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Â RODNIÂCH SMLUV
MEZINA
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Ï aÂstka 15
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RozeslaÂna dne 8. brÏezna 2006

Cena KcÏ 54,50

O B S A H:
32. Sd eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ BudapesÏt'skeÂ uÂmluvy o smlouveÏ o prÏepraveÏ zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch
vodnõÂch cestaÂch (CMNI)

32
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 22. cÏervna 2001 byla v BudapesÏti otevrÏena k podpisu BudapesÏt'skaÂ uÂmluva o smlouveÏ o prÏepraveÏ zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch (CMNI).
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky byla UÂmluva podepsaÂna v BudapesÏti teÂhozÏ dne.
S UÂmluvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky UÂmluvu ratifikoval. RatifikacÏnõÂ listina CÏeskeÂ republiky byla ulozÏena u vlaÂdy Mad'arskeÂ republiky, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 7. listopadu
2005.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 34 odst. 1 dne 1. dubna 2005. Pro CÏeskou republiku
vstoupila v platnost podle odstavce 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku dne 1. brÏezna 2006.
AnglickeÂ zneÏnõÂ UÂmluvy a jejõÂ prÏeklad do cÏeskeÂho jazyka se vyhlasÏujõÂ soucÏasneÏ.
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Ï EKL AD
PR

BudapesÏt'skaÂ uÂmluva o smlouveÏ o prÏepraveÏ
zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch
(CMNI)*

*) PrÏijataÂ Diplomatickou konferencõÂ organizovanou spolecÏneÏ CCNR, Dunajskou komisõÂ a EHK OSN, konanou
v BudapesÏti ve dnech 25. zaÂrÏõÂ ± 3. rÏõÂjna 2000.
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SmluvnõÂ staÂty teÂto uÂmluvy
se zrÏetelem na doporucÏenõÂ obsazÏeneÂ v ZaÂveÏrecÏneÂm aktu Konference o bezpecÏnosti a spolupraÂci v EvropeÏ ze
dne 1. srpna 1975 pro harmonizaci praÂvnõÂch rezÏimuÊ za uÂcÏelem rozvoje dopravy cÏlenskyÂmi staÂty UÂstrÏednõÂ komise
pro plavbu na RyÂneÏ a DunajskeÂ komise ve spolupraÂci s Evropskou hospodaÂrÏskou komisõÂ OSN,

veÏdomy si nutnosti a vhodnosti smluvnõÂho ustanovenõÂ jednotnyÂch pravidel tyÂkajõÂcõÂch se smlouvy pro prÏepravu zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch,
se rozhodly uzavrÏõÂt za tõÂmto uÂcÏelem uÂmluvu a dohodly se na naÂsledujõÂcõÂm:

KAPITOLA I
Â USTANOVENIÂ
VSÏEOBECNA
CÏ laÂ n e k 1
Definice pojmuÊ
V teÂto uÂmluveÏ:
1. ¹smlouva o prÏepraveÏª znamenaÂ kazÏdou smlouvu jakeÂhokoli druhu, v nõÂzÏ se dopravce zavazuje prÏepravit zbozÏõÂ
po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch oproti zaplacenõÂ prÏepravneÂho;
2. ¹dopravceª znamenaÂ kazÏdou osobu, kteraÂ uzavrÏela nebo jejõÂmzÏ jmeÂnem byla uzavrÏena smlouva s odesõÂlatelem
o prÏepraveÏ;
3. ¹dalsÏõÂ dopravceª znamenaÂ kazÏdou dalsÏõÂ osobu, mimo zameÏstnance nebo zaÂstupce dopravce, na kterou dopravce zcela nebo zcÏaÂsti prÏevedl provedenõÂ prÏepravy zbozÏõÂ;
4. ¹odesõÂlatelª znamenaÂ kazÏdou osobu, s nõÂzÏ, pro nizÏ nebo jejõÂmzÏ jmeÂnem byla s dopravcem uzavrÏena smlouva
o prÏepraveÏ zbozÏõÂ;
5. ¹prÏõÂjemceª znamenaÂ osobu opraÂvneÏnou k prÏijetõÂ zbozÏõÂ;
6. ¹prÏepravnõÂ listinaª znamenaÂ listinu, kterou je dolozÏena smlouva o prÏepraveÏ a prÏevzetõÂ nebo naklaÂdka zbozÏõÂ
dopravcem a kteraÂ je vystavena formou naÂlozÏneÂho listu (konosamentu) nebo naÂkladnõÂho listu nebo jakeÂkoliv
jineÂ listiny, uzÏõÂvaneÂ v obchodnõÂm styku;
7. ¹zbozÏõÂª nezahrnuje vlecÏenaÂ nebo tlacÏenaÂ plavidla ani zavazadla nebo vozidla prÏepravovanyÂch osob; je-li zbozÏõÂ
ulozÏeno v kontejneru, na paleteÏ nebo uvnitrÏ podobneÂho prÏepravnõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo je-li zabaleno, zahrnuje
pojem ¹zbozÏõÂª tato prÏepravnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo obal, pokud je poskytl odesõÂlatel;
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8. ¹põÂsemneÏª zahrnuje, pokud se zuÂcÏastneÏneÂ strany nedohodnou jinak, prÏenos informace elektronickyÂm, optickyÂm nebo podobnyÂm komunikacÏnõÂm prostrÏedkem, vcÏetneÏ, ale nikoliv vyÂlucÏneÏ, telegramu, telefaxu, telexu,
elektronickeÂ posÏty nebo elektronickeÂ vyÂmeÏny dat (EDI) za prÏedpokladu, zÏe je informace tõÂmto zpuÊsobem
prÏõÂstupnaÂ tak, aby mohla byÂt pozdeÏji vyuzÏita k referenci;

9. rozhodneÂ praÂvo urcÏiteÂho staÂtu pouzÏitelneÂ v souladu s touto uÂmluvou znamenaÂ praÂvnõÂ prÏedpisy platneÂ v tomto
staÂteÏ s vyloucÏenõÂm ustanovenõÂ mezinaÂrodnõÂho soukromeÂho praÂva.

CÏ laÂ n e k 2
Rozsah pouzÏitõÂ
1. Tato uÂmluva je pouzÏitelnaÂ pro vsÏechny smlouvy o prÏepraveÏ, jestlizÏe se smlouvou prÏedpoklaÂdanyÂ prÏõÂstav
naklaÂdky nebo mõÂsto prÏevzetõÂ zbozÏõÂ a prÏõÂstav vyklaÂdky nebo mõÂsto dodaÂnõÂ zbozÏõÂ nachaÂzejõÂ ve dvou ruÊznyÂch
staÂtech, z nichzÏ nejmeÂneÏ jeden je smluvnõÂm staÂtem teÂto uÂmluvy. UmozÏnÏuje-li smlouva vyÂbeÏr z võÂce prÏõÂstavuÊ
vyklaÂdky nebo mõÂst dodaÂnõÂ, je z teÏchto mõÂst rozhodneÂ skutecÏneÂ mõÂsto vyklaÂdky nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ.

2. Tato uÂmluva je pouzÏitelnaÂ, je-li cõÂlem smlouvy o prÏepraveÏ prÏeprava zbozÏõÂ bez prÏeklaÂdky jak po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch, tak i po cestaÂch podleÂhajõÂcõÂch naÂmorÏnõÂm pravidluÊm, za podmõÂnek stanovenyÂch
v odstavci 1, ledazÏe by
a) byl vystaven naÂmorÏnõÂ konosament podle pouzÏiteÂho naÂmorÏnõÂho praÂva, nebo

b) vzdaÂlenost, kteraÂ maÂ byÂt propluta po vodaÂch podleÂhajõÂcõÂch naÂmorÏnõÂm pravidluÊm, je veÏtsÏõÂ nezÏ vzdaÂlenost po
vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch.
3. Tato uÂmluva je pouzÏitelnaÂ bez ohledu na staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost, mõÂsto evidence nebo domovskyÂ prÏõÂstav
plavidla, nebo je-li plavidlo vedeno jako naÂmorÏnõÂ nebo vnitrozemskeÂ, jakozÏ i bez ohledu na staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost,
bydlisÏteÏ, sõÂdlo nebo pobyt dopravce, odesõÂlatele nebo prÏõÂjemce.
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KAPITOLA II
Â VA A POVINNOSTI SMLUVNIÂCH STRAN
PRA
CÏ laÂ n e k 3
PrÏevzetõÂ, prÏeprava a dodaÂnõÂ zbozÏõÂ
1. Dopravce zbozÏõÂ prÏepravõÂ a prÏõÂjemci ho v mõÂsteÏ urcÏenõÂ dodaÂ ve smluveneÂ dobeÏ v tomteÂzÏ stavu, v jakeÂm ho
obdrzÏel.
2. Pokud nebude sjednaÂno jinak, dojde k prÏevzetõÂ zbozÏõÂ a k jeho dodaÂnõÂ na plavidle.

3. Dopravce urcÏõÂ plavidlo, ktereÂ bude pouzÏito. Je zavaÂzaÂn vynalozÏit prÏed a na zacÏaÂtku plavby nezbytnou
peÂcÏi tak k zajisÏteÏnõÂ toho, zÏe je plavidlo ve stavu zpuÊsobileÂm k naklaÂdce prÏepravovaneÂho zbozÏõÂ, zpuÊsobileÂ k plavbeÏ,
patrÏicÏneÏ vybaveneÂ a obsazeneÂ posaÂdkou podle platnyÂch prÏedpisuÊ a maÂ nezbytnaÂ vnitrostaÂtnõÂ a mezinaÂrodnõÂ
povolenõÂ potrÏebnaÂ pro prÏepravu prÏõÂslusÏneÂho zbozÏõÂ.

4. JestlizÏe byla sjednaÂna prÏeprava urcÏityÂm plavidlem nebo typem plavidla, smõÂ dopravce zbozÏõÂ zcela nebo
zcÏaÂsti nalozÏit nebo prÏelozÏit na jineÂ plavidlo nebo jinyÂ typ plavidla bez souhlasu odesõÂlatele pouze tehdy,

a) pokud nastanou okolnosti jako nõÂzkyÂ stav vody, havaÂrie nebo jinaÂ prÏekaÂzÏka plavby, ktereÂ byly neprÏedvõÂdatelneÂ v okamzÏiku uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏepraveÏ a za nichzÏ je naklaÂdka nebo prÏeklaÂdka zbozÏõÂ na jineÂ
plavidlo nezbytnaÂ ke splneÏnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ, a kdy dopravce nemuÊzÏe v prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ obdrzÏet
instrukce od odesõÂlatele, nebo

b) kdy je to v souladu s praxõÂ beÏzÏnou v prÏõÂstavu, v neÏmzÏ se plavidlo nachaÂzõÂ.
5. S vyÂhradou povinnostõÂ odesõÂlatele dopravce zajistõÂ, aby naklaÂdka, ulozÏenõÂ a upevneÏnõÂ zbozÏõÂ neohrozily
bezpecÏnost provozu plavidla.
6. Dopravce je opraÂvneÏn prÏepravovat zbozÏõÂ na palubeÏ plavidla nebo v otevrÏeneÂm plavidle pouze tehdy,
jestlizÏe to bylo dohodnuto s odesõÂlatelem nebo pokud je to v souladu se zvyklostmi prÏõÂslusÏneÂho obchodnõÂho
prÏõÂpadu cÏi je to nezbytneÂ podle zaÂkonnyÂch prÏedpisuÊ.
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CÏ laÂ n e k 4
DalsÏõÂ dopravce
1. Smlouva vyhovujõÂcõÂ definici stanoveneÂ v cÏlaÂnku 1 odstavec 1, uzavrÏenaÂ mezi dopravcem a dalsÏõÂm dopravcem, zaklaÂdaÂ smlouvu o prÏepraveÏ ve smyslu teÂto uÂmluvy. Pro uÂcÏel takoveÂ smlouvy se vesÏkeraÂ opatrÏenõÂ teÂto
uÂmluvy tyÂkajõÂcõÂ se odesõÂlatele pouzÏijõÂ na dopravce a ta, kteraÂ se tyÂkajõÂ dopravce, na dalsÏõÂho dopravce.

2. JestlizÏe dopravce sveÏrÏil vyÂkon prÏepravy nebo jejõÂ cÏaÂsti dalsÏõÂmu dopravci, at' uzÏ to smlouva o prÏepraveÏ
umozÏnÏuje cÏi nikoli, dopravce prÏesto zuÊstaÂvaÂ odpoveÏdnyÂ za uÂplnou prÏepravu podle ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy.
VesÏkeraÂ ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy upravujõÂcõÂ odpoveÏdnost dopravce se pouzÏijõÂ takeÂ na odpoveÏdnost dalsÏõÂho dopravce za prÏepravu jõÂm vykonanou.

3. Dopravce ve vsÏech prÏõÂpadech, kdy sveÏrÏõÂ vyÂkon prÏepravy nebo jejõÂ cÏaÂst dalsÏõÂmu dopravci, o tom informuje
odesõÂlatele.
4. KazÏdaÂ dohoda s odesõÂlatelem nebo prÏõÂjemcem rozsÏirÏujõÂcõÂ odpoveÏdnost dopravce podle ustanovenõÂ teÂto
uÂmluvy ovlivnÏuje dalsÏõÂho dopravce pouze v rozsahu, kteryÂ vyÂslovneÏ a põÂsemneÏ odsouhlasil. DalsÏõÂ dopravce muÊzÏe
uplatnit vesÏkereÂ naÂmitky vyuzÏitelneÂ dopravcem podle smlouvy o prÏepraveÏ.

5. MajõÂ-li dopravce i dalsÏõÂ dopravce odpoveÏdnost, odpovõÂdajõÂ spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ. RegresnõÂ praÂva mezi
nimi nejsou ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku dotcÏena.
CÏ laÂ n e k 5
DodacõÂ lhuÊta
Dopravce dodaÂ zbozÏõÂ ve smluveneÂ lhuÊteÏ nebo ± jestlizÏe takoveÂ ujednaÂnõÂ neexistuje ± ve lhuÊteÏ, kterou je
sveÏdomiteÂmu dopravci s prÏihleÂdnutõÂm k okolnostem plavby a prÏi plavbeÏ bez prÏekaÂzÏek nutno rozumneÏ prÏiznat.

CÏ laÂ n e k 6
Povinnosti odesõÂlatele
1. OdesõÂlatel je povinen uhradit splatneÂ cÏaÂstky podle smlouvy o prÏepraveÏ.
2. OdesõÂlatel dopravci prÏed prÏedaÂnõÂm zbozÏõÂ k prÏepraveÏ põÂsemneÏ sdeÏlõÂ tyto uÂdaje o prÏepravovaneÂm zbozÏõÂ:

Strana 516

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

CÏaÂstka 15

CÏaÂstka 15

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

Strana 517

a) rozmeÏry, pocÏet nebo hmotnost a podmõÂnky pro ulozÏenõÂ prÏepravovaneÂho zbozÏõÂ;
b) znacÏky, ktereÂ jsou potrÏebneÂ pro identifikaci zbozÏõÂ;
c) povahu, charakteristiku a vlastnosti zbozÏõÂ;
d) pokyny pro celnõÂ nebo jineÂ uÂrÏednõÂ projednaÂnõÂ zbozÏõÂ;

e) dalsÏõÂ uÂdaje potrÏebneÂ pro zaÂpis do prÏepravnõÂ listiny.
OdesõÂlatel prÏedaÂ dopravci prÏi prÏedaÂnõÂ zbozÏõÂ takeÂ vsÏechny prÏedepsaneÂ pruÊvodnõÂ doklady.
3. OdesõÂlatel zbozÏõÂ zabalõÂ, pokud jeho povaha se zrÏetelem ke sjednaneÂ prÏepraveÏ zabalenõÂ vyzÏaduje, a to tak,
aby od prÏevzetõÂ azÏ do dodaÂnõÂ dopravcem bylo zbozÏõÂ chraÂneÏno prÏed ztraÂtou nebo posÏkozenõÂm a aby nezpuÊsobilo
na plavidle nebo jineÂm zbozÏõÂ sÏkody. OdesõÂlatel daÂle s prÏihleÂdnutõÂm ke sjednaneÂ prÏepraveÏ provede opatrÏenõÂ pro
vhodneÂ oznacÏenõÂ podle pouzÏitelnyÂch mezinaÂrodnõÂch nebo vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ nebo ± pokud takoveÂ prÏedpisy
neexistujõÂ ± podle pravidel a zvyklostõÂ vsÏeobecneÏ uznaÂvanyÂch ve vnitrozemskeÂ plavbeÏ.

4. S vyÂhradou povinnostõÂ naÂlezÏejõÂcõÂch dopravci odesõÂlatel zbozÏõÂ nalozÏõÂ, ulozÏõÂ a upevnõÂ podle zvyklostõÂ ve
vnitrozemskeÂ plavbeÏ, pokud ve smlouveÏ o prÏepraveÏ nebylo ujednaÂno jinak.

CÏ laÂ n e k 7
NebezpecÏneÂ zbozÏõÂ nebo zbozÏõÂ posÏkozujõÂcõÂ zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
1. MaÂ-li byÂt prÏepravovaÂno zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, informuje odesõÂlatel
dopravce prÏed prÏedaÂnõÂm zbozÏõÂ, kromeÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 6 odstavec 2, jasnyÂm zpuÊsobem a põÂsemneÏ
o nebezpecÏõÂ a rizicõÂch znecÏisÏteÏnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ spojenyÂm se zbozÏõÂm a o preventivnõÂch opatrÏenõÂch, kteraÂ je
nutno proveÂst.

2. Je-li k prÏepraveÏ zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, zapotrÏebõÂ povolenõÂ, prÏedaÂ
odesõÂlatel potrÏebneÂ uÂrÏednõÂ dokumenty nejpozdeÏji prÏi prÏedaÂnõÂ zbozÏõÂ.
3. ChybõÂ-li uÂrÏednõÂ povolenõÂ a nelze-li zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, z tohoto
duÊvodu daÂle prÏepravovat, vylozÏit nebo dodat, nese odesõÂlatel naÂklady na zpeÏtnou dopravu do prÏõÂstavu naklaÂdky
nebo do ktereÂhokoli blizÏsÏõÂho mõÂsta, v neÏmzÏ lze zbozÏõÂ vylozÏit a dodat nebo zlikvidovat.
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4. HrozõÂ-li bezprostrÏednõÂ nebezpecÏõÂ lidem, veÏcem nebo zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ, je dopravce, i kdyzÏ byl prÏed
prÏevzetõÂm zbozÏõÂ o jeho nebezpecÏnosti nebo vlastnostech posÏkozujõÂcõÂch zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ informovaÂn nebo byl
s tõÂmto nebezpecÏõÂm seznaÂmen jinyÂm zpuÊsobem, opraÂvneÏn zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ, vylozÏit cÏi znesÏkodnit, nebo za podmõÂnky, zÏe takoveÂ opatrÏenõÂ nenõÂ neprÏimeÏrÏeneÂ k nebezpecÏõÂ, ktereÂ
prÏedstavuje, znicÏit.

5. Je-li dopravce opraÂvneÏn ucÏinit opatrÏenõÂ podle odstavce 3 nebo 4, maÂ naÂrok na naÂhradu sÏkody, kteraÂ mu
vznikne.
CÏ laÂ n e k 8
OdpoveÏdnost odesõÂlatele
1. OdesõÂlatel odpovõÂdaÂ bez ohledu na zavineÏnõÂ za vsÏechny sÏkody a naÂklady, ktereÂ vznikly jemu, dopravci
nebo dalsÏõÂmu dopravci tõÂm, zÏe
a) uÂdaje nebo informace podle cÏlaÂnku 6 odstavec 2 nebo podle cÏlaÂnku 7 odstavec 1 chybõÂ, jsou nespraÂvneÂ nebo
neuÂplneÂ,
b) zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, nenõÂ oznacÏeno nebo opatrÏeno naÂlepkami podle
pouzÏitelnyÂch mezinaÂrodnõÂch nebo vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ nebo ± pokud takoveÂ prÏedpisy neexistujõÂ ± podle
pravidel a zvyklostõÂ vsÏeobecneÏ uznaÂvanyÂch ve vnitrozemskeÂ plavbeÏ,

c) pruÊvodnõÂ listiny chybõÂ, jsou nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ.
Dopravce se nemuÊzÏe odvolaÂvat na odpoveÏdnost odesõÂlatele, jestlizÏe je prokaÂzaÂno, zÏe zavineÏnõÂ jde na vrub dopravce, jeho zameÏstnance nebo zaÂstupce. StejneÂ ustanovenõÂ platõÂ pro dalsÏõÂho dopravce.
2. OdesõÂlatel odpovõÂdaÂ prÏi plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ a povinnostõÂ podle cÏlaÂnkuÊ 6 a 7 za jednaÂnõÂ cÏi opomenutõÂ osob,
jejichzÏ sluzÏby k plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ a povinnostõÂ vyuzÏõÂvaÂ, jestlizÏe se tak stalo prÏi vyÂkonu jejich sluzÏebnõÂch
povinnostõÂ, jako kdyby takoveÂ jednaÂnõÂ a opomenutõÂ bylo jeho vlastnõÂ.

CÏ laÂ n e k 9
PraÂvo dopravce na odstoupenõÂ
1. Dopravce muÊzÏe odstoupit od smlouvy o prÏepraveÏ, jestlizÏe odesõÂlatel porusÏil sveÂ povinnosti podle cÏlaÂnku 6
odstavec 2 nebo cÏlaÂnku 7 odstavce 1 a 2.

Strana 520

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

CÏaÂstka 15

CÏaÂstka 15

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

Strana 521

2. VyuzÏije-li dopravce sveÂ praÂvo na odstoupenõÂ, muÊzÏe jizÏ nalozÏeneÂ zbozÏõÂ na naÂklady odesõÂlatele znovu
vylozÏit a pozÏadovat zaplacenõÂ ktereÂkoli z naÂsledujõÂcõÂch cÏaÂstek:

a) trÏetinu ze sjednaneÂho prÏepravneÂho; nebo
b) kromeÏ prÏõÂpadneÂho poplatku za zdrzÏenõÂ muÊzÏe pozÏadovat odsÏkodneÏnõÂ ve vyÂsÏi vynalozÏenyÂch naÂkladuÊ a vzniklyÂch sÏkod, jakozÏ i, pokud cesta jizÏ zacÏala, pomeÏrneÂ prÏepravneÂ vzhledem k deÂlce jizÏ vykonaneÂ cesty.

CÏ l aÂ ne k 1 0
DodaÂnõÂ zbozÏõÂ
1. Bez ohledu na povinnost odesõÂlatele podle cÏlaÂnku 6 odstavec 1 bude prÏõÂjemce, kteryÂ po prÏõÂchodu zbozÏõÂ do
mõÂsta dodaÂnõÂ vyzÏaduje jeho vydaÂnõÂ, v souladu se smlouvou o prÏepraveÏ odpoveÏdnyÂ za prÏepravneÂ a ostatnõÂ pohledaÂvky vaÂznoucõÂ na zbozÏõÂ, jakozÏ i za prÏõÂspeÏvek v prÏõÂpadeÏ spolecÏneÂ havaÂrie. ChybõÂ-li neÏjakaÂ prÏepravnõÂ listina nebo
nebyla-li prÏedlozÏena, odpovõÂdaÂ prÏõÂjemce za prÏepravneÂ sjednaneÂ s odesõÂlatelem, pokud je to na trhu obvykleÂ.

2. PrÏedaÂnõÂ zbozÏõÂ prÏõÂjemci v souladu se smlouvou o prÏepraveÏ nebo podle obchodnõÂch nebo zaÂkonnyÂch
prÏedpisuÊ platnyÂch v prÏõÂstavu vyklaÂdky se povazÏuje za dodaÂnõÂ. PrÏedaÂnõÂ zbozÏõÂ uÂrÏadu nebo jineÂ trÏetõÂ osobeÏ se
povazÏuje takteÂzÏ za dodaÂnõÂ.

KAPITOLA III
Ï EPRAVNIÂ LISTINY
PR
CÏ l aÂ ne k 1 1
Povaha a obsah
1. Dopravce vystavõÂ pro kazÏdou prÏepravu zbozÏõÂ podle teÂto uÂmluvy prÏepravnõÂ listinu; naÂlozÏnyÂ list vystavõÂ jen
tehdy, jestlizÏe to pozÏaduje odesõÂlatel a pokud to bylo dohodnuto prÏed naklaÂdkou zbozÏõÂ nebo jeho prÏevzetõÂm
k prÏepraveÏ. NeexistencõÂ prÏepravnõÂ listiny nebo skutecÏnostõÂ, zÏe nenõÂ uÂplnaÂ, nebude dotcÏena platnost smlouvy
o prÏepraveÏ.

2. OriginaÂlnõÂ vyhotovenõÂ prÏepravnõÂch listin podepõÂsÏe dopravce, vuÊdce plavidla nebo jinaÂ dopravcem zmocneÏnaÂ osoba. Dopravce muÊzÏe vyzÏadovat, aby odesõÂlatel spolupodepsal originaÂl nebo kopii. Podpisy mohou byÂt
provedeny rukou, vytisÏteÏny jako faksimile, perforovaÂny, otisÏteÏny razõÂtkem, vyhotoveny znacÏkovacÏem nebo
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jinyÂm mechanickyÂm nebo elektronickyÂm prostrÏedkem, jestlizÏe tomu nebraÂnõÂ zaÂkony staÂtu, ve ktereÂm se listina
vystavuje.
3. PrÏepravnõÂ listina slouzÏõÂ azÏ do prokaÂzaÂnõÂ opaku jako duÊkaz o uzavrÏenõÂ a obsahu smlouvy o prÏepraveÏ, jakozÏ
i o prÏevzetõÂ zbozÏõÂ dopravcem. ZejmeÂna zaklaÂdaÂ domneÏnku, zÏe zbozÏõÂ bylo prÏevzato k prÏepraveÏ tak, jak je popsaÂno
v prÏepravnõÂ listineÏ.

4. JednaÂ-li se v prÏõÂpadeÏ prÏepravnõÂ listiny o naÂlozÏnyÂ list, je tato listina rozhodnaÂ pro vztah mezi dopravcem
a prÏõÂjemcem zbozÏõÂ. Pro praÂvnõÂ vztah mezi dopravcem a odesõÂlatelem zuÊstaÂvajõÂ rozhodnyÂmi ustanovenõÂ smlouvy
o prÏepraveÏ.
5. PrÏepravnõÂ listina bude kromeÏ sveÂho oznacÏenõÂ obsahovat naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:

a) jmeÂno, bydlisÏteÏ, sõÂdlo nebo pobyt dopravce a odesõÂlatele;
b) prÏõÂjemce zbozÏõÂ;
c) naÂzev nebo cÏõÂslo plavidla, jestlizÏe zbozÏõÂ bylo jizÏ prÏijato na palubu, nebo oznacÏenõÂ v prÏepravnõÂ listineÏ, jestlizÏe
dopravce zbozÏõÂ prÏevzal k prÏepraveÏ, ale jesÏteÏ nebylo nalozÏeno na palubu plavidla;

d) prÏõÂstav naklaÂdky nebo mõÂsto prÏevzetõÂ a prÏõÂstav vyklaÂdky nebo mõÂsto dodaÂnõÂ;
e) obvykleÂ oznacÏenõÂ druhu zbozÏõÂ a zpuÊsob balenõÂ a u zbozÏõÂ, ktereÂ je nebezpecÏneÂ nebo znecÏisÏt'uje zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ, jeho oznacÏenõÂ prÏedpoklaÂdaneÂ podle platnyÂch prÏedpisuÊ, jestlizÏe takoveÂ oznacÏenõÂ neexistuje, jeho
vsÏeobecneÂ oznacÏenõÂ;

f) rozmeÏry, pocÏet nebo hmotnost, jakozÏ i znacÏku zbozÏõÂ nalozÏeneÂho na palubu nebo prÏevzateÂho k prÏepraveÏ;

g) poprÏõÂpadeÏ zaÂznam, zÏe zbozÏõÂ smõÂ nebo musõÂ byÂt prÏepravovaÂno na palubeÏ nebo v otevrÏenyÂch plavidlech;
h) sjednanaÂ ustanovenõÂ o prÏepravneÂm;
i) u naÂkladnõÂch listuÊ oznacÏenõÂ, jednaÂ-li se o originaÂl nebo kopii; u naÂlozÏneÂho listu pocÏet originaÂlnõÂch vyhotovenõÂ;

j) mõÂsto a den vystavenõÂ.
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PraÂvnõÂ charakter prÏepravnõÂ listiny ve smyslu cÏlaÂnku 1 odstavec 6 teÂto uÂmluvy nenõÂ ovlivneÏn absencõÂ jednoho cÏi
võÂce uÂdajuÊ uvedenyÂch v tomto odstavci.

CÏ l aÂ ne k 1 2
VyÂhrady v prÏepravnõÂch listinaÂch
1. Dopravce je opraÂvneÏn zapsat do prÏepravnõÂch listin vyÂhrady tyÂkajõÂcõÂ se:

a) rozmeÏruÊ, pocÏtu nebo hmotnosti zbozÏõÂ, jestlizÏe maÂ duÊvod prÏedpoklaÂdat, zÏe uÂdaje odesõÂlatele jsou nespraÂvneÂ,
nebo pokud nemeÏl dostatecÏnou mozÏnost tyto uÂdaje zkontrolovat, zejmeÂna z toho duÊvodu, zÏe zbozÏõÂ prÏed
nõÂm nebylo prÏepocÏõÂtaÂno, prÏemeÏrÏeno nebo prÏevaÂzÏeno, nebo protozÏe rozmeÏry nebo hmotnost byly bez vyÂslovneÂho ujednaÂnõÂ stanoveny cejchovaÂnõÂm;

b) znacÏek, ktereÂ nejsou umõÂsteÏny zrÏetelneÏ a trvanliveÏ na zbozÏõÂ samotneÂm nebo v prÏõÂpadeÏ baleneÂho zbozÏõÂ na
zaÂsobnõÂcõÂch nebo obalech;

c) zjevneÂho stavu zbozÏõÂ.
2. Opomine-li dopravce zaznamenat zjevnyÂ stav zbozÏõÂ nebo prÏõÂslusÏneÂ vyÂhrady, maÂ se za to, zÏe do prÏepravnõÂ
listiny zaznamenal, zÏe zbozÏõÂ bylo ve zjevneÏ dobreÂm stavu.
3. Bylo-li zbozÏõÂ podle uÂdajuÊ v prÏepravnõÂ listineÏ ulozÏeno v kontejneru nebo v naÂkladnõÂch prostorech plavidla
zapecÏeteÏnyÂch jinou osobou nezÏ dopravcem, jeho zameÏstnanci nebo zaÂstupci a zuÊstal-li kontejner nebo pecÏeteÏ azÏ
do prÏõÂstavu vyklaÂdky nebo mõÂsta dodaÂnõÂ neposÏkozeny nebo neporusÏeny, maÂ se za to, zÏe ztraÂta nebo posÏkozenõÂ
nevznikly beÏhem prÏepravy.

CÏ l aÂ ne k 1 3
NaÂlozÏnyÂ list
1. OriginaÂlnõÂ vyhotovenõÂ naÂlozÏneÂho listu jsou cennyÂm papõÂrem zneÏjõÂcõÂm na jmeÂno prÏõÂjemce, na rÏad nebo na
dorucÏitele.
2. V mõÂsteÏ urcÏenõÂ bude zbozÏõÂ vydaÂno tomu, kdo jako prvnõÂ prÏedlozÏõÂ originaÂl naÂlozÏneÂho listu; vydaÂnõÂ zbozÏõÂ
nemuÊzÏe jizÏ byÂt vyzÏadovaÂno oproti prÏedlozÏenõÂ ostatnõÂch originaÂluÊ.

3. KdyzÏ je zbozÏõÂ prÏevzato dopravcem, maÂ prÏedaÂnõÂ naÂlozÏneÂho listu tomu, koho naÂlozÏnyÂ list opravnÏuje
k prÏijetõÂ zbozÏõÂ, tyteÂzÏ uÂcÏinky pro nabytõÂ praÂv ke zbozÏõÂ jako prÏedaÂnõÂ zbozÏõÂ.
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4. Byl-li naÂlozÏnyÂ list prÏeveden na trÏetõÂ osobu vcÏetneÏ prÏõÂjemce, kteryÂ jednal v dobreÂ võÂrÏe s duÊveÏrou v popis
zbozÏõÂ v neÏm obsazÏenyÂ, nenõÂ proti neÏmu prÏõÂpustnyÂ duÊkaz opaku ohledneÏ domneÏnek v cÏlaÂnku 11 odstavec 3
a cÏlaÂnku 12 odstavec 2.

KAPITOLA IV
Â VO KE ZBOZÏIÂ
DISPOZICÏNIÂ PRA
CÏ l aÂ ne k 1 4
Osoby opraÂvneÏneÂ k dispozici
1. OdesõÂlatel je opraÂvneÏn disponovat zbozÏõÂm; muÊzÏe zejmeÂna pozÏadovat, aby dopravce zbozÏõÂ daÂle neprÏepravoval, zmeÏnil mõÂsto dodaÂnõÂ nebo zbozÏõÂ dodal jineÂmu prÏõÂjemci, nezÏ kteryÂ je uveden v prÏepravnõÂ listineÏ.

2. DispozicÏnõÂ praÂvo odesõÂlatele zanikaÂ, jakmile si prÏõÂjemce po prÏõÂchodu zbozÏõÂ do plaÂnovaneÂho mõÂsta dodaÂnõÂ
vyzÏaÂdaÂ dodaÂnõÂ zbozÏõÂ, jakozÏ i

a) prÏi prÏepravaÂch s naÂkladnõÂm listem, jakmile byl originaÂl prÏedaÂn prÏõÂjemci;
b) prÏi prÏepravaÂch s naÂlozÏnyÂm listem, jestlizÏe odesõÂlatel prÏedal vesÏkereÂ originaÂly v jeho drzÏenõÂ jineÂ osobeÏ.

3. OdesõÂlatel se muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂm zaÂznamem v naÂkladnõÂm listu pocÏõÂnaje jeho vystavenõÂm vzdaÂt sveÂho
dispozicÏnõÂho praÂva ve prospeÏch prÏõÂjemce.

CÏ l aÂ ne k 1 5
PrÏedpoklady pro vyÂkon dispozicÏnõÂho praÂva
OdesõÂlatel nebo, v prÏõÂpadech cÏlaÂnku 14 odstavce 2 a 3, prÏõÂjemce je povinen, pokud chce vykonaÂvat sveÂ
dispozicÏnõÂ praÂvo,
a) v prÏõÂpadeÏ, zÏe je uzÏit naÂlozÏnyÂ list, prÏedlozÏit prÏed prÏõÂchodem zbozÏõÂ do plaÂnovaneÂho mõÂsta dodaÂnõÂ vsÏechny
originaÂly naÂlozÏnyÂch listuÊ;
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b) v prÏõÂpadeÏ, zÏe je uzÏita jinaÂ prÏepravnõÂ listina nezÏ naÂlozÏnyÂ list, prÏedlozÏit tuto prÏepravnõÂ listinu, do nõÂzÏ budou
zapsaÂny noveÂ pokyny udeÏleneÂ dopravci;
c) nahradit dopravci vsÏechny naÂklady a sÏkody, ktereÂ vzniknou provedenõÂm teÏchto pokynuÊ;
d) prÏi vyklaÂdce zbozÏõÂ prÏed prÏõÂchodem do plaÂnovaneÂho mõÂsta dodaÂnõÂ zaplatit celeÂ sjednaneÂ prÏepravneÂ, pokud ve
smlouveÏ o prÏepraveÏ nebylo dohodnuto jinak.

KAPITOLA V
ODPOVEÏDNOST DOPRAVCE
CÏ l aÂ ne k 1 6
OdpoveÏdnost za sÏkody
1. Dopravce bude odpovõÂdat za sÏkodu, kteraÂ vznikne ztraÂtou nebo posÏkozenõÂm zbozÏõÂ zpuÊsobenou v dobeÏ
od jeho prÏevzetõÂ k prÏepraveÏ azÏ do dodaÂnõÂ zbozÏõÂ, nebo prÏekrocÏenõÂm doby dorucÏenõÂ, pokud neprokaÂzÏe, zÏe sÏkoda
byla zpuÊsobena okolnostmi, kteryÂm by nemohl sveÏdomityÂ dopravce zamezit a jejichzÏ naÂsledky by nemohl
odvraÂtit.

2. OdpoveÏdnost dopravce za sÏkodu, kteraÂ vznikne ztraÂtou nebo posÏkozenõÂm zbozÏõÂ zpuÊsobenou prÏed tõÂm,
nezÏ je zbozÏõÂ nalozÏeno na plavidlo, nebo po jeho vyklaÂdce z plavidla, se rÏõÂdõÂ zaÂkony staÂtu rozhodnyÂmi pro
smlouvu o prÏepraveÏ.

CÏ l aÂ ne k 1 7
OdpoveÏdnost dopravce za zameÏstnance a zaÂstupce
1. Dopravce odpovõÂdaÂ za jednaÂnõÂ a opomenutõÂ svyÂch zameÏstnancuÊ nebo zaÂstupcuÊ, jejichzÏ sluzÏeb vyuzÏõÂvaÂ prÏi
provaÂdeÏnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ, jestlizÏe tyto osoby jednaly prÏi vyÂkonu svyÂch sluzÏebnõÂch povinnostõÂ, jako by
odpovõÂdal za vlastnõÂ jednaÂnõÂ a opomenutõÂ.
2. ProvaÂdõÂ-li prÏepravu dalsÏõÂ dopravce podle cÏlaÂnku 4, odpovõÂdaÂ dopravce takeÂ za jednaÂnõÂ a opomenutõÂ
dalsÏõÂho dopravce a zameÏstnancuÊ a zaÂstupcuÊ dalsÏõÂho dopravce, pokud tyto osoby jednaly prÏi vyÂkonu svyÂch
sluzÏebnõÂch povinnostõÂ.

3. Bude-li vznesen naÂrok vuÊcÏi zameÏstnancuÊm a zaÂstupcuÊm dopravce nebo dalsÏõÂho dopravce, mohou se tyto
osoby, pokud prokaÂzÏõÂ, zÏe jednaly prÏi vyÂkonu svyÂch sluzÏebnõÂch povinnostõÂ, dovolaÂvat stejnyÂch zprosÏteÏnõÂ a limituÊ
odpoveÏdnosti, jakyÂch se podle teÂto uÂmluvy muÊzÏe dovolaÂvat dopravce nebo dalsÏõÂ dopravce.
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4. Lodivod, kteryÂ byl urcÏen uÂrÏadem a nemohl byÂt svobodneÏ zvolen, nenõÂ povazÏovaÂn za zameÏstnance nebo
zaÂstupce ve smyslu odstavce 1.

CÏ l aÂ ne k 1 8
ZvlaÂsÏtnõÂ duÊvody pro zprosÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
1. Dopravce a dalsÏõÂ dopravce je zprosÏteÏn odpoveÏdnosti, pokud byla ztraÂta, posÏkozenõÂ nebo zpozÏdeÏnõÂ
zpuÊsobena neÏkterou z naÂsledujõÂcõÂch okolnostõÂ a nebezpecÏõÂ:

a) jednaÂnõÂm nebo opomenutõÂm odesõÂlatele, prÏõÂjemce nebo osoby opraÂvneÏneÂ k disponovaÂnõÂ se zbozÏõÂm;
b) manipulacõÂ, naklaÂdkou, uklaÂdaÂnõÂm nebo vyklaÂdkou zbozÏõÂ odesõÂlatelem nebo prÏõÂjemcem nebo trÏetõÂmi osobami, ktereÂ jednajõÂ za odesõÂlatele nebo prÏõÂjemce;
c) prÏepravou zbozÏõÂ na palubeÏ nebo v otevrÏenyÂch plavidlech, jestlizÏe byl tento zpuÊsob prÏepravy sjednaÂn s odesõÂlatelem, v souladu se zvyklostmi prÏõÂslusÏneÂho obchodu nebo pokud byl nezbytnyÂ na zaÂkladeÏ zaÂkonnyÂch
prÏedpisuÊ;

d) povahou zbozÏõÂ, v jejõÂmzÏ duÊsledku bylo zbozÏõÂ vystaveno uÂplneÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ ztraÂteÏ nebo posÏkozenõÂ, zejmeÂna
zlomenõÂm, rzõÂ, vnitrÏnõÂm zkazÏenõÂm, vyschnutõÂm, vyteÂkaÂnõÂm, normaÂlnõÂm uÂbytkem (objemu nebo hmotnosti)
nebo puÊsobenõÂm hmyzu cÏi hlodavcuÊ;
e) neexistencõÂ nebo vadou obalu, jestlizÏe bylo zbozÏõÂ podle sveÂho charakteru v prÏõÂpadeÏ chybeÏjõÂcõÂho nebo
vadneÂho obalu vystaveno ztraÂtaÂm nebo posÏkozenõÂm;

f) nedostatecÏnyÂm nebo nevyhovujõÂcõÂm oznacÏenõÂm zbozÏõÂ;
g) provedenõÂm zaÂchrannyÂch pracõÂ nebo pokusem o poskytnutõÂ pomoci nebo zaÂchrany na vnitrozemskyÂch
vodnõÂch cestaÂch;
h) prÏepravou zÏivyÂch zvõÂrÏat, ledazÏe dopravce neucÏinil prÏõÂslusÏnaÂ opatrÏenõÂ nebo nebral na veÏdomõÂ instrukce
sjednaneÂ ve smlouveÏ o prÏepraveÏ.
2. DosÏlo-li k neÏjakeÂ sÏkodeÏ, kteraÂ podle okolnostõÂ prÏõÂpadu vznikla na zaÂkladeÏ neÏktereÂ z okolnostõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 nebo na zaÂkladeÏ neÏktereÂho z nebezpecÏõÂ, ktereÂ je s tõÂm spojeno, maÂ se za to, zÏe sÏkoda vznikla
v duÊsledku teÂto okolnosti nebo z tohoto nebezpecÏõÂ. ProkaÂzÏe-li posÏkozenyÂ, zÏe sÏkoda, kterou utrpeÏl, nevznikla
nebo nevznikla vyÂhradneÏ na zaÂkladeÏ neÏktereÂ z okolnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 nebo neÏktereÂho z nebezpecÏõÂ,
uvedenyÂch v odstavci 1, tato domneÏnka odpadaÂ.
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CÏ l aÂ ne k 1 9
StanovenõÂ vyÂsÏe naÂhrady sÏkody
1. OdpovõÂdaÂ-li dopravce za celkovou ztraÂtu zbozÏõÂ, bude patrÏicÏneÂ odsÏkodneÏnõÂ rovno hodnoteÏ zbozÏõÂ v mõÂsteÏ
a v den, kdy muselo byÂt podle smlouvy o prÏepraveÏ dodaÂno. DodaÂnõÂ neopraÂvneÏneÂ osobeÏ se posuzuje jako ztraÂta.

2. PrÏi cÏaÂstecÏneÂ ztraÂteÏ nebo posÏkozenõÂ zbozÏõÂ poskytne dopravce naÂhradu sÏkody jen ve vyÂsÏi snõÂzÏeneÂ hodnoty.

3. Hodnota zbozÏõÂ se urcÏuje podle komoditnõÂ ceny na burze, a pokud takovaÂ cena nebyla stanovena, podle
trzÏnõÂ ceny, nebo prÏi neexistenci obou podle obecneÂ hodnoty zbozÏõÂ stejneÂho druhu a vlastnostõÂ v mõÂsteÏ dodaÂnõÂ.

4. U zbozÏõÂ, ktereÂ je v duÊsledku sveÂ povahy vystaveno beÏzÏneÂ ztraÂteÏ objemu nebo hmotnosti, odpovõÂdaÂ
dopravce bez ohledu na dobu trvaÂnõÂ prÏepravy jen za cÏaÂst uÂbytku, kteraÂ prÏesaÂhne normaÂlnõÂ uÂbytek, jenzÏ byl
smluvnõÂmi stranami stanoven ve smlouveÏ o prÏepraveÏ, nebo jenzÏ byl ± prÏi neexistenci takoveÂho ujednaÂnõÂ ±
stanoven v platnyÂch prÏedpisech cÏi podle zvyklostõÂ platnyÂch v mõÂsteÏ dodaÂnõÂ.

5. UstanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku nenõÂ dotcÏeno praÂvo dopravce na prÏepravneÂ, jak je sjednaÂno ve smlouveÏ
o prÏepraveÏ, nebo ± prÏi neexistenci takoveÂho ujednaÂnõÂ ± jak je stanoveno v prÏõÂslusÏnyÂch vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisech
nebo podle zvyklostõÂ.

CÏ l aÂ ne k 2 0
NejvysÏsÏõÂ cÏaÂstka odpoveÏdnosti
1. Dopravce neodpovõÂdaÂ s vyÂhradou cÏlaÂnku 21 a odstavce 4 tohoto cÏlaÂnku v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ za cÏaÂstku vysÏsÏõÂ
nezÏ 666,67 zuÂcÏtovacõÂch jednotek za kazÏdeÂ balenõÂ nebo jinou naÂkladovou jednotku, nebo za dveÏ zuÂcÏtovacõÂ
jednotky za kazÏdyÂ kilogram hmotnosti ztraceneÂho nebo posÏkozeneÂho zbozÏõÂ uvedeneÂho v prÏepravnõÂ listineÏ, podle
toho, kteraÂ cÏaÂstka je vysÏsÏõÂ. JestlizÏe u balenõÂ nebo jineÂ naÂkladoveÂ jednotky jde o kontejner a jestlizÏe v prÏepravnõÂ
listineÏ nejsou uvedeny jineÂ naÂkladoveÂ jednotky nebo balenõÂ nezÏ ty, jezÏ jsou zabaleny v kontejneru, uplatnõÂ se
mõÂsto 666,67 zuÂcÏtovacõÂch jednotek cÏaÂstka 1 500 zuÂcÏtovacõÂch jednotek za kontejner bez ulozÏeneÂho zbozÏõÂ, a navõÂc
25 000 zuÂcÏtovacõÂch jednotek za zbozÏõÂ v kontejneru ulozÏeneÂ.

2. Bude-li pro upevneÏnõÂ zbozÏõÂ pouzÏit kontejner, paleta nebo obdobneÂ prÏepravnõÂ zarÏõÂzenõÂ, povazÏuje se balenõÂ
nebo jineÂ naÂkladoveÂ jednotky, ktereÂ jsou v prÏepravnõÂ listineÏ uvedeny jako zabaleneÂ v takoveÂm prÏepravnõÂm
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zarÏõÂzenõÂ nebo na neÏm, za balenõÂ nebo naÂkladoveÂ jednotky. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ se zbozÏõÂ v takoveÂm prÏepravnõÂm
zarÏõÂzenõÂ nebo na neÏm povazÏuje za jednu naÂkladovou jednotku. V prÏõÂpadech, kdy bylo ztraceno nebo posÏkozeno
prÏepravnõÂ zarÏõÂzenõÂ samotneÂ, povazÏuje se toto zarÏõÂzenõÂ, pokud nepatrÏõÂ dopravci nebo pokud je dopravce neposkytl
jinak, za zvlaÂsÏtnõÂ naÂkladovou jednotku.

3. Za sÏkody v duÊsledku opozÏdeÏneÂho dodaÂnõÂ odpovõÂdaÂ dopravce jen do vyÂsÏe jednonaÂsobku prÏepravneÂho.
PoskytnuteÂ naÂhrady sÏkody podle odstavce 1 a prvnõÂ veÏty tohoto odstavce nesmõÂ vsÏak celkem prÏesaÂhnout cÏaÂstku,
kteraÂ by podle odstavce 1 vyplynula za uÂplnou ztraÂtu zbozÏõÂ, ohledneÏ neÏhozÏ odpoveÏdnost vznikla.

4. NejvysÏsÏõÂ cÏaÂstky odpoveÏdnosti uvedeneÂ v odstavci 1 se nepouzÏijõÂ:
a) jestlizÏe byla povaha a vysÏsÏõÂ hodnota zbozÏõÂ nebo prÏepravnõÂho zarÏõÂzenõÂ vyÂslovneÏ zaznamenaÂna v prÏepravnõÂ
listineÏ a dopravce tyto uÂdaje nepoprÏel, nebo

b) jestlizÏe strany vyÂslovneÏ sjednaly vysÏsÏõÂ cÏaÂstku odpoveÏdnosti.

5. CelkovaÂ cÏaÂstka, kterou maÂ jako naÂhradu za stejnou sÏkodu poskytnout dopravce, dalsÏõÂ dopravce a jejich
zameÏstnanci a zaÂstupci, nesmõÂ prÏekrocÏit nejvysÏsÏõÂ cÏaÂstku odpoveÏdnosti stanovenou v tomto cÏlaÂnku.

CÏ l aÂ ne k 2 1
ZtraÂta praÂva na omezenõÂ odpoveÏdnosti
1. Dopravce nebo dalsÏõÂ dopravce se nemuÊzÏe dovolaÂvat zprosÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti nebo omezenõÂ odpoveÏdnosti
stanoveneÂ v teÂto uÂmluveÏ nebo sjednaneÂ ve smlouveÏ o prÏepraveÏ, jestlizÏe se prokaÂzÏe, zÏe se sÏkody dopustil saÂm
jednaÂnõÂm nebo opomenutõÂm s uÂmyslem sÏkodu prÏivodit, nebo lehkomyslnostõÂ s veÏdomõÂm toho, zÏe takovaÂ sÏkoda
pravdeÏpodobneÏ vznikne.
2. ZameÏstnanci jednajõÂcõÂ za dopravce nebo dalsÏõÂho dopravce se rovneÏzÏ nemohou dovolaÂvat zprosÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti a omezenõÂ odpoveÏdnosti stanoveneÂ v teÂto uÂmluveÏ nebo sjednaneÂ ve smlouveÏ o prÏepraveÏ, jestlizÏe se
prokaÂzÏe, zÏe sÏkodu zpuÊsobili neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v odstavci 1.
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CÏ l aÂ ne k 2 2
VeÏcnyÂ rozsah pouzÏitõÂ zprosÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti a limituÊ odpoveÏdnosti
ZprosÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti a limity odpoveÏdnosti stanoveneÂ v teÂto uÂmluveÏ nebo sjednaneÂ ve smlouveÏ o prÏepraveÏ
platõÂ pro kazÏdyÂ naÂrok z duÊvodu ztraÂty, posÏkozenõÂ nebo opozÏdeÏneÂho dodaÂnõÂ zbozÏõÂ, kteryÂ je prÏedmeÏtem smlouvy
o prÏepraveÏ, bez ohledu na to, zda se naÂrok opõÂraÂ o smlouvu o prÏepraveÏ, nedovoleneÂ jednaÂnõÂ nebo jinyÂ praÂvnõÂ
duÊvod.
KAPITOLA VI
Â ROKU
Ê
Ê
LHUTY PRO UPLATNEÏNIÂ NA
CÏ l aÂ ne k 2 3
OznaÂmenõÂ sÏkod
1. BezvyÂhradneÂ prÏijetõÂ zbozÏõÂ prÏõÂjemcem zaklaÂdaÂ domneÏnku, zÏe dopravce dodal zbozÏõÂ ve stejneÂ kvaliteÏ
a mnozÏstvõÂ, v jakeÂm je prÏevzal k prÏepraveÏ.

2. Dopravce a prÏõÂjemce mohou pozÏadovat, aby byl stav a mnozÏstvõÂ zbozÏõÂ prÏi dodaÂnõÂ zkontrolovaÂn za
prÏõÂtomnosti obou stran.
3. Je-li ztraÂta nebo posÏkozenõÂ zbozÏõÂ zjevneÏ patrnaÂ, musõÂ byÂt kazÏdaÂ vyÂhrada prÏõÂjemce ucÏineÏna põÂsemneÏ
nejpozdeÏji prÏi dodaÂnõÂ a prÏõÂjemce musõÂ specifikovat obecnyÂ charakter sÏkody, paklizÏe nedosÏlo ke spolecÏneÂ kontrole
stavu zbozÏõÂ dopravcem a prÏõÂjemcem.

4. NenõÂ-li ztraÂta nebo posÏkozenõÂ zbozÏõÂ zjevneÏ patrnaÂ, musõÂ byÂt kazÏdaÂ vyÂhrada prÏõÂjemce ucÏineÏna põÂsemneÏ do
7 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po dodaÂnõÂ zbozÏõÂ, prÏicÏemzÏ bude uveden obecnyÂ charakter sÏkody, a posÏkozenyÂ v tomto prÏõÂpadeÏ
prokaÂzÏe, zÏe sÏkoda vznikla v obdobõÂ, kdy se zbozÏõÂ nachaÂzelo v peÂcÏi dopravce.

5. Za sÏkody v duÊsledku opozÏdeÏneÂho dodaÂnõÂ zbozÏõÂ nebude poskytnuta zÏaÂdnaÂ naÂhrada, ledazÏe by prÏõÂjemce
mohl prokaÂzat, zÏe dopravci do jednadvaceti po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po dodaÂnõÂ zaslal oznaÂmenõÂ
o opozÏdeÏneÂm dodaÂnõÂ a zÏe toto oznaÂmenõÂ bylo dopravci dorucÏeno.

CÏ l aÂ ne k 2 4
PromlcÏenõÂ
1. VsÏechny naÂroky ze smlouvy podleÂhajõÂcõÂ teÂto uÂmluveÏ se promlcÏujõÂ po uplynutõÂ jednoho roku ode dne, kdy
zbozÏõÂ bylo nebo meÏlo byÂt dodaÂno prÏõÂjemci. Na den, kdy lhuÊta zacÏõÂnaÂ, se prÏi vyÂpocÏtu nebere zrÏetel.
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2. Ten, vuÊcÏi komu byl vznesen naÂrok, muÊzÏe kdykoli beÏhem trvaÂnõÂ lhuÊty tuto lhuÊtu prodlouzÏit põÂsemnyÂm
prohlaÂsÏenõÂm vuÊcÏi posÏkozeneÂmu. Tuto lhuÊtu lze opeÏtovneÏ prodlouzÏit dalsÏõÂm prohlaÂsÏenõÂm nebo prohlaÂsÏenõÂmi.

3. Pro zastavenõÂ a prÏerusÏenõÂ promlcÏenõÂ se pouzÏijõÂ prÏõÂslusÏneÂ zaÂkony staÂtu, kteryÂmi se rÏõÂdõÂ smlouva o prÏepraveÏ.
OhlaÂsÏenõÂm naÂroku v rozdeÏlovacõÂm rÏõÂzenõÂ na provedenõÂ omezeneÂ odpoveÏdnosti se promlcÏenõÂ prÏerusÏuje.

4. RegresnõÂ naÂrok vuÊcÏi osobeÏ, kteraÂ maÂ odpoveÏdnost podle teÂto uÂmluvy, lze uplatnit i po uplynutõÂ promlcÏecõÂ
lhuÊty stanoveneÂ v odstavcõÂch 1 a 2, jestlizÏe tento naÂrok bude vznesen do 90 dnuÊ ode dne, kdy osoba opraÂvneÏnaÂ ke
vznesenõÂ postihu naÂrok uspokojila, nebo kdy byl naÂrok soudneÏ zazÏalovaÂn, nebo jestlizÏe rÏõÂzenõÂ trvaÂ deÂle podle
prÏõÂslusÏnyÂch zaÂkonuÊ staÂtu, kde rÏõÂzenõÂ probõÂhaÂ.

5. PromlcÏeneÂ naÂroky nelze uplatnit protizÏalobou ani naÂmitkami.

KAPITOLA VII
Â NIÂ SMLUV
Ï I UZAVIÂRA
OMEZENIÂ VOLNOSTI PR
CÏ l aÂ ne k 2 5
NeplatnaÂ ujednaÂnõÂ
1. S vyÂhradou cÏlaÂnku 20 odstavec 4 je neplatneÂ kazÏdeÂ smluvnõÂ ujednaÂnõÂ za uÂcÏelem vyloucÏenõÂ, omezenõÂ nebo
zvyÂsÏenõÂ odpoveÏdnosti dopravce, dalsÏõÂho dopravce, jejich zameÏstnancuÊ nebo zaÂstupcuÊ podle teÂto uÂmluvy, prÏenesenõÂ duÊkaznõÂho brÏemene za tuto odpoveÏdnost nebo zkraÂcenõÂ oznamovacõÂ a promlcÏecõÂ lhuÊty podle cÏlaÂnkuÊ 23
a 24. KazÏdeÂ ujednaÂnõÂ za uÂcÏelem postoupenõÂ naÂrokuÊ z pojisÏteÏnõÂ zbozÏõÂ dopravci je rovneÏzÏ neplatneÂ.

2. NehledeÏ na ustanovenõÂ odstavce 1 a na cÏlaÂnek 21 jsou prÏõÂpustnaÂ ta smluvnõÂ ustanovenõÂ, v nichzÏ bude
stanoveno, zÏe dopravce neodpovõÂdaÂ za sÏkody, jezÏ:

a) budou zpuÊsobeny jednaÂnõÂm nebo opomenutõÂm vuÊdce plavidla, lodivoda nebo jinyÂch osob, ktereÂ lod' obsluhujõÂ, nebo tlacÏneÂho cÏi vlecÏneÂho cÏlunu prÏi nautickeÂm vedenõÂ nebo prÏi sestavovaÂnõÂ cÏi rusÏenõÂ tlacÏneÂ anebo
vlecÏneÂ soustavy, za prÏedpokladu, zÏe dopravce splnil vesÏkereÂ povinnosti ohledneÏ posaÂdky stanoveneÂ v cÏlaÂnku 3 odstavec 3, ledazÏe by se jednaÂnõÂ nebo opomenutõÂ dopustili s uÂmyslem sÏkodu prÏivodit nebo lehkomyslnostõÂ s veÏdomõÂm, zÏe takovaÂ sÏkoda pravdeÏpodobneÏ vznikne;
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b) budou zpuÊsobeny pozÏaÂrem nebo vyÂbuchem na palubeÏ plavidla, ledazÏe bude prokaÂzaÂno, zÏe pozÏaÂr nebo
vyÂbuch byly zpuÊsobeny zavineÏnõÂm dopravce nebo dalsÏõÂho dopravce nebo jejich zameÏstnancuÊ cÏi zaÂstupcuÊ
nebo vadou lodeÏ;

c) vzniknou na zaÂkladeÏ zaÂvad lodeÏ ve vlastnictvõÂ dopravce nebo na zaÂkladeÏ zaÂvad najateÂ cÏi pronajateÂ (charteroveÂ) lodeÏ, existujõÂcõÂch jizÏ prÏed cestou, jestlizÏe dopravce muÊzÏe prokaÂzat, zÏe zaÂvady nemohly byÂt prÏes vynalozÏenõÂ patrÏicÏneÂ peÂcÏe odhaleny do zacÏaÂtku cesty.

KAPITOLA VIII
Â USTANOVENIÂ
DODATECÏNA
CÏ l aÂ ne k 2 6
SpolecÏnaÂ havaÂrie
Touto uÂmluvou nenõÂ dotcÏeno pouzÏitõÂ ustanovenõÂ smlouvy o prÏepraveÏ nebo vnitrostaÂtnõÂho praÂva o vyÂpocÏtu
sÏkody a o povinnosti prÏispeÏt v prÏõÂpadeÏ spolecÏneÂ havaÂrie.

CÏ l aÂ ne k 2 7
JineÂ pouzÏitelneÂ prÏedpisy a jaderneÂ sÏkody
1. Tato uÂmluva nemeÏnõÂ praÂva a povinnosti dopravce, jezÏ jsou uvedeny v mezinaÂrodnõÂch uÂmluvaÂch nebo ve
vnitrostaÂtnõÂm praÂvu o omezenõÂ odpoveÏdnosti vlastnõÂkuÊ vnitrozemskyÂch nebo naÂmorÏnõÂch plavidel.
2. Dopravce je zprosÏteÏn odpoveÏdnosti, kteraÂ mu podle teÂto uÂmluvy prÏõÂslusÏõÂ, za sÏkodu zpuÊsobenou jadernou
havaÂriõÂ, jestlizÏe podle zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ staÂtu, jimizÏ se rÏõÂdõÂ odpoveÏdnost v oblasti jaderneÂ energie, odpovõÂdaÂ za
sÏkodu majitel jaderneÂho zarÏõÂzenõÂ nebo jinaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba.

CÏ l aÂ ne k 2 8
ZuÂcÏtovacõÂ jednotka
ZuÂcÏtovacõÂ jednotka uvedenaÂ v cÏlaÂnku 20 teÂto uÂmluvy je zvlaÂsÏtnõÂ praÂvo cÏerpaÂnõÂ stanoveneÂ MezinaÂrodnõÂm
meÏnovyÂm fondem. CÏaÂstky uvedeneÂ v cÏlaÂnku 20 budou prÏepocÏteny na meÏnu staÂtu podle hodnoty teÂto meÏny v den
rozsudku nebo v den, na neÏmzÏ se obeÏ strany dohodnou. Hodnota meÏny smluvnõÂho staÂtu, jenzÏ je cÏlenem MezinaÂrodnõÂho meÏnoveÂho fondu, ke zvlaÂsÏtnõÂmu praÂvu cÏerpaÂnõÂ se vypocÏte podle metody hodnocenõÂ, kterou MezinaÂrodnõÂ meÏnovyÂ fond v prÏõÂslusÏnyÂ den skutecÏneÏ pouzÏõÂvaÂ pro sveÂ vlastnõÂ operace a transakce.

Strana 542

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

CÏaÂstka 15

CÏaÂstka 15

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 32 / 2006

Strana 543

CÏ l aÂ ne k 2 9
DoplnÏujõÂcõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvo
1. V prÏõÂpadech neupravenyÂch touto uÂmluvou se smlouva o prÏepraveÏ bude rÏõÂdit praÂvem toho staÂtu, ktereÂ si
strany zvolily.
2. Pokud k takoveÂ dohodeÏ nedojde, bude uplatneÏno praÂvo staÂtu, s nõÂmzÏ je smlouva o prÏepraveÏ nejteÏsneÏji
spojena.

3. MaÂ se za to, zÏe smlouva o prÏepraveÏ je nejteÏsneÏji spojena se staÂtem, ve ktereÂm je umõÂsteÏno hlavnõÂ mõÂsto
podnikaÂnõÂ dopravce v okamzÏiku uzavrÏenõÂ smlouvy, jestlizÏe prÏõÂstav naklaÂdky nebo mõÂsto prÏevzetõÂ zbozÏõÂ cÏi prÏõÂstav
vyklaÂdky nebo mõÂsto dodaÂnõÂ zbozÏõÂ cÏi hlavnõÂ mõÂsto podnikaÂnõÂ odesõÂlatele je rovneÏzÏ umõÂsteÏno v tomto staÂteÏ.
NenachaÂzõÂ-li se zÏaÂdnaÂ pobocÏka dopravce na sousÏi, nyÂbrzÏ dopravce uzavõÂraÂ smlouvu o prÏepraveÏ na palubeÏ sveÂho
plavidla, maÂ se za to, zÏe smlouva je nejteÏsneÏji spojena se staÂtem, ve ktereÂm je plavidlo evidovaÂno nebo jehozÏ
vlajku nese, pokud se v tomto staÂteÏ nachaÂzõÂ i mõÂsto naklaÂdky nebo mõÂsto prÏevzetõÂ cÏi hlavnõÂ mõÂsto podnikaÂnõÂ
odesõÂlatele.

4. PraÂvem staÂtu, kde se zbozÏõÂ nachaÂzõÂ, se rÏõÂdõÂ skutecÏneÂ zaÂruky prÏiznaneÂ dopravci ohledneÏ naÂrokuÊ stanovenyÂch v cÏlaÂnku 10 odstavec 1.

KAPITOLA IX
Â SÏENIÂ TYÂKAJIÂCIÂ SE ROZSAHU POUZÏITIÂ
PROHLA
CÏ l aÂ ne k 3 0
PrÏeprava na urcÏityÂch vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch
1. KazÏdyÂ staÂt muÊzÏe prÏi podpisu teÂto uÂmluvy nebo prÏi jejõÂ ratifikaci, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏi prÏõÂstupu k nõÂ
prohlaÂsit, zÏe tuto uÂmluvu nepouzÏije na smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se prÏepravy na urcÏityÂch vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch
na sveÂm uÂzemõÂ, jezÏ nepodleÂhajõÂ mezinaÂrodnõÂmu plavebnõÂmu rezÏimu a neprÏedstavujõÂ spojnici mezi teÏmito mezinaÂrodnõÂmi vodnõÂmi cestami. TakoveÂ prohlaÂsÏenõÂ vsÏak nelze ucÏinit s cõÂlem vyloucÏit vesÏkereÂ duÊlezÏiteÂ vodnõÂ cesty
tohoto staÂtu.

2. Je-li prÏedmeÏtem smlouvy o prÏepraveÏ vnitrozemskou plavbou prÏeprava zbozÏõÂ bez prÏeklaÂdky, jak na
vodnõÂch cestaÂch neuvedenyÂch v prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku, tak i na vodnõÂch cestaÂch uvedenyÂch
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v tomto prohlaÂsÏenõÂ, bude tato uÂmluva pouzÏita rovneÏzÏ pro tuto smlouvu, ledazÏe by trasa projetaÂ na vodnõÂch
cestaÂch uvedenyÂch na druheÂm mõÂsteÏ byla delsÏõÂ.
3. Bylo-li ucÏineÏno prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1, muÊzÏe kazÏdyÂ dalsÏõÂ smluvnõÂ staÂt prohlaÂsit, zÏe ani on nepouzÏije
zÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy na smlouvy zmõÂneÏneÂ v tomto prohlaÂsÏenõÂ. ProhlaÂsÏenõÂ ucÏineÏneÂ podle tohoto odstavce je uÂcÏinneÂ v okamzÏiku vstupu teÂto uÂmluvy v platnost v prÏõÂpadeÏ staÂtu, kteryÂ ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ v souladu
s odstavcem 1, nejdrÏõÂve vsÏak v okamzÏiku vstupu uÂmluvy v platnost pro staÂt, kteryÂ ucÏinil prohlaÂsÏenõÂ podle tohoto
odstavce.

4. ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 3 muÊzÏe byÂt kdykoliv zcela nebo zcÏaÂsti vzato zpeÏt oznaÂmenõÂm depozitaÂrÏi
s uvedenõÂm okamzÏiku, k neÏmuzÏ pozbyÂvaÂ uÂcÏinnosti. ZpeÏtvzetõÂ prohlaÂsÏenõÂ nemaÂ zÏaÂdnyÂ vliv na jizÏ uzavrÏeneÂ
smlouvy.

CÏ l aÂ ne k 3 1
RozsÏõÂrÏenõÂ mõÂstnõÂho rozsahu pouzÏitõÂ
KazÏdyÂ staÂt muÊzÏe prÏi podpisu teÂto uÂmluvy, prÏi jejõÂ ratifikaci, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏõÂstupu k nõÂ cÏi kdykoli
pozdeÏji prohlaÂsit, zÏe pouzÏije tuto uÂmluvu:

a) na smlouvy o prÏepraveÏ, v nichzÏ lezÏõÂ prÏõÂstav naklaÂdky nebo mõÂsto prÏevzetõÂ a prÏõÂstav vyklaÂdky nebo mõÂsto
urcÏenõÂ na jeho vyÂsostneÂm uÂzemõÂ,
b) odchylneÏ od cÏlaÂnku 1 odstavec 5 i na bezuÂplatneÂ prÏepravy.

CÏ l aÂ ne k 3 2
RegionaÂlnõÂ prÏedpisy o odpoveÏdnosti
1. KazÏdyÂ staÂt muÊzÏe prÏi podpisu teÂto uÂmluvy, prÏi jejõÂm prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏõÂstupu k nõÂ cÏi kdykoli
pozdeÏji ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ, zÏe s ohledem na prÏepravu zbozÏõÂ mezi prÏõÂstavy naklaÂdky cÏi mõÂsty prÏevzetõÂ a prÏõÂstavy
vyklaÂdky cÏi mõÂsty dodaÂnõÂ, z nichzÏ oba jsou umõÂsteÏny na jeho vyÂsostneÂm uÂzemõÂ nebo jedno mõÂsto je umõÂsteÏno na
jeho vyÂsostneÂm uÂzemõÂ a druheÂ na uÂzemõÂ staÂtu, kteryÂ ucÏinil stejneÂ prohlaÂsÏenõÂ, neodpovõÂdaÂ dopravce za sÏkody,
ktereÂ byly zpuÊsobeny jednaÂnõÂm nebo opomenutõÂm vuÊdce plavidla, lodivoda nebo jineÂ osoby, kteraÂ plavidlo
obsluhuje, nebo tlacÏneÂho cÏi vlecÏneÂho cÏlunu prÏi nautickeÂm vedenõÂ nebo prÏi sestavovaÂnõÂ tlacÏneÂ nebo vlecÏneÂ sestavy,
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za podmõÂnky, zÏe dopravce splnil sveÂ povinnosti ohledneÏ posaÂdky stanoveneÂ v cÏlaÂnku 3 odstavec 3, ledazÏe by
jejich jednaÂnõÂ nebo opomenutõÂ bylo uskutecÏneÏno s uÂmyslem zpuÊsobit sÏkodu nebo lehkomyslneÏ a s veÏdomõÂm, zÏe
takovaÂ sÏkoda pravdeÏpodobneÏ vznikne.
2. PrÏedpis o odpoveÏdnosti podle odstavce 1 nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti mezi dveÏma smluvnõÂmi staÂty soucÏasneÏ se
vstupem uÂmluvy v platnost pro druhyÂ staÂt, kteryÂ ucÏinil toteÂzÏ prohlaÂsÏenõÂ. UcÏinil-li neÏkteryÂ staÂt toto prohlaÂsÏenõÂ po
vstupu uÂmluvy v platnost, nabude prÏedpis o odpoveÏdnosti podle odstavce 1 uÂcÏinnosti prvnõÂ den meÏsõÂce, kteryÂ
naÂsleduje trÏi meÏsõÂce po okamzÏiku, kdy bylo toto prohlaÂsÏenõÂ oznaÂmeno depozitaÂrÏi. Tento prÏedpis o odpoveÏdnosti
se uplatnõÂ pouze na smlouvy o prÏepraveÏ, ktereÂ budou uzavrÏeny poteÂ, kdy prÏedpis o odpoveÏdnosti vstoupõÂ
v platnost.

3. ProhlaÂsÏenõÂ ucÏineÏneÂ podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt kdykoliv vzato zpeÏt oznaÂmenõÂm depozitaÂrÏi. V prÏõÂpadeÏ
zpeÏtvzetõÂ pozbyÂvaÂ prÏedpis o odpoveÏdnosti podle odstavce 1 platnosti prvnõÂ den meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po oznaÂmenõÂ nebo k pozdeÏjsÏõÂmu datu uvedeneÂmu v tomto oznaÂmenõÂ. ZpeÏtvzetõÂ neplatõÂ pro smlouvy o prÏepraveÏ, ktereÂ
byly uzavrÏeny prÏed pozbytõÂm platnosti tohoto prÏedpisu o odpoveÏdnosti.

KAPITOLA X
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
CÏ l aÂ ne k 3 3
Podpis, ratifikace, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ, prÏõÂstup
1. Tato uÂmluva bude v hlavnõÂm sõÂdle depozitaÂrÏe k dispozici k podpisu pro vsÏechny staÂty po dobu jednoho
roku. LhuÊta k podpisu pocÏõÂnaÂ dnem, kdy depozitaÂrÏ oznaÂmõÂ, zÏe jsou k dispozici vesÏkereÂ autentickeÂ verze teÂto
uÂmluvy.
2. StaÂty se mohou staÂt smluvnõÂmi stranami teÂto uÂmluvy,
a) jestlizÏe ji podepõÂsÏõÂ bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ, nebo
b) jestlizÏe ji podepõÂsÏõÂ s vyÂhradou ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ a poteÂ ji ratifikujõÂ, prÏijmou nebo schvaÂlõÂ, nebo

c) jestlizÏe k nõÂ prÏistoupõÂ po uplynutõÂ lhuÊty stanoveneÂ k podpisu.
3. RatifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏõÂstupu budou ulozÏeny u depozitaÂrÏe.
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CÏ l aÂ ne k 3 4
Vstup v platnost
1. Tato uÂmluva vstoupõÂ v platnost prvnõÂ den meÏsõÂce, kteryÂ naÂsleduje po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od okamzÏiku,
k neÏmuzÏ podepsalo tuto uÂmluvu peÏt staÂtuÊ bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ nebo u depozitaÂrÏe ulozÏilo
ratifikacÏnõÂ listinu, listinu o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo listinu o prÏõÂstupu.

2. Pro kazÏdyÂ staÂt, kteryÂ podepõÂsÏe tuto uÂmluvu bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ nebo ulozÏõÂ
ratifikacÏnõÂ listinu, listinu o prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ nebo listinu o prÏõÂstupu u depozitaÂrÏe po vstupu teÂto uÂmluvy v platnost, vstoupõÂ uÂmluva v platnost prvnõÂm dnem meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po uplynutõÂ lhuÊty trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od okamzÏiku
podpisu uÂmluvy bez vyÂhrady ratifikace, prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ, nebo ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny, listiny o prÏijetõÂ,
schvaÂlenõÂ nebo listiny o prÏõÂstupu u depozitaÂrÏe.

CÏ l aÂ ne k 3 5
VyÂpoveÏd'
1. Tuto uÂmluvu muÊzÏe smluvnõÂ staÂt vypoveÏdeÏt po uplynutõÂ jednoho roku od okamzÏiku, kdy pro prÏõÂslusÏnyÂ
staÂt vstoupila v platnost.

2. OznaÂmenõÂ o vyÂpoveÏdi se uklaÂdaÂ u depozitaÂrÏe.
3. VyÂpoveÏd' nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem meÏsõÂce, kteryÂ naÂsleduje po uplynutõÂ jednoho roku od okamzÏiku
ulozÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vyÂpoveÏdi nebo po delsÏõÂm cÏasoveÂm uÂseku, kteryÂ je v oznaÂmenõÂ uveden.

CÏ l aÂ ne k 3 6
Revize a zmeÏna
DepozitaÂrÏ svolaÂ konferenci smluvnõÂch staÂtuÊ k revizi nebo zmeÏneÏ uÂmluvy, jestlizÏe to vyzÏaduje alesponÏ jedna
trÏetina smluvnõÂch staÂtuÊ.

CÏ l aÂ ne k 3 7
Revize nejvysÏsÏõÂch cÏaÂstek odpoveÏdnosti a uÂcÏtovacõÂch jednotek
1. NehledeÏ na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 36 je depozitaÂrÏ povinen, jestlizÏe je prÏedlozÏen naÂvrh na revizi cÏaÂstek
uvedenyÂch v cÏlaÂnku 20 odstavec 1 nebo na nahrazenõÂ jednotky stanoveneÂ v cÏlaÂnku 28 jinou jednotkou, na zÏaÂdost
Â strÏednõÂ
nejmeÂneÏ jedneÂ cÏtvrtiny smluvnõÂch stran teÂto uÂmluvy vsÏem cÏlenuÊm EvropskeÂ hospodaÂrÏskeÂ komise OSN, U
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komise pro plavbu po RyÂneÏ a DunajskeÂ komise a daÂle vsÏem smluvnõÂm staÂtuÊm tento naÂvrh prÏedlozÏit a svolat
konferenci, jejõÂmzÏ vyÂhradnõÂm uÂcÏelem bude zmeÏna cÏaÂstek uvedenyÂch v cÏlaÂnku 20 odstavec 1 nebo nahrazenõÂ
jednotky stanoveneÂ v cÏlaÂnku 28 jinyÂmi jednotkami.

2. Tato konference muÊzÏe byÂt svolaÂna nejdrÏõÂve sÏest meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ takoveÂho naÂvrhu.

3. VsÏechny smluvnõÂ staÂty teÂto uÂmluvy jsou opraÂvneÏny se konference zuÂcÏastnit bez ohledu na to, zda jsou
cÏleny organizacõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 nebo nikoliv.
4. O zmeÏnaÂch rozhoduje dvoutrÏetinovaÂ veÏtsÏina smluvnõÂch staÂtuÊ uÂmluvy prÏõÂtomnyÂch na konferenci a uÂcÏastnõÂcõÂch se hlasovaÂnõÂ, za prÏedpokladu, zÏe prÏi hlasovaÂnõÂ je prÏõÂtomna nejmeÂneÏ polovina smluvnõÂch staÂtuÊ uÂmluvy.

5. PrÏi poradaÂch o zmeÏneÏ cÏaÂstek uvedenyÂch v cÏlaÂnku 20 odstavec 1 bere konference v uÂvahu zkusÏenosti
zõÂskaneÂ z udaÂlostõÂ vedoucõÂch ke sÏkodnõÂm udaÂlostem a zejmeÂna rozsah takto vzniklyÂch sÏkod, zmeÏny reaÂlneÂ
hodnoty peneÏz a vliv zamyÂsÏleneÂ zmeÏny na pojistneÂ naÂklady.

6. a) ZmeÏna cÏaÂstek podle tohoto cÏlaÂnku muÊzÏe vstoupit v uÂcÏinnost nejdrÏõÂve peÏt let poteÂ, kdy byla tato
uÂmluva otevrÏena k podpisu, a nejdrÏõÂve peÏt let poteÂ, kdy vstoupila v platnost prÏedchozõÂ zmeÏna podle
tohoto cÏlaÂnku.

b) CÏaÂstka nesmõÂ byÂt zvyÂsÏena tak, aby prÏekrocÏila cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nejvysÏsÏõÂ cÏaÂstce odpoveÏdnosti
stanoveneÂ v teÂto uÂmluveÏ vcÏetneÏ 6 % p. a. pocÏõÂtanyÂch podle slozÏeneÂho uÂrokovaÂnõÂ ode dne, kdy byla tato
uÂmluva otevrÏena k podpisu.

c) CÏaÂstka nesmõÂ byÂt zvyÂsÏena tak, aby prÏekrocÏila cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ trojnaÂsobku nejvysÏsÏõÂ cÏaÂstky
odpoveÏdnosti stanoveneÂ v teÂto uÂmluveÏ.
7. DepozitaÂrÏ oznaÂmõÂ vsÏem smluvnõÂm staÂtuÊm kazÏdou zmeÏnu, o ktereÂ bylo rozhodnuto podle odstavce 4.
TakovaÂ zmeÏna se povazÏuje za prÏijatou po uplynutõÂ lhuÊty 18 meÏsõÂcuÊ ode dne oznaÂmenõÂ, pokud beÏhem teÂto lhuÊty
nesdeÏlõÂ depozitaÂrÏi nejmeÂneÏ cÏtvrtina staÂtuÊ, ktereÂ byly v dobeÏ rozhodovaÂnõÂ o zmeÏneÏ smluvnõÂmi staÂty, zÏe tuto zmeÏnu
neprÏijõÂmajõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ je zmeÏna odmõÂtnuta a nenabude uÂcÏinnosti.
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8. ZmeÏna povazÏovanaÂ podle odstavce 7 za prÏijatou vstoupõÂ v platnost 18 meÏsõÂcuÊ po sveÂm prÏijetõÂ.

9. VsÏechny smluvnõÂ staÂty jsou touto zmeÏnou vaÂzaÂny, pokud tuto uÂmluvu v souladu s cÏlaÂnkem 35 nevypovõÂ
nejpozdeÏji sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed vstupem teÂto zmeÏny v platnost. VyÂpoveÏd' nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti se vstupem zmeÏny
v platnost.

10. JestlizÏe bylo rozhodnuto o zmeÏneÏ, avsÏak neuplynula lhuÊta 18 meÏsõÂcuÊ pro jejõÂ prÏijetõÂ, je staÂt, kteryÂ se
beÏhem teÂto lhuÊty stane smluvnõÂm staÂtem, touto zmeÏnou vaÂzaÂn, jestlizÏe prÏõÂslusÏnaÂ zmeÏna vstoupõÂ v platnost. StaÂt,
kteryÂ se stane smluvnõÂm staÂtem po uplynutõÂ teÂto lhuÊty, je vaÂzaÂn zmeÏnou prÏijatou podle odstavce 7. V prÏõÂpadech
uvedenyÂch v tomto odstavci je staÂt touto zmeÏnou vaÂzaÂn, jakmile tato zmeÏna vstoupõÂ v platnost nebo jakmile
vstoupõÂ v platnost pro tento staÂt tato uÂmluva, pokud tento okamzÏik nastane pozdeÏji.

CÏ l aÂ ne k 3 8
DepozitaÂrÏ
1. Tato uÂmluva bude ulozÏena u vlaÂdy Mad'arskeÂ republiky.
2. DepozitaÂrÏ
a) sdeÏlõÂ vsÏem staÂtuÊm, ktereÂ se uÂcÏastnily DiplomatickeÂ konference o BudapesÏt'skeÂ uÂmluveÏ o smlouveÏ o prÏepraveÏ
zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch, za uÂcÏelem kontroly soucÏasnyÂ text uÂmluvy v oficiaÂlnõÂ jazykoveÂ
verzi, kteraÂ nebyla k dispozici v dobeÏ konaÂnõÂ konference,

b) informuje vsÏechny staÂty uvedeneÂ v põÂsmenu a) vyÂsÏe o kazÏdeÂm naÂvrhu na zmeÏnu textu sdeÏleneÂho podle
põÂsmene a) vyÂsÏe,

c) urcÏõÂ datum, kdy vsÏechny oficiaÂlnõÂ jazykoveÂ verze uÂmluvy budou uvedeny do vzaÂjemneÂ shody a budou
povazÏovaÂny za autentickeÂ,
d) sdeÏlõÂ vsÏem staÂtuÊm uvedenyÂm v põÂsmenu a) vyÂsÏe datum urcÏenyÂ v souladu s põÂsmenem c) vyÂsÏe,

e) prÏedaÂ vsÏem staÂtuÊm pozvanyÂm na Diplomatickou konferenci o BudapesÏt'skeÂ uÂmluveÏ o smlouveÏ o prÏepraveÏ
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zbozÏõÂ po vnitrozemskyÂch vodnõÂch cestaÂch a teÏm, ktereÂ podepsaly tuto uÂmluvu nebo k nõÂ prÏistoupily, oveÏrÏeneÂ
kopie teÂto uÂmluvy,
f) informuje vesÏkereÂ staÂty, ktereÂ podepsaly tuto uÂmluvu nebo k nõÂ prÏistoupily,
(i) o kazÏdeÂm noveÂm podpisu, oznaÂmenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ s uvedenõÂm okamzÏiku, kdy k podpisu, ulozÏenõÂ,
oznaÂmenõÂ nebo k prohlaÂsÏenõÂ dosÏlo,
(ii) o okamzÏiku vstupu teÂto uÂmluvy v platnost,
(iii) o kazÏdeÂ vyÂpoveÏdi teÂto uÂmluvy s uvedenõÂm okamzÏiku, k neÏmuzÏ vyÂpoveÏd' nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti,
(iv) o kazÏdeÂ zmeÏneÏ uÂmluvy prÏijateÂ podle cÏlaÂnku 36 nebo 37 s uvedenõÂm okamzÏiku, k neÏmuzÏ zmeÏna vstupuje
v platnost,
(v) o kazÏdeÂm sdeÏlenõÂ vyzÏadovaneÂm na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy.

3. Po vstupu teÂto uÂmluvy v platnost prÏedaÂ depozitaÂrÏ oveÏrÏenyÂ opis uÂmluvy k registraci a ke zverÏejneÏnõÂ podle
cÏlaÂnku 102 Charty Organizace spojenyÂch naÂroduÊ.

DaÂno v BudapesÏti dne 22. cÏervna 2001 v jednom puÊvodnõÂm vyhotovenõÂ, jehozÏ neÏmeckeÂ, francouzskeÂ,
anglickeÂ, nizozemskeÂ a ruskeÂ zneÏnõÂ jsou stejneÏ autentickaÂ.

Ê KAZ TOHO tuto uÂmluvu podepsali zmocneÏnõÂ signataÂrÏi, poveÏrÏenõÂ k tomu svyÂmi vlaÂdami.
NA DU
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