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The transport segment provides production and trade with more
and more interconnected comprehensive concepts (an out-

sourcing of industrial logistics) for distribution, storage and other
services. This has also increased demand for risk management. 

inSuRance iS a vital condition foR tRanSPoRtation 
The insurance of goods now only forms the basis of transporta-
tion insurance as connected risks, such as the global storage of
goods, also need to be included. Moreover, entirely new struc-
tures of contract must be developed for new risks, for instance
asset damage, costs for extrication and disposal and/or subse-
quent damage of goods. Purchase, production and sales are
supporting pillars of operational economy. All three areas need
to be complemented meaningfully and in conformity. Produc-
tion working without problems would be useless if the produced
products were not supplied in the right quantity and at the right
time to the right place. Only a small number of producers secure
transportation of their goods, which makes trading without effi-
cient transformation and without a covering of possible risks
unimaginable. Export and import activity has been, over the past
years, moving more and more to the politically and economi-
cally unstable countries. Many transactions would not be exer-
cised if they were not secured against possible danger with
transportation insurance. Companies that are active in trans-
portation require their insurers to cover risks that used to be on
the edge of interest in the past and often even impossible to in-
sure. Those mostly include risks of war and/or terrorist activity.
The requirements for covering of these risks are often – apart
from others – also embodied in bank credentials. 

contRactS baSed on inteRnational tReatieS and
local law 
Carriers’ and hauliers’ liability insurance cannot replace trans-
portation insurance as insurance of the individual companies
in the transportation sphere that take part in transportation is
not unified nor has a set volume and extent of insurance. The
varied insurance of particular carriers and hauliers considerably
complicates damage localisation within a long transport chain
(for instance multi-modal transportation) and therefore con-
siderably restricts insurance for damage to the company that
caused it. Operators of multi-modal transportation, being the
contractual carrier, have a much larger contractual liability for
securing transportation in comparison with the forwarder. When
assessing the rate of liability of combined transport operators,
it is important to see if it is possible to determine the part where
damage occurred. If it is possible to prove where the damage
occurred, operators’ liability is dealt with embedding the so
called network liability. This liability is regulated by international
treaties and/or relevant national law. It is applied to a truly used
type of transportation. As an example of international conven-
tions there may be mentioned the CMR Convention for the In-
ternational Carriage of Goods by Road, COTIF Convention
concerning International Carriage by Rail, the Warsaw Conven-
tion relating to International Carriage by Air, Hamburg, Haag and

Haag-Visby Rules for the International Carriage of Goods by Sea.
If the place where damage occurred cannot be determined, the
responsible party is the operator of multi-modal transportation
in accordance with the rules and regulations of the International
Chamber of Commerce (UNCTAD/ICC) depending whether the
part of the multi-modal transportation was naval or inland water
section. 

Insurance for carriers and hauliers that take part in trans-
portation evokes the need for settling risks in order to provide
protection for all types of damage. In transportation, there is
naturally a conflict of interest between the forwarder and car-
rier. The client is interested in possibly the highest and most
transparent carriers’ insurance. In case of road cargo trans-
portation, this situation leads to the requirement of increased
cover of carriers’ and hauliers’ liability whilst maintaining
the set legal framework. This, for instance, includes the ex-
tending of the usual extent of cover to articles 24, 26 and 29
of the CMR Convention, which is to provide broad cover for the
carrier within the framework of his liability insurance. How-
ever, it cannot cover all those risks associated with road
transportation and to therefore replace the fully-fledged risk
cover within the framework of insurance of transportation in-
surance. Especially the regulation of article 29 of the CMR Con-
vention can be fundamental from the point of view of the road
carrier’s liability. If the prerequisites of this article are fulfilled,
that is if damage was caused intentionally or by the carrier’s
behaviour equal to intention, the carrier is liable for the dam-
age in full extent. The process abides by the rights of the state
whose court is hearing the case. This also puts requirements
on finding costs for legal representation in the insurance
cover or road carriers. Moreover, the negatives that stem
from article 29 also fall on the carrier in the event that his in-
tentional behaviour or fault happened to his representatives
or other person contracted for transportation by the carrier,
which is mainly the case with regards to a shortage of driv-
ers within the Central European region. 

In order to secure those risks that stem from cargo trans-
portation and from setting optimal contractual relations be-
tween the individual subject involved in the transportation, it
is essential to approach it with due care. This returns to those
involved parties in the case of unexpected incidents in such
a way of minimising disputable points and speedy solution of
the damage. 

MaRtin MaRtan, specialists of caRRieRs’ 
and haulieRs’ insuRance, Respect, a.s.

Světový obchod stojí v dnešní době před velkou výzvou. díky významným.
politickým změnám uplynulých let došlo i k obrovským změnám v mezinárodním.
obchodu se zbožím..

Global trade is now facing a considerable challenge..
latter significant political changes also contributed.
to huge changes in the international goods trade..

Segment dopravy poskytuje výrobě a obchodu stále pro-
pojenější komplexní koncepty (outsourcing průmyslové

logistiky) pro distribuci, skladování a ostatní služby. V dů-
sledku toho se zvýšily i požadavky na řízení rizik. 

Pojištění jako nezbytná Podmínka PřePRavy
Pojištění zboží nyní tvoří jen základ dopravního pojištění. Mu-
sejí být zahrnuta i spojená rizika, jako je celosvětové usklad-
nění zboží. Pro nová rizika musejí být dokonce vyvíjeny zcela
nové konstrukce smluv, např. pro tzv. majetkové škody, ná-
klady na vyprošťování a odstraňování nebo následné škody na
zboží. Nákup, výroba a odbyt jsou opěrnými pilíři provozní eko-
nomiky. Všechny tři oblasti je třeba smysluplně a v souladu
doplňovat. Bez problémů fungující výroba by byla zbytečná,
kdyby vyrobené produkty nebyly dodány ve správném množ-
ství a ve správnou dobu na správné místo. Jen minimální po-
čet výrobců zajišťuje i přepravu svého zboží, takže obchod je
bez výkonné dopravy a bez krytí možných rizik nemyslitelný.
Exportní a importní činnost se v posledních letech stále více
přesouvá do politicky a ekonomicky nestabilních zemí. Mnoho
obchodů by se vůbec nemohlo uskutečnit, kdyby nebyly za-
jištěny proti možným nebezpečím prostřednictvím dopravního
pojištění. Společnosti činné v dopravě kladou pojistitelům
požadavky na pokrytí rizik, která byla v minulosti na okraji je-
jich zájmu – a mnohdy i nepojistitelná. Jde především o rizika
války či násilné teroristické činnosti. Často je požadavek na po-
krytí těchto nebezpečí – vedle dalších – zakotven i v ban-
kovním akreditivu.

Smlouvy Podle mezináRodních úmluv i lokálního
PRáva
Ručení speditérů a dopravců nemůže nahradit dopravní po-
jištění, protože ručení jednotlivých podniků v dopravní sféře,
které se na transportu podílejí, není jednotně upravené ani
nemá stanovenou výši a rozsah ručení. V dlouhém dopravním
řetězci (např. multimodální přepravy) značně ztěžuje roz-
dílné ručení příslušných dopravců lokalizaci škody, a tím vý-
razně omezuje ručení za škodu podniku, který ji způsobil.
Operátor multimodální přepravy jako smluvní dopravce má
mnohem vyšší smluvní odpovědnost za obstarání přepravy
v porovnání se zasilatelem. Při posuzování míry odpověd-
nosti operátora kombinované přepravy je podstatné, zda je
možné určit úsek, kde škoda vznikla. Je-li možné prokázat, kde
škoda vznikla, řeší se odpovědnost operátora zakotvením tzv.

síťové odpovědnosti. Tato odpovědnost je upravena meziná-
rodními úmluvami nebo příslušným národním právem. Uplat-
ňuje se pro skutečně použitý druh přepravy. Jako příklad
mezinárodních dohod je možné uvést Úmluvu CMR pro mezi-
národní silniční dopravu, COTIF pro železniční dopravu, Var-
šavskou dohodu pro leteckou přepravu, Hamburská, Haagská
a Haagsko-visbyjská pravidla pro námořní přepravu. Jestliže
místo, kde ke škodě došlo, nelze určit, odpovídá za ni operá-
tor multimodální přepravy podle pravidel Mezinárodní ob-
chodní komory (UNCTAD/ICC) podle toho, zda byl součástí
multimodální přepravy námořní či vnitrozemský vodní úsek. 

Pro ochranu před téměř všemi typy škod vyvolává ručení
speditérů a dopravců, kteří se na přepravě podílejí, nutnost vy-
rovnání rizik. V dopravě přirozeně existuje konflikt zájmů
mezi zasilatelem a dopravcem. Objednatel má zájem o co
možná nejvyšší a přehledné ručení dopravce. Tato situace
vede v případě nákladní silniční dopravy k požadavku na zvý-
šené krytí odpovědnosti dopravců při zachování nastaveného
právního rámce. Jde např. o rozšíření obvyklého rozsahu krytí
i na články 24, 26 či 29 Úmluvy CMR, jež nabídne široké krytí
dopravci v rámci pojištění jeho odpovědnosti. Nemůže však
pokrýt veškerá rizika se silniční dopravou spojená a nahradit
tak plnohodnotně krytí rizik v rámci pojištění dopravního po-
jištění. Zejména ustanovení článku 29 Úmluvy CMR může být
z pohledu odpovědnosti silničního dopravce zásadní. Jsou-li
naplněny předpoklady tohoto článku, tj. byla-li škoda způso-
bena úmyslně nebo jednáním dopravce rovnocenným úmyslu,
odpovídá dopravce za škodu v plném rozsahu. Postupuje se
podle práva státu, u jehož soudu se věc projednává. To klade
v pojistném krytí silničních dopravců požadavek i na zajištění
nákladů právního zastoupení. Navíc negativa plynoucí z ujed-
nání článku 29 dopadají na dopravce i v případě, kdy se
úmyslného jednání či zavinění dopustili jeho zástupci či jiné
osoby sjednané dopravcem k zajištění přepravy, což je aktuál -
ní zejména s ohledem na nedostatek řidičů v regionu střední
Evropy.

K zajištění rizik plynoucích z přepravy zboží i nastavení
optimálních smluvních vztahů mezi jednotlivými subjekty na
přepravě se podílejícími je zapotřebí přistupovat s náležitou
péčí. To se zúčastněným stranám v případě nenadálých udá-
lostí vrátí v podobě minimalizace sporných bodů a rychlého
řešení škod.  

MaRtin MaRtan, specialista na pojištění dopRavců 
a přepRavců, Respect, a.s.
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Rizika spojená s transportem zásilek

Risks connected with consignment transport


