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1. Úvod 

V dnešní době neexistuje firma, která by nebyla přímo či nepřímo závislá na 

mezinárodním obchodním styku. Díky tomu se zahraniční obchodní transakce stávají pro 

mnoho subjektů pravidlem nikoli výjimkou. Je důležité si uvědomit, že subjekt realizující 

mezinárodní obchodní styk si musí být vědom skutečnosti, že vznikající právní vztahy 

nepůsobí pouze v rámci jedné země a jednoho právního řádu. Každý takový právní řád má své 

určitá specifika a odlišnosti, které jsou pro zahraniční styk určitou překážkou. Nejzdařilejší 

unifikací na mezinárodní úrovni je unifikace úpravy mezinárodní kuní smlouvy, provedenou 

Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  

Vzhledem k tomu, že se mezinárodní obchod neustále rozvíjí, je nutné řešit řadu 

právních problémů, které souvisí s odlišností právních řádů. Takové to problémy se týkají i 

nejběžnějších a nejrozšířenějších zahraničních operací, jakou je kupní smlouva. V tomto 

vztahu by subjekty měly dbát na preciznost a obchodní smlouvu koncipovat způsobem, aby 

vzniklý smluvní vztah pokryl všechny potenciální situace, které by mohly nastat. Toto 

zahrnuje i dohodu o dodacích podmínkách INCOTERMS, které jasně určují práva a 

povinnosti smluvních stran v souvislosti dodáním předmětu koupě. I když se obchodní 

transakce neomezují pouze na koupi a prodej, patří dodání zboží mezi nejzákladnější otázky 

realizace obchodních mezinárodních závazkových vztahů.  

Cílem diplomové práce je objasnění problematiky dodacích podmínek používaných 

v zahraničním obchodě a popsání praktického využití ve velké mezinárodní společnosti. 

Předkládaná práce se bude zabývat otázkou výběru konkrétní dodací položky, včetně jejího 

praktického dopadu na stranu prodávajícího.   

Z hlediska systematického členění je diplomová práce rozdělena do čtyř kapitol 

v závislosti na otázkách, které byly předmětem zpracování. 

Předmětem úvodní kapitoly je nejprve obecná charakteristika realizace mezinárodních 

vztahů, a také vymezení pojmu mezinárodního práva a jeho prameny. Na to navazuje 

charakteristika Vídeňské úmluvy, včetně její aplikace. Stěžejní částí úvodní kapitoly je 

charakteristika kupní smlouvy, její vznik, obsah a také práva a povinnosti, které vyplývají ze 

smluvního vztahu zainteresovaným stranám.  
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Druhá kapitola se zabývá Mezinárodními pravidly pro výklad dodacích doložek 

INCOTERMS, které jsou v dnešní době nejpoužívanějším pravidlem po celém světě. Cílem 

kapitoly je stručné seznámí s historickým vznikem dodacích doložek, jejich revidování 

v průběhu času, jejich základní obsah a v neposlední řadě rozbor jednotlivých doložek 

s poukázáním na některé problematické otázky, které jsou spojeny s jejich používáním. 

Předposlední kapitola je věnována problematice mezinárodní přepravy, hlavně pak 

realizaci mezinárodně obchodních vztahů. Následně se kapitola zabývá charakteristikou 

jednotlivých druhů přepravy, kde jsou vyzdvihována pozitiva, ale také negativa jednotlivých 

typů přepravy.  

Poslední, stěžejní část diplomové práce, řeší otázku praktického využití dodacích 

doložek v rámci globální firmy Teva Czech Indstries s.r.o. Cílem této kapitoly je popsání 

výběru dodací doložky, včetně vyřešení nejvýznamnější problematiky v rámci dodacích 

doložek jako je místo dodání, balení, kontrola zboží, vyřešení různých přepravních formalit 

atd.  
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2. Mezinárodní kupní smlouva v režimu úmluvy OSN 

2.1. Pojem a prameny mezinárodního práva 

2.1.1. Právní normy upravující právní vztahy v mezinárodním obchodě 

Mezinárodní obchod a mezinárodní hospodářský styk má pro národní hospodářství 

státu velký význam a tomu odpovídá potřeba upravovat právními normami vztahy a některé 

otázky, které při uskutečňování mezinárodního obchodu vznikají. Je potřeba pro ně mít 

zvláštní právní normy, protože vztahy v mezinárodním obchodu se liší od vztahů vznikajících 

z obchodního a hospodářského styku uvnitř státu.  

Tyto právní normy jsou odlišné povahy, patří do různých právních odvětví. Patří sem 

normy, které se řídí správním právem (upravují v nezbytné míře výkon státní správy v oblasti 

hospodářských styků s cizinou), finančním právem (například úprava devizových vztahů 

vznikající v souvislosti s mezinárodním obchodem, úprava daní, cel) a vedle těchto 

veřejnoprávních norem, mají význam některé normy soukromoprávní (obchodní i občanské 

právo) a normy mezinárodního práva soukromého a procesního. 
1
 

Uvedené právní normy jsou obsaženy v právních předpisech vnitrostátního původu. 

Vztahy, které vznikají uskutečňováním mezinárodního hospodářského styku, jsou upravovány 

také právními normami obsaženými v mezinárodních smlouvách, které mají různou povahu. 

Vedle mezinárodních smluv, obsahují normy veřejnoprávní, které vytvářejí určitý právní 

rámec, ve kterém se uskutečňují jednotlivé obchodní vztahy mezi subjekty smluvních států, 

jsou to i mezinárodní smlouvy obsahující soukromoprávní hmotněprávní normy a dále normy 

procesní, které se používají pro úpravu konkrétních obchodních vztahů, buď výlučně, nebo 

vedle norem národního práva.  

V dnešní době mohou být tyto normy obsaženy také v přímo použitelných právních 

předpisech Evropských společenství. 

Díky tomu, že právní normy používané při úpravě právních vztahů vznikajících 

z mezinárodního obchodu jsou normami různé povahy a různého původu, právo 

mezinárodního obchodu nelze pokládat za jedno z odvětví právního řádu, jako jsou např. 

                                                           
1 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 15 
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občanské právo, obchodní právo, správní právo, mezinárodní právo soukromé atd. Je ovšem 

důležité, aby se při řešení jednotlivých mezinárodních vztahů přihlíželo k souboru uvedených 

norem a k jejich spolupůsobení. Proto je naléhavé, účelné a užitečné spojovat tyto různé 

právní normy do jednoho celku tak, aby se staly předmětem soustředěného a systematického 

zájmu právní teorie i právní praxe.  

Právo mezinárodního obchodu proto můžeme definovat jako účelově uspořádaný 

soubor právních norem z různých právních odvětví a různého původu, které spojuje jejich 

společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a 

mezinárodního hospodářského styku vůbec. 
2
 

2.1.2. Třídění norem práva mezinárodního obchodu 

Normy práva mezinárodního obchodu, lze rozdělit do 3 kategorií: 

1. Normy upravující organizaci a řízení mezinárodních hospodářských styků – jsou to 

normy vytvářející prostředí a prostor pro uskutečňování vlastních vztahů mezi 

jednotlivými hospodářskými, podnikatelskými subjekty. 

2. Normy soukromoprávní obsahující zvláštní hmotněprávní úpravu soukromoprávních 

vztahů v mezinárodním obchodním styku: 

a) Kolizní normy: normy upravující zvláštnosti těchto vztahů, oproti normám 

použitelných obecně, např. normy v obchodním zákoníku v jeho třetí části,     

hlavě III. 

b) Přímé normy: normy určené pro určité skupiny právních vztahů, obvykle 

unifikované normy sjednané mezinárodními smlouvami 

3. Normy procesní, které upravují řízení ve věcech mezinárodního obchodního styku – 

jde o úpravu rozhodování sporů z mezinárodního obchodu.
3
 

                                                           
2 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s 16 a 17 
3 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 18 
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2.1.3. Prameny práva mezinárodního obchodu a jeho unifikace 

V mezinárodním obchodě mohou smluvní a jiné vztahy vznikat mezi subjekty 

mezinárodního práva (státy nebo mezinárodními organizacemi vládní povahy), kdy budou 

regulovány mezinárodněprávními normami. V jiném případě mohou vznikat mezi 

soukromoprávními subjekty, ve kterých přichází na řadu jejich regulace normami 

soukromoprávními. Může také vzniknout takzvaný diagonální vztah, který se odehrává mezi 

subjektem mezinárodního práva a subjektem soukromoprávním.  

Hlavními prameny mezinárodněprávní regulace jsou mezinárodní smlouvy a 

mezinárodní obyčej. V soukromoprávní regulaci jsou hlavními prameny mezinárodní 

smlouvy, předpisy Evropských společenství a vnitrostátní právní předpisy.  

Každý stát má své vlastní prameny práva mezinárodního obchodu, které se nikdy 

nemohou shodovat s prameny jiného státu, a to jak ohledně mezinárodních smluv, jimiž je 

určitý stát vázán, tak i vnitrostátních právních předpisů.
4
 

2.1.4. Unifikace práva mezinárodního obchodu 

Unifikace neboli sjednocování vnitrostátních předpisů, hraje významnou roli v oblasti 

práva mezinárodního obchodu. Je to činnost států, která má za cíl vytvoření jednotného textu 

právních norem upravujících soukromoprávní vztahy v mezinárodním obchodním styku a 

jeho uvedení do právních řádů unifikujících států na základě jejich mezinárodněprávního 

vztahu. Nejedná se o harmonizaci práva, ale spíše o činnost států, jejímž výsledkem není 

vytvoření stejného textu právních předpisů, ale pouze dosažení určitého stupně jejich 

přiblížení.  

K unifikaci může dojít sjednáním mnohostranné mezinárodní úmluvy nebo v rámci 

EU směrnicí nebo nařízením, které obsahují unifikující text. Lze unifikovat normy 

mezinárodního práva procesního i normy hmotněprávní nebo normy kolizní. Největší smysl 

v právu mezinárodního obchodu má univerzální unifikace hmotněprávních norem 

upravujících práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku.  

 

                                                           
4 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s.30 
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Na unifikace mezinárodního práva se podílejí následující organizace: 

 Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Římě (UNIDROIT), 

 Haagská konference mezinárodního práva soukromého, 

 Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu (UNCITRAL), 

 Orgány EU (zvláště Komise).
5
 

2.2.  Základní prameny práva mezinárodního obchodu  

2.2.1. Mezinárodní smlouvy 

Mezinárodní smlouvy, které patří mezi prameny českého práva mezinárodního 

obchodu, lze nejčastěji dělit na smlouvy dvoustranné a mnohostranné. Další možné dělení je 

na smlouvy regulující mezinárodní obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující 

hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní normy.  

Mezinárodních smluv regulujících mezinárodní obchodní a hospodářský styk je 

mnoho, např. obchodní smlouvy, obchodní dohody, platební dohody, protokoly o výměně 

zboží, smlouvy o společné výstavbě, celní úmluvy, smlouvy o zamezení dvojího zdanění a 

mnoho dalších.  

Mezinárodní smlouvy hmotněprávní normy, lze dělit podle předmětu unifikace a to na 

oblast mezinárodní kupní smlouvy (Vídeňská úmluva), oblast mezinárodní přepravy a oblast 

nehmotných statků.  

A v neposlední řadě lze mezinárodní smlouvy unifikující procesněprávní normy dělit 

podle předmětu na oblast soudního řízení a oblast rozhodčího řízení.  

2.2.2. Předpisy Evropských společenství 

Vstupem ČR do EU se právní úprava mezinárodního obchodu řídí jak primárními 

akty, tak sekundárními akty Evropských společenství. Nejdůležitějším primárním aktem je 

SES. V soukromoprávní oblasti je nejdůležitější smlouvou Římská úmluva, jejíž ustanovení 

se však transformovala do nařízení pracovně označovaného jako Řím I.  

                                                           
5 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s 31 
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Právní úpravu nalezneme nejen v předpisech, které označujeme jako Evropské 

mezinárodní právo soukromé, ale v předpisech regulujících uskutečňování mezinárodního či 

komunitárního obchodního styku (nařízení, směrnice, atd.)  

2.2.3. Vnitrostátní právní předpisy 

Každý stát má své vlastní právní předpisy upravující obchodní a hospodářské vztahy 

jak vnitrostátní, tak se zahraničními subjekty. V těchto předpisech je obsažena hmotněprávní 

úprava práv a povinností subjektů vstupujících do vztahů, úprava procesních úkonů a úprava 

možných zásahů státních orgánů.  

V různých státech je úprava vnitrostátní právní realizace obchodních vztahů odlišná, 

přičemž záleží na členství států v mezinárodních organizacích a v mezinárodních smlouvách.  

a) Právní normy regulující v zájmu státu mezinárodní obchodní styky – jde o předpisy 

z oblasti správního nebo finančního práva. Je nutné zde přiradit český obchodní 

zákoník a živnostenský zákon. 

b) Normy upravující soukromoprávní vztahy – zde je nejdůležitější právní předpis nový 

občanský zákoník. Dále jde o ZMPS, ale větší význam mají normy Evropského 

původu – Nařízení Řím I.  

c) Normy procesní – do těchto předpisů patří hlavně OSŘ a ZRŘ a dále pak Řád 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komora České 

republiky. 

2.2.4. Prostředky vytvořené praxí mezinárodního obchodu 

Praxí se mezi subjekty mezinárodního obchodu vytvořily zvláštní prostředky, které 

překonávají rozdíly mezi jednotlivými právními řády a odstraňují určitou nejistotu, spojenou 

např. s kolizním řešením určité otázky. Tyto prostředky, na rozdíl od přímých norem, nejsou 

obecně závaznými právními normami, ale vytvářejí právní úpravu nebo určitý právní rámec 

pouze mezi smluvními stranami, které je učiní součástí své smlouvy. Je tedy pouze na 

smluvních stranách, jestli takové prostředky využívají a usnadní si tak přípravu a i samotnou 

realizaci vlastních obchodních styků. 
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2.2.5. Mezinárodní obchodní zvyklosti 

Tyto zvyklosti, nejsou závaznými právními normami. Vytvořily se postupem času a 

jsou používány jak ve smlouvě, tak i v jiných právních poměrech. Uplatňují se v případě, že 

se na ně strany výslovně odvolaly, nebo když z okolností vyplývá, že je měly na mysli při 

uzavírání smlouvy.  

2.2.6. Formulářové a vzorové smlouvy 

Velké společnosti si pro své obchody vytvářejí vlastní formulářové smlouvy, které 

obsahují standardní smluvní ustanovení. Před uzavřením obchodu se pouze doplní patřičné 

údaje do ustanovení smlouvy a díky tomu dochází k usnadnění a urychlení procesu. 

2.2.7. Obchodní podmínky Evropské hospodářské komise OSN  

Evropská hospodářská komise OSN vytvořila všeobecné podmínky dodávek a typové 

smlouvy pro obchod s určitým druhem zboží. Mají pouze doporučující povahu, proto musí 

být včleněny do dané smlouvy a teprve potom jsou pro smluvní strany závazné. Podmínky 

vytvořené FIDIC se týkají oblasti mezinárodních dodávek investic.  

2.2.8. Dodací položky INCOTERMS 

Nejpoužívanějšími doložkami v mezinárodním obchodě jsou INCOTERMS. Je to 

soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek 

v zahraničním obchodě. Smluvní strany většinou nejsou obeznámeny se zvyklostmi ve státech 

smluvních partnerů, což vede k různým nedorozuměním a následným sporům. Pro odstranění 

těchto problémů byla vydána Sbírka mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek – 

INCOTERMS. Ta byla postupem měněna, až naposled v roce 2010 byly provedeny změny a 

dodatky tak, aby pravidla byla náležitým způsobem uvedena do souladu s běžnou praxí 

mezinárodního obchodního styku. Pokud chtějí smluvní strany používat tyto pravidla, musí 

v kupní smlouvě výslovně uvést, že se řídí podmínkami INCOTERMS 2010.  

2.2.9. Lex mercatoria 

Jiným názvem také transnacionální právo mezinárodních obchodních transakcí, 

světové právo mezinárodního obchodu, světové obchodní právo apod. je koncepcí obsahující 

myšlenku existence zvláštního a samostatného právního odvětví, které upravuje vztahy 
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vzniklé v mezinárodním obchodním styku. Je nezávislé na národních právních řádech i na 

mezinárodní právo. Obecně jde říct, že jde o snahu překonat rozdíly v jednotlivých národních 

úpravách včetně odstranění používání kolizních norem.  

2.2.10. Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 

Jde o ucelený soubor zásad, který obsahuje obecná pravidla pro úpravu smluv 

v mezinárodním obchodě. Upravují otázky týkající se uzavření smlouvy, její platnosti, 

nesplnění smluvních podmínek apod. Zásady se používají tehdy, pokud se strany dohodly, že 

se podle nich budou řídit. 

2.2.11. Principy evropského smluvního práva 

Představují obecnou část závazkového smluvního práva. Neobsahují úpravu žádného 

smluvního typu, protože by měly být používány pouze obecně. Zásady jsou koncipovány 

hlavně jako podpora slabších smluvních stran v právním vztahu.
6
 

2.3.  Uskutečňování mezinárodních obchodních operací 

Mezinárodní obchod se uskutečňuje na základě velkého množství jednotlivých 

obchodních operací, které mají několik individuálních zvláštností projevujících se ve způsobu 

navazování obchodních spojení mezi prodávajícím a kupujícím, v podmínkách obchodu a 

jejich právním zajišťování, v náročnosti na vytváření předpokladů pro efektivní 

uskutečňování daných transakcí.  

Důvody, které vedou podniky k obchodování s partnery na zahraničních trzích, jsou 

různorodé. Hlavním motivem pro tento postup je situace, kdy nemohou zcela naplnit svoji 

podnikatelskou strategii na domácím trhu. Zaměření podniků na zahraniční trhy je důležité 

pro efektivní podnikání v řadě výrobních oborů a i ve službách. Zahraniční obchod poskytuje 

firmám širší prodejní a nákupní možnosti a také nové podnikatelské možnosti. Navíc 

zapojením se ve vývozu a dovozu snižuje závislost firem na domácím trhu a vede k větší 

stabilitě firmy.
7
 

                                                           
6 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s.45 
7 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a 
kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 35 
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Každá obchodní operace v mezinárodním styku má určitý osobitý průběh, který 

ovlivňuje druh zboží, charakter příslušného trhu obchodněpolitická situace, zvolená 

distribuční cesta, rozsah a četnost obchodování s daným obchodním partnerem, jeho právní a 

finanční postavení, způsob jeho komerčního jednání atd.  

Předmětem mezinárodního obchodu může být hmotné zboží, ale i různé služby, 

poskytování určitých práv, provedení díla apod. V některých případech může jít i o kombinaci 

těchto součástí. 
8
 

2.4.  Obecná charakteristika Úmluvy OSN upravující smlouvy o 

mezinárodní koupi zboží 

2.4.1. Charakteristika Vídeňské úmluvy 

Mezinárodní kupní smlouva je upravena Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní 

koupi zboží, která byla přijata na mezinárodní Diplomatické konferenci, konané ve Vídni ve 

dnech 10. března až 11. dubna 1980. V ČSFR byla Vídeňská úmluva zveřejněna sdělením č. 

160/1991 Sb., a stala se tak důležitou součástí českého právního řádu. Následkem toho je 

nutné mít na paměti, že právní režim mezinárodních kupních smluv uzavíraných českými 

právními subjekty s partnery ze smluvních států Úmluvy je obligatorně udělen ustanoveními 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a bude aplikován i při rozhodování 

možných sporů soudy, popř. rozhodčími soudy členských států Úmluvy.  

Vídeňská úmluva se skládá ze 101 článků a její obsah je rozdělen do čtyř částí. První 

část (čl. 1 – 13) obsahuje vymezení předmětu úpravy a obecná ustanovení, která jsou společná 

pro celou Vídeňskou úmluvu. V druhé části (čl. 14 až 24) je popsána problematika uzavírání 

mezinárodní kupní smlouvy. Třetí část (čl. 25 až 88) tvoří vlastní jádro Vídeňské úmluvy a 

obsahuje ustanovení o právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího, která vznikají díky 

uzavření smlouvy a jejího porušení. A poslední čtvrtá část (čl. 89 až 101) je věnována 

závěrečným ustanovením, z nichž důležitý význam mají výhrady při podpisu Vídeňské 

úmluvy, tak aby se zajistil co největší počet smluvních států.
9
  

                                                           
8 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a 
kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, str. 37 
9 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, str. 23 
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2.4.2. Aplikace Vídeňské úmluvy 

Vídeňská úmluva se na konkrétní smlouvu použije v případě, kdy se jedná: 

1) o kupní smlouvu 

2) s mezinárodním prvkem 

3) tato skutečnost je daným stranám známá 

4) neexistuje odlišné ujednání stran
10

 

2.4.2.1. Mezinárodní kupní smlouva 

Kupní smlouva představuje významný instrument v mezinárodním obchodním styku. 

Mezinárodní směna zboží se dá považovat za nejstarší, klasickou formu hospodářských styků 

mezi různými státy. Výhody mezinárodní směny zboží je v tom, že jednotlivé státy dostávají 

zboží, které samy nemohou vyrábět nebo takové zboží, jehož výroba by pro ně byla spojena 

s obtížemi, a na druhou stranu při nadbytečné výrobě zboží, pro které mají nejlepší podmínky, 

mohou realizovat prodej do jiných států a takto získané prostředky použít pro účely z hlediska 

vlastních zájmů.
11

 

Pod výrazem mezinárodní kupní smlouva se skrývá kupní smlouva v mezinárodním 

styku, kde strany mají místo podnikání v různých státech nebo se má zboží odeslat z jednoho 

státu do druhého. Při vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouva musíme vycházet jak ze 

subjektivního, tak z objektivního hlediska. 

Subjektivní hledisko 

Smluvní strany, mezi nimiž dochází k uzavření kupní smlouvy, nemají bydliště, sídlo 

nebo místo podnikání na území téhož státu. Z tohoto hlediska nezáleží na tom, jakou mají 

smluvní strany státní příslušnost.  

Objektivní hledisko 

V tomto případě je hledisko vymezeno tím, že zboží má být odesláno z jednoho státu 

do druhého. V tomto směru je předmět plnění považován za významnou součást obsahu kupní 

smlouvy i z hlediska jejího uznání za mezinárodní kupní smlouvu.  

                                                           
10 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5, str. 30 
11 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 13 
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Při vymezení obecného pojmu mezinárodní kupní smlouvy, je potřeba přihlížet ještě 

k dalšímu kritériu. U mezinárodní kupní smlouvy, na rozdíl od většiny vnitrostátních kupních 

smluv, převod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího nemá za cíl, aby kupující 

takto získané zboží sám spotřeboval, ale naopak dále prodal jinému subjektu nebo jinak 

obchodně využil. 

Závěrem tedy je, že mezinárodní kupní smlouva lze definovat tak, že jde o kupní 

smlouvu uzavíranou mezi stranami, které nemají sídlo (bydliště), popřípadě míso podnikání, 

na území téhož státu nebo zboží, které je předmětem smlouvy, má být odesláno z jednoho 

státu do státu jiného, přičemž strany věděly nebo zřejmě vědět musely, že zboží má být dále 

prodáno, respektive má být kupujícím využito k jiným obchodím účelům.
12

 

Mezinárodní kupní smlouva, pro účely aplikace Vídeňské úmluvy, bere v potaz pouze 

obecné subjektivní kritérium, které říká, že úmluva upravuje kupní smlouvy mezi stranami, 

které mají místa podnikání v odlišných státech. V některých případech je nutné přesně určit 

místo podnikání smluvních stran, a to vzhledem k více míst podnikání jedné ze stran. V tomto 

případě Vídeňská úmluva říká, že rozhodující je to místo podnikání, které má nejužší vztah ke 

smlouvě a jejímu plnění.  

Dále je nutno dbát na případy, kdy některá ze stran nemá stálé místo podnikání. Zde 

nesmí jít o kupní smlouvu, která směřuje u fyzické osoby pouze k uspokojení jejich osobních 

potřeb, potřeb jeho rodiny nebo jeho domácnosti. U tohoto případu z hlediska subjektivního 

kritéria rozhoduje bydliště dané osoby.  

Vídeňská úmluva výslovně zdůrazňuje, že pro určení mezinárodního charakteru kupí 

smlouvy, není rozhodující státní občanství smluvních stran.
13

  

Pro vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouvy ve smyslu Vídeňské úmluvy musí 

mít smlouva mezinárodně obchodní charakter. To znamená, že smluvní strany ví, že zboží 

nekupuje kupující za účelem jeho spotřebování, ale za účelem jeho dalšího obchodního 

využití.  

                                                           
12 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 15 
13 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 18 
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Vídeňská úmluva říká, že za kupní smlouvu se považují i smlouvy, jejichž předmětem 

je dodávka zboží, která má být teprve vyrobeno, s výjimkou případů, kdy se objednatel 

zavazuje dodat podstatnou část věcí nutných pro jejich výrobu nebo zhotovení. 

Pro účely aplikace Vídeňské úmluvy je nutné za kupní smlouvu považovat i smlouvy, 

které podle národních právních řádů je možno považovat za smlouvy o dílo, tzn., že 

předmětem smlouvy je zhotovení nebo výroba věcí doposud neexistujících. Výjimku 

představují případy, kdy materiál nebo prostředky určené pro zhotovení věci má z podstatné 

části dodat prodávající.  

Vídeňská úmluva se nevztahuje na smlouvy, ve kterých převažující část závazků 

prodávající strany spočívá ve vykonání prací nebo poskytování služeb. 
14

 

Je nutné vědět, že Úmluva se nedá aplikovat na jakékoliv kupní smlouvy. Předmětem 

úpravy Vídeňské úmluvy je zboží, což vyplývá již z názvu úmluvy. Díky použití termínu 

„zboží“ je jasné, že předmětem nemohou být právní vztahy týkající se nemovitostí.  

Dále jsou také vyloučeny některé věci, které nespadají pod obecný pojem zboží ve 

smyslu článku 2 Vídeňské úmluvy. 

Je možné tyto věci rozdělit do tří skupin, z hlediska: 

1) cíle, pro který jsou nabývány 

2) charakteru převodu věci na nabyvatele 

3) povahy věci samé
15

 

V první skupině jde o zboží kupované pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo 

domácnosti, ledaže prodávající před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření nevěděl a ani 

neměl vědět, že zboží je kupováno k takovému účelu.
16

 Do druhé skupiny patří vyloučení 

věcí, kde k převodu na nabyvatele dochází při dražbách a při výkonu rozhodnutí nebo přímo 

                                                           
14 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 19 a 20 
15 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 25 
16http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=39160&recShow=1&nr=160~2F1991&rpp=1
5#parCnt 
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ze zákona. A poslední skupinu tvoří cenné papíry nebo peníze, lodě, čluny, vznášedla nebo 

letadla a také elektrická energie.
17

 

2.4.2.2. Mezinárodní prvek 

Existence mezinárodního prvku je odvozena od místa podnikání stran kupní smlouvy, 

které se musí nacházet v různých státech. Pokud mezinárodní prvek neexistuje, není možné na 

kupní smlouvu aplikovat Vídeňskou úmluvu a její úprava by byla podřízena příslušnému 

národnímu právnímu řádu. 

Jsou dvě varianty mezinárodního prvku. První je upravena v čl. 1 odst. 1 písm. a) 

Úmluvy, kde je předpoklad, že místa podnikání stran se nachází v různých státech, které jsou 

smluvními státy Úmluvy. Druhá varianta je upravena v čl. 1 odst. 1 písm. b) a je o poznání 

komplikovanější. Jde o situace, kdy místa podnikání jsou v různých státech, ale jeden nebo 

ani jeden z těchto států není státem smluvním. Úmluvu jde aplikovat i v těchto případech, a to 

tehdy jestliže ustanovení mezinárodního práva soukromého odkazuje na právní řád členského 

státu. Je zde odkazována na právní řád jako na celek a Úmluva je součástí celku. V tomto 

případě nelze použít přímou normu, ale kolizní normu mezinárodního práva soukromého. 

Úmluva rozšiřuje svou působnost tím, že se snaží pokrýt situace, kdy kolizní normy odkazují 

na právní řád státu, který je smluvním státem Úmluvy. Vzhledem ke snaze rozšířit působnost i 

mimo svoji členskou základu se o Vídeňské úmluvě hovoří jako o mezinárodní smlouvě erga 

omnes.
18

  

2.4.2.3. Známost 

Podle článku 1 odst. 2 se k různým místům podnikání nepřihlíží, a Úmluva by nebyla 

aplikována, pokud tato skutečnost nevyplývá: 

- ze smlouvy 

- z jednání mezi stranami uzavírajícími smlouvu  

- z informací poskytnutých stranami kdykoliv do uzavření smlouvy nebo při jejím 

uzavření  

                                                           
17 KANDA, Antonín. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží): Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 1.vyd. Praha: Linde, 
1999, str. 25 
18 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 31 
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Domnívá-li se strana, že se nejedná o mezinárodní, ale o vnitrostátní obchod, je 

chráněna její dobrá víra a Úmluva se neaplikuje. I tady je nutné využít metodu kolizní, a ne 

přímou, a v souladu s ní určit právní rád, kterým se kupní smlouva bude řídit.
19

 

2.4.2.4. Neexistence odchylného ujednání stran 

Strany mohou podle čl. 6 změnit účinky jakéhokoliv ustanovení nebo kterékoliv 

ustanovení vyloučit, je možné obojí s výjimkou čl. 12, a dokonce mohou aplikaci Úmluvy 

jako celku vyloučit úplně. Díky článku 6 má Úmluva dispozitivní povahu. Vzhledem k tomu 

že by se Úmluva použila jako norma přímá bezprostředně, je zapotřebí, aby o vyloučení její 

aplikace nebyly žádné pochybnosti. Za nejlepší se považuje použití formulací, které vylučují 

aplikaci výslovně. Poté namísto Úmluvy nastupují kolizní normy, díky kterým je určeno 

právo rozhodné. 
20

 

2.5.  Vznik a uzavírání kupní smlouvy  

Jedním z nejčastěji používaných smluvních ujednání je kupní smlouva, díky které 

podniky uzavírají obchody se svými zahraničními obchodními partnery. Představuje právní 

základ pro uskutečňování svých vývozních nebo dovozních operací, obzvláště v obchodu 

s hmotným zbožím. Uzavírá se mezi prodávajícím a kupujícím a její obsah definuje základní 

práva a povinnosti zúčastněných stran. Její podmínky z velké části ovlivňují, jakých 

ekonomických výsledků podnik v dané vývozní nebo dovozní operaci dosáhne.  

Prodávající se zde zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí 

vlastnického práva, a kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a zaplatit kupní cenu. 

Kupní smlouva předurčuje základní podmínky, za nichž se uskuteční obchodní operace. Je 

důležité uzavírání věnovat pozornost jak z hlediska komerčního, tak pokud jde o právní 

zajištění vzájemných závazků. 

Způsob uzavírání mezinárodních kupních smluv, jejich forma a obsah mohou být 

předurčovány mnoha faktory, jako je zvláštnost zboží, se kterým se obchoduje, právní a 

ekonomickou situací partnerů, kteří vstupují do smluvních vztahů, vývojem jejich vzájemné 

                                                           
19 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 32 
 
20 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 33 
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spolupráce atd. Dále také odchylky v právních předpisech a obchodních zvyklostech 

jednotlivých zemí ovlivňují uzavírání mezinárodních kupních smluv.  

Zdrojem obtíží ve smluvních vztazích se mohou stát rozdíly v právních přístupech 

jednotlivých zemí k závazkovým vztahům mezinárodního obchodu. Je to dáno jednak 

nejistotou, podle kterého práva bude smlouva posuzována v případě sporu, a také z neznalosti 

práva, které může být pro výklad práva a povinností stran použito, ale i z nejistoty, jak mohou 

soudy vysvětlovat ustanovení smluv.
21

 

Vídeňská úmluva vychází z koncepce, kde základem smlouvy jsou vzájemně 

korespondující souhlasné projevy stran, jako jsou jednostranné právní úkony, neboli nabídka 

a její přijetí.  

V mezinárodním obchodě se můžeme setkat, že smlouvy vznikaly jak mezi 

přítomnými stranami, tak stranami nepřítomnými. Různé jsou i způsoby kontraktace od 

nabídky a její akceptace, přes nabídku s obchodními podmínkami nebo nabídku s odkazem na 

známé obchodní podmínky po formulářové smlouvy atd.  

Vzhledem k tomu, že Vídeňská úmluva nerozlišuje mezi nabídkou a objednávkou, 

pojem nabídka označuje oba dva typy návrhu na uzavření smlouvy.
22

  

2.5.1. Návrh 

Náležitosti nabídky jako projevu vůle strany musí v dosahu Vídeňské úmluvy 

odpovídat jak požadavkům některého dotčeného právního řádu určeného pravidly 

mezinárodního práva soukromého, tak požadavkům na nutný, minimální obsah a vůli 

obsažené v článku 14 odst. 1. 

Minimální nutné náležitosti, které jsou současně minimálními náležitostmi pro znik 

smlouvy, a které musí být naplněny kumulativně, jsou následující
23

 

a) Určitost personální 

                                                           
21 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a 
kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, str. 38 
 
22 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 38 
23 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 290 
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- nabídka musí být určena buď jedné, anebo několika určitým osobám. 

V případě, že by úkon nesměroval ke konkrétní osobě či osobám, mohlo by se 

jednat o výzvu k podání nabídek podle čl. 14 odst. 2. Reakcí na výzvu je tedy 

nabídka na uzavření kupní smlouvy, kterou autor výzvy teprve může či nemusí 

přijmout. Z výzvy a reakce na ni nemůže ještě smlouva vzniknout.
24

 

 

b) Určitost obsahová 

- důležité je dostatečné určení zejména nepřímého předmětu kupní smlouvy – 

zboží, ať už individuálně nebo druhově, a také jeho množství. Zboží může být 

určeno různými způsoby a to jak pomocí vzorku nebo předlohy, odkazem na 

katalog, uvedením třetí osoby, která má zboží určit nebo prostým popisem. 

Návrh je určitý, v případě, že se na něj dá reagovat prostým vyjádřením 

souhlasu bez nutnosti cokoliv dodávat. 

 

c) Projev vůle navrhovatele být vázán v případě přijetí 

- existuje-li pochybnost o vůli navrhovatele, bude muset jeho projev být 

vykládán s ohledem na čl. 8 odst. 1. Jestliže projev vůle bude obsahovat 

formulaci naznačující, že navrhovatel se necítí být vázán, není možné takový 

právní úkon považovat za návrh podle Vídeňské úmluvy.  

 

d) Kupní cena zboží nebo ustanovení umožňující její určení 

- stejně jako zboží i cena může být určena rozmanitými způsoby – cena za kus 

cena za jednotku hmotnosti, odkaz na katalog, na určitou burzu a ceny na ní 

běžně dosahované nebo určení třetí osobu.
25

 

2.5.2. Přijetí 

Za přijetí se považuje každý projev vůle nebo tomuto projevu ekvivalentní jednání 

nebo nečinnost, s nimiž úmluva spojuje příslušné účinky. Stejně jako u nabídky jsou i u přijetí 

                                                           
24 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 38 
25 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 38 a 39 
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regulovány jen některé aspekty – konkrétně účinky jednání. Ostatní jsou ponechány opět 

k regulaci národním úpravám. Varianty přijetí upravují následující články:
26

 

1) Článek 18 věta první 

- prohlášením, kde jde například o podpis smlouvy nebo formuláře, vyjadřující 

souhlas s objednávkou.  Tímto způsobem vyjádřené přijetí nemusí být 

provedeno stejnými komunikačními prostředky jako návrh. Na ústní návrh je 

možné reagovat dopisem a naopak. Tato verze je platná pouze v případě, že 

forma přijetí není omezena návrhem.
27

 

- jednáním naznačující souhlas a které také odpovídá časovému vymezení. 

V praxi jde o jednání jako je zaplacení zboží nebo zaslání účtu, odeslání zboží 

včetně částečných dodávek, otevření akreditivu atd. tato varianta je ovšem 

omezena článkem 18 odst. 3, podle kterého je možné vyjádřit souhlas 

provedením právního úkonu jen tehdy, kdy je tak uvedeno v návrhu, nebo to 

vyplývá z praxe nebo zvyklosti mezi stranami.
28

  

2) Článek 18 věta druhá 

- V případě kdy v nečinnosti nebo mlčení nastanou další okolnosti, z kterých je 

možno vyvodit přijetí. Samotné mlčení nebo nečinnost nejsou přijetím 

3) Článek 19 odst. 2 

- Pokud nevznese příjemce odpovědi bez zbytečného odkladu námitky tam, kde 

strana souhlasila, ovšem s určitými výhradami. 

4) Článek 21 odst. 1 

- V případě pozdního přijetí, kdy původní navrhovatel o tom, že přijímá i pozdní 

odpověď, neprodleně ústně vyrozumí danou osobu 

5) Článek 21 odst. 2 

- Odpověď sice přišla pozdě, ale vyplývá z ní, že by došla včas, kdyby přeprava 

probíhala normálním způsobem. V tomto případě je zde obrácena role 

původního navrhovatele. Pokud chce odvrátit účinky pozdě doručeného přijetí, 

                                                           
26 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 295 
27 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní obchodní transakce: multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, 103 s. Multimediální učební text, č. 5., str. 40 
28 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 296 
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musí odesílatele přijetí ústně nebo písemně bez odkladu vyrozumět, že nabídku 

považuje za zaniklou.
29

 

2.5.3. Obsah kupních smluv  

Obsah kupních smluv je dán jednak právními předpisy, jednak je ovlivněn 

zvláštnostmi daného obchodu, hlavně povahou zboží, charakterem prodejního nebo 

nákupního trhu, použitými obchodními metodami i rozsahem povinností, které na sebe 

smluvní strany v dané operaci berou.  

Hlaví právní koncepce kupní smlouvy je v jednotlivých právních oblastech více méně 

stejná. Kromě důležitého určení smluvních stran požadují pro vznik kupní smlouvy všechny 

právní systému dohodu o přemetu koupě a některé také požadují dohodu o ceně vyjádřenou 

v penězích. Z právního hlediska jsou tyto části považovány za podstatné. Podstatné mohou 

být i další podmínky, pokud to vyplyne z vůle smluvních stran.  

Mezi podstatné části kupní smlouvy podle Úmluvy o mezinárodní koupi zboží patří: 

1) Určení stran kupní smlouvy 

- Jde o určení prodávajícího a kupujícího. Strany musí být určeny individuálně, 

musí být uvedena jejich jména, adresy, právní forma firmy, popřípadě další 

identifikační údaje. 

2) Určení obědního zboží 

- Buď jednotlivě, nebo podle druhu a množství zboží. 

3) Určení kupní ceny nebo způsobu, jakým bude cena v budoucnu určena 

- Jen tehdy, kdy strany kupní smlouvy projeví vůli uzavřít kupní smlouvu bez 

dohody o ceně, není cena považována za podstatnou část smlouvy. 

V mezinárodním obchodě je ovšem obvyklé sjednávat výslovně i další podmínky, 

které řeší práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a to: 

- Dodací lhůta 

- Dodací podmínka (parita) 

- Platební podmínka 

- Způsob přepravy 

                                                           
29 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 297 
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- Sjednání záruk za dané zboží včetně záručních lhůt 

- Další podmínky, mezi které patří například ujednání o důsledcích nedodržení 

smlouvy, o volbě práva, uplatňování reklamací, řešení případných sporů atd. 

Z formálního uspořádání kupní smlouvy je její součástí úvodní část, kde jsou určeny 

strany, dále název dokumentu, jeho číslo, místo a datum vystavení a úvodní věty, kterými je 

vyjádřeno uzavření smlouvy, odkaz na všeobecné podmínky atd.  

Co se týká obsahové části kupní smlouvy, je ve značené míře individuální. Týká se 

podmínek ekonomických, obchodně technických, právních a dalších. Jednotlivé podmínky 

kupních smluv se sjednávají a určují ve vzájemných souvislostech a společně dotváří jeden 

celek. Většina podmínek má přímý vliv na cenu, ale zájmy stran vedou k nutnosti koordinovat 

některé další podmínky navzájem. 

Předmět kupní smlouvy v mezinárodním obchodě by měl být vymezován vždy 

v souladu s marketingovým záměrem prodávajícího na daném trhu a se znalostí podmínek 

přístupu daného zboží do země dovozu (komerčních, obchodněpolitických, ochrany zdraví, 

bezpečnosti, životního prostředí atd.)  

Předmět koupě je po technické stránce určován jednotlivě nebo podle druhu a 

množství. Konkrétní způsob vymezení druhu zboží a jeho jakosti je dán povahou 

obchodovaného zboží. Pro stanovení druhu a jakosti zboží existují různé způsoby např. popis 

zboží, uvedení značky, prohlídky a přezkoušení zboží, odvolání na technické normy a 

standardy, popis výrobní technologie, chemické složení apod.  

Množství zboží se vyjadřuje v různých měrných jednotkách – kusy, jednotky 

hmotnosti, délky, kubíky atd. V mezinárodním obchodě došlo k využívání i jednotek 

množství specifické pro určitý druh zboží – páry, tucty, balíky, sudy barely atd. Množství 

zboží se dá stanovit přesně, pokud to odpovídá charakteru výrobku nebo přibližně, jak tomu je 

u hromadného zboží. Odchylky od předem domluveného množství se může u některých druhů 

vyšplhat až do 10%.  

Vzhledem k povaze některých druhů zboží je vhodné sjednat také toleranci jakosti. 

Tolerance mohou přímo vyplývat z povahy zboží nebo z technologie jeho výroby a mohou 

mít charakter uzancí, ovšem vhodnější je se výslovně dohodnout a předejít tím nejednotnosti 

výkladu. 
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Dále také s předmětem koupě se často sjednává i místo a způsob kontroly druhu, 

jakosti a množství dodaného zboží. V průběhu přepravy zboží od výrobce k příjemci může 

dojít ke změnám, jako je navlhnutí, úbytek zboží vysycháním, ztráta během přepravy atd. 

V případě, že převážený druh zboží podléhá takovýmto změnám, je důležité sjednat, ve 

kterém místě a jakým způsobem bude ověřována kvalita zboží a jeho množství, rozhodné 

z hlediska plnění kupní smlouvy a placení. Na kontrole se dohodnou zúčastněné strany, může 

ji provádět kupující, prodávající nebo nestranná třetí osoba.  

S ohledem na předmět koupě je kolikrát nutné dohodnout i způsob balení, pokud 

povaha zboží neumožňuje dodávat zboží volně ložené. V tomto případě se do kupní smlouvy 

zahrne odstavec o druhu obalu, jeho rozměry, způsob úhrady i označení, kterým je vnější obal 

opatřen. 

Podle většiny právních řádů patří k podstatným náležitostem kupní smlouvy cena 

zboží. Většinou je stanovena pevnou částkou vyjádřenou v určité měně. Dohodnou- li se 

strany, může být stanovena i jako cena pohyblivá, závislá na vývoji různých faktorů, anebo je 

sjednán způsob, jak se cena určí v budoucnosti.  

Dodací lhůta je většinou v kupních smlouvách sjednána výslovně. Prodávající se snaží 

přizpůsobit požadavkům kupujícího při jejím stanovení, respektive dodacím lhůtám na trhu 

obvyklých. Kupující většinou má větší zájem o krátkou dodací lhůtu, protože se takto snižují 

rizika, např. riziko pohybu cen, změny poptávky, zastarání výrobku. Je důležité, aby 

prodávající dbal na dodržení sjednané lhůty a aby nereálnost dodací lhůty nenarušovala plnění 

dané smlouvy. Prodávající musí obzvláště dbát na dodržení dodací lhůty v případech, kdy 

datum dodání má vazbu na další podmínky dané obchodní operace, jako je platnost dovozní 

licence, na lhůtu pro předložení akreditivních dokumentů apod. 

Dodací podmínka neboli parita vyjadřuje některé povinnosti smluvních stran, 

týkajících se dodávky a převzetí zboží. Jde o: 

- způsob, místo a dobu dodání zboží k dispozici kupujícímu, 

- místo a okamžik přechodu úhrady nákladů, týkajících se dodávky zboží 

z prodávajícího na kupujícího, 

- místo a okamžik přechodu rizika ztráty nebo poškození zboží z prodávajícího 

na kupujícího, 
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- další povinnosti smluvních stran při zajišťování přepravy, obstarávání 

průvodních dokumentů, kontrolních činností, balení zboží, celního 

odbavování, pojištění apod.  

Dodací podmínka se v kupní smlouvě vyjadřuje nejčastěji některou z používaných 

doložek INCOTERMS a sjednáním místa.
 
 

Další důležitou součástí kupní smlouvy je platební podmínka, která se také sjednává 

většinou výslovně. Vyjadřuje hlavně místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. 

V hodně případech také stanoví další podmínky, jako je způsob zajištění pohledávek některé 

ze smluvních stran, povinnost předkládat určité dokumenty nebo hradit úrok.  

Ostatní podmínky kupních smluv představují velikou skupinu podmínek, mezi které 

patří hlavně způsob dopravy, kde je nutné určit vhodnou dopravní cestu a dopravní prostředek 

a dále také povinnost kupujícího zaslat dopravní dispozice.
 30

 

2.5.4.  Práva a povinnosti stran smlouvy  

2.5.4.1. Povinnosti prodávajícího 

Vídeňská úmluva obsahuje trojici povinností prodávajícího: 

1) Povinnost dodat zboží 

Toto pravidlo tvoří nesporně základ ujednání, jde o tzv. dodací podmínku, tzn. 

Stanovení podmínek, při jejichž splnění je zboží považováno za dodané. V této 

podmínce je zahrnuto určení doby dodání, místa dodání, místa určení, způsobu 

převzetí a kontroly, značení zboží pro účely dopravy, pojištění přepravy nebo další 

otázky. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou výslovně upraveny. Ve velké míře 

platí zásady, že prodávající nese náklady spojené s předáním zboží, kupující potom 

s převzetím.
31

  

 

2) Povinnost předat jakékoli doklady, které se ke zboží vztahují 

Úmluva dále také jasně mluví o povinnosti prodávajícího dodat doklady, které se ke 

zboží vztahují. Doklady jsou různého druhu a můžou se k předmětu smlouvy 

                                                           
30 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a 
kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, str. 43-46. 
31 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 308 
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vztahovat přímo – návod k použití, osvědčení původu, osvědčení jakosti), nebo 

nepřímo, tzn. k dodávce zboží – dokumenty související s přepravou, nebo k placení.  

 

3) Povinnost převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího 

Otázky zabývající se obsahu věcných práv a věcně-právních účinků smlouvy jsou 

vyloučeny z dosahu Vídeňské úmluvy. Reguluje je jen v rovině povinností 

prodávajícího, povinností kupujícího, pokud jde o povinnosti převzít zboží, a v rámci 

úpravy dalších článků, pokud jde o nezatíženost převedeného vlastnického práva 

právy třetích osob. Povinností prodávajícího je převést vlastnické právo na kupujícího, 

a to nezatížené právy třetích osob spočívajících ve vlastnickém právu, a nezatížené 

právy třetích osob založených na právu duševního vlastnictví.
32

  

 

Tyto povinnosti musí být v souladu se smlouvou, praktikami zavedenými mezi 

stranami, mezinárodními obchodními zvyklostmi, Vídeňskou úmluvou, případně národním 

právním řádem. Toto ovšem není konečný výčet povinností prodávajícího, další vyplývají ze 

smlouvy samotné, případně nemohou být vyloučeny ani povinnosti vyplývající z dalších 

norem. Jde například o povinnosti týkající se instalace, montáže, garanční nebo jiné 

prohlídky, povinnosti týkající se zaškolení, instruktáže atd.
33

  

2.5.4.2. Povinnosti kupujícího 

Na rozdíl od povinností prodávajícího má kupující jen dvě výslovně uvedené 

povinnosti: 

1) Povinnost zaplatit kupní cenu 

Toto pravidlo v sobě zahrnuje povinnost zaplatit částku určenou nebo jinak danou 

v době, na místě a způsobem určeným nebo jinak daným. Podle Úmluvy je tato 

povinnost rozšířená o povinnost učinit všechna opatření (otevřít akreditiv) a splnit 

všechny formality, které vyžaduje kupní smlouva nebo právní předpis k tomu, aby 

mohla být kupní cena zaplacena. V prvním případě jde většinou o povinnost, jejichž 

splnění je v dosahu možností zúčastněných stran, tedy jed o povinnosti smluvní, ve 

                                                           
32 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 318 
33 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 308 
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druhém případě jde většinou o dopad právních norem, jejichž existenci a míru vlivu na 

vztah strany ovlivnit nemohou. Je důležité ve smlouvě určit tok peněz od kupujícího 

k prodávajícímu a mělo by být řečeno, v jaké měně se bude platit, místo a čas placení 

a prostředek placení.  

 

2) Povinnost převzít dodávku podle kupní smlouvy, úmluvou atd.  

Povinnost kupujícího převzít zboží spočívá v provedení všech úkonů, které lze logicky 

očekávat k tomu účelu, aby prodávající mohl dodat zboží a ve vlastním úkonu převzetí 

zboží.
34

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, str. 325 a 327 
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3. Dodací podmínky INCOTERMS  

3.1.  Historie INCOTERMS 

Pravidla INCOTERMS byla vytvořena v roce 1936 s cílem poskytovat soubor 

mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních podmínek v zahraničním 

obchodě. Od té doby experti z Mezinárodní obchodní komory osmkrát aktualizovali pravidla, 

aby držely krok s rozvojem mezinárodního obchodu.
35

    

Takto se dá lépe vyhnout nejasnostem rozličných výkladů prováděných v různých 

zemích nebo je alespoň náležitě omezit. Často se totiž stává, že smluvní strany si nejsou 

vědomy rozdílných obchodních praktik uplatňovaných v příslušných zemích, což může vést 

k nedorozumění, rozepří a sporů spojených s plýtváním času a peněz.   

INCOTERMS byly prvně koncipovány Mezinárodní obchodní komorou v roce 1921, 

ale poprvé byly vydány v roce 1936 jako Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích 

doložek, která byla dále známá jako INCOTERMS 1936. Tímto začala dlouhá historie 

publikací INCOTERMS, která v dnešní době pokračuje s nejnovějším vydáním 

INCOTERMS 2010, která nabyla platnosti 1. ledna 2011. Obchodní výbor ve spolupráci 

s Národním výborem Mezinárodní obchodní komory vyvinul prvních šest pravidel v roce 

1923: FOB, FAS, FOT, FOR, s dodáním zdarma CIF a C&F, které byly předchůdci nyní 

známých pravidel INCOTERMS.  

3.2.  Důvody revidování INCOTERMS 

Vývojem obchodních praktik, druhů zboží a přepravy a mezinárodního práva, je nutné 

pravidelně aktualizovat pravidla INCOTERMS zkušenými mezinárodními experty.  

3.2.1. Některé významné revize: 

1980 – uvedení doložky FCA, z důvodu vyřešení častých případů, kdy nedochází 

k převzetí zboží v námořním obchodě na tradičním FOB-bodu, což je přechod přes zábradlí 

lodi, ale spíše na zemi před jeho nakládkou na palubu lodi, kde je zboží ukládáno do 

kontejneru pro následnou přepravu po moři nebo v kombinaci rozdílných dopravních 

prostředků 

                                                           
35 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/INCOTERMS-2010/history-of-the-
INCOTERMS-rules/ 
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1990 – v doložkách zabývajících se závazkem prodávajícího bylo umožněno, aby 

doklady sloužící jako průkaz o splnění dodávky byly nahrazeny cestou elektronické výměny 

dat EDI. Musí zde být předpoklad, že se strany na této elektronické výměně dat domluvily.
36

  

2000 – (1) přechod povinnosti vývozního odbavení v pravidle FAS na prodávajícího 

místo kupujícího; (2) specifikace povinnosti prodávajícího naložit zboží na připravený 

dopravní prostředek kupujícího a povinnost kupujícího převzít zboží z dopravního prostředku 

prodávajícího u pravidla FCA. 
37

 

2010 – úprava doložek skupiny D, a to hlavně vypuštěním DEQ, DAF, DES a DDU a 

jejich nahrazení novými doložkami DAT, kdy prodejce nese náklady, riziko a odpovědnost až 

do doručení zboží do příslušného překladiště v místě určení a je také povinen odbavit zboží 

pro vývoz, a DAP, kdy prodejce nese náklady, riziko a odpovědnost za zboží až dokud není 

zboží dáno k dispozici kupujícímu v místě určení a také musí odbavit zboží pro vývoz. 
38

 

3.3.  Základní obsah INCOTERMS 

Důležitou otázkou je, jaké okruhy problémů termíny upravují. I když INCOTERMS 

postihují významnou část obsahu dodacích smluv (tj. obvykle smluv kupních nebo 

výměnných), neupravují a ani nemohou upravovat všechny otázky týkající se smlouvy. 

Nejvýznamnější řešena problematika se týká: 

- místa dodání, 

- balení, 

- kontroly zboží, 

- povinnosti upravujících zajištění dovozních nebo vývozních formalit a úředních 

povolení, 

- povinnosti upravujících uzavření přepravní smlouvy, 

- okamžik přechodu nebezpečí, 

- okamžik nebo místa přechodu nákladů, 

- u některých pravidel i povinnosti pojištění přepravy.  

                                                           
36 ŠUBERT, Miroslav. Průvodce doložkami INCOTERMS 2000. 1. vyd. Praha: ICC Česká republika, 2003, s. 14 
37 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/INCOTERMS-2010/history-of-the-
INCOTERMS-rules/ 
38 http://www.elaw.cz/zprava/nove-zneni-INCOTERMS-2010 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/history-of-the-incoterms-rules/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/history-of-the-incoterms-rules/
http://www.elaw.cz/zprava/nove-zneni-incoterms-2010
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INCOTERMS vyvažují a propojují smlouvy kupní, přepravní a pojišťovací.
39

 

3.4.  Popis dodacích doložek INCTOREMS 2010 

Globální rozvoj ekonomiky způsobil velký rozmach ekonomiky po celém světě. 

Nejenže výměna zboží probíhá v nových oblastech, ale také se přepravuje v neobvyklých 

formách a množství. Do zahraničního obchodu vstupují nové subjekty a faktory s rozdílnými 

znalostmi, nároky, návyky, pravidly, zvyklostmi i jinou technikou. Proto opět dochází k velké 

příležitosti uplatňování pravidel INCOTERMS jako efektivního nástroje, pomocníka 

usnadňujícího rozvoj obchodu vymezující jasná kritéria pro účastníky, hranici jejich 

odpovědnosti, práv a povinností. 

I v pořadí osmé vydání pravidel INCONTERMS, představuje další pokrok 

v prohloubení vztahů mezi účastníky kupní smlouvy a pozitivní odezvu na nové nároky, se 

kterými se subjekty působící v zahraničním obchodě musí běžně vypořádávat.  

Pro všechna vydání INCOTERMS platí zásady, za kterých byly před sedmdesáti léty 

založeny: 

- klíčové postavení v podmínkách kupní smlouvy v určitých, jasně definovaných 

bodech 

- přechod rizika z prodávajícího na kupujícího 

- stanovení jasných kritérií pro odpovědnost za náklady 

- nepředstavují závaznou normu ani z hlediska mezinárodního, ani vnitrostátního práva 

- právně závaznou jsou až po dohodě smluvních stran uzavírajících kupní smlouvu a 

tuto skutečnost v kupní smlouvě uvedou 

- neřeší přechod vlastnického práva ke zboží. 

3.4.1. Nová pravidla INCOTERMS 2010 

- představují vetší, hlubší propracovanost jednotlivých pravidel 

- považují elektronický přenos dat za běžnou praxi uplatňovanou v obchodě i v dopravě 

- zavádí nové pravidlo DAT vyžádané hlavně současným rozvojem techniky a 

organizace v přístavní praxi 

                                                           
39 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2010, s. 229 
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- věnují velkou pozornost bezpečnostním opatřením, která kladou zvýšené nároky na 

vývozce, dovozce a dopravce, ale také i na další účastníky zahraničněobchodních 

transakcí 

- pokládají prodej plovoucího zboží – „string sales“ za praxi uplatňovanou v námořní 

nebo vnitrozemské vodní dopravě jak u pravidel CFR a CIF, tak u pravidel FAS a 

FOB 

- považují za správné povinnost prodávajícího v případě pravidel CFR a CIF dodat 

zboží k sjednanému datu nebo během dohodnuté doby a také způsobem obvyklým 

v příslušném přístavu. 

Nové vydání INCOTERMS 2010 věnuje velkou pozornost úvodním textům 

označovaným anglicky Guidance Note, které představují pokyn pro uživatele, který by měl 

usnadnit vhodnou volbu toho kterého pravidla pro danou obchodní transakci.
40

 

3.4.2. Přechod vlastnického práva ke zboží 

Přechod vlastnického práva ke zboží je nutné řešit při sjednávání podmínek kupní 

smlouvy, protože tato otázka je vyloučena z rozsahu věcné působnosti Úmluvy OSN o 

smlouvě o mezinárodní koupi zboží. V jednotlivých zemích existují rozdílné právní úpravy od 

všeobecného nabytí vlastnického práva kupujícím v okamžiku, kdy je mu zboží předáno, nebo 

v okamžiku, kdy nabyl oprávnění se zásilkou nakládat, až po výhradu nabytí vlastnického 

práva teprve po úplném zaplacení ceny zboží. Také v publikaci Mezinárodní obchodní 

komory zabývající se vzorovou mezinárodní kupní smlouvou se upozorňuje, že doložky o 

výhradě vlastnického práva nemusí být vždy účinné a prodávající by si měl před uzavřením 

smlouvy zkontrolovat, jaké je ustanovení v platném právu kupujícího, resp. v právu, které by 

bylo příslušné. 

3.4.3. Pravidla INCOTERMS a platební podmínky 

V kupní smlouvě by měla být řádně stanovena sjednaná platební podmínka. Přesné a 

jasné ujednání je důležité v případech, kdy je sjednanou platební podmínkou dokumentární 

platba – dokumentární akreditiv nebo dokumentární inkaso.  

                                                           
40 ŠUBERT, Miroslav. Uplatňování pravidel INCOTERMS v praxi zahraničního obchodu. 1. vyd. Praha: ICC Česká 
republika, 2011, s.7 
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Vztah mezi pravidly INCOTERMS a platební podmínkou je dán závazkem 

prodávajícího předložit kupujícímu dokumenty prokazující splnění závazku prodávajícím 

podle dohodnutého pravidla INCOTERMS a podmínek kupní smlouvy a tím zavázal 

kupujícího k zaplacení kupní ceny. 

Při placení prostřednictvím dokumentárního inkasa je důležité, aby: 

- podmínky inkasa a dokumenty předkládány k inkasu byly jasně dány kupní smlouvou 

- požadované dokumenty byly ve shodě s povinnostmi prodávajícího týkající se dané 

dodací podmínky 

- inkasní dokumenty umožňovaly kupujícímu převzít zboží v místě určení, a aby 

prokazovaly zaplacení nákladů prodávajícím podle sjednané dodací podmínky 

- inkasní instrukce udělující prodávající své bance byly v souladu s podmínkami kupní 

smlouvy. 

Při sjednané platební podmínce pomocí dokumentárního akreditivu je přesné a jasné 

stanovení podmínky dokumentárního akreditivu, jehož vystavení má kupující včas zajistit, 

nezbytnou nutností. Na kupní smlouvě je dokumentární akreditiv právně nezávislý závazek 

banky úhradou prodávajícímu, v případě včasného předložení požadovaných dokumentů, 

které budou přesně odpovídat podmínkám akreditivu.  

Při placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu je důležité, aby: 

- kupní smlouva přesně a jasně vymezila požadované dokumenty a jejich náležitosti 

s ohledem na povinnosti prodávajícího dle sjednané dodací podmínky 

- kupní smlouva řádně stanovila podmínky akreditivu, jehož vystavení má kupující včas 

zajistit, například vystavující banku, jestli má být avizován či potvrzen, do kdy má být 

vystaven, do kdy je platný, lhůty pro odeslání zboží, požadované dokumenty a jejich 

náležitosti 

- akreditivem požadované dokumenty umožňovaly kupujícímu převzít zboží v místě 

určení, dokazovaly zaplacení daných nákladů prodávajícím dle sjednané dodací 

podmínky 

- pokyny k vystavení akreditivu, které poskytuje kupující své bance, byly v souladu 

s podmínkami kupní smlouvy. 
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Přesné volbě dodací podmínky, správné specifikaci daných dokumentů a stanovení 

podmínek příslušné dokumentární platební podmínky je nezbytné věnovat velkou pozornost. 

Kupující a prodávající si musí uvědomit, že kreditiv je nezávislý bankovní závazek. Banka 

posuzuje jen předložené dokumenty, nikoli zda požadované zboží bylo opravdu dodáno, nebo 

jeho kvalita odpovídá podmínkám dané smlouvy. Je důležité, aby strany podmínky příslušné 

platební podmínky velmi dobře zvážily a stanovily dokumenty v souladu se sjednanou dodací 

podmínkou. Špatně zvolená dokumentace nebo její specifikace může vést k podstatnému 

zvýšení nákladů a rizika prodávajícího nebo kupujícího oproti samotnému výkladu dodací 

doložky. 
41

 

3.4.4. Balení zboží 

Povinnost prodávajícího v případě balení dodávaného zboží je v INCOTERMS 

stanovena způsobem jak to vyžaduje doprava, ale pouze pokud byly prodávajícímu známy 

okolnosti týkající se dopravy před uzavřením kupní smlouvy.  

To je dáno ustanovením čl. 35 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

uvádějící, že: „Balení se musí hodit pro zvláštní účel, o kterém byl prodávající výslovně nebo 

jinak uvědomen v době uzavření smlouvy, s výjimkou případů, kdy z okolností vyplývá, že 

kupující nespoléhal, nebo kdyby od něho nebylo rozumné, aby se spoléhal na odbornost nebo 

úsudek prodávajícího.“ Je mnoho případů, kdy není způsob dopravy prodávajícímu znám a 

pokud není jinak kupujícím upozorněn, dodá právem zboží v balení, které je pro něho 

obvyklé.  

V našich dovozech jsou se způsobem zabalení neuspokojivé zkušenosti. Většinou se 

zapomíná na vhodnost zabalení zboží, které je důležité dopravovat například dále 

z vykládacího přístavu do vnitrozemí kamiony nebo vagony a díky tomu dochází ke 

zbytečným neúspornostem, k nevyužívání prostoru a nosnosti těchto dopravních prostředků. 

V dnešní době jsou k dispozici dostatečné znalosti o rozměrech kamionů a vagonů a přípustné 

hmotnosti přepravovaných nákladů, o jednotlivých typech palet, kontejnerů, silničních 

nástaveb i vagonů, proto by kupující měl být schopen určit způsob zabalení, který by měl 

umožnit úsporné využití dopravních prostředků. 

 

                                                           
41 ŠUBERT, Miroslav. Uplatňování pravidel INCOTERMS v praxi zahraničního obchodu. 1. vyd. Praha: ICC Česká 
republika, 2011, s. 9 



36 
 

Pokud kupní smlouva neurčuje jinak, mělo by řádné zabalení zboží představovat tyto 

zásady: 

- použitý obal by měl umožnit dostatečnou ochranu zboží po celou dobu jeho přepravy, 

z místa odeslání do místa konečného určení, proti jeho poškození, znehodnocení, 

ztrátám a krádežím. Zboží je předáváno přepravci, který potvrzuje jeho převzetí ve 

zjevně dobrém stavu se závazkem, že ho doručí určenému příjemci. Díky tomu by měl 

být vnější obal konstruován tak, aby případný zásah byl při příjemce zboží snadno 

zjistitelný a v případě jeho poškození mohly být podniknuty kroky na zabezpečení 

příslušných právních nároků 

- správné využití přepravních jednotek jako jsou palety, kontejnery, letecké přepravky 

označované zkratkou ULD´s nebo silniční nástavby, které představují především 

úsporu balení, usnadnění nakládání a vykládání, manipulaci a skladování zboží, vedou 

dále ke snižování nákladů nejen v dopravě, ale i ve výrobě a distribuci i ke snížení 

úrazovosti při manipulaci 

- obal zásilky je možno využít jako reklamní prostředek umístěním vhodné reklamy 

propagující vývozce nebo dovozce po celou dobu přepravy zásilky. 
42

 

3.4.5. Pojištění v zahraničním obchodě 

Základním rysem zahraničního obchodu je výměna zboží, která se týká hlavně přesunu 

zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Jde o činnosti spojené s rizikem vyvolanými různými, 

neočekávanými, nahodilými událostmi, jejichž důsledky mohou účastníky významně 

postihnout. Růst nahodilých a neočekávaných škod dal podnět ke vzniku pojištění, které je 

významným stabilizačním činitelem chránícího hospodářské podnikání. 

Podstatou je ekonomická forma finančního zabezpečení podnikatelských subjektů pro 

případ nahodilých událostí, které mohou mít za důsledek majetkové škody, mimořádné 

náklady nebo neočekávaná potřeba finančních prostředků. 

Dochází k uzavření pojistné smlouvy, k právnímu vztahu, díky kterému se pojistitel 

smluvně zavazuje poskytnout pojistníkovi sjednané pojistné plnění v případě, že nastane 

určitá nahodilá událost, pokud pojistník zaplatí pojistné. 

                                                           
42 ŠUBERT, Miroslav. Uplatňování pravidel INCOTERMS v praxi zahraničního obchodu. 1. vyd. Praha: ICC Česká 
republika, 2011, s. 10 



37 
 

Při sjednání pojistné smlouvy je důležité zvážit rizika, kterými jsou podnikatelské 

subjekty vystaveny a pro která chtějí vzít na pomoc pojištění, a také zvážit pojistnou částku, 

na kterou chtějí pojištění uzavřít a za jakou výši pojistného. 

3.4.6. Pojištění podle podmínek INCOTERMS 2010 

Pravidla INCOTERMS 2010 se zabývají pojištěním zboží pouze ve dvou případech, 

ve kterých je určována povinnost prodávajícího obstarat ve prospěch kupujícího pojištění, 

kryjící riziko ztráty a poškození zboží během přepravy. 

Jde o pravidla CIP a CIF, které ukládají prodávajícímu: 

- sjednat pojištění ve prospěch kupujícího a nechat vystavit pojistku na jeho jméno, kdy 

v případě škodní události může nezávisle na prodávajícím uplatňovat nárok na 

odškodnění vůči pojišťovně 

- sjednat pojištění zboží s minimálním krytím, které pojišťuje zboží v kategorii C podle 

odpovědnostní tabulky vydané pod názvem Institute Cargo Clauses, která zná tři 

stupně pojištění – označené klauzule A, B a C.
43

 

3.5.  Uplatňování pravidel INCOTERMS v zahraničním obchodu 

3.5.1. Pravidla vhodná pro jakýkoliv druh přepravy 

3.5.1.1. EXW (EX WORKS) – ze závodu 

Je vhodné pro vnitrostátní obchod, na rozdíl od pravidla FCA, které je většinou 

vhodnější k použití v mezinárodním obchodě.  

„Ze závodu“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici 

kupujícímu v objektu prodávajícího nebo v jiném místě jako je závod, továrna, skladiště atd. 

Prodávající nemá povinnost nakládat zboží na přistavěný přejímací dopravní prostředek ani 

nemusí odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. 

Je důležité aby si strany co nejpřesněji určili bod v rámci jmenovaného místa dodání, 

protože náklady a riziko až do tohoto bodu jdou na prodávajícího. Kupující musí nést veškeré 
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náklady a rizika od převzetí zboží ze sjednaného bodu, pokud je sjednán, v uvedeném místě 

dodání. 

Tato doložka představuje minimální povinnost pro prodávajícího a pravidlo by se 

mělo použít jen po patřičném zvážení, protože: 

a) prodávající nemá povinnost vzhledem ke kupujícímu naložit zboží, i když v praxi 

může mít prodávající podstatně lepší podmínky k provedení nakládky. V případě, že 

ale prodávající naloží zboží, je to na náklady a riziko kupujícího. Jestliže má 

prodávající lepší podmínky pro naložení, je vhodnější použít pravidlo FCA, které 

prodávajícího k této nakládce na jeho riziko a náklady zavazuje.  

b) Kupující si také musí uvědomit, že pro vývoz zboží má prodávající pouze povinnost 

poskytnou takovou pomoc, jakou kupující může požadovat k provedení takového 

vývozu; prodávající není povinný provést celní odbavení zboží 

c) Kupující má pouze omezenou povinnost poskytnout informace prodávajícímu, pokud 

jde o vývoz zboží. Tato informace je ovšem pro prodávajícího důležitá v případě 

zdanění anebo pro účely oznamovacích hlášení.
44

 

3.5.1.2. FCA (FREE CARRIER) – vyplaceně dopravci 

„Vyplaceno dopravci“ definuje prodávajícímu dodání zboží dopravci nebo jiné osobě 

jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném stanoveném místě. Je důležité co 

nejpřesněji specifikovat bod ve stanoveném místě dodání, protože v tomto bodě přechází 

riziko prodávajícího na kupujícího. 

Pokud to přichází v potaz, pravidlo FCA požaduje po prodávajícím celní odbavení 

zboží pro vývoz. Prodávající ovšem nemá povinnost, jestli jde o celní odbavení zboží 

v dovozu nebo jestli jde o úhradu dovozního cla nebo provést jakékoliv celní formality 

v dovozu.
45
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3.5.1.3. CPT (CARRIAGE PAID TO) - přeprava placena do 

„Přeprava placena do“ říká, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě 

jmenované prodávajícím na předem určeném místě a prodávající je povinen zařídit přepravu a 

hradit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. 

U tohoto pravidla prodávající plní splní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží 

dopravci a nikoli jakmile dojde zboží na místa určení. 

Riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech a proto se stranám doporučuje určit 

v kupní smlouvě co nejpřesněji obě místa, jak místo dodání, kde riziko přechází na 

kupujícího, tak místo určení, kam prodávající sjednává přepravu. V případě, že je využito více 

dopravců a strany se nedohodnou na určitém bodu dodání, přechod rizika nastává v momentě 

předání prvnímu dopravci v bodě určeném prodávajícím, a které je mimo kontrolu kupujícího.  

Dále je také důležité, aby si strany určili co nejpřesněji bod v dohodnutém místo 

určení, protože za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající.  

Pravidlo CPT vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, jestliže to 

přichází v úvahu, ale prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní 

clo nebo provést jakékoli celní formality v dovozu.
46

   

3.5.1.4. CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) – přeprava a pojištění     

placeno do 

„Přeprava a pojištění placeny do“ v tomto případě prodávající dodá zboží dopravci 

nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě a prodávající musí sjednat 

přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. 

Dále také prodávající musí sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo 

poškození zboží během přepravy. Jde pouze o minimální krytí, ovšem pokud kupující bude 

chtít širší krytí, musí se tak s prodávajícím smluvně dohodnout nebo provést vlastní zvláštní 

opatření ohledně pojištění. 

U tohoto pravidla prodávající plní splní svůj závazek dodání, jakmile předá zboží 

dopravci a nikoli jakmile dojde zboží na místa určení. 
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Riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech a proto se stranám doporučuje určit 

v kupní smlouvě co nejpřesněji obě místa, jak místo dodání, kde riziko přechází na 

kupujícího, tak místo určení, kam prodávající sjednává přepravu. V případě, že je využito více 

dopravců a strany se nedohodnou na určitém bodu dodání, přechod rizika nastává v momentě 

předání prvnímu dopravci v bodě určeném prodávajícím, a které je mimo kontrolu kupujícího.  

Dále je také důležité, aby si strany určili co nejpřesněji bod v dohodnutém místo 

určení, protože za náklady do tohoto bodu odpovídá prodávající.  

Pravidlo CPT vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, jestliže to 

přichází v úvahu, ale prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní 

clo nebo provést jakékoli celní formality v dovozu.
47

   

3.5.1.5. DAT (DELIVERED AT TERMINAL) – s dodáním do překladiště 

„S dodáním do překladiště“ u tohoto pravidla dojde ke splnění dodání prodávajícím, 

jestliže je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a předáno k dispozici 

kupujícímu je stanoveném překladišti ve stanoveném přístavu nebo v místě určení. Název 

„překladiště“ je jakékoli místo kryté nebo nekryté – nábřeží, skladiště, kontejnerové depo 

nebo silniční, železniční a letecké překladiště. Veškerá rizika spojená s dodáním zboží a jeho 

vykládkou v překladišti ve stanoveném přístavu nebo místě určení nese prodávající.  

Obě strany by se také měli přesně definovat překladiště a dále také určitý bod v tomto 

překladišti v dohodnutém přístavu nebo místě určení, protože riziko až do stanoveného bodu 

nese prodávající. Pro prodávajícího je důležité, aby přesně sjednal přepravní smlouvu, která 

odpovídá dané volbě. 

V případě, že kupující požaduje, aby prodávající nesl riziko a náklady spojené 

s přepravou a manipulací zboží z překladiště na jiné místo, je třeba použít pravidla DAP nebo 

DDP. 

Pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, je-li to možné. 

Prodávající ovšem nemá povinnost k proclení zboží pro dovoz a v případě úhrady dovozního 

cla a provedení celního odbavení zboží v dovozu.
48
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3.5.1.6. DAP (DELIVERED AT PLACE) – s dodáním v místě určení 

„S dodáním v místě určení“ se použije v případě, že prodávající splní dodání, v době 

kdy je zboží předáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené 

k vykládce v místě určení. Prodávající je zodpovědný za rizika spojená s dodáním zboží na 

určené místo.  

Pro zamezení případných sporů si musí strany upřesnit co nejvíce bod v dohodnutém 

místě určení, protože až do tohoto bodu nese riziko prodávající. Proto je důležité, aby 

prodávající uzavřel vhodnou přepravní smlouvu. Když v této smlouvě jsou zahrnuty náklady 

s vykládkou zboží v místě určení, nemůže prodávající požadovat po kupujícím úhradu těchto 

nákladů, ledaže by to bylo obsaženo v kupní smlouvě.  

Pravidlo DAP vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, jestliže to 

přichází v úvahu, ale prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní 

clo nebo provést jakékoli celní formality v dovozu.
49

   

3.5.1.7. DDP (DELIVERED DUTY PAID) – s dodáním clo placeno 

„S dodáním clo placeno“ prodávající splní dodání, v případě kdy dá zboží k dispozici 

kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené 

k vykládce ve stanoveném místě určení. Až do tohoto místa nese veškeré náklady a rizika 

spojená s dodáním zboží prodávající a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale 

i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz tak dovoz včetně provedení příslušných celních 

odbavení. 

Toto pravidlo představuje největší povinnost pro prodávajícího. 

Pro obě strany je vhodné si co nejvíce upřesnit bod v dohodnutém místě určení, 

protože až do tohoto bodu nese riziko prodávající. Proto je důležité, aby prodávajcí uzavřel 

vhodnou přepravní smlouvu. Když v této smlouvě jsou zahrnuty náklady s vykládkou zboží 

v místě určení, nemůže prodávající požadovat po kupujícím úhradu těchto nákladů, ledaže by 

to bylo obsaženo v kupní smlouvě.  
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Není vhodně použít toto pravidlo v případě, že prodávající nemá možnost přímo nebo 

nepřímo obstarat celní odbavení v dovozu. 

Daň z přidané hodnoty a další daně související s dovozem hradí prodávající, leda že by 

se strany v kupní smlouvě dohodly jinak.
50

 

3.5.2. Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu 

3.5.2.1. FAS (FREE ALONGSIDE SHIP) – vyplaceně k boku lodi 

„Vyplaceně k boku lodi“ prodávající splní svou povinnost v momentě, kdy dodá zboží 

k boku lodi, což je na nábřeží nebo odlehčovací člun, určené kupujícím ve sjednaném přístavu 

nalodění. Při dodání zboží k boku lodi přechází riziko za ztrátu a poškození zboží na 

kupujícího, který od toho okamžiku nese veškeré náklady. 

Strany se musí co nejpřesněji určit nakládací bod v ujednaném přístavu nalodění, 

protože náklady a rizika do tohoto místa platí prodávající a tyto náklady a s tím spojené 

manipulační oplatky mohou být různé podle praxe jednotlivých přístavů. 

Prodávající je povinen zboží dodat k boku lodi nebo obstarat takto dodané zboží pro 

odeslání do místa určení dohodnuté v kupní smlouvě. Termínem „obstarání“ se rozumí 

možnost tzv. následného prodeje („string sales“), které jsou běžné v obchodech se zbožím 

hromadné povahy. 

V případě dodání zboží v kontejnerech předává prodávající zboží dopravci 

v překladišti a nikoli k boku lodi. Tady by ovšem mělo být použito pravidlo FCA. 

Pravidlo FAS požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, jestliže to 

přichází v úvahu, ale prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní 

clo nebo provést jakékoli celní formality v dovozu.
51

 

3.5.2.2. FOB (FREE ON BOARD) – vyplaceně loď 

„Vyplaceně loď“ upravuje povinnost prodávajícího dopravit zboží na palubu lodi, 

kterou si určil kupující ve sjednaném přístavu nalodění nebo obstarat zboží takto dodané. 
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Rizika spojené se ztrátou nebo poškozením zboží přechází v době dodání zboží na palubu na 

kupujícího.  

Prodávající musí dodat zboží na palubu lodi nebo obstarat zboží již takto dodané pro 

osedlání do místa určení, které je dáno kupní smlouvou. „Obstaráním“ je myšlena možnost 

tzv. následných prodejů zboží (angl. „string sales“), ke kterým běžně dochází u prodejů zboží 

hromadné povahy.  

Pravidlo FOB by nemělo být uplatňováno v případě, kdy je zboží předáváno dopravci 

před jeho naloděním na palubu lodi, např. v případě dodání zboží v kontejnerech, které jsou 

většinou dodávány překladišti. U tohoto případu by mělo být použito pravidlo FCA. 

U případů, u kterých to přichází v úvahu, je nutné u pravidla FOB, aby prodávající 

celně odbavil zboží ve vývozu. Není ovšem dále povinen celně odbavit zboží v odvozu nebo 

hradit jakékoli dovozní clo nebo vykonat jakékoli celní formality v dovozu.
52

 

3.5.2.3. CFR (COST AND FREIGHT) – náklady a přepravné 

„Náklady a přepravné“ říkají, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením 

zboží na palubu lodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod rizika spojeného se 

ztrátou nebo poškození zboží přechází na kupujícího v době dodání zboží na palubu lodi. 

Prodávající musí sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné potřebné po 

dodání zboží do určeného přístavu.  

V případě použití pravidel CPT, CIP, CFR nebo CIF, splní prodávající svou povinnost 

dodání tím, že předá zboží dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a nikoliv až 

když zboží dorazí do místa určení.
53

  

3.5.2.4. CIF (COT, INSURANCE AND FREIGHT) – náklady, pojištění a 

přepravné 

„Náklady, pojištění a přepravné“ znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi, 

případně obstará zboží takto dodané. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na 

kupujícího v okamžiku, kdy je zboží dodána na palubu lodi. Prodávající musí sjednat 
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přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné důležité k dodání zboží do sjednaného 

přístavu.  

Prodávající má dále povinnost sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo 

poškození zboží během přepravy. Kupující musí mít na paměti, že prodávající je povinen 

sjednat pojištění jen ve výši minimálního krytí. Kdyby chtěl kupující širší krytí, musí se 

s prodávajícím takto dohodnout nebo učinit vlastní zvláštní opatření ohledně pojištění. 

U této doložky stejně jako u CPT, CIP a CFR plní prodávající svůj závazek dodání 

v momentě kdy předává zboží do péče dopravci způsobem, který je stanoven ve zvoleném 

pravidle a nikoliv, až když zboží dojde na sjednané místo. 

Opět i toto pravidlo má dva kritické body, protože náklady a riziko přecházejí na 

různých místech. Přepravní smlouva bude vždy uvádět přístav určení, ale nemusí určovat 

přístav nalodění a to je právě místo, kde přechází rizika na kupujícího.  

Strany by si měly co nejpřesněji určit bod dodání v přístavu určení, protože náklady od 

tohoto bodu přechází na účet prodávajícího. V případě, že prodávající nese podle jím sjednané 

přepravní smlouvy náklady za vykládku zboží v určitém bodě ve sjednaném přístavu, potom 

nemá právo požadovat náhradu těchto výloh na kupujícím.  

Prodávající má povinnost buď dodat zboží na palubu lodi, nebo obstarat takto dodané 

pro přepravu do místa určení. Navíc se od prodávajícího požaduje uzavření přepravní 

smlouvy.
54
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4. Mezinárodní přeprava 

4.1. Pojem doprava 

V širším slova smyslu rozumíme dopravou zabezpečování přepravy osob, zboží a 

informací, naopak v užším smyslu pak jde jen o přemísťování osob a nákladů. Z hlediska 

funkce v ekonomice je doprava nevýrobním odvětvím národního hospodářství, jejímž úkolem 

je sloužit společnosti a umožňovat zvyšování jejího ekonomického rozvoje a životní úrovně 

obyvatelstva.
55

 

U mezinárodních obchodních transakcí, kde je předmětem zboží, vzniká problém, 

jakým vhodným způsobem zboží přepravit od prodávajícího ke kupujícímu. V případě 

možností smluvních stran může přepravu zajistit i kterákoliv z nich vlastními prostředky, ale 

toto se nestává příliš často. Většinou se vstupuje do smluvního vztahu s třetí osobou, která 

přepravu zboží zajistí.  

U vlastního způsobu realizace přepravy, je možné zvolit přepravu železniční, silniční, 

lodní, leteckou, popřípadě přepravu kombinovanou. Za další druh přepravy se považuje 

přeprava kontejnerová, která je realizována speciálními přepravními prostředky 

přizpůsobenými výhradně pro přepravu standardizovaných kontejnerů naplněných zbožím.
56

 

4.2. Mezinárodní přepravní smlouva 

Nejčastější mezinárodní přepravní smlouvou je smlouva o přepravě věci. U této 

smlouvy se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví zásilku z předem určeného místa 

odeslání stanoveného odesílatelem do určitého místa určení, a odesílatel je povinen zaplatit 

dopravci úplatu. V režimu českého práva je dopravce zodpovědný za škodu způsobenou na 

věci během přepravy, pokud ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Dále také 

není zodpovědný za škodu způsobenou odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, 

vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, nebo vadným 

obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí věci k přepravě, a pokud byl 

vydán nákladní nebo náložní list, byla v něm vadnost obalu zapsána. 
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Dopravce je povinen vydat náložní list, v případě že to ukládá smlouva o přepravě, což 

je dokument, se kterým je spojeno právo vyžadovat po dopravci vydání zásilky. Tento list je 

legitimačním dokumentem s možností převoditelnosti na třetí osoby. 

Odesílatel má po celou dobu přepravy k přepravované věci dispoziční právo, a do 

doby vydání zásilky dopravcem příjemci, je odesílatel oprávněn požadovat, aby přeprava byla 

přerušena a zásilka mu byla vrácena, nebo s ní bylo naloženo jinak. Je ovšem nezbytně nutné, 

aby dopravci uhradil účelně vynaložené náklady s tím spojené. V případě, že byl podle 

smlouvy vydán náložní list, může odesílatel takový pokyn udělit jen tehdy, pokud náložný list 

drží. Jestli byl náložný list předán osobě oprávněné vyžadovat vydání zásilky, může tyto 

pokyny udělit pouze tato osoba.  

Pokud se na tom strany dohodnou, může smlouva stanovit, že před vydáním zásilky 

dopravce vybere od příjemce určitou peněžní částku nebo uskuteční jiný inkasní úkon. Na 

tento závazek se aplikují ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu. 

Právní režim 

Díky principu autonomie vůle se pro mezinárodní přepravu uplatňuje jako základní 

pravidlo volba práva. Chybí-li volba, je rozhodné právo státu, kde má přepravce sídlo. Ovšem 

více než kolizní úprava, je důležitá unifikovaná úprava přímá, která je v oblasti mezinárodní 

přepravy hodně silná. Mezi nejdůležitější dokumenty, které vážou i Českou republiku, patří: 

a) V oblasti železniční přepravy 

- Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), v českém právním řádu jako 

vyhláška č. 8/1985 Sb., a to s dodatkem o Jednotných právních předpisech pro 

smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM – existuje i dodatek CIM 

týkající se přepravy osob, ovšem ten není z hlediska mezinárodního obchodu tak moc 

významný) 

 

b) V oblasti silniční přepravy 

- Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě (CMR), 

v českém právním řádu jako vyhláška č. 11/1975 Sb. 
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c) V oblasti lodní přepravy 

- Úmluva OSN o námořní přepravě zboží (Hamburská pravidla o konosamentech), 

v českém právním řádu jako vyhláška č. 193/1996 Sb. 

 

d) V oblasti letecké dopravy 

- Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšavská 

úmluva), v českém právním řádu jako vyhláška č. 15/1935 Sb., a to ve znění dodatků 

 

e) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné 

jinou osobou než smluvním dopravcem (Guadalajarská úmluva), v českém právním 

řádu jako vyhláška č. 27/1968 Sb.“
57

 

4.3. Mezinárodní zasilatelská smlouva 

Dalším hodně využívaným smluvním typem je smlouva zasílatelská, ve které se 

zasilatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci 

z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu. 

V českém právě jde vlastně o zvláštní typ komisionářské smlouvy, ve které zasílatel 

zajišťuje pro příkazce tzv. spediční činnost. Ve smlouvě může být rovněž stanoveno, že před 

vydáním zásilky nebo dokladu umožňujícího nakládat se zásilkou zasílatel vybere určitou 

peněžní částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon. 

Zasílatel je povinen při sjednávání způsobu a podmínek přepravy postupovat 

s vynaložením odborné péče a co nejlépe hájit zájmy příkazce. V případě odpovědnosti za 

škodu, odpovídá zasílatel za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, 

pokud ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Dále je zasílatel povinen nechat 

zásilku pojistit, stanoví-li takto smlouva. 

Pokud to neodporuje smlouvě nebo pokynům příkazce, je možné, aby zasílatel provedl 

přepravu věci sám, svými vlastními prostředky. Zasílatel dále také může svůj závazek splnit 

prostřednictvím jiného zasílatele, ovšem rozsah jeho odpovědnosti tím není dotčen. 
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K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k zásilce, po dobu 

je-li zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, nebo dokud má 

zasílatel listiny, které mu dávají právo se zásilkou nakládat.  

Právní režim 

V případě kolizní úpravy je opět dominantní volba práva. Není-li využita, odkazuje 

náhradní hraniční určovatel na právo státu, kde má zasílatel sídlo nebo bydliště.
58

  

4.4. Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

V této smlouvě se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek 

k dočasnému užívání a nájemce je povinen zaplatit nájemné.  

Smlouva o nájmu dopravního prostředku je vhodná tehdy, když přepravu zboží má 

zájem zajistit jedna ze stran mezinárodní kupní smlouvy, je k tomu administrativně i 

personálně vybavena, ale nemá potřebný dopravní prostředek a nechce jej kupovat.  

Je důležité věnovat vymezení účelu nájmu, protože předmět nájmu musí být způsobilý 

k provozu a k používání určenému ve smlouvě. Pokud určen není, musí být způsobilý 

k používání, ke kterému dopravní prostředek obvykle slouží. Jinak nese pronajímatel 

odpovědnost za škodu, která z toho nájemci může vzniknout. Dále je také nájemce oprávněn 

používat dopravní prostředek jen k účelu danému ve smlouvě. 

Právní režim 

Mezinárodní unifikovaná úprava neexistuje na úrovni přímé ani kolizní. Zákon o 

mezinárodním právu soukromém a procesním dává možnost volby práva. Rozhodné právo 

musí být určeno s ohledem na rozumné uspořádání vztahu, v případě, že absence volby práva.  

4.5. Smlouva o provozu dopravního prostředku 

Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelem provozu 

dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více 

předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele se 

zavazuje zaplatit úplatu. 
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Provozce je hlavně povinen zabezpečit, aby byl dopravní prostředek způsobilý 

k cestám, které jsou stanovené smlouvou a použitelný pro přepravu určenou ve smlouvě. Dále 

je také povinen opatřit jej způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími věcmi, které 

jsou potřebné pro smluvené cesty.  

Oproti smlouvě o přepravě není provozce povinen o náklad pečovat, ale v případě 

provozu lodi, nebo stanoví-li si to strany i v případě jiných dopravních prostředků, použijí se 

na odpovědnost provozce přiměřená ustanovení zákona o smlouvě o přepravě.  

Právní režim 

Právní režim týkající se smlouvy o provozu dopravního prostředku je shodný se shora 

uvedeným tvrzením o smlouvě o nájmu dopravního prostředku.
59

 

4.6. Realizace zahraničně obchodních vztahů 

V praktické realizaci zahraničně obchodních vztahů má mezinárodní doprava nejen 

organizačně technickou náplň – přemísťování dovozních a vývozních zásilek, ale hlavně 

ekonomickou náplň, která v sobě zahrnuje všechny činnosti spojené přímo i nepřímo 

s přemisťováním zboží od přichystání dopravních prostředků k nakládce až po ukončení 

vykládky a finanční urvání vzniklých právních vztahů a nároků. 

Jde hlavně o sjednávání přepravních smluv a vlastní přemisťování zboží včetně 

nakládání, vykládání a skladování nákladů, určených k přepravě. K uskutečnění zahraničních 

obchodních kontaktů se využívají jednotlivé druhy dopravy: 

1) železniční 

2) silniční 

3) říční letecká  

4) kombinovaná 

Důležitou úlohou mezinárodní dopravy je dostat suroviny a výrobky všeho druhu 

v dostatečném nebo požadovaném objemu na světové trhy. Přepravními výkony je 

nahrazována prostorová nebo časová disparita mezi výrobci a spotřebiteli. Díky tomu je 

možné mezinárodní přepravu chápat jako jednu z podmínek mezinárodního obchodu.  
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V dnešní době je důležité, aby náklady na dopravu byly co nejmenší, proto odbytová 

politika dopravce musí být schopná nabízet služby, které optimálním způsobem kryjí 

poptávku po přemístění nákladů. To znamená rozpoznání přepravních proudů, na které mají 

být dopravní výkony zaměřeny. Jde nejen o dopravní cesty, objemy přeprav, ale i časově 

omezené aktivity. Dopravní cesty mohou být variabilní jak ve vzdálenosti, tak v ceně. 

Nepominutelnými faktory jsou rychlost přepravy a spolehlivost lhůt dodání.   

Důležitou roli hrají i sekundární služby, které akviziční potencionál dopravců 

podstatným způsobem rozšiřují. Jde o přepravní poradenství, které pomáhá se zpracováním 

odpovídajícího řešení dopravních spojení, způsobu uspokojování přepravních požadavků, ale 

také i pomocných funkcí, jako je balení, pojištění, skladování nebo zpracování dokumentace. 

Souhrn optimálního distribučního procesu zahrnuje „pravidlo 5S“: 

1) správný produkt 

2) ve správném množství 

3) na správném místě 

4) za správnou cenu 

5) ve správné době 

Přeprava nákladů požaduje před provedením zásadní rozhodnutí, a to jestli 

předpokládaný přepravní proces bude zajišťován přímo, vlastními prostředky neboli 

prostřednictvím dopravce nebo prostřednictvím zprostředkovatele, který přepravu zajistí na 

jeho účet a svým jménem.  

Zprostředkovatel zde nabízí své odborné znalosti a odpovídající provozní vybavení. 

Dá se říct, že spojuje toho, kdo nakládá, ať prodávající nebo kupující, s dopravcem. Během 

sjednávání přepravních operací je důležité přísně rozlišit dvě rozdílné činnosti: 

- obstarání přepravy, což řeší zasilatelská smlouva 

- provedení přepravy, což řeší přepravní smlouva 

Zasilatelskou smlouvou se zasilatel neboli speditér zavazuje příkazci neboli klientovi, 

že mu vlastním jménem, na jeho účet zajistí přepravu věcí a příkazce se zavazuje zaplatit 

odměnu. Tento druh smlouvy nemusí mít písemnou formu. Obvykle je zasilatel povinen 

vynaložit veškerou odbornou péči a ujednat způsob a podmínky přepravy, které nejlépe 

odpovídají požadavkům příkazce, hlavně ale charakteru zásilky. Zasilatel může požadovat 
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vyplacení přiměřené zálohy spojené s plněním jeho závazků. K zajištění svých nároků má 

zasilatel zástavní právo k zásilce, kterou přepravuje. Toto právo ovšem může využít až po 

eventuálním uplatnění zástavního práva dopravce, které má přednost před zasilatelovým 

právem. 

Z toho vyplývá, že zasilatel odpovídá za obstarání přepravy a nikoliv za její provedení, 

protože toto je odpovědnost dopravce.  

U přepravní smlouvy se dopravce zavazuje odesilateli, že za odměnu přepraví zásilku 

z místa odeslání do místa určení. V mezinárodní přepravě se na tento typ smluv vztahuje 

ustanovení příslušných mezinárodních dohod, které řeší obsah mezinárodních přepravních 

smluv. Jde o problematiku mezinárodních přepravních podmínek, které jsou zpravidla 

upraveny multilaterálně, ale také individuálně v jednotlivých přepravních oborech. 

V obecném slova smyslu přepravní smlouva projednává o vztahu dopravce a odesilatele. 

Odesílatelem je subjekt, který svěřuje zásilku dopravci za účelem přepravy, který také nese i 

odpovědnost za její řádné naložení nebo uložení a také dopravci hradí přepravné. Přepravce je 

vlastně příjemce zásilky, pro něhož je přepravovaná zásilka určena a který je takto uveden 

v přepravní smlouvě. V mezinárodních obchodních operacích jsou tyto vztahy většinou 

upraveny Mezinárodními obchodními podmínkami INCOTERMS.
60

  

4.7. Druhy přepravy 

4.7.1. Železniční přeprava 

Tento druh přepravy je ve většině zemí silně ovlivněn skutečností, že jejími 

provozovateli jsou ve většině případů státní podniky nebo podniky se silnou státní účastí. 

Toto má za následek, že ceny železničního přepravného mají obvykle charakter monopolních 

cen a podléhají cenové regulaci.  

V zahraničním obchodě je provozování železniční přepravy podřízeno Úmluvě o 

mezinárodní železniční přepravě – COTIF, kterou přijala většina evropských zemí, několik 

zemí na Blízkém východě a severní Afriky.  
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Členské státy Úmluvy COTIF mohou řešit několik druhů zásilek při realizaci 

železniční přepravy zboží a to: 

- vozové zásilky, kde je u každé přepravy používán alespoň jeden samostatný železniční 

vůz, 

- kusové zásilky, kde k přepravě není nutný samostatný vůz, ale jsou omezeny podle 

objemu nebo váhy. Zde je využíváno sběrné služby, která jednotlivé zásilky 

kompletuje do takového množství, aby jejich expedice byla ekonomicky a logisticky 

účelná, 

- spěšniny, jsou omezeny vahou do maximální hmotnosti 15 kg a jsou podávány a 

přepravovány současně s přepravou osob, 

- kontejnerové zásilky, 

- kombinované přepravy, jde například o přepravu silničních vozidel na železničních 

vagonech.  

Železniční nákladní list slouží jak doklad o převzetí zboží k přepravě a uzavření 

přepravní smlouvy a vystavuje se u vozových zásilek samostatně na každý vůz, u kusových 

zásilek nebo spěšnin na každou zásilku. Obsahuje základní přepravní údaje, označení 

odesílatele a příjemce, místo odeslání a místo určení, obsah zásilky, její hodnotu, váhu a 

kubaturu, případně i přepravní trasu. Úhradě přepravného ponechává nákladní list volnost pro 

dohodu mezi odesílatelem a příjemcem, ale způsob úhrady v něm musí být vyznačen.  

Podle Úmluvy nese železniční dopravce za svěřenou zásilku pouze omezenou 

zodpovědnost, poskytnutá náhrada tedy nemusí kompenzovat celkovou výši případně škody. 

Dále také odškodnění se může uplatnit pouze u jedné železnice, která se na přepravě zásilky 

podílela.  

4.7.2. Silniční přeprava 

Silniční přeprava je v současnosti nejrychleji se rozvíjející, ale také 

nejproblematičtější druh přepravy. Díky své rychlosti, mobilitě a dostupnosti konkuruje 

zejména železniční přepravě, ale za určitých okolností také přepravě letecké a říční.  Negativa 

u tohoto druhy přepravy můžeme vidět v negativním dopadu na životní prostředí, nízkou 

průchodnost silniční a dálniční sítě a s tím spojenou vysokou nehodovost i silně konkurenční 

prostředí mezi dopravci. 
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Jedním ze základních dokumentů, kterými se provozování mezinárodní siliční 

přepravy řídí, je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě – 

CMR. Dohoda určuje obsahové náležitosti nákladního listu CMR, který slouží jako doklad o 

osvědčení převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy. Obsahuje označení 

odesílatele a příjemce místo odeslání a místo určení, označení obsahu zásilky, její hodnotu, 

váhu a objem, případně i vyznačení přepravní trasy. Dopravce má při převzetí zásilky 

povinnost přezkoumat správnost údajů uvedených v nákladním listě a zjevný stav zásilky 

v okamžiku jejího převzetí a zjištění nesrovnalostí vyznačit v nákladním listě. V okamžiku, 

kdy zásilku převezme, přebírá plnou odpovědnost za poškození zásilky a za její úplnou nebo 

částečnou ztrátu.  

Mezi členskými státy dohody CMR může být siliční doprava realizována jako 

přeprava: 

- kusová, pomocí sběrné služby, při které jsou zásilky kompletovány dle jejich objemu, 

množství a charakteru, aby přeprava byla ekonomicky a logisticky účelná a ceny 

přepravného se v tomto případě na základě fixně stanovených přepravních tarifů, 

- celokamionová, jejíž podoba je časového nebo cestovního charakteru a ceny bývají 

smluvní 

4.7.3. Letecká přeprava 

Letecká nákladní přeprava je brána jako atraktivní typ přepravy, který je relativně 

rychlý, bezpečný a spolehlivý, ale v každém případě také nákladný. Když se podíváme na 

celkový objem mezinárodního obchodu je její podíl vcelku zanedbatelný. Používá se hlavně u 

zásilek specifické povahy, jako jsou náhradní díly, rychle se kazící zboží, živá zvířata, léky, 

umělecká díla, starožitnosti a další.  

Také letecká přeprava má pro realizaci mezinárodní linkové dopravy jednotné 

přepravní podmínky Mezinárodního sdružení leteckých přepravců – IATA. Převzetí zásilky je 

osvědčováno prostřednictvím leteckého nákladního listu – AWB, který současně slouží jako 

doklad prokazující uzavření přepravní smlouvy. Obsahuje označení odesílatele a příjemce, 

místo odeslání a místo určení, označení obsahu zásilky, její hodnotu, váhu a objem, u liniové 

přepravy i označení letecké linky, díky které je možno sledovat zásilku během celé přepravní 

trasy. I zde platí volná zásada dohody odesílatele a příjemce při úhradě přepravného, a 

povinnost této úhrady se vyznačuje v nákladním listě.  
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Letecká doprava je realizována jako: 

- pravidelná linková, kde je kusové zboží dokládáno do běžných leteckých linek osobní 

přepravy, 

- nepravidelná, kde je pronajímán ložný prostor celého dopravního prostředku. 

Letecký dopravce je zodpovědný za poškození zásilky nebo její úplnou nebo částečnou ztrátu 

v okamžiku jejího převzetí.   

4.7.4. Námořní a říční přeprava 

Tento druh přepravy zaujímá nadpoloviční podíl na celkovém objemu přeprav ve 

světovém obchodě. Námořní přepravu realizují ekonomicky velice silné subjekty, jako jsou 

rejdaři, kteří se navíc sdružují do námořních konferencí. Vznik a fungování námořní 

konference je postaveno na úmluvě několika rejdařů, která je zaměřena na poskytování 

přepravních služeb pro dohodnuté destinace ze srovnatelných podmínek. Zde jde vidět, že jde 

o kartelové ujednání, které může mít otevřenou nebo skrytou podobu.  

Pravidla používaná v námořní dopravě se odlišují velikostí, druhem přepravovaného 

nákladu, ale i trasou, po které se pohybují.  

Podle druhu nákladu rozlišujeme plavidla: 

- pro suchý náklad  

- pro tekutý náklad 

Podle přepravní vzdálenosti rozlišujeme plavidla: 

- pobřežní 

- zaoceánská 

Podle provozního nasazení rozlišujeme plavidla: 

- liniové, které zabezpečují spojení mezi vybranými přístavy v operační oblasti 

- trampové, které operují nepravidelně na trasách zvolených podle potřeby 

U námořní dopravy je osvědčením o převzetí zásilky náložný list – konosament. Co 

nejdříve po převzetí zásilky k přepravě provádí přepravce i fyzickou kontrolu jejího vnějšího 

stavu. Případné vady se zapisuju do konosamentu, který se tímto stává „nečistým“, v opačném 
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případě zůstává „čistým“. Náložný list dále slouží jako listina, s níž je spojeno právo 

požadovat vydání zásilky. Dopravce má povinnost zásilku vydat osobě oprávněné 

z náložného listu, jestli mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.  

Říční přeprava je používaná zejména pro přepravu logisticky nenáročných komodit, 

jak jsou hromadné substráty nebo vybrané zemědělské suroviny.  

4.7.5. Kombinovaná přeprava 

V jednotlivých zemích se definice kombinované přepravy výrazně liší. V ČR bývá pod 

tímto pojmem označována přeprava, která k přemístění nákladu, případně i dopravního 

prostředku, využívá alespoň dvou přepravních oborů. Může být realizována i přeprava na 

základě jediného přepravního dokumentu, která je označována jako přeprava multimodální.  

Hlavním smyslem kombinované přepravy je zabezpečit fyzické přemístění předmětu 

přepravy tzv. z domu do domu, a to s použitím jediného dopravce. Důležitými přednostmi 

této přepravy jsou: 

- zmenšení rizika poškození nebo ztráty zásilky 

- ušetření přepravních a manipulačních nákladů 

- možnost použít standardizovaných obalů 

- využití unifikovaných dopravních prostředků 

Kombinovanou přepravu většinou neprovozují sami dopravci, ale specializované 

podnikatelské subjekty, kteří jsou nazývání operátoři. Operátoři zajišťují nejen přepravu, ale 

dále provozují i silniční, železniční a kontejnerové překladiště a terminály, provádějí svoz a 

rozvoz zásilek, pronajímají speciální vratné obaly. 

Co se týká typu používaných dopravních prostředků, kombinovaná přeprava je 

operátory provozována ve všech možných variantách, např. železniční a silniční, říční a 

námořní, námořní a letecká a další.
61
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5. Využití INCOTERMS ve společnosti Teva Czech Industries 

s.r.o. 

5.1. Využití dodacích doložek INCOTERMS v Teva Czech Industries s.r.o. 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je významná, globálně působící farmaceutická 

společnost, jejímž závazkem je poskytovat svým zákazníkům vysoce kvalitní produkty. 

Společnost vznikla v roce 1901 a v dnešní době je celosvětovým lídrem v sektoru 

generických léčiv a celkově patří mezí TOP 15 nejvýznamnějších farmaceutických firem. 

Sídlí v Izraeli, působí v 60 zemích světa a zaměstnává přibližně 42 000 lidí. Specializuje se na 

výrobu a marketing širokého spektra generik, inovativních a brandovaných přípravků, 

biogenerik a účinných farmaceutických látek (API). V dnešní době, kdy náklady na 

zdravotnictví neustále rostou, se Teva snaží o to, aby vysoká kvalita zdravotní péče byla 

dostupná lidem po celém světě. Odhodlání být v čele, podávat vynikající výkon, dostupnost a 

flexibilita, snaha dělat věci jednoduše a princip „One Teva“ jsou hodnoty, kterými se řídí jak 

management, tak ostatní zaměstnanci. 

5.2. Seznámení se společností Teva Czech Industries s.r.o 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., původně známá jako Galena, je významnou 

farmaceutickou firmou s velmi dlouhou historií. Její sídlo je na severovýchodě České 

Republiky v Opavě, Komárově. Její široké portfolio se zabývá hlavně širokou škálou 

generických léčivých přípravků – hlavně antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, 

hypolipidemika, antihypertenziva aj. – v podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem, 

dále také volně prodejné léky, účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. Každý 

produkt splňuje uznávané standardy kvality a jsou exportovány do mnoha zemí po celém 

světě, včetně USA a západní Evropy. Společnost má v současné době více než 1500 

zaměstnanců, kteří se podílí na plnění náročných cílů a úspěchů. V roce 2006 se společnost 

stala součástí globálně působící farmaceutické společnosti Teva Pharmaceutical Industries 

Ltd. 

5.3. Historie  

Historie společnosti sahá až do roku 1883, kdy Gustav Hell, významný lékárník 

tehdejší doby, založil společnost pod svým vlastním jménem. Díky této skutečnosti je 
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společnost jednou z nejstarších farmaceutických firem ve střední Evropě, s více než 120letou 

tradicí výroby léčiv. 

- rok 1883 – Gustav Hell založil společnost GUSTAV HELL & Company 

- rok 1939 – vznik ho obchodního jména – HELLCO 

- rok 1948 – první experimenty se žitem uměle infikovaným námelem 

- rok 1952 – vnik nového obchodního jména – GALENA 

- rok 1994 – IVAX Corporation se stal hlavním akcionářem  

- rok 2001 – vznik nového obchodního jména – IVAX-CZ 

- rok 2002 – IVAC Corporation koupil celou společnost 

- rok 2003 – vznik nového obchodního jména a právní formy – IVAC Pharmaceuticals 

s.r.o. 

- rok 2006 – integrace IVAX Corportion s Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

- rok 2009 – vznik nového obchodního jména Teva Czech Industries s.r.o. 

5.4. Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání je hned několik činností: 

a) výroba léčivých látek 

b) výroba léčivých přípravků 

c) výroba a uvádění uznaného osiva a sadby do oběhu 

d) výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz, vývoj a skladování omamných látek 

s psychotropních látek a prekursorů 

e) výroba, dovoz a distribuce prostředků zdravotnické techniky 

f) distribuce léčivých přípravků 

g) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej 

chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

i) výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 

j) výroba chemických látek vláken a přípravků a kosmetických prostředků 

k) výroba zdravotnických prostředků 

l) zprostředkování ochodu a služeb 

m) velkoobchod a maloobchod 
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n) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály 

o) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

p) reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení 

5.5. Organizace společnosti 

Hlavním orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává jediný 

společník a dále také jednatelé. 

5.5.1. Valná hromada 

Jediný společník vykonává působnost valné hromady společnosti v souladu s platnými 

právními předpisy, hlavně zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(obchodních korporacích) v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. Výlučné působní jediného společníka, který vykonává působení valné 

hromady, zahrnuje: 

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti, nedochází-li k ní na 

základě jiných právních skutečností 

b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce na splacení vkladu a o schválení příslušné smlouvy o započtení 

c) jmenování a odvolání jednatelů společnosti 

d) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v zákonem stanovených případech i 

mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a o úhradě ztráty 

e) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na společníka rozdělení nebo změně právní formy 

společnosti, nestanoví-li zákon, že o těchto věcech rozhoduje ve stanovených 

případech jednatel – v takovém případě postačí jeho rozhodnutí 

f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování a odvolání 

likvidátora 

g) rozhodování o převodu a pachtu závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření 

takové smlouvy ovládanou osobou 

h) schválení smluv o tiché společnosti a jejich změn 

i) schvalování smluv o výkonu funkce 

j) jmenování auditorů společnosti 
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k) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon 

nebo zakladatelská listina nebo kterou si jediný společník vyhradí k rozhodnutí. 

Projev vůle jediného společníka musí mít písemnou formu a musí mít formu 

notářského zápisu v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. 

Dále je nutné, aby rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelům společnosti. 

5.5.2. Jednatelé 

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Za společnost jednají vždy dva 

jednatelé současně. Jsou oprávnění udělovat za společnost zmocnění. V případě písemného 

jednání, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Do jejich 

působení patří hlavně: 

a) uskutečňování obchodních vedení a zajišťování provozních záležitostí společnosti a 

vedení účetnictví v souladu s právními předpisy 

b) vykonávají zaměstnavatelské práva společnosti 

c) zajišťují zpracování a předkládají jedinému společníkovi vykonávajícímu působnost 

valné hromady: 

- na vědomí koncepci podnikatelské činností společnosti a jejich změn 

- ke schválení návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

- ke schválení účetní závěrku 

- ke schválení návrh na rozdělení zisku 

- ke schválení návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti 

- ke schválení návrh na zrušení společnosti 

d) vykonávají rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady 

e) zajišťují řádné vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti. 

Společnost má tři jednatelé a do jejich působnosti patří vykonávání své působnosti 

s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Jsou také povinni 

respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných 

ustanovení obecně závazných právních předpisů.  
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Pokud při výkonu své funkce způsobí jednatelé společnosti újmu, jsou povinni ji 

nahradit, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 

Způsobí-li tuto újmu více jednatelů, mají povinnost k její náhradě společně a nerozdílně. 

5.6. Firemní zásady 

Mezi hlavní firemní zásady patří kvalita a bezpečnost, ochrana zdraví a ochrana 

životního prostředí. Zaměstnanci společnosti jsou stále zavázání k nekompromisnímu 

dodržování kvality a vysoký standard je také dán dodržováním pevných základů v podobě 

efektivních politik a postupů, které jsou dodržovány ve všech pobočkách korporace Teva. O 

kvalitu produktu se firma nestará pouze na konci výrobní linky, ale v průběhu celého 

výrobního procesu. Systémy a procesy jsou neustále přezkoumávány s cílem zajistit trvale 

vysokou kvalitu produktu a shodu se současnou Správnou výrobní praxí (GMP).  

Závazek společnosti k bezpečnosti pacienta je naplňován prostřednictvím trvalého 

procesu farmakovigilance, který zahrnuje: 

- hlášení nežádoucích účinků léčiv 

- monitorování bezpečnosti 

Cílem společnosti je nikdy nekončící proces zlepšování řízení a výkonnosti firmy 

v oblasti BOZP a životního prostředí prostřednictvím uplatňování systémů řízení podle ČSN 

OHSAS 1800 a ČSN EN ISO 14001. 

Hlavní principy a směřování společnosti v ochranně životního prostředí jsou vyjádřeny 

ve Firemních zásadách, která jsou rozdělena na několik oblastí: 

- ochrana ovzduší 

- ochrana vod 

- odpadové a obalové hospodářství 

- prevence závažných havárií 

- integrovaná prevence a omezení znečištění. 

Teva Czech Industries s.r.o. je rozdělena na dvě samostatné divize a to na divizi 

Pharma a divizi TAPI.  
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Divize Pharma se zabývá výrobou, balením a prodejem generických léčivých 

přípravků. Na celkovém objemu produkce společnosti za kalendářní rok se podílí 60-65%.  

Divize TAPI vyvíjí a vyrábí účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. Ve 

svém výrobním portfoliu má zastoupeny všechny komerčně využívané námelové alkaloidy. 

Základní surovinu tvoří hlavně přírodní materiály, jejichž polní produkci a šlechtění zajišťuje 

právě tato divize.  

5.7. Obecná organizační struktura 

 

 

 

5.8. Dodací podmínky v divizi TAPI - prodej 
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SILYMARIN, který pochází ze semene ostropestřce mariánského, který se hojně využívá při 

poškození jater, zánětu jater nebo cirhóze jater.  

Objednávky na jakýkoli druh látky, kterou TAPI vyrábí, chodí na oddělení prodeje e-

mailem. Teva má po celém světě 5 prodejních kanceláří, které danou objednávku zpracují a 

postoupí dále. Každá objednávka musí obsahovat přesný popis produktu, jeho složení, 

požadované množství atd. Tyto kanceláře mají sídlo ve Španělsku, Izreali, Japonsku a také 

v Severní a Jižní Americe. Kanceláře mají své vlastní prodejce, kteří dále řeší i veškeré 

náležitosti kupních smluv a díky tomu, se zasláním objednávky do výrobního závodu na 

oddělení prodeje, pouze objednávka potvrdí a předá dál do výroby, kde dochází k jejímu 

dalšímu zpracování.  

5.8.1. Volba INCOTEMRS 

Vzhledem k tomu, že firma vyváží produkty do celého světa, tak z 99% využívá 

doložky CPT a CIP, které jsou vhodné pro jakýkoli druh přepravy a také je s nimi spojené co 

nejmenší riziko pro prodávajícího, které firmě vyhovuje nejvíce. Na kupujícího jsou 

převedeny rizika spojená s poškozením a ztráty zboží již při předání prvnímu dopravci, ke 

kterému dochází přímo ve skladišti Tevy, ovšem náklady za dopravu hradí prodávající až do 

zvoleného místa určení kupujícím.  

Obě tyto doložkou mají společné, že prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit 

náklady s tím spojené až do jmenovaného místa určení. Doložka CIP navíc obsahuje dodatek 

o placení pojistném, které je ovšem v minimálním krytí a pokud prodávající vyžaduje větší 

ochranu, musí se s prodávajícím dohodnout v kupní smlouvě nebo si větší krytí obstarat svým 

jménem a na vlastní náklady.  

Přepravu si firma sjednává sama a k tomu využívá několik dopravců jako je firma 

DHL nebo Hellaman a na menší zásilky využívá firmu TNT. Tyto firmy vždy zásilku 

vyzvednout ve výkladišti přímo v areálu firmy, kde také obdrží všechny potřebné dokumenty 

k zásilce.  

5.8.2. Místo dodání 

Vzhledem k tomu, že Teva prodává své výrobky po celém světě je nejčastějším 

místem dodání letiště v Praze, odkud zboží dále putuje k zákazníkovi. Na letišti přepravce 

dodá zboží agentovi, který zboží převezme, převede ho přes celnici a následně předá do 
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letadla, spolu se všemi dokumenty, jako je náložní list, balící list, bezpečnostní datový list, 

letecký nákladní list, celní doklad atd. Pokud ovšem zboží putuje v rámci EU, zboží není 

nutno proclít. Veškeré nebezpečí a rizika spojena s přepravou zásilky nese až do této chvíle 

Teva. Po předání na palubu letadla nese zodpovědnost kupující. 

V případě, kdy se zásilka neputuje příliš daleko, převáží se kamionovou přepravou, a 

místem dodání je místo určení zvolené kupujícím. 

5.8.3. Balení 

Díky tomu, že látky vyráběné v divizi TAPI jsou pouze v práškové formě, vyžadují 

speciální balení, které je chrání proti poškození. Aby se co nejvíc zabránilo poškození, balí 

firma produkty do speciálních hliněných obalů, které nepropouští vlhkost. Toto jsou primární 

obaly, a dále je vše zabaleno do sekundárních obalů, což jsou speciální sudy, které chrání 

hliníkové obaly proti mechanickému poškození, jako je například protržení nožem. 

Co se týká balení, tak zákazník má pouze volbu v tom, zda chce zboží dále přivést na 

paletách nebo pouze v sekundárním obalu. Dále se k takto zabalenému zboží přidává tzv. 

Datalogger, který měří po celou dobu přepravy teplotu produktu a díky tomu může finální 

zákazník vidět, zda zboží neprošlo teplotou, kterou by se mohl produkt poškodit.   

5.8.4. Kontrola zboží 

Kontrola zboží probíhá při použití dodací doložky EXW přímo v závodě u výdejního 

místa, kde se kupující může zboží prohlédnout, ovšem již zabalené v sekundárních obalech.  

U doložky CPT a CIP dochází ke kontrole zboží na prvním místě předání, což je v letištní 

hale, kde také opět dochází pouze k vnější kontrole zboží. 

5.8.5. Povinnosti upravujících zajištění dovozních nebo vývozních formalit a    

úředních povolení 

Díky tomu, že používaná pravidla vyžadují, aby se o vývozní formality postaral 

prodávající, má firma svůj vlastní program, do kterého se zadají potřebná data a zboží se 

proclí. Ovšem v případě, kdy se jedná o menší zásilky, využívá Teva firmu TNT express, 

která se specializuje na rozvoz menších zásilek, která se v tomto případě stará i o vývozní 

formality.  
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5.8.6. Povinnosti upravujících uzavření přepravní smlouvy 

Obě doložky jak CIP, tak CPT vyžadují, aby prodávající uzavřel přepravní smlouvu a 

dodal zboží na místo určení. Vzhledem k tomu, že například Silymarin se prodává až po 

několika tunách, využívá firma externí dopravce, kteří v případě dopravy po Evropě dovezou 

zboží přímo ke kupujícímu. Pokud jde o větší vzdálenosti, přiváží dopravce zboží na letiště 

v Praze, ze kterého dále putuje k zákazníkovi. Dopravce vyzvedává zboží přímo ve firmě, kde 

ho naloží a obdrží veškeré potřebné dokumenty.  Tímto momentem u doložek CIP a CPT, 

dochází ke splnění závazku prodávajícího a další rizika nese kupující.  
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6. Závěr 

Mezi prameny práva mezinárodního obchodu řadíme mimo jiné dodací doložky 

INCOTERMS, které mají velký význam v rámci uzavírání mezinárodních kupních smluv. 

Kupní smlouva je základním kamenem v uskutečňování transakcí nákup – prodej zboží. Tyto 

transakce jsou nejdůležitějším a také nejpoužívanějším druhem transakce v mezinárodních 

obchodních vztazích.  

Dodací doložky jsou velkou součástí každé kupní smlouvy, a proto je důležité, aby 

každý podnikatel, jak vývozce, tak i dovozce, v rámci efektivního provádění mezinárodního 

obchodu, byl dobře s výkladem doložek obeznámen. Je ovšem podstatné, aby podnikatelé 

znali nejen význam jednotlivých doložek, ale aby s nimi uměli zacházet a účelně je využívat. 

V nejnovějším výkladu dodacích doložek INCOTERMS si každý může najít pro svůj smluvní 

vztah tu nejvhodnější doložku.  INCOTERMS poskytují v rámci mezinárodního obchodního 

vztahu zúčastněným stranám jistotu spočívající v jednotném výkladu doložky, kterou si strany 

zahrnou do kupní smlouvy a ve velké míře následně omezuje různé nesrovnalosti a případné 

spory.  

Aby mohla být doložka INCOTERMS začleněna do kupní smlouvy, musí být ve 

smlouvě výslovný odkaz o rozhodnutí stran se těmito doložkami řídit. V odkazu je zapotřebí 

uvést konkrétní druh doložky a musí také obsahovat konkrétní rok vydání daných doložek, 

z důvodu jejich obměn. V případě, že rok není uveden, považuje se za závaznou variantu 

INCOTERMS jejich nejpozdější vydání.  

Cílem diplomové práce bylo objasnění problematiky dodacích podmínek používaných 

v zahraničním obchodě a popsání jejich praktického využití ve velké mezinárodní společnosti. 

Předkládaná práce se zabývala otázkou výběru konkrétní dodací položky, včetně jejího 

praktického dopadu na stranu prodávajícího.  

Vzhledem k tomu, že Teva je jedním z největších globálních výrobců léčiv na světě, 

má globální standard politik a postupů, podle kterých se každá pobočka řídí. Je tomu tak i u 

volby dodací doložky při sjednávání kupních smluv. Závod jako takový, není schopný 

ovlivnit volbu dodací doložky. Tuto pravomoc mají prodejci v 5ti kancelářích rozmístěných 

po světě, do kterých chodí závazné objednávky, sjednávají se zde podmínky kupních smluv a 

tím pádem i dodací doložky. Je nutno podotknout, že prodejci většinou sjednávají kupní 
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smlouvy s doložkami CPT a CIP, v některých případech také EXW, které jsou v podmínkách 

nejvýhodnější pro prodávajícího. Po obdržení objednávky Teva vyrobí požadovaný produkt, 

nechá ho projít kontrolou, zda má veškeré požadované vlastnosti, naváží jej, zabalí a dále pak 

buď přichystá k odběru kupujícímu, nebo sjedná přepravu a dopraví jej na místo určení 

uvedené ve smlouvě. Díky tomu, že je TEVA globální firmou, většina jejich zakázek je 

odesílána do zahraniční a díky tomu je místo předání a tím pádem i přenos nákladů a rizik na 

letiště v Praze. Zde také dochází k předání potřebných dokumentů a dále zde zboží čeká na 

odeslání k příjemci zakázky. K přepravě zboží na letiště nebo v případě převozu na kratší 

vzdálenosti, využívá Teva externí přepravce.  

Na závěr by se dalo říct, že nevýhodou takto sjednávaných kupních smluv a s nimi 

dodacích doložek je nemožnost ovlivnění výběru doložky, ale na druhou stranu závodu 

odpadává někdy zdlouhavé vyjednávání s kupní stranou.  
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Seznam zkratek 

Zkratka     Význam zkratky 

AWB Letecký nákladní list 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CFR Cost And Freight - náklady a přepravné 

CIF Cost, Insurance and Freight - náklady, pojištění a přepravné 

CIP Carriage and Insurance Paid to - přeprava a pojištění placeny do 

CMR Úmluva o přepravní smlouvě o mezinárodní přepravě zboží po silnici 

CPT Carriage Paid To - přeprava placena do 

DAP Delivered At Place - s dodáním v místě určení 

DAT Delivered At Terminal - s dodáním do překladiště 

DDP Delivered Duty Paid - s dodáním clo placeno 

EU Evropská Unie 

EXW Ex Works - ze závodu 

FAS Free Alongside Ship - vyplaceně k boku lodi 

FCA Free Carrier - vyplaceně dopravci 

FOB Free On Board - vyplaceně loď 

GMP Správná výrobní praxe 

IATA Mezinárodní sdružení leteckých přepravců 

INCITRAL Pravidla o rozhodčím řízení 

OSN Organizace spojených národů 

OSŘ Občanský soudní řád 

SES Smlouva o Evropském společenství 

UNIDROIT Zásady mezinárodních obchodních smluv 

ZMPS Zákon o mezinárodním právu soukromé 

ZRŘ Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
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