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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2008

ze dne

o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři

v případě nehod

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této 

smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

                                               

1 Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 Úř. věst. C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí 
Rady ze dne ...
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) V rámci společné dopravní politiky je třeba přijmout další opatření, aby se zvýšila 

bezpečnost námořní dopravy. Uvedená opatření zahrnují předpisy o odpovědnosti za škodu 

způsobenou cestujícím, protože je důležité zajistit vhodnou úroveň náhrady škody

cestujícím, kteří se stali obětí nehody v námořní dopravě.

(2) Protokol z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři

z roku 1974 byl přijat dne 1. listopadu 2002 pod záštitou Mezinárodní námořní organizace 

(dále jen „IMO“). Společenství a jeho členské státy se v současné době rozhodují 

o přistoupení k tomuto protokolu nebo o jeho ratifikaci.

(3) Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 ve znění 

protokolu z roku 2002 (dále jen „Athénská úmluva“) se vztahuje pouze na mezinárodní 

dopravu. Na vnitřním trhu služeb námořní dopravy byl zrušen rozdíl mezi vnitrostátní 

a mezinárodní dopravou, a proto je vhodné zavést v rámci Společenství stejnou úroveň 

a povahu odpovědnosti ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě.

(4) Právní výbor IMO přijal dne 19. října 2006 výhradu a pokyny pro provádění Athénské 

úmluvy (dále jen „pokyny IMO“), aby tak řešil některé otázky v rámci Athénské úmluvy, 

zejména pokud jde o škody v souvislosti s terorismem, a v tomto smyslu lze pokyny IMO 

považovat za lex specialis.
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(5) Toto nařízení přebírá části pokynů IMO a činí je závaznými. Proto je třeba v dotyčných 

ustanoveních pokynů IMO zejména vykládat slova „měl by být“ jako „je/musí“.

(6) Ustanovení Athénské úmluvy (příloha I) a pokynů IMO (příloha II) by měla být obdobně 

chápána v kontextu právních předpisů Společenství.

(7) Záležitosti upravené články 17 a 17a Athénské úmluvy spadají do výlučné pravomoci 

Evropského společenství, pokud se tyto články dotýkají pravidel stanovených nařízením 

Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1. V tomto rozsahu se uvedená dvě 

ustanovení stanou po přistoupení Evropského společenství k Athénské úmluvě součástí 

právního řádu Společenství.

(8) Pro účely tohoto nařízení by slova „nebo je registrována v členském státě“ měla být 

vykládána v tom smyslu, že stát vlajky v rámci koncepce dočasného zrušení registrace

v případě pronájmu lodě bez posádky („bareboat charter-out“) musí být buď členským 

státem, nebo smluvní stranou Athénské úmluvy. Členské státy a Komise by měly 

podniknout nezbytné kroky za účelem vyzvání IMO k vypracování pokynů týkajících se 

zásad dočasného zrušení registrace v případě pronájmu lodě bez posádky („bareboat 

charter-out“).

(9) Pro účely tohoto nařízení by se „vybavením umožňujícím pohyb“ neměla rozumět 

zavazadla ani vozidla ve smyslu článku 8 Athénské úmluvy.

                                               

1 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 
(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
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(10) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1.

(11) Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně tohoto nařízení za účelem začlenění pozdějších 

změn mezinárodní úmluvy a souvisejících protokolů, kodexů a rezolucí. Jelikož tato 

opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto 

nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata

regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(12) Při přípravě a vypracování zprávy o pokroku při uplatňování nových pravidel by měla být 

Komisi nápomocna Evropská agentura pro námořní bezpečnost, zřízená nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 20022.

(13) Za účelem splnění svých povinností vyplývajících z tohoto nařízení mohou členské státy 

zvážit ratifikaci Mezinárodní úmluvy o omezení odpovědnosti pro námořní nároky z roku 

1976, ve znění protokolu z roku 1996, a využít možnosti stanovené v čl. 15 odst. 3a 

uvedené úmluvy k úpravě systému omezení odpovědnosti ve vztahu k cestujícím 

prostřednictvím zvláštních ustanovení tohoto nařízení.

                                               

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. 
L 200, 22.7.2006, s. 11). 

2 Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1891/2006 
(Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 1).
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(14) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření jednotného souboru předpisů upravujících 

práva dopravců a cestujících po moři v případě nehod, nemůže být dosaženo uspokojivě na 

úrovni členských států, a proto jej může být z důvodů nutnosti zajistit stejná omezení 

odpovědnosti v případě nehod ve všech členských státech lépe dosaženo na úrovni 

Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou

v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 

tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
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Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví režim Společenství týkající se odpovědnosti a pojištění za přepravu 

osob po moři podle příslušných ustanovení:

a) Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 ve znění 

protokolu z roku 2002 (dále jen „Athénská úmluva“), obsaženém v příloze I, a

b) výhrady a pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy přijatých právním výborem IMO

dne 19. října 2006 (dále jen „pokyny IMO“), obsažených v příloze II.

Dále toto nařízení rozšiřuje působnost těchto ustanovení na přepravu cestujících po moři uvnitř 

jednoho členského státu na palubě lodí třídy A v souladu s článkem 4 směrnice Rady 98/18/ES ze 

dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě1 a stanoví určité 

dodatečné požadavky.

                                               

1 Úř. věst. L 144, 15.5.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2003/75/ES (Úř. věst. L 190, 30.7.2003, s. 6).
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Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na jakoukoli mezinárodní přepravu ve smyslu čl. 1 bodu 9 Athénské 

úmluvy a na přepravu po moři uvnitř jednoho členského státu na palubě lodí třídy A v souladu

s článkem 4 směrnice 98/18/ES, pokud

a) loď pluje pod vlajkou členského státu nebo je registrována v členském státě; nebo

b) byla smlouva o přepravě uzavřena v členském státě; nebo

c) se místo odjezdu nebo místo určení uvedené ve smlouvě o přepravě nachází 

v členském státě.

Členské státy mohou uplatňovat toto nařízení na veškerou přepravu po moři uvnitř jednoho 

členského státu.

Článek 3

Odpovědnost a pojištění

1. Odpovědnost za škodu způsobenou cestujícím, jejich zavazadlům a jejich vozidlům 

a pravidla pojištění nebo jiné finanční záruky se řídí tímto nařízením, články 1 a 1a, 

čl. 2 odst. 2, články 3 až 16 a články 18, 20 a 21 Athénské úmluvy uvedené v příloze I 

a ustanoveními pokynů IMO uvedenými v příloze II.

2. Pokyny IMO obsažené v příloze II jsou závazné.
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Článek 4

Odškodnění v souvislosti s vybavením umožňujícím

 pohyb nebo jiným zvláštním vybavením

V případě ztráty nebo poškození vybavení umožňujícího pohyb nebo jiného zvláštního vybavení, 

které využívá cestující se sníženou pohyblivostí, se odpovědnost dopravce řídí čl. 3 odst. 3 

Athénské úmluvy. Náhrada odpovídá reprodukční hodnotě daného vybavení nebo případně 

nákladům na opravu.

Článek 5

Celkové omezení odpovědnosti

Toto nařízení nemění práva ani povinnosti dopravce nebo provádějícího dopravce podle 

vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí Mezinárodní úmluva o omezení odpovědnosti 

pro námořní nároky z roku 1976, ve znění protokolu z roku 1996, včetně jakýchkoliv budoucích 

změn uvedené úmluvy.

Pokud jde o nároky na odškodnění v případě smrti nebo zranění cestujícího v důsledku některého

z rizik uvedených v bodě 2.2 pokynů IMO, může dopravce a provádějící dopravce omezit svou 

odpovědnost v souladu s předpisy uvedenými v prvním pododstavci, nepřekročí-li omezení 

odpovědnosti vypočtené podle uvedených předpisů v každém jednotlivém případě částku 340 

milionů ZPČ (zvláštních práv čerpání) na nehodu nebo 250 000 ZPČ na cestujícího, podle toho, 

která částka je nižší.
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Článek 6

Záloha

Způsobí-li nehoda lodi na území členského státu nebo na palubě lodi plující pod vlajkou členského 

státu nebo případně lodi registrované v členském státě smrt nebo zranění cestujícího, provede

dopravce, jenž skutečně prováděl přepravu, během které došlo k nehodě lodi, zálohu ve výši 

dostačující k pokrytí okamžitých ekonomických potřeb a přiměřené k utrpěné újmě ve lhůtě 

patnácti dnů od určení osoby s nárokem na náhradu škody. V případě smrti cestujícího činí výše 

této zálohy nejméně 21 000 EUR.

Toto ustanovení se použije i v případě, že je dopravce usazen ve Společenství.

Záloha nepředstavuje uznání odpovědnosti a může být započtena vůči jakékoli další částce 

vyplacené na základě tohoto nařízení, je však nevratná, s výjimkou případů stanovených v čl. 3 

odst. 1 nebo článku 6 Athénské úmluvy nebo v dodatku A k pokynům IMO nebo v případě, že 

osoba, která obdržela zálohu, nebyla osobou s nárokem na náhradu škody.

Článek 7

Informace pro cestující

Dopravce nebo provádějící dopravce zajistí, aby byly cestujícím nejpozději při odjezdu poskytnuty 

náležité a srozumitelné informace o jejich právech podle toho nařízení. V rozsahu, v němž 

povinnost poskytovat informace podle tohoto článku splnil dopravce, není provádějící dopravce

povinnen podávat hlášení, a naopak. Tyto informace se poskytují nejvhodnější formou.
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Ke splnění této informační povinnosti může dopravce a provádějící dopravce používat souhrn 

ustanovení tohoto nařízení vypracovaný Komisí a zveřejněný.

Článek 8

Zpráva

Do tří let ode dne použitelnosti tohoto nařízení vypracuje Komise zprávu o uplatňování tohoto 

nařízení, která mimo jiné vezme v úvahu hospodářský vývoj a vývoj na mezinárodních fórech.

Článek 9

Postup

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a týkají se začlenění 

změn do omezení stanovených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článku 8 Athénské 

úmluvy s cílem zohlednit rozhodnutí přijatá podle článku 23 Athénské úmluvy a odpovídajících 

aktualizací přílohy I, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 2.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a týkají se začlenění 

změn do ustanovení pokynů IMO obsažených v příloze II, se přijímají regulativním postupem

s kontrolou podle čl. 10 odst. 2.
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Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí 

(COSS), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 

5. listopadu 20021.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 11

Přechodné ustanovení

Pokud jde o přepravu po moři uvnitř jednoho členského státu na lodích třídy A v souladu s článkem 

4 směrnice 98/18/ES, mohou se členské státy rozhodnout odložit používání tohoto nařízení do čtyř 

let po dni jeho použitelnosti.

                                               

1 Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 
č. 93/2007 (Úř. věst. L 22, 31.1.2007, s. 12).
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Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu Athénské úmluvy v platnost pro Společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA I

USTANOVENÍ ATHÉNSKÉ ÚMLUVY 

O PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH 

A JEJICH ZAVAZADEL PO MOŘI 

VÝZNAMNÁ PRO ÚČELY UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ

(Konsolidované znění Athénské úmluvy 

o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 

a protokolu k této úmluvě z roku 2002)

Článek 1

Definice

Pro účely této úmluvy mají následující pojmy tento význam:

1) a) „dopravcem“ se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o přepravě nebo jejímž 

jménem je taková smlouva uzavřena, bez ohledu na to, zda přepravu skutečně 

provádí tato osoba nebo provádějící dopravce;

b) „provádějícím dopravcem“ se rozumí osoba jiná než dopravce, která je vlastníkem, 

nájemcem nebo provozovatelem lodi a která skutečně provádí celou přepravu nebo 

její část; a

c) „dopravcem, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část,“ se rozumí 

provádějící dopravce nebo dopravce, pokud skutečně tuto přepravu provádí;

2) „smlouvou o přepravě“ se rozumí smlouva uzavřená dopravcem nebo jeho jménem, jejímž 

předmětem je přeprava osoby anebo osoby a jejich zavazadel;
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3) „lodí“ se rozumí pouze námořní plavidlo, s výjimkou vznášedel na vzduchovém polštáři;

4) „cestujícím“ se rozumí osoba přepravovaná na lodi

a) podle smlouvy o přepravě; nebo

b) která se souhlasem dopravce doprovází vozidlo nebo živá zvířata, na které se 

vztahuje smlouva o přepravě zboží, jež se touto úmluvou neřídí;

5) „zavazadlem“ se rozumí jakýkoli předmět nebo vozidlo přepravované dopravcem podle 

smlouvy o přepravě, vyjma

a) předměty a vozidla přepravované podle smlouvy o nájmu lodi, konosamentu nebo 

jiné smlouvy, jejichž hlavním předmětem je přeprava zboží; a

b) živá zvířata;

6) „příručními zavazadly“ se rozumějí zavazadla, která má cestující ve své kajutě nebo jsou 

jinak v jeho držení či péči nebo pod jeho dohledem. S výjimkou použití bodu 8 tohoto 

článku a článku 8 zahrnují příruční zavazadla ta zavazadla, která má cestující ve svém 

vozidle nebo na něm;

7) „ztráta nebo poškození zavazadel“ zahrnuje finanční ztrátu v důsledku nedodání zavazadel 

cestujícímu v přiměřené době po příjezdu lodi, na níž byla zavazadla přepravena nebo měla 

být přepravována, ale nezahrnuje zpoždění způsobené pracovními spory;
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8) „přeprava“ zahrnuje tato období:

a) vzhledem k cestujícímu a jeho příručním zavazadlům: dobu, během níž je cestující 

nebo jeho příruční zavazadla na palubě lodi, nebo dobu průběhu jeho nalodění nebo 

vylodění, a dobu, během níž je cestující a jeho příruční zavazadla přepravován po 

vodě z pevniny na loď a naopak, pokud jsou náklady na tuto přepravu zahrnuty do 

jízdného nebo pokud bylo plavidlo použité k tomuto účelu pomocné přepravy 

poskytnuto cestujícímu dopravcem. Vzhledem k cestujícímu však přeprava 

nezahrnuje dobu, během které se cestující nachází v přístavním terminálu nebo

v přístavní stanici, na molu nebo v jakémkoli jiném přístavním zařízení;

b) vzhledem k příručním zavazadlům: také dobu, během které se cestující nachází

v přístavním terminálu, v přístavní stanici, na molu nebo v jakémkoli jiném 

přístavním zařízení, jestliže tato zavazadla byla převzata dopravcem, osobou, která 

pro něj pracuje, nebo jeho zástupcem a nebyla předána zpět cestujícímu;

c) vzhledem k zavazadlům jiným než příručním: dobu od okamžiku jejich převzetí 

dopravcem, osobou, která pro něj pracuje, nebo jeho zástupcem na pobřeží nebo na 

palubě do okamžiku jejich zpětného předání dopravcem, osobou, která pro něj 

pracuje, nebo jeho zástupcem;

9) „mezinárodní přepravou“ se rozumí přeprava, při které se místo odjezdu a místo určení 

podle smlouvy o přepravě nacházejí ve dvou různých státech, nebo ve stejném státě, pokud

se podle smlouvy o přepravě nebo plánované cestovní trasy přeprava uskutečňuje přes 

tranzitní přístav nacházející se v jiném státě;
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10) „Organizací“ se rozumí Mezinárodní námořní organizace;

11) „generálním tajemníkem“ se rozumí generální tajemník Organizace.

Článek 1a

Příloha

Příloha této úmluvy je její nedílnou součástí.

Článek 2

Použití

1. [..]

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se tato úmluva nepoužije, jestliže přeprava podléhá 

podle jiných mezinárodních úmluv o přepravě cestujících nebo zavazadel jinými způsoby 

přepravy režimu občanskoprávní odpovědnosti podle ustanovení dotyčné úmluvy, pokud 

jsou příslušná ustanovení pro přepravu po moři závazná.

Článek 3

Odpovědnost dopravce

1. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou smrtí nebo zraněním cestujícího způsobeným 

nehodou lodi do výše 250 000 zúčtovacích jednotek na cestujícího v každém jednotlivém 

případě, pokud neprokáže, že nehoda

a) nastala v důsledku válečného činu, nepřátelského činu, občanské války, povstání 

nebo přírodního jevu výjimečné, nevyhnutelné a neodvratitelné povahy; nebo

                                               

 Neuvádí se.
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b) byla zcela způsobena jednáním nebo opomenutím třetí osoby s úmyslem způsobit 

nehodu.

Pokud škoda přesahuje výše uvedené omezení, a v míře, ve které ho přesahuje, je dopravce 

dále odpovědný, pokud neprokáže, že k nehodě, při které škoda vznikla, došlo bez jeho 

zavinění nebo nedbalosti.

2. Za škodu v důsledku smrti nebo zranění cestujícího, jež nebyly způsobeny nehodou lodi, 

dopravce odpovídá v případě, že vznikla jeho zaviněním nebo nedbalostí. Důkazní 

povinnost týkající se zavinění nebo nedbalosti má osoba uplatňující nárok.

3. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou v důsledku ztráty nebo poškození příručních 

zavazadel, pokud k nehodě, která škodu způsobila, došlo jeho zaviněním nebo nedbalostí. 

V případě škod v důsledku nehody lodi se zavinění nebo nedbalost dopravce předpokládá.

4. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou v důsledku ztráty nebo poškození zavazadel jiných 

než příručních, pokud neprokáže, že k nehodě, která škodu způsobila, došlo bez jeho 

zavinění nebo nedbalosti.

5. Pro účely tohoto článku se rozumí:

a) „nehodou lodi“ ztroskotání, potopení, srážka lodi nebo její najetí na mělčinu, výbuch 

nebo požár na lodi nebo porucha lodi;

b) „zaviněním nebo nedbalostí dopravce“ také zavinění nebo nedbalost osob, které 

pracují pro dopravce a jednají v rámci svých pracovních povinností;
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c) „poruchou lodi“ jakákoli závada, porucha nebo nesplnění příslušných bezpečnostních 

předpisů vzhledem k jakékoli části lodi nebo jejího vybavení, pokud je používáno 

k úniku, evakuaci, nalodění nebo vylodění cestujících, nebo pokud je používáno 

k pohonu, řízení, pro bezpečnost plavby, uvazování, kotvení, připlutí k nábřeží nebo 

kotvišti nebo k odplutí od nábřeží nebo kotviště nebo ke zjišťování škod po zaplavení

lodi, anebo při spouštění záchranných prostředků; a

d) „škodou“ škoda, která nezahrnuje odškodnění represivní nebo exemplární povahy.

6. Odpovědnost dopravce podle tohoto článku se vztahuje pouze na škody v důsledku nehod,

k nimž došlo během přepravy. Skutečnost, že k nehodě, při které vznikla škoda, došlo

během přepravy, a rozsah škody prokazuje osoba uplatňující nárok.

7. Touto úmluvou nejsou dotčena práva dopravce na postih třetí osoby nebo na uplatnění 

námitky spoluzavinění z nedbalosti podle článku 6 této úmluvy. Tímto článkem nejsou 

dotčena práva na omezení odpovědnosti podle článků 7 nebo 8 této úmluvy.

8. Domněnka zavinění nebo nedbalosti určité strany nebo její důkazní povinnost nebrání 

tomu, aby se přihlédlo k důkazu v její prospěch.
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Článek 4

Provádějící dopravce

1. Dopravce odpovídá za celou přepravu podle této úmluvy i v případě, že provedení 

přepravy nebo její části svěřil provádějícímu dopravci. Kromě toho se tato úmluva 

vztahuje na část přepravy uskutečněnou provádějícím dopravcem a ten se jí může v této 

souvislosti rovněž dovolávat.

2. Dopravce odpovídá v souvislosti s přepravou, kterou provádí provádějící dopravce, za 

jednání a opomenutí provádějícího dopravce, osob, které pro něj pracují, a jeho zástupců 

jednajících v rámci svých pracovních povinností.

3. Zvláštní ujednání, na jehož základě dopravce přebírá závazky, které mu tato úmluva 

neukládá, nebo se vzdává práv, která mu tato úmluva zaručuje, se týká provádějícího 

dopravce pouze tehdy, dal-li k tomu výslovný písemný souhlas.

4. V případě, že jsou odpovědni dopravce i provádějící dopravce, a v rozsahu jejich sdílené 

odpovědnosti je jejich odpovědnost společná a nerozdílná.

5. Práva dopravce a provádějícího dopravce na vzájemný postih nejsou tímto článkem 

dotčena.
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Článek 4a

Povinné pojištění

1. Jsou-li cestující přepravováni na palubě lodi registrované ve státě, jenž je stranou této

úmluvy, a schválené pro přepravu více než dvanácti cestujících a použije-li se tato úmluva, 

musí mít každý dopravce, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část, sjednáno 

pojištění nebo jinou finanční záruku, například záruku banky nebo obdobné finanční 

instituce, ke krytí odpovědnosti podle této úmluvy v případě smrti nebo zranění cestujících. 

Omezení povinného pojištění nebo jiné finanční záruky nesmí být nižší než 250 000 

zúčtovacích jednotek na cestujícího v každém jednotlivém případě.

2. Poté, co příslušný orgán státu, jenž je stranou této úmluvy, ověří, že požadavky odstavce 1 

jsou splněny, se každé lodi vydá osvědčení prokazující, že pojištění nebo jiná finanční 

záruka platí v souladu s touto úmluvou. Pro loď registrovanou ve státě, jenž je stranou této 

úmluvy, takové osvědčení vydá nebo potvrdí příslušný orgán státu, v němž je loď 

registrována; pro loď, která není registrována v takovém státě, může takové osvědčení 

vydat nebo potvrdit příslušný orgán kteréhokoliv státu, jenž je stranou této úmluvy. Toto 

osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze této úmluvy a musí obsahovat tyto 

údaje:

a) název lodi, volací znak a rejstříkový přístav;

b) jméno a hlavní sídlo hospodářské činnosti dopravce, který skutečně provádí celou 

přepravu nebo její část;

c) identifikační číslo lodi podle IMO;

d) typ a dobu platnosti záruky;
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e) jméno a hlavní sídlo pojistitele nebo jiné osoby poskytující finanční záruku

a případně sídlo hospodářské činnosti, kde je pojištění nebo jiná finanční záruka 

sjednána; a

f) dobu platnosti osvědčení, která nesmí být delší než doba platnosti pojištění nebo jiné 

finanční záruky.

3. a) Stát, jenž je stranou této úmluvy, může zmocnit jím uznanou instituci nebo 

organizaci k vydávání těchto osvědčení. Tato instituce nebo organizace informuje 

dotyčný stát o každém vydaném osvědčení. Ve všech případech dotyčný stát plně 

ručí za úplnost a správnost takto vydaných osvědčení a zajistí veškeré nezbytné 

náležitosti ke splnění tohoto požadavku.

b) Stát, jenž je stranou této úmluvy, informuje generálního tajemníka

i) o konkrétní působnosti a podmínkách zmocnění jím uznané instituce nebo 

organizace;

ii) o zrušení takového zmocnění; a

iii) o dni vstupu tohoto zmocnění v platnost nebo jeho zrušení.

Zmocnění nabývá účinku nejdříve tři měsíce poté, co bylo generálnímu tajemníkovi 

podáno příslušné oznámení.
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c) Instituce nebo organizace zmocněná k vydávání osvědčení podle tohoto odstavce

musí být oprávněna přinejmenším ke zrušení těchto osvědčení, pokud nejsou 

dodržovány podmínky, za kterých bylo vydáno. Ve všech případech musí oprávněná 

instituce nebo organizace takové zrušení oznámit státu, jehož jménem bylo osvědčení 

vydáno.

4. Osvědčení se vyhotovují v úředním jazyce nebo jazycích vydávajícího státu. Není-li 

použitým jazykem angličtina, francouzština nebo španělština, musí text zahrnovat překlad 

do jednoho z těchto jazyků; úřední jazyk daného státu může být vynechán, pokud tento stát 

tak rozhodne.

5. Osvědčení se uchovává na palubě lodi a jeho kopie se uloží u orgánů, které vedou záznamy 

o registraci lodi, nebo není-li loď registrována ve státě, jenž je stranou této úmluvy, 

u orgánu státu, který osvědčení vydal nebo potvrdil.

6. Pojištění nebo jiná finanční záruka nesplňuje požadavky tohoto článku, pokud může být 

ukončena z důvodů jiných, než je skončení doby platnosti pojištění nebo záruky uvedené

v osvědčení, před uplynutím tří měsíců ode dne oznámení jejího ukončení orgánům 

uvedeným v odstavci 5, pokud nebylo osvědčení v uvedené lhůtě těmto orgánům 

odevzdáno nebo nebylo vydáno nové osvědčení. Výše uvedená ustanovení se obdobně 

použijí pro všechny změny, jež mají za následek, že pojištění nebo jiná finanční záruka již 

nesplňuje požadavky tohoto článku.

7. S výhradou tohoto článku stanoví podmínky vydání a platnosti osvědčení stát registrace 

lodi.
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8. Nic v této úmluvě nesmí být vykládáno tak, aby to státu, jenž je stranou této úmluvy, 

bránilo spoléhat se na informace získané od jiných států nebo od Organizace nebo jiných 

mezinárodních organizací, pokud jde o finanční situaci poskytovatelů pojištění nebo jiné 

finanční záruky pro účely této úmluvy. V takových případech není stát, jenž je stranou této 

úmluvy, spoléhající se na takové informace zbaven odpovědnosti, již má jako stát, který

osvědčení vydal.

9. Osvědčení vydaná nebo potvrzená jménem státu, jenž je stranou této úmluvy, ostatní státy, 

jež jsou stranami této úmluvy, pro účely této úmluvy přijímají a považují za osvědčení 

stejného účinku jako osvědčení vydaná nebo potvrzená jimi samými, a to i pro lodě 

neregistrované v takovém státě. Stát, jenž je stranou této úmluvy, si může kdykoli vyžádat 

konzultaci se státem, který osvědčení vydal nebo potvrdil, pokud se domnívá, že pojistitel 

nebo ručitel uvedený v osvědčení o pojištění není finančně schopen splnit závazky, které 

ukládá tato úmluva.

10. Jakýkoli nárok na náhradu škody kryté pojištěním nebo jinou finanční zárukou podle 

tohoto článku může být vznesen přímo vůči pojistiteli nebo jiné osobě poskytující finanční 

záruku. V takovém případě se částka stanovená v odstavci 1 použije jako omezení 

odpovědnosti pojistitele nebo jiné osoby poskytující finanční záruku, a to i v případech, ve 

kterých není dopravce nebo provádějící dopravce oprávněn k omezení odpovědnosti.

Žalovaný může dále uplatňovat námitky (jiné než konkurz nebo likvidaci), k jakým by byl 

oprávněn dopravce uvedený v odstavci 1 v souladu s touto úmluvou. Dále může žalovaný

uplatnit námitku, že škoda vznikla v důsledku úmyslného nesprávného jednání pojištěnce, 

ale nesmí podat žádnou jinou námitku, k jejímuž vznesení by mohl být oprávněn v řízení 

zahájeném pojištěncem proti žalovanému. Žalovaný má v každém případě právo 

požadovat, aby byli dopravce a provádějící dopravce účastníky řízení.
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11. Veškeré částky poskytnuté z pojištění nebo z jiné finanční záruky zdůvodněné v souladu

s odstavcem 1 musí být vyplaceny výhradně k plnění nároků podle této úmluvy a veškeré 

výplaty těchto částek se započítávají vůči odpovědnosti vyplývající z této úmluvy.

12. Stát, jenž je stranou této úmluvy, nepovolí provoz lodi plující pod jeho vlajkou, na kterou 

se tento článek vztahuje, dokud pro ni nebylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 15.

13. S výhradou tohoto článku zajistí každý stát, jenž je stranou této úmluvy, v rámci svého 

vnitrostátního práva platnost pojištění nebo jiné finanční záruky v rozsahu uvedeném

v odstavci 1 pro každou loď schválenou k přepravě více než dvanácti cestujících bez 

ohledu na to, kde byla registrována, která vplouvá do přístavu na jeho území nebo ho 

opouští, pokud se na ni vztahuje tato úmluva.

14. Bez ohledu na odstavec 5 může stát, jenž je stranou této úmluvy, oznámit generálnímu 

tajemníkovi, že pro účely odstavce 13 nemusí lodě při vplutí do přístavu nebo při jeho 

opuštění mít na palubě nebo předložit osvědčení požadované podle odstavce 2 za 

předpokladu, že stát, jenž je stranou této úmluvy a který osvědčení vydal, oznámil 

generálnímu tajemníkovi, že vede záznamy o osvědčení v elektronické podobě přístupné 

všem státům, jež jsou stranami této úmluvy, a potvrzující existenci osvědčení a umožňující 

takovým státům plnit jejich závazky podle odstavce 13.

15. Pokud loď vlastněná státem, jenž je stranou této úmluvy, nemá pojištění ani jinou finanční 

záruku, nepoužijí se na ni příslušná ustanovení tohoto článku, ale musí mít na palubě 

osvědčení vydané příslušným orgánem státu registrace, které prokazuje, že loď je vlastněna 

dotyčným státem a odpovědnost za loď je kryta do výše stanovené v odstavci 1. Takové 

osvědčení musí co nejblíže odpovídat vzoru stanovenému v odstavci 2.
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Článek 5

Cennosti

Dopravce není odpovědný za ztrátu nebo poškození peněz, obchodovatelných cenných papírů, zlata, 

stříbra, klenotů, ozdobných předmětů, uměleckých předmětů nebo jiných cenností, ledaže byly 

uloženy u dopravce za účelem jejich úschovy; v takovém případě je dopravce odpovědný až do 

výše omezení stanoveného v čl. 8 odst. 3, pokud není dohodnuto vyšší omezení v souladu s čl. 10 

odst. 1.

Článek 6

Spoluzavinění

Jestliže dopravce prokáže, že smrt nebo zranění cestujícího nebo ztráta či poškození jeho zavazadel 

bylo způsobeno zcela nebo zčásti zaviněním nebo nedbalostí cestujícího, může soud v daném 

případě dopravce zcela či částečně zprostit odpovědnosti v souladu s pravidly práva dotyčného 

soudu.

Článek 7

Omezení odpovědnosti za smrt a zranění

1. Odpovědnost dopravce za smrt nebo zranění cestujícího podle článku 3 nesmí v žádném 

případě přesáhnout 400 000 zúčtovacích jednotek na cestujícího v každém jednotlivém 

případě. V případech, kdy je v souladu s právem příslušného soudu uloženo vyplácet 

odškodnění formou pravidelných plateb, nesmí ekvivalentní jistinná hodnota těchto plateb 

přesáhnout uvedené omezení.
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2. Stát, jenž je stranou této úmluvy, může zvláštními pravidly vnitrostátního práva upravit 

omezení odpovědnosti stanovené v odstavci 1 za předpokladu, že případné vnitrostátní 

omezení odpovědnosti není nižší, než je stanoveno v odstavci 1. Stát, jenž využije možnost 

stanovenou v tomto odstavci, informuje generálního tajemníka o přijatém omezení 

odpovědnosti nebo o skutečnosti, že žádné takové omezení nebylo přijato.

Článek 8

Omezení odpovědnosti za ztrátu

 nebo poškození zavazadel a vozidel

1. Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození příručních zavazadel v žádném případě 

nepřesáhne 2 250 zúčtovacích jednotek na cestujícího a přepravu.

2. Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození vozidla včetně všech zavazadel 

přepravovaných v daném vozidle nebo na něm v žádném případě nepřesáhne 12 700 

zúčtovacích jednotek na vozidlo a na přepravu.

3. Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození zavazadel jiných než uvedených

v odstavcích 1 a 2 v žádném případě nepřesáhne 3 375 zúčtovacích jednotek na cestujícího 

a přepravu.

4. Dopravce a cestující se mohou dohodnout na tom, že odpovědnost dopravce bude podléhat 

spoluúčasti cestujícího nepřesahující 330 zúčtovacích jednotek v případě poškození 

vozidla a 149 zúčtovacích jednotek na cestujícího v případě ztráty nebo poškození jiných 

zavazadel, a uvedená částka bude odečtena od ztráty nebo škody.



6389/2/08 REV 2 15
PŘÍLOHA I DG C III CS

Článek 9

Zúčtovací jednotky a přepočet

1. Zúčtovací jednotky uvedené v této úmluvě představují zvláštní práva čerpání stanovená 

Mezinárodním měnovým fondem. Částky uvedené v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, čl. 7 

odst. 1 a článku 8 se přepočítávají na národní měnu státu, v němž působí soud, kterému 

pojistná událost přísluší, a to na základě hodnoty této měny vzhledem ke zvláštním právům 

čerpání ke dni soudního rozhodnutí nebo ke dni, na kterém se strany dohodly. Hodnota 

národní měny státu, jenž je stranou této úmluvy a členem Mezinárodního měnového fondu, 

vyjádřená ve zvláštních právech čerpání, se stanoví v souladu s metodou přepočtu 

používanou Mezinárodním měnovým fondem k dotyčnému datu pro jeho vlastní operace 

a transakce. Hodnota národní měny státu, jenž je stranou této úmluvy a není členem 

Mezinárodního měnového fondu, vyjádřená ve zvláštních právech čerpání, se vypočítá 

způsobem určeným dotyčným státem.

2. Stát, který není členem Mezinárodního měnového fondu a jehož právo neumožňuje použití 

odstavce 1, však může při ratifikaci, přijetí či schválení této úmluvy nebo přistoupení k ni

anebo kdykoli později prohlásit, že zúčtovací jednotka uvedená v odstavci 1 se rovná 15 

zlatým frankům. Zlatý frank uvedený v tomto odstavci odpovídá šedesáti pěti a půl 

miligramům zlata ryzosti devět set tisícin. Zlaté franky se na národní měnu přepočítávají

v souladu s právem daného státu.
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3. Výpočet uvedený v poslední větě odstavce 1 a přepočet uvedený v odstavci 2 se uskuteční 

takovým způsobem, aby byla v národních měnách států, jež jsou stranami této úmluvy,

vyjádřena pokud možno stejná reálná hodnota částek uvedených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a 

odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článku 8, jaká by vyplynula použitím prvních tří vět odstavce 1. Státy 

informují generálního tajemníka o způsobu přepočtu podle odstavce 1 nebo o výsledku 

přepočtu podle odstavce 2 při uložení příslušné ratifikační listiny či listiny o přijetí, 

schválení či přistoupení k této úmluvě, a kdykoli dojde ke změně způsobu nebo výsledku 

přepočtu.

Článek 10

Doplňující ustanovení o omezení odpovědnosti

1. Dopravce a cestující se mohou výslovně a písemně dohodnout na vyšším omezení 

odpovědnosti, než jaké je stanoveno v článcích 7 a 8.

2. Do omezení odpovědnosti stanoveného v článcích 7 a 8 nesmějí být zahrnuty úroky 

a právní výlohy.

Článek 11

Námitky a omezení odpovědnosti pro osoby, které pracují pro dopravce

Jestliže je proti osobě, která pracuje pro dopravce, nebo proti zástupci dopravce nebo provádějícího 

dopravce vznesena žaloba ve věci náhrady škody, na kterou se vztahuje tato úmluva, je uvedená 

osoba, prokáže-li se, že jednala v rámci svých pracovních povinností, oprávněna uplatnit námitky

a omezení odpovědnosti, kterých se podle této úmluvy může dovolávat dopravce nebo provádějící 

dopravce.



6389/2/08 REV 2 17
PŘÍLOHA I DG C III CS

Článek 12

Kumulace nároků

1. V případech, ve kterých jsou účinná omezení odpovědnosti stanovená v článcích 7 a 8, se 

tato omezení vztahují na celkové částky vymahatelné ke splnění všech nároků vzniklých

v důsledku smrti nebo zranění jakéhokoli cestujícího nebo ztráty či poškození jeho 

zavazadel.

2. Ve vztahu k přepravě uskutečněné provádějícím dopravcem nesmí celková částka 

vymahatelná od dopravce nebo provádějícího dopravce a od osob, které pro něj pracují, 

a jejich zástupců jednajících v rámci svých pracovních povinností přesáhnout nejvyšší 

částku, která by mohla být přiznána v řízení proti dopravci nebo provádějícímu dopravci

podle této úmluvy, avšak žádná z těchto uvedených osob neodpovídá za částky přesahující 

omezení odpovědnosti pro ni použitelné.

3. V každém případě, kdy je osoba, která pracuje pro dopravce nebo provádějícího dopravce, 

nebo jeho zástupce oprávněn podle článku 11 této úmluvy využít pro sebe omezení 

odpovědnosti stanovené v článcích 7 a 8, nesmí celková částka vymahatelná od dopravce 

nebo provádějícího dopravce a od dotyčných osob, které pro něj pracují, nebo jeho 

zástupců přesáhnout uvedená omezení.

Článek 13

Ztráta práva na omezení odpovědnosti

1. Dopravce není oprávněn využít omezení odpovědnosti stanovené v článcích 7 a 8 a

v čl. 10 odst. 1, jestliže se prokáže, že škodu zavinil svým jednáním nebo opomenutím

s úmyslem takovouto škodu přivodit, anebo nedbalostí s vědomím toho, že taková škoda 

pravděpodobně vznikne.
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2. Osoba, která pracuje pro dopravce nebo provádějícího dopravce, nebo jeho zástupce není 

oprávněn využívat tato omezení odpovědnosti, jestliže se prokáže, že škodu zavinil svým 

jednáním nebo opomenutím s úmyslem takovou škodu přivodit, anebo nedbalostí 

s vědomím toho, že taková škoda pravděpodobně vznikne.

Článek 14

Základ pro nároky

Žalobu o náhradu škody proti dopravci nebo provádějícímu dopravci v případě smrti nebo zranění 

cestujícího nebo v případě ztráty nebo poškození zavazadel lze podat pouze v souladu s touto 

úmluvou.

Článek 15

Oznámení ztráty nebo poškození zavazadel

1. Cestující musí podat dopravci nebo jeho zástupci písemné oznámení:

a) v případě zjevného poškození zavazadel,

i) pokud se jedná o příruční zavazadla, v době vylodění cestujícího nebo před 

ním;

ii) pokud se jedná o ostatní zavazadla, v době jejich zpětného předání nebo před 

ním;

b) v případě poškození zavazadel, které není zjevné, nebo v případě ztráty zavazadel do 

patnácti dnů ode dne vylodění cestujícího nebo dne zpětného předání zavazadel nebo 

dne, kdy ke zpětnému předání zavazadel mělo dojít.
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2. Pokud cestující nepostupuje v souladu s tímto článkem, má se za to, že zavazadla obdržel 

nepoškozená, pokud není prokázán opak.

3. Písemné oznámení není nutno podat, je-li stav zavazadel v době jejich předání podroben 

společné prohlídce nebo kontrole.

Článek 16

Promlčení práva na náhradu škody

1. Právo na náhradu škody v případě smrti nebo zranění cestujícího nebo ztráty nebo 

poškození zavazadel se promlčuje uplynutím dvou let.

2. Promlčecí doba začíná plynout

a) v případě zranění ode dne vylodění cestujícího;

b) v případě smrti cestujícího, k níž došlo během přepravy, ode dne, kdy se měl 

cestující vylodit, a v případě zranění, k němuž došlo během přepravy a které vedlo ke 

smrti cestujícího po jeho vylodění, ode dne smrti za předpokladu, že nastala nejvýše 

tři roky po dni vylodění;

c) v případě ztráty nebo poškození zavazadel ode dne vylodění nebo ode dne, kdy mělo

k vylodění dojít, podle toho, co nastalo později.
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3. Důvody pro stavení a přerušení promlčecí doby se řídí právem soudu, ke kterému je žaloba 

podána, avšak žaloba podle této úmluvy nesmí být podána po uplynutí jedné z těchto dob:

a) doby pěti let počínající dnem vylodění cestujícího nebo dnem, ve kterém k jeho 

vylodění mělo dojít, podle toho, co nastalo později; nebo, jestliže uplyne dříve,

b) doby tří let počínající dnem, kdy se osoba uplatňující nárok dozvěděla nebo se měla 

dozvědět o zranění, o ztrátě nebo o škodě způsobené danou nehodou.

4. Bez ohledu na odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku může být promlčecí doba prodloužena 

prohlášením dopravce nebo dohodou stran po vzniku žalobního nároku. Takové prohlášení 

nebo dohoda musí mít písemnou podobu.

Článek 17 

Soudní příslušnost

Článek 17a 

Uznání a vymáhání

                                               

 Neuvádí se.
 Neuvádí se.
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Článek 18

Neplatnost smluvních ustanovení

Jakékoli smluvní ustanovení uzavřené před tím, než došlo k nehodě, která způsobila smrt nebo 

zranění cestujícího nebo ztrátu či poškození jeho zavazadel, jehož účelem je zbavit odpovědnosti 

jakékoli osoby odpovědné podle této úmluvy nebo stanovit nižší omezení odpovědnosti, než je 

stanoveno v této úmluvě, s výjimkou čl. 8 odst. 4, a jakékoli ustanovení zaměřené na přenesení

důkazní povinnosti dopravce nebo provádějícího dopravce nebo ustanovení omezující možnosti 

uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 je neplatné od počátku; tato neplatnost však neznamená neplatnost 

smlouvy o přepravě, na kterou se nadále vztahuje tato úmluva.
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Článek 20

Jaderné škody

Podle této úmluvy nevzniká žádná odpovědnost za škody způsobené jadernými nehodami,

a) je-li provozovatel jaderného zařízení odpovědný za takové škody buď podle Pařížské 

úmluvy ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné 

energie ve znění dodatkového protokolu k ní ze dne 28. ledna 1964, nebo Vídeňské 

úmluvy ze dne 21. května 1963 o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody nebo 

jakékoli její změny nebo protokolu k ní, které jsou v platnosti; nebo

b) je-li provozovatel jaderného zařízení odpovědný za takové škody na základě vnitrostátního 

práva upravujícího odpovědnost za takové škody, je-li toto právo ve všech ohledech tak 

příznivé pro osoby, které mohou utrpět škodu, jako Pařížská nebo Vídeňská úmluva nebo 

jejich změny nebo protokoly k nim, které jsou v platnosti.

Článek 21

Obchodní přeprava veřejnými orgány

Tato úmluva se vztahuje na obchodní přepravu uskutečňovanou státy nebo orgány veřejné moci na 

základě smlouvy o přepravě ve smyslu článku 1.

[Články 22 a 23 Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel 

po moři z roku 1974]

Článek 22 

Revize a změny

                                               

 Neuvádí se.
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Článek 23

Změny omezení odpovědnosti

1. Aniž je dotčen článek 22, použije se zvláštní postup tohoto článku výhradně ke změně 

omezení odpovědnosti stanovených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článku 8 

úmluvy ve znění tohoto protokolu.

2. Na žádost nejméně poloviny, ale v žádném případě ne méně než šesti států, které jsou 

smluvní stranou tohoto protokolu, zašle generální tajemník všem členům Organizace 

a všem státům, které jsou smluvní stranou tohoto protokolu, jakýkoli návrh na změnu 

omezení odpovědnosti, včetně spoluúčasti, stanovených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, čl. 7 

odst. 1 a článku 8 úmluvy ve znění tohoto protokolu.

3. Veškeré změny navržené a rozeslané výše uvedeným způsobem se postupují právnímu 

výboru Organizace (dále jen „právní výbor“) k posouzení nejdříve za šest měsíců ode dne

jejich rozeslání.

4. Všechny státy, které jsou smluvní stranou úmluvy ve znění tohoto protokolu, bez ohledu 

na to, zda jsou členy Organizace či nikoli, jsou oprávněny účastnit se jednání právního 

výboru při posuzování a přijímání změn.

5. Změny se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících států, které jsou 

smluvní stranou úmluvy ve znění tohoto protokolu, v právním výboru rozšířeném podle 

odstavce 4 za podmínky, že v době hlasování je přítomna nejméně polovina států, které 

jsou smluvní stranou úmluvy ve znění tohoto protokolu.



6389/2/08 REV 2 24
PŘÍLOHA I DG C III CS

6. Při jednání o návrzích změn omezení odpovědnosti zohledňuje právní výbor zkušenosti

z nehod, a zejména rozsah škod při nich vzniklý, změny peněžních hodnot a vliv 

navržených změn na náklady pojištění.

7. a) Žádná změna omezení odpovědnosti nesmí být podle tohoto článku posuzována

dříve než po uplynutí pěti let ode dne, kdy byl tento protokol otevřen k podpisu, a ne 

dříve než po uplynutí pěti let ode dne, kdy vstoupily v platnost předchozí změny 

podle tohoto článku.

b) Žádné omezení odpovědnosti nesmí být zvýšeno tak, aby překročilo částku 

odpovídající omezení stanovenému v této úmluvě ve znění tohoto protokolu 

zvýšenému o šest procent ročně, vypočtenému na složeném základě ode dne, kdy byl 

tento protokol otevřen k podpisu.

c) Žádné omezení odpovědnosti nesmí být zvýšeno tak, aby překročilo částku 

odpovídající omezení stanovenému v této úmluvě ve znění tohoto protokolu 

násobenou třemi.

8. Organizace oznámí všem státům, které jsou smluvní stranou úmluvy, každou změnu

přijatou v souladu s odstavcem 5. Tato změna se považuje za přijatou po uplynutí osmnácti 

měsíců ode dne jejího oznámení, pokud v uvedeném období alespoň jedna čtvrtina států, 

které jsou smluvní stranou v době přijetí této změny, nesdělí generálnímu tajemníkovi, že 

ji nepřijímají; v takovém případě je tato změna zamítnuta a nemá žádný účinek.
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9. Změna, které se považuje za přijatou podle odstavce 8, vstupuje v platnost za osmnáct

měsíců po svém přijetí.

10. Všechny státy, které jsou smluvní stranou, jsou změnou vázány, pokud nevypovědí tento 

protokol podle čl. 21 odst. 1 a 2 nejméně šest měsíců před tím, než daná změna vstoupí

v platnost. Tato vypovězení nabývají účinku dnem vstupu změny v platnost.

11. Jestliže byla určitá změna přijata, ale ještě neuplynulo osmnáctiměsíční období pro její 

vstup v platnost, je stát, který se stane stranou této úmluvy během tohoto období, touto 

změnou vázán, jakmile vstoupí v platnost. Stát, který se stane stranou této úmluvy po 

skončení tohoto období, je vázán změnami, které byly přijaty podle odstavce 8.

V případech uvedených v tomto odstavci je stát změnou vázán ode dne, kdy vstoupí

v platnost tato změna nebo kdy vstoupí pro daný stát v platnost tento protokol, pokud

k tomu dojde později.
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PŘÍLOHA K ATHÉNSKÉ ÚMLUVĚ

OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZÁRUCE

VZHLEDEM K ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT

 NEBO ZRANĚNÍ CESTUJÍCÍCH

Vydáno v souladu s článkem 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři 

ve znění z roku 2002.

Název lodi Volací znak Identifikační číslo 
lodi podle IMO

Rejstříkový 
přístav

Jméno a úplná 
adresa hlavního sídla 
hospodářské činnosti 

dopravce, který 
skutečně provádí 

přepravu

Tímto se osvědčuje, že pro výše uvedenou loď platí pojištění nebo jiná finanční záruka splňující 
požadavky článku 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři ve znění
z roku 2002.
Typ záruky.........................................................................................................................................

Doba trvání záruky.............................................................................................................................

Jméno a adresa pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů)

Jméno....................................................................................................................................................

Adresa...................................................................................................................................................

Toto osvědčení je platné do.........................................................................................................

Vydáno nebo ověřeno vládou .....................................................................................................

(úplné označení státu)

NEBO
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Následující text by se měl použít, pokud stát, jenž je stranou této úmluvy, uplatňuje čl. 4a odst. 3:

Toto osvědčení se vydává na základě zmocnění vládou .......................................

(úplné označení státu) ............................................................................. (název vydávající instituce 

nebo organizace)

V.........................................dne.......................................................

(místo) (datum)

............................................................

(Podpis a funkce vydávajícího nebo potvrzujícího úředníka)
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Vysvětlivky:

1. Na požádání může označení státu zahrnovat odkaz na příslušný orgán veřejné moci země, 

která osvědčení vydává.

2. Pokud je celková částka záruky opatřena z více zdrojů, je třeba uvést částku u každého

z těchto zdrojů.

3. Pokud je záruka opatřena ve více formách, je třeba tyto formy vyjmenovat.

4. Položka „Doba trvání záruky“ musí stanovit datum, kterým tato záruka nabývá účinku.

5. Položka „adresa“ pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů) musí uvádět hlavní sídlo hospodářské 

činnosti pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů). Případně se uvede sídlo hospodářské činnosti, kde 

byly pojištění nebo jiná záruka sjednány.
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PŘÍLOHA II

VÝŇATEK Z VÝHRADY A POKYNŮ IMO 

K PROVÁDĚNÍ ATHÉNSKÉ ÚMLUVY 

Z ROKU PŘIJATÝCH PRÁVNÍM VÝBOREM 

MEZINÁRODNÍ NÁMOŘNÍ ORGANIZACE

 DNE 19. ŘÍJNA 2006

VÝHRADA A POKYNY MEZINÁRODNÍ NÁMOŘNÍ ORGANIZACE K PROVÁDĚNÍ

ATHÉNSKÉ ÚMLUVY

Výhrada

1. Athénská úmluva by měla být ratifikována s následující výhradou nebo společně

s prohlášením stejného účinku:

„[1.1] Výhrada v souvislosti s ratifikací Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich 

zavazadel po moři z roku 2002 (dále jen „Athénská úmluva“) vládou …

Omezení odpovědnosti dopravců atd.

[1.2] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se k omezení případné odpovědnosti podle 

čl. 3 odst. 1 nebo 2 úmluvy vzhledem ke smrti nebo zranění cestujícího v důsledku rizika 

uvedeného v bodě 2.2 pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy na nižší z těchto částek:

– 250 000 zúčtovacích jednotek na každého cestujícího v každém jednotlivém případě,

nebo

– 340 milionů zúčtovacích jednotek celkem na jednu loď v každém jednotlivém 

případě.
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[1.3] Dále si vláda … vyhrazuje právo a zavazuje se k obdobnému použití bodů 2.1.1 a 2.2.2 

pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy na případy takové odpovědnosti.

[1.4] Odpovědnost provádějícího dopravce podle článku 4 úmluvy, odpovědnost osob, které 

pracují pro dopravce nebo provádějícího dopravce, a jeho zástupců podle článku 11 

úmluvy a omezení kumulovaných částek vymahatelných podle článku 12 úmluvy jsou 

omezeny stejným způsobem.

[1.5] Výhrada a závazek v bodě 1.2 se použijí bez ohledu na základ, ze kterého odpovědnost

podle čl. 3 odst. 1 nebo 2 vychází, a bez ohledu to, zda články 4 nebo 7 úmluvy stanoví 

jinak; tato výhrada a závazek však neovlivňuje použití článků 10 a 13.

Povinné pojištění a omezení odpovědnosti pojistitelů

[1.6] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se k omezení požadavku podle čl. 4a odst. 1 na

existenci pojištění nebo jiné finanční záruky pro případ smrti nebo zranění cestujícího

v důsledku rizika uvedeného v bodě 2.2 pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy na 

nižší z těchto částek:

– 250 000 zúčtovacích jednotek na každého cestujícího v každém jednotlivém případě,

nebo

– 340 milionů zúčtovacích jednotek celkem na jednu loď v každém jednotlivém 

případě.
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[1.7] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se k omezení odpovědnosti pojistitele nebo jiné 

osoby poskytující finanční záruku podle čl. 4a odst. 10 za smrt nebo zranění cestujícího

v důsledku rizika uvedeného v bodě 2.2 pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy na 

maximální úroveň výše pojištění nebo jiné finanční záruky, jež je dopravce povinen mít 

podle bodu 1.6 této výhrady.

[1.8] Vláda … si rovněž vyhrazuje právo a zavazuje se k použití pokynů IMO k provádění 

Athénské úmluvy včetně použití ustanovení uvedených v bodech 2.1 a 2.2 pokynů na 

veškeré povinné pojištění podle úmluvy.

[1.9] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se zprostit poskytovatele pojištění nebo jiné 

finanční záruky podle čl. 4a odst. 1 jakékoli odpovědnosti, k níž se nezavázal.

Vydávání osvědčení

[1.10] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se vydávat osvědčení o pojištění podle čl. 4a 

odst. 2 úmluvy, tak aby

– uváděla omezení odpovědnosti a požadavky na pojistné krytí podle bodů 1.2, 1.6, 1.7 

a 1.9 a

– zahrnovala takové omezení, požadavky a výjimky, u nichž shledá, že jsou v době 

vydání osvědčení nezbytné v důsledku podmínek na pojistném trhu.
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[1.11] Vláda … si vyhrazuje právo a zavazuje se k přijetí osvědčení o pojištění vydaných 

ostatními smluvními státy na základě podobné výhrady.

[1.12] Všechny tyto omezení, požadavky a výjimky budou na osvědčeních vydaných nebo 

ověřených podle čl. 4a odst. 2 úmluvy jasně uvedeny.

Vztah mezi touto výhradou a pokyny IMO k provádění Athénské úmluvy

[1.13] Práva ponechaná touto výhradou budou uplatňována s náležitým zohledněním pokynů 

IMO k provádění Athénské úmluvy nebo všech jejich změn, s cílem zajistit jednotnost. 

V případě schválení návrhu na změnu pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy, včetně 

omezení, právním výborem Mezinárodní námořní organizace budou tyto změny použitelné 

ode dne stanoveného výborem. Tím nejsou dotčena pravidla mezinárodního práva týkající 

se práva státu stáhnout nebo změnit svou výhradu.

Pokyny

2. S ohledem na současný stav pojistného trhu by měly státy, jež jsou stranami této úmluvy, 

vydávat osvědčení o pojištění na základě závazku pojistitele, jehož pojištění se vztahuje na 

válečná rizika, a jiného pojistitele, jehož pojištění vztahuje na jiná než válečná rizika.

Každý pojistitel by měl být odpovědný pouze za svou část. Měly by platit tato pravidla 

(ustanovení, na která se odkazuje, jsou obsažena v dodatku A):

2.1 Pojištění, které se vztahuje na válečná rizika, i pojištění, které tato rizika nezahrnuje, 

mohou podléhat těmto ustanovením:

2.1.1 standardní doložka o vyloučení radioaktivní kontaminace, chemických, biologických, 

biochemických a elektromagnetických zbraní (doložka č. 370);
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2.1.2 standardní doložka o vyloučení kybernetického útoku (doložka č. 380);

2.1.3 námitky a omezení odpovědnosti poskytovatele povinné finanční záruky v rámci úmluvy 

ve znění těchto pokynů, zejména omezení ve výši 250 000 zúčtovacích jednotek na 

cestujícího v každém jednotlivém případě;

2.1.4 podmínka, že pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost podléhající úmluvě ve tnění 

těchto pokynů; a

2.1.5 podmínka, že jakékoliv částky uhrazené podle úmluvy slouží ke snížení zbývající 

odpovědnosti dopravce nebo jeho pojistitele v souladu s článkem 4a úmluvy, ačkoliv 

nejsou zaplaceny nebo nárokovány příslušnými pojistiteli poskytujícími pojištění, které se 

vztahuje na válečná rizika, nebo pojištění, které tato rizika nezahrnuje.

2.2 Případné pojištění vztahující se na válečná rizika pokrývá škody vzniklé v důsledku smrti 

nebo zranění cestujícího následkem:

– války, občanské války, revoluce, povstání, nepokojů nebo z nich vyplývajících 

občanských konfliktů nebo jakéhokoliv nepřátelského aktu způsobeného válčící 

stranou nebo namířeného proti válčící straně;

– zajetí, zabavení, zatčení, omezení svobody nebo zadržení a z nich vyplývajících 

následků nebo jakéhokoliv pokusu v tomto ohledu;

– opuštěné miny, torpéda, bomby nebo jiné opuštěné válečné zbraně;

– jednání teroristů nebo jiných osob jednajících ve zlém úmyslu nebo s politickým 

motivem a jakékoliv jednání uskutečněného v zájmu předcházení nebo zabránění 

tomuto riziku;

– zabavení a vyvlastnění;

a může podléhat těmto výjimkám, omezením a požadavkům:
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2.2.1 Doložka o vyloučení válečných rizik a automatickém vypovězení smlouvy

2.2.2 V případě, že nároky jednotlivých cestujících celkově přesahují částku 340 milionů 

zúčtovacích jednotek na jednu loď v každém jednotlivém případě, je dopravce oprávněn se 

odvolat na omezení své odpovědnosti na částku 340 milionů zúčtovacích jednotek, a to 

vždy za předpokladu, že

– tato částka by měla být rozdělena mezi osoby uplatňující nárok úměrně jejich 

stanoveným nárokům;

– tato částka může být rozdělena na jeden nebo více podílů mezi osoby, které uplatňují 

nárok a které jsou známé v době rozdělování; a

– tato částka může být rozdělena pojistitelem, nebo soudem nebo jiným příslušným 

orgánem, na který se pojistitel obrátil v jakémkoliv státě, jenž je stranou této úmluvy 

a ve kterém bylo zahájeno soudní řízení s ohledem na uplatňované nároky, na které 

se údajně vztahuje pojištění.

2.2.3 Ustanovení o 30denní výpovědní lhůtě v případech, na které se nevztahuje bod 2.2.1.

2.3 Pojištění, které se nevztahuje na válečná rizika, by mělo pokrývat všechna nebezpečí, která 

jsou předmětem povinného pojištění, kromě rizik uvedených v bodě 2.2, bez ohledu na to, 

zda podléhají výjimkám, omezením nebo požadavkům stanoveným v bodech 2.1 a 2.2 či 

nikoliv.

3. Příklad několika příslibů pojistného krytí (tzv. modré karty) a osvědčení o pojištění

v souladu s těmito pokyny jsou obsaženy v dodatku B.
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DODATEK A

USTANOVENÍ UVEDENÁ V POKYNECH 2.1.1, 2.1.2 A 2.2.1

Standardní doložka o vyloučení radioaktivní kontaminace a chemických, biologických, 

biochemických a elektromagnetických zbraní (doložka č. 370, 10.11.2003)

Toto ustanovení je zásadní a má přednost před jakýmkoliv ustanovením v této pojistné smlouvě, 

které s ním je v rozporu.

1. Toto pojištění se v žádném případě nevztahuje na škodu, odpovědnost za škodu nebo 

náklady přímo či nepřímo způsobené skutečnostmi uvedenými níže, s jejich přispěním 

nebo z nich vyplývající:

1.1 ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného paliva nebo 

jaderného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva;

1.2 radioaktivní, toxické, výbušné nebo jiné nebezpečné či kontaminující vlastnosti 

jakéhokoliv jaderného zařízení, reaktoru nebo jiného jaderného celku nebo jeho jaderné

složky;

1.3 jakákoliv zbraň nebo zařízení, které využívají atomového nebo jaderného štěpení nebo 

jaderné syntézy nebo jiné podobné reakce nebo radioaktivní síly nebo látky;

1.4 radioaktivní, toxické, výbušné nebo jiné nebezpečné nebo kontaminující vlastnosti 

jakéhokoli radioaktivního materiálu. Vyloučení v této části se nevztahuje na radioaktivní 

izotopy jiné než jaderné palivo, pokud jsou tyto izotopy připravovány, přepravovány, 

uchovávány nebo používány pro obchodní, zemědělské, lékařské, vědecké nebo jiné 

obdobné mírové účely;

1.5 chemické, biologické, biochemické nebo elektromagnetické zbraně.
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Standardní doložka o vyloučení kybernetického útoku (doložka č. 380, 10.11.2003)

1. Pouze s výhradou odstavce 2 níže se toto pojištění v žádném případě nevztahuje na škodu, 

odpovědnost za škodu nebo náklady přímo či nepřímo způsobené použitím nebo provozem 

nebo vyplývající z použití či provozu jakéhokoliv počítače, počítačového systému, 

počítačového programového vybavení, zákeřného kódu, počítačového viru nebo postupu 

nebo jakéhokoliv jiného elektronického systému, a to za účelem páchání škody.

2. Je-li toto ustanovení potvrzeno pojistkami, které se vztahují na válečná rizika, občanskou 

válku, revoluci, povstání, nepokoje nebo z nich vyplývající občanské konflikty nebo 

jakýkoliv nepřátelský akt způsobený válčící stranou nebo namířený proti válčící straně, 

nebo nepřátelský akt v důsledku terorismu či politicky motivovaného jednání jakékoliv 

osoby, odstavec 1 se neuplatní k vyloučení škod (na které by se jinak vztahovalo) 

vyplývajících z použití jakéhokoliv počítače, počítačového systému, počítačového 

programového vybavení nebo jakéhokoliv elektronického systému v rámci spouštěcího 

nebo řídícího systému nebo odpalovacího mechanismu jakékoliv zbraně nebo rakety.

Vyloučení válečných rizik a automatické vypovězení smlouvy

1.1 Automatické ukončení krytí

Bez ohledu na skutečnost, zda toto oznámení o zrušení bylo učiněno, krytí podle této 

dohody AUTOMATICKY KONČÍ v případě

1.1.1 vypuknutí války (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena či nikoliv) mezi některými z těchto 

zemí: Spojené království, Spojené státy americké, Francie, Ruská federace, Čínská lidová 

republika;
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1.1.2 jakéhokoliv plavidla, na které se krytí podle této dohody vztahuje a které je zabaveno

z důvodu právního titulu nebo použití.

1.2 Válka pěti mocností

Toto pojištění vylučuje

1.2.1 škodu, odpovědnost za škodu nebo náklady vyplývající z vypuknutí války (bez ohledu na 

to, zda byla vyhlášena či nikoliv) mezi některými z těchto zemí: Spojené království, 

Spojené státy americké, Francie, Ruská federace, Čínská lidová republika;

1.2.2 zabavení z právního titulu nebo použití.
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DODATEK B

I. Příklady příslibů pojistného krytí (modré karty) uvedených v pokynu 3

Modrá karta vydávaná pojistitelem, který poskytuje pojištění vztahující se na válečná rizika

Osvědčení sloužící jako doklad o pojištění v souladu s článkem 4a Athénské úmluvy o přepravě 
cestujících a jejich zavazadel po moři ve znění z roku 2002

Název lodi:

Identifikační číslo lodi podle IMO:

Rejstříkový přístav:

Jméno a adresa vlastníka:

Tímto se osvědčuje, že pro výše uvedenou loď ve vlastnictví výše uvedené osoby platí pojistná 
smlouva splňující požadavky článku 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel 
po moři z roku 2002, s výhradou veškerých výjimek a omezení povolených pro povinné pojištění 
vztahující se na válečná rizika v rámci této úmluvy a prováděcích pokynů přijatých právním 
výborem Mezinárodní námořní organizace v říjnu roku 2006, včetně zejména těchto ustanovení:
[Zde může být vloženo znění úmluvy a pokynů s dodatky v potřebném rozsahu]

Doba pojištění od: 20. února 2007

do: 20. února 2008

Pojistitel může toto osvědčení zrušit písemnou výpovědí ve lhůtě 30 dnů výše uvedenému orgánu, 
na základě čehož odpovědnost pojistitele za těchto podmínek končí dnem uplynutí uvedené 
výpovědní lhůty, ovšem pouze ve vztahu k nehodám, ke kterým dojde po tomto dni.

Datum:

Toto osvědčení vydává: War Risks, Inc

[Adresa]

...........................................................................

Podpis pojistitele

jako zástupce War Risks, Inc.
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Modrá karta vydávaná pojistitelem, který neposkytuje pojištění vztahující se na válečná rizika

Osvědčení sloužící jako doklad o pojištění v souladu s článkem 4a Athénské úmluvy o přepravě 

cestujících a jejich zavazadel po moři ve znění z roku 2002.

Název lodi:

Identifikační číslo lodi podle IMO:

Rejstříkový přístav:

Jméno a adresa vlastníka:

Tímto se osvědčuje, že pro výše uvedenou loď ve vlastnictví výše uvedené osoby platí pojistná 
smlouva splňující požadavky článku 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel 
po moři z roku 2002, s výhradou veškerých výjimek a omezení povolených pro pojistitele, kteří 
neposkytují pojištění vztahující se na válečná rizika v rámci této úmluvy a prováděcích pokynů 
přijatých právním výborem Mezinárodní námořní organizace v říjnu roku 2006, včetně zejména 
těchto ustanovení: [Zde může být vloženo znění úmluvy a pokynů s dodatky v potřebném rozsahu]

Doba pojištění od: 20. února 2007

do: 20. února 2008

Pojistitel může toto osvědčení zrušit písemnou výpovědí ve lhůtě tří měsíců výše uvedenému 
orgánu, na základě čehož odpovědnost pojistitele za těchto podmínek končí dnem uplynutí uvedené 
výpovědní lhůty, ovšem pouze ve vztahu k nehodám, ke kterým dojde po tomto dni.

Datum:

Toto osvědčení vydává: PANDI P&I

[Adresa]

...........................................................................

Podpis pojistitele
jako zástupce PANDI P&I
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II. Vzor osvědčení o pojištění uvedený v pokynu 3

OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZÁRUCE

V SOUVISLOSTI S ODPOVĚDNOSTÍ ZA SMRT 
NEBO ZRANĚNÍ CESTUJÍCÍCH

Vydáno v souladu s článkem 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři
ve znění z roku 2002.

Název lodi Volací znak Identifikační 
číslo lodi podle 

IMO

Rejstříkový 
přístav

Jméno a úplná adresa sídla 
hospodářské činnosti dopravce, 
který skutečně provádí přepravu

Tímto se osvědčuje, že pro výše uvedenou loď platí pojistná smlouva nebo jiná finanční záruka 
splňující požadavky článku 4a Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři
ve znění z roku 2002.

Typ záruky......................................................................................................................................
Doba trvání záruky.........................................................................................................................
Jméno a adresa pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů)
Pojistné krytí, na které se vztahuje toto osvědčení, je rozděleno na pojištění, které se vztahuje na 
válečná rizika, a na pojištění, které se nevztahuje na válečná rizika, v souladu s prováděcími pokyny 
přijatými právním výborem Mezinárodní námořní organizace v říjnu roku 2006. Každá z těchto 
částí pojistného krytí podléhá všem výjimkám a omezením, které úmluva a prováděcí pokyny 
umožňují. Pojistitelé nenesou společnou a nerozdílnou odpovědnost. Pojistiteli jsou:

v případě pojištění, které se vztahuje na válečná rizika: War Risks, Inc., [adresa]
v případě pojištění, které se nevztahuje na válečná rizika: Pandi P&I, [adresa]

Toto osvědčení je platné do........................................................................................................
Vydáno nebo ověřeno vládou ....................................................................................................

(úplné označení státu)
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NEBO

Následující text by se měl použít, pokud stát, jenž je stranou této úmluvy, uplatňuje čl. 4a odst. 3:

Toto osvědčení se vydává na základě zmocnění vládou .......................................

(úplné označení státu) ............................................................................. (název vydávající instituce 
nebo organizace)

V......................................... dne.......................................................

(místo) ......................................... (datum)

...................................................................................

(Podpis a funkce vydávajícího nebo potvrzujícího úředníka)
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Vysvětlivky:

1. Na požádání může označení státu zahrnovat odkaz na příslušný orgán veřejné moci země, 

která osvědčení vydává.

2. Pokud je celková částka záruky opatřena z více zdrojů, je třeba uvést částku u každého

z těchto zdrojů.

3. Pokud je záruka opatřena ve více formách, je třeba tyto formy vyjmenovat.

4. Položka „Doba trvání záruky“ musí stanovit datum, kterým tato záruka nabývá účinku.

5. Položka „adresa“ pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů) musí uvádět sídlo hospodářské činnosti 

pojistitele(ů) a/nebo ručitele(ů). Případně se uvede sídlo hospodářské činnosti, kde byly

pojištění nebo jiná záruka sjednány.





6389/08 REV 2 ADD 1 id/HO/pm,vm 1
DG C III CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Lucemburk 6. června 2008
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2005/0241 (COD)

6389/2/08
REV 2 ADD 1

MAR 24
ENV 87
CODEC 185

ODŮVODNĚNÍ RADY
Předmět: Společný postoj k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti 

dopravců k cestujícím po moři v případě nehod, přijatý Radou dne 6, června 2008

ODŮVODNĚNÍ RADY



6389/08 REV 2 ADD 1 id/HO/pm,vm 2
DG C III CS

I. ÚVOD

V listopadu roku 2005 Komise přijala návrh nařízení1 Evropského parlamentu a Rady 

o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě 

nehod. Dne 24. února 2006 byl tento návrh předložen Radě.

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 25. dubna 2007.

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 13. září 2006.2

Výbor regionů přijal stanovisko dne 15. června 2006.3

V rámci postupu spolurozhodování (článek 251 Smlouvy o ES) dosáhla Rada 

dne 30. listopadu 2007 politické dohody o návrhu nařízení. Po právní a jazykové revizi Rada

dne 6. června 2008 přijala společný postoj.

II. CÍL

Hlavním cílem navrhovaného nařízení je začlenit do práva Společenství Athénskou úmluvu 

o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 ve znění protokolu z roku 2002 

(dále jen „Athénská úmluva“).

                                               
1 Dokument 6827/06 - KOM (2005) 592 v konečném znění.
2 Úř. věst C 2006/318, 23.12.2006
3 Úř. věst C 2006/229, 22.9.2006
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Návrh Komise dále obsahuje několik úprav Athénské úmluvy a dodatečná opatření, jako jsou 

rozšíření oblasti působnosti na vnitrostátní přepravu, jakož i na dopravu po vnitrozemských 

vodních cestách, a vyloučení možnosti stanovené v Athénské úmluvě, aby členské státy 

stanovily vyšší omezení odpovědnosti, než je stanoveno v úmluvě. Návrh dále obsahuje 

ustanovení, které stanoví, že v případě poškození nebo ztráty vybavení umožňujícího 

pohyb/lékařské pomůcky, které náleží cestujícímu se sníženou pohyblivostí, je náhrada 

stanovena na maximální úrovni odpovídající reprodukční hodnotě daného vybavení. Podobně 

jako v odvětví letecké a železniční dopravy návrh stanoví zálohy v případě smrti nebo újmy 

na zdraví cestujícího, jakož i informování cestujících před zahájením plavby.

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

Obecné poznámky

Společný postoj k výše uvedenému návrhu ve znění dohodnutém Radou nařízení aktualizuje, 

mimo jiné změnami ustanovení, které se týkají oblasti působnosti, vztahu mezi nařízením 

a dalšími mezinárodními úmluvami o celkovém omezení odpovědnosti, záloh a přechodného 

ustanovení nařízení. 

Společný postoj zahrnuje celou řadu změn přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení 

(změny 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16-27 ve znění dokumentu 8724/07), a to buď v doslovném znění, 

z části nebo v podstatě. Tyto změny zlepšují nebo upřesňují znění navrhovaného nařízení.

Avšak další změny (4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15) společný postoj neodráží. Rada i Komise jsou 

toho názoru, že přezkumem úkolů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) by se 

nemělo zabývat toto nařízení, protože se jedná o odlišný předmět (změna 4). Zamítnutí 

dalších změn je podrobněji vysvětleno v následujícím oddíle. 
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Společný postoj rovněž zahrnuje řadu změn jiných než těch, které jsou obsaženy 

ve stanovisku Evropského parlamentu přijatém v prvním čtení, protože v řadě případů byla 

ustanovení původního návrhu Komise doplněna o nové prvky nebo byla zcela přepracována 

a byla vložena zcela nová ustanovení.

Kromě toho byla provedena řada redakčních změn, jejichž cílem je pouze znění vyjasnit 

a zajistit celkovou soudržnost nařízení.

V následujícím oddíle jsou popsány podstatné změny společného postoje a reakce Rady na 

změny Evropského parlamentu.

Konkrétní body

1) Oblast působnosti

Rada zcela souhlasí s Evropským parlamentem (změny 16 až 27) a zamítla rozšíření 

použití Athénské úmluvy na mezinárodní a vnitrostátní přepravu po 

vnitrozemských vodních cestách, jak navrhuje ve svém návrhu Komise. Rada se 

připojuje k logice Evropského parlamentu a je rovněž toho názoru, že Athénská úmluva 

se zabývá přepravou po moři a že rozšíření na přepravu po vnitrozemských vodních 

cestách nemusí být vhodné a nemusí dostatečně zohledňovat zvláštnosti odvětví 

přepravy po vnitrozemských vodních cestách. 

Kromě toho Rada na rozdíl od Komise a Evropského parlamentu upřesňuje, že 

v souvislosti s přepravou po moři v rámci jednoho členského státu je vhodné, aby se 

nařízení vztahovalo na lodě třídy A podle článku 4 směrnice 98/18/ES ze dne 

17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě. 
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2) Začlenění Athénské úmluvy a dalších opatření IMO

Rada i Evropský parlament (změna 6) se domnívají, že do nařízení by měla být 

začleněna nejen Athénská úmluva, ale rovněž výhrada a pokyny IMO k provádění 

Athénské úmluvy (dále jen „pokyny IMO“) přijaté právním výborem IMO 

dne 19. října 2006 za účelem řešení některých otázek v rámci Athénské úmluvy, 

zejména otázky náhrady škod souvisejících s terorismem. Z tohoto důvodu Rada i 

Evropský parlament doplnily do nařízení znění pokynů IMO, a to v podobě nové 

přílohy nařízení.

Je však třeba poznamenat, že Rada se domnívá, že začlenění úplného znění Athénské 

úmluvy může vést k právní nejistotě, protože několik ustanovení úmluvy přímo 

nesouvisí s předmětem nařízení. Z tohoto důvodu Rada, na rozdíl od Evropského 

parlamentu, uvádí v čl. 3 odst. 1 nařízení příslušná ustanovení Athénské úmluvy pro 

použití v rámci tohoto nařízení. Kromě toho byla v zájmu přehlednosti z přílohy 

nařízení vypuštěna nepodstatná nebo zavádějící ustanovení Athénské úmluvy. 

3) Použitelná omezení 

Rada změnila návrh Komise, pokud jde o nepoužití čl. 7 odst. 2 Athénské úmluvy. 

Tento článek stanoví, že stát, který je smluvní stranou úmluvy, může přijmout vyšší 

omezení odpovědnosti, než jsou omezení stanovená v Athénské úmluvě. Rada se 

rozhodla pro uplatnění ustanovení Athénské úmluvy v jeho stávajícím znění bez 

zavedení zvláštního mechanismu Společenství s cílem dosáhnout dohody o použití čl. 7 

odst. 2 tak, jak navrhuje Komise ve svém návrhu, jakož i Evropský parlament ve změně 

č. 7.
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4) Souběžné používání jiných mezinárodních úmluv týkajících se omezení odpovědnosti 

majitelů lodí 

Vzhledem ke skutečnosti, že několik členských států již ratifikovalo Mezinárodní 

úmluvu o omezení odpovědnosti pro námořní nároky z roku 1976, ve znění protokolu 

z roku 1996 (LLMC 1996), Rada nemůže podpořit Evropský parlament, pokud jde 

o nepoužití článku 19 Athénské úmluvy (změna 8). S cílem zaručit právní jistotu je 

vztah mezi Athénskou úmluvou a LLMC 1996 více upřesněn v článku 5 společného 

postoje Rady. 

5) Záloha

Ve shodě s Evropským parlamentem (změna 9) Rada podporuje myšlenku, že v případě 

námořní nehody s následkem smrti nebo újmy na zdraví cestujícího by měla být 

vyplacena záloha. S cílem zajistit použitelnost tohoto ustanovení v praxi Rada upřesnila, 

že ustanovení se použije v případě, že k námořní nehodě došlo na území členského státu 

nebo na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu nebo registrované v členském 

státě. Pokud jde o dopravní nehodu, Rada je toho názoru, že pojem „námořní nehoda“ je 

v Athénské úmluvě definován dostatečně podrobně. Doplnění pojmu „nehoda lodi“ tedy 

není nutné.

Rada plně podporuje Evropský parlament (změna 10), pokud jde o upřesnění, že záloha 

nepředstavuje uznání odpovědnosti a může být započtena vůči jakékoli další vyplacené 

částce. Rada však dále upřesňuje, ve kterých případech může být záloha vratná 

v souladu s Athénskou úmluvou a pokyny IMO.
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6) Informace pro cestující

Rada podporuje Evropský parlament, pokud jde o povahu (náležitost a srozumitelnost) 

informací, které mají být cestujícím poskytovány nejpozději při odjezdu. Rada 

navrhuje, aby byl k tomuto účelu používán souhrn informací podobně jako v odvětví 

letectví. Rada se však domnívá, že není třeba odkazovat na směrnici Rady 90/314/EHS 

ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (změna 12), 

protože tato směrnice je již v platnosti a je nezávislá na navrhovaném nařízení. 

7) Odložené použití

Rada podobně jako Evropský parlament (změny 13, 14 a 15) zavedla přechodné 

ustanovení, které členským státům umožňuje odložit použití nařízení až o čtyři roky 

ode dne jeho použitelnosti. Změna návrhu Komise předložená Radou se nicméně 

vztahuje na přepravu po moři uvnitř jednoho členského státu na lodích třídy A v souladu 

s článkem 4 směrnice 98/18/ES a nikoliv na vnitrostátní přepravu na pravidelných 

trajektových linkách (v regionech, na které se vztahuje čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES), 

jak navrhoval Evropský parlament.

IV. ZÁVĚR

Rada se domnívá, že společný postoj představuje realistický přístup a řádně zohledňuje 

proveditelnost návrhu a jeho navrhovaných dodatečných ustanovení, jakož i potřebu 

právní jistoty.

Rada očekává konstruktivní jednání s Evropským parlamentem za účelem brzkého 

přijetí nařízení.

_____________________
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- Prohlášení

PROHLÁŠENÍ KOMISE

„Komise nechce bránit většinové dohodě ohledně tohoto důležitého návrhu, jenž by zavedl 

harmonizovaný právní rámec zajišťující, že cestující na plavidlech obdrží v případě nehody 

odpovídající náhradu.
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Komise však lituje, že Rada nezachovala původní záměr svého návrhu a ve skutečnosti omezila 

oblast působnosti tím, že vyloučila vnitrozemskou plavbu a velkou část vnitrostátní přepravy. Rada 

rovněž odmítla dva mechanismy pro harmonizaci výše náhrad, jež by byly přínosem pro účastníky 

nehod i pro průmysl: podle politické dohody nemohou takoví cestující získat ve všech případech 

náhradu až v maximální výši stanovené Athénskou úmluvou a za určitých okolností by přepravcům 

mohlo být uloženo zaplatit vyšší náhradu, než stanovuje Athénská úmluva.

Komise nepodporuje znění bodu odůvodnění 7, protože se zdá, že zpochybňuje rozsah výhradní 

pravomoci Společenství.“

PROHLÁŠENÍ ITALSKÉ DELEGACE

„Toto nařízení zvyšuje úroveň ochrany pro uživatele námořní dopravy a mezi jeho cíle patří zřízení 

jednotného režimu pro odpovědnost dopravců a ochranu cestujících. Podle Itálie smyslem nařízení 

je právě zřízení harmonizovaného režimu a domnívá se, že nařízení, které lze volně vykládat, 

nezajistí cestujícím přehlednost ani rovnost zacházení; nesourodost režimů členských států EU 

řízení tohoto odvětví zkomplikuje a naruší trh. Itálie se tudíž domnívá, že by členské státy, 

v souladu s původním návrhem Komise, neměly mít možnost stanovit nejednotné limity

odpovědnosti. Původní návrh Komise neobsahoval ustanovení o možné výjimce, tzn. že členské 

státy nemohly stanovit rozdílné limity odpovědnosti. Kromě toho Evropský parlament v tomto 

ohledu nenavrhl žádné změny původního návrhu.

Itálie si nicméně nepřeje stát v cestě dohodě na znění, které jinak považujeme za vyvážené a které 

můžeme podpořit. Itálie se tudíž zdržuje hlasování a znovu opakuje své vážné obavy ohledně volby, 

která neřeší jeden z hlavních bodů právního předpisu, jenž má zavést jednotný režim (neuplatnění 

čl. 7 odst. 2 Athénské úmluvy, což výrazně snižuje přidanou hodnotu uvedeného nařízení a oslabuje 

úsilí členských států dosáhnout harmonizace).“

________________________
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2005/0241 (COD)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

týkající se

společného postoje Rady k přijetí nařízení o odpovědnosti dopravců k cestujícím po 
moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod

1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument KOM(2005) 592 v konečném znění –
2005/0241(COD)):

13. února 2006

Stanovisko Výboru regionů ze dne: 15. června 2006

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 13. září 2006

Stanovisko Evropského parlamentu v prvním čtení ze dne: 25. dubna 2007

Pozměněný návrh Komise ze dne: 22. října 2007

Datum přijetí společného postoje: 6. června 2008

2. CÍL NÁVRHU KOMISE

Cílem návrhu je poskytnout, bez ohledu na trasu, všem cestujícím na palubě lodí 
i dopravcům harmonizovaný právní rámec stanovující jejich práva a povinnosti 
v případě nehod. Úroveň cílů, které si tato harmonizace klade, musí být dostatečně 
vysoká, aby zajistila nejenom spravedlivější náhradu škod, ale také lepší prevenci 
nehod. 

Cílem návrhu je začlenit do práva Společenství protokol z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 přijatý pod 
záštitou Mezinárodní námořní organizace („Athénská úmluva z roku 2002“). 
Athénská úmluva z roku 2002 je moderní právní úpravou, která jasně stanoví práva a 
povinnosti cestujících a dopravců; pro škody v případě plavebních nehod určuje 
režim objektivní odpovědnosti dopravce, stanoví dostatečně vysoké maximální 
částky odškodnění, od všech dopravců vyžaduje a umožňuje reklamantovi domáhat 
se svých nároků přímo u pojistitele. 
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Je nutné poznamenat, že souběžně s touto iniciativou se členské státy a Společenství 
chystají stát smluvními stranami Athénské úmluvy z roku 20021. 

Toto začlenění úmluvy do práva Společenství by mělo být doprovázeno určitým 
počtem úprav:

– Athénská úmluva z roku 2002 se omezuje výhradně na mezinárodní námořní 
přepravu. Komise navrhuje rozšířit oblast působnosti na kabotáž (námořní 
přeprava v rámci jednoho a téhož členského státu) a na přepravu na 
vnitrozemských vodních cestách,

– za účelem harmonizace, z níž budou mít užitek jak cestující, tak dopravci, Komise 
navrhuje dále neuplatňovat ustanovení Athénské úmluvy z roku 2002, na jehož 
základě může členský stát samostatně přijmout vyšší strop pro náhradu škody, než 
stanoví úmluva. Ve svém pozměněném návrhu2 Komise kromě toho přijala změnu 
navrženou Evropským parlamentem, jejímž cílem je ve všech případech zajistit 
poškozeným náhradu škod do výše stropů stanovených Athénskou úmluvou a 
znemožnit tak uplatňování souběžných pravidel pro celkové omezení 
odpovědnosti;

– doplnění opatření s cílem příznivěji nahrazovat škody způsobené na zařízení pro 
zdravotně postižené osoby;

– doplnění povinnosti platby předem;

– doplnění povinnosti informovat cestující o jejich právech.

3. PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI

Komise se domnívá, že Rada vypustila ze svého návrhu značnou část jeho obsahu.

Za prvé je cílem společného postoje vyloučit z oblasti působnosti návrhu 
vnitrozemské vodní cesty a stejně tak i námořní dopravu v rámci jednoho a téhož 
státu. Evropský parlament ve svém stanovisku v prvním čtení zaujal k otázce 
vnitrozemských vodních cest nejasný postoj. Naopak se vyjádřil jasně ve prospěch 
začlenění námořní dopravy v rámci jednoho a téhož státu, přičemž předpokládá, že 
některé dotčené subjekty budou na přizpůsobení potřebovat více času. Komise 
podpořila tyto změny ze strany Parlamentu, Rada se jimi však nezabývala.

Za druhé Rada odmítla dva mechanismy, které měly za cíl harmonizaci stropů 
náhrady škody. Při současném znění návrhu by stropy pro náhradu škody byly velice 
různorodé, a to v následujících dvou ohledech:

– v celé Evropě by se uplatňovaly různé stropy pro náhradu škody. Rada totiž 
rozhodla, že zachová uplatňování článku 7 Athénské úmluvy z roku 2002, který 
umožňuje smluvním státům samostatně překračovat stropy stanovené úmluvou,

                                               
1 Návrh rozhodnutí Rady o přístupu Evropského společenství k protokolu z roku 2002 k Athénské 

úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 – KOM(2003) 375 ze dne 24. 
června 2003. V procesu přijetí.

2 KOM(2007) 645 ze dne 22. října 2007.
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– výše odškodnění pro poškozené by závisela na rozsahu nehody. Rada totiž 
zachovala uplatňování článku 19 Athénské úmluvy z roku 2002, který umožňuje 
používat nástroje k celkovému omezení odpovědnosti, jež jsou s úmluvou 
v rozporu; stropy pro náhradu škody by proto mohly být nižší než stropy 
stanovené úmluvou.

Komise mimo jiné zaznamenala záměr Rady vyjasnit pravidla, která se váží 
k příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí.
Tato pravidla mohou vycházet buď ze samotné Athénské úmluvy, nebo z právních 
předpisů Společenství (nařízení (ES) č. 44/2001 zvané „Brusel I“). Komise se 
nicméně domnívá, že ustanovení obsažené ve společném postoji (bod odůvodnění 
3e)) není přiměřené. Toto ustanovení totiž předpokládá restriktivní omezení výlučné 
oblasti působnosti Společenství, které není v souladu s judikaturou Soudního dvora. 
Je třeba poznamenat, že společný postoj byl přijat pouze kvalifikovanou většinou. 
Komise, která byla proti této většinové dohodě, mohla klást překážky jejímu 
druhému čtení.
To však Komise neučinila, neboť považuje pokračování výměny názorů mezi 
evropskými orgány za žádoucí. 

Při příležitosti přijetí společného postoje učinila Komise následující prohlášení:

„Komise nechce bránit většinové dohodě ohledně tohoto důležitého návrhu, jenž by 
zavedl harmonizovaný právní rámec zajišťující, že cestující na plavidlech obdrží 
v případě nehody odpovídající náhradu. 

Komise však lituje, že Rada nezachovala původní záměr svého návrhu a ve 
skutečnosti omezila oblast působnosti tím, že vyloučila vnitrozemskou plavbu a 
velkou část vnitrostátní přepravy. Rada rovněž odmítla dva mechanismy pro 
harmonizaci výše náhrad, jež by byly přínosem pro účastníky nehod i pro průmysl: 
podle politické dohody nemohou takoví cestující získat ve všech případech náhradu 
až v maximální výši stanovené Athénskou úmluvou a za určitých okolností by 
přepravcům mohlo být uloženo zaplatit vyšší náhradu, než stanovuje Athénská 
úmluva. 

Komise nepodporuje znění bodu odůvodnění 3e, protože se zdá, že zpochybňuje 
rozsah výhradní pravomoci Společenství.“

4. PODROBNÉ PŘIPOMÍNKY KOMISE KE ZMĚNÁM NAVRŽENÝM EVROPSKÝM 
PARLAMENTEM

4.1 Změny navržené Evropským parlamentem, které Komise přijala a které byly 
v plném nebo částečném znění zahrnuty do společného postoje

Změna 6, která zohledňuje skutečnost, že v říjnu 2006 byly přijaty pokyny 
Mezinárodní námořní organizace pro škody spojené s teroristickými atentáty.

Změny 2 a 10 se týkají úhrady neoprávněných plateb předem. 

Změny 3 a 11 se týkají charakteristiky informací, které jsou poskytovány cestujícím.
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4.2 Změny navržené Evropským parlamentem přijaté Komisí, ale nezačleněné do 
společného postoje

Změna 5 se týká úlohy přístavního státu.

Změny 7 a 8 se týkají stropů náhrady škody.

Změna 12 se týká informování cestujících.

Změna 13 se týká časového rozvrhu provádění nařízení o pravidelných linkách 
trajektů. 

Změna 14 se týká časového rozvrhu provádění nařízení o dopravě po vnitrostátních 
vodních cestách.

Změna 15 se týká časového rozvrhu provádění nařízení o pravidelných linkách 
trajektů, které jsou provozovány v zámořských státech a územích.

4.3. Změny navržené Evropským parlamentem zamítnuté Komisí, ale začleněné do 
společného postoje

Změna 9, kterou se omezují platby předem výhradně na případy plavebních nehod.

Změny 16 až 27 se týkají vyloučení vnitrozemských vodních cest.

4.4 Změny Parlamentu zamítnuté Komisí a nezačleněné do společného postoje 

Změna 4 se týká úlohy Evropské agentury pro námořní bezpečnost.

5. ZÁVĚR

Komise bere na vědomí společný postoj Rady přijatý kvalifikovanou většinou, připomíná 
však vlastní postoj k problematice vymezení oblasti působnosti a k nezbytnosti harmonizovat 
v evropském měřítku úrovně náhrady škod.
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