
3.19 UCP 600, jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, revize 2007
(eUCP).
3.20 Pravidla CMI o elektronických konosamentech, CMI Rules on Electronic Bills of
Lading.
3.21 Příručka Bolero: Legal Aspects of a Bolero Bill of Lading.
60

3.22 Americký zákon Carriage of Goods by Sea Act z roku 1979, novelizovaný roku 1992
3.23 Modelový zákon UNCITRAL o elektronickém obchodě z roku 1996
3.24 Modelový zákon UNCITRAL o elektronických podpisech z roku 2001
3.25 Modelový zákon UNCITRAL o elektronických převoditelných instrumentech z roku
2017
3.26 Pravidla OSN pro Elektronickou Výměnu Dat UN/EDIFACT

C – JUDIKATURA
4. Judikatura

4.1

Rozhodnutí Federálního okresního soudu pro jižní okres New Yorku v případu DelphiDelco

Elec.

Sys.

v.

M/V

Nedlloyd

Europa.

Dostupné

z

http://cabfinancial.com/articles/delphi-delco-v-mv-nedlloyd/ (naposledy viděno dne
21. listopadu 2018).
4.2

Rozhodnutí odvolacího soudu pro sedmý obvod v případu Sea-Land Services., Inc. v.
Pepper Source.

4.3

Rozhodnutí odvolacího soudu pro pátý obvod v případu Arthur Andersen LLP. v.
United States.

4.4

Rozhodnutí Court of King’s Bench v případu Diamond Alkali Export Corporation v.
FL. Bourgeois.

4.5

Rozhodnutí Court of King’s Bench z roku 1794 v případu Lickbarrow v. Mason.

4.6

Rozhodnutí anglického odvolacího soudu v případu Glencore International AG v.
MSC Mediterranean Shipping Company.

D – OSTATNÍ ZDROJE
5. Internetové zdroje
5.1

https://www.essdocs.com/

5.2

https://www.cbp.gov/

5.3

https://comitemaritime.org/work/rules-for-electronic-billing-of-lading/

5.4

https://en.wikipedia.org
61

5.5

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/

5.6

https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xhlavac3.htm

5.7

https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce

5.8

https://www.igpandi.org/about

5.9

https://www.mpo.cz

5.10 http://www.sslczech.cz/

6. Diplomové a jiné kvalifikační práce
6.1

JONÁŠOVÁ, B. Římská úmluva a Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní
závazky s důrazem na spotřebitelské smlouvy. Diplomová práce. Karlova Univerzita,
Právnická fakulta, 2009.

6.2

ULIČNÍK, T. Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazky. Diplomová
práce. Karlova Univerzita, Právnická fakulta, 2009.

6.3

ZAVADILOVÁ, K. Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní
námořní přepravě. Rigorózní práce. Karlova Univerzita, Právnická fakulta, 2013.

7. Jiné zdroje

7.1

Zpráva

Giuliano

–

Lagarde.

Dostupná

z

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/14_GiulianoLagardeReport%5B2
%5D.pdf (naposledy viděno dne 13. listopadu 2018).
7.2

UNCTAD,

Review

of

Maritime

Transport,

2018.

Dostupné

z

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf (naposledy viděno dne 16.
listopadu 2018).

62

Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce
Abstrakt

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku elektronizace přepravních dokumentů
v mezinárodní námořní přepravě. Rozlišují se dva základní typy přepravních dokumentů
v mezinárodní námořní přepravě – dokumenty převoditelné a nepřevoditelné. Převoditelnost
dokumentu spočívá ve způsobilosti dokumentu převést vlastnická práva ke zboží, které tento
dokument představuje, již samotným převodem tohoto dokumentu.
Typickým představitelem převoditelných přepravních dokumentů v námořní přepravě je
konosament. Konosament je cenným papírem, v našem právním řádu je zvláštním typem
náložného listu, se kterým je spojeno vlastnické právo ke zboží, které je v konosamentu
specifikováno. Jednou z výhod použití převoditelných přepravních dokumentů je, že lze se
zbožím obchodovat (převádět vlastnické právo k němu), zatímco je přepravováno. Pro
nepřevoditelné přepravní dokumenty je typickým zástupcem neobchodovatelný námořní
nákladní list. Zatímco elektronizace nepřevoditelných přepravních dokumentů nečiní potíže,
u převoditelných dokumentů je situace opačná.
Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována problematice
konosamentu, jakožto stěžejního námořního přepravního dokumentu. Je nastíněna historie
konosamentu, podrobně jsou popsány jeho funkce a druhy. Dále pojednává první část o
zakotvení přepravních dokumentů a námořní přepravy v mezinárodním právu a zvláštní
podkapitola je věnována také zákonům, které upravují (námořní) přepravu a náložný list
v českém právním řádu.
Ve druhé části práce, kterou považuji za stěžejní, popisuji vývoj elektronizace přepravních
dokumentů. Elektronické přepravní dokumenty jsou rozvíjející se částí e-obchodování, proto
se nejprve zaměřuji na vývoj e-obchodování jako takového, pokračuji deskripcí právních
požadavků, které by měly elektronické přepravní dokumenty splňovat, následně se zaměřuji
na prvotní snahy o elektronizaci a poslední vývoj v této oblasti. Práce je zakončena
zaměřením se na možnou elektronizaci konosamentu, resp. cenných papírů v českém
právním řádu a zamyšlení se nad budoucností české právní úpravy.
Klíčová slova: elektronizace, konosament, mezinárodní námořní přeprava
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Abstract and key words in English language
Abstract

This thesis focuses on the issue of electronization of carriage documents in international
maritime transportation. There are two basic types of carriage documents in international
maritime transportation – negotiable and non-negotiable documents. The negotiability of the
document is based on the ability of the document to transfer ownership of the goods
represented by that document by the transfer of the document itself.
Typical negotiable document in maritime transportation is a bill of lading. The bill of lading
is a security, in Czech legal system it is a special type of so called náložný list, with which
the ownership right is attached to the goods that are specified in the bill of lading. One of
the benefits of using negotiable carriage documents is that the goods can be negotiated (the
ownership can be transferred) while it is transported. Whilst the electronization of nonnegotiable carriage documents is not a problem, the case for negotiable documents is the
opposite.
The submitted thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the issue of the bill
of lading, as a major maritime carriage document. The history of bill of lading is outlined
and its functions and types are described in detail. Then the first part deals with the anchoring
of carriage documents and maritime transport in international law and a special subchapter
is also devoted to the laws that regulate (maritime) transportation and the bill of lading in
the Czech legislation.
In the second part of my work, which I consider to be the most important one, I describe the
development of the electronization of carriage documents. Electronic transport documents
are an evolving part of e-commerce therefore I first focus on the development of e-commerce
as such, I continue with describing the legal requirements that electronic transport documents
should meet, then I focus on the initial efforts for electronization and the latest developments
in the field. The thesis is concluded with a focus on the possible electronization of the bill
of lading, respectively securities in the Czech legal system and reflection on the future of
Czech law.
Key words: electronization, bill of lading, international maritime carriage
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