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Prepravné podmienky v leteckej doprave 

 

Preprava v medzinárodnej leteckej doprave podlieha v súvislosti s ručením v prípade smrti alebo 

sa ublíženia na zdraví cestujúcich, omeškania cestujúcich a/alebo batožiny, ako aj zničenia, straty 

alebo poškodenia batožiny nariadeniam Montrealského dohovoru alebo Varšavskej dohody. Ktorá 

dohoda a za akých predpokladov sa uplatňuje závisí od toho, ktoré štáty dohody podpísali 

a ratifikovali. 

 

Zmluvné štáty, ktoré podpísali a ratifikovali Montrealský dohovor, nájdete na internetovej stránke 

www.icao.int  > Bureaus > Legal Affairs and External Relations Bureau > Treaty Collection > 

Current lists of parties to multilateral air law treaties > „Convention for the Unifcation of Certain 

Rules for International Carriage by Air“ z 28.05.1999. Pokiaľ toto nie je (ešte) uplatniteľné, platia 

naďalej príslušné ustanovenia Varšavskej dohody. Znenie Montrealského dohovoru a Varšavskej 

dohody nájdete na internetovej stránke: 

http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/mtl99_en.pdf. 

 

Informácie pre cestujúcich v medzinárodnej leteckej doprave o nariadeniach 

a všeobecnom obmedzení zodpovednosti podľa Montrealského dohovoru 

Preprava v medzinárodnej leteckej doprave podlieha Montrealskému dohovoru, pokiaľ na základe 

dohody strán leží miesto odletu a miesto určenia na výsostnom území dvoch zmluvných štátov. 

Montrealský dohovor sa uplatní aj vtedy, ak miesto odletu a miesto určenia ležia na výsostnom 

území jedného štátu, medzipristátie je však naplánované na výsostnom území iného štátu, aj keď 

tento nie je zmluvným štátom. Montrealský dohovor upravuje zodpovednosť leteckého dopravcu 

v prípade smrti alebo ublíženia na zdraví, zničenia, straty alebo poškodenia batožiny, ako aj 

meškania a môže túto zodpovednosť obmedziť. 

 

Zmluvné podmienky prepravy v leteckej doprave 

1.V zmysle tejto zmluvy znamená pojem „letenka“ taký cestovný a batožinový lístok, ktorého 

súčasťou sú aj tieto podmienky a informácie; „prepravca“ sú všetci prepravcovia, ktorí prepravujú 

cestujúceho alebo jeho batožinu na základe už vyššie uvedenej letenky, alebo sa k tomuto 

zaväzujú alebo vykonávajú iné služby súvisiace s leteckou prepravou; „Montrealský dohovor“ je 

dohovor o zjednotení určitých pravidiel prepravy v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný 

v Montreale 28.mája 1999. 

2. Preprava na základe letenky podlieha pravidlám a limitom Montrealského dohovoru, iba že by 

táto preprava nebola „medzinárodnou prepravou“ v zmysle tohto dohovoru. 

3. V ostatnom podlieha preprava a iné služby poskytované prepravcom (I) podmienkam 

obsiahnutým v letenke, (II) použitým tarifám, (III) prepravným podmienkam a iným pravidlám 

prepravcu, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy (a na požiadanie k nahliadnutiu alebo aj k dispozícii 

u prepravcu alebo touroperátora); Na prepravu z/do miest v USA alebo v Kanade sa aplikujú 

platné tarify týchto krajín. 

4. Názov prepravcu môže byť uvedené na letenke v skratke; úplný názov alebo jeho skrátený 

názov sú špecifikované v jednotlivých tarifách, prepravných podmienkach, iných pravidlách alebo 

letových poriadkoch prepravcu. Adresa prepravcu je letisko v mieste odletu a je uvedená hneď 

vedľa prvej skratky názvu prepravcu na letenke. Dohodnuté body medzipristátia sú také miesta, 

ktoré 

sú uvedené na letenke alebo v letových poriadkoch prepravcu ako plánované body medzipristátia 

na príslušnej trase. Na základe tejto letenky sa preprava vykonávaná niekoľkými, po sebe 

nasledujúcimi prepravcami, považuje za jednu prepravu/operáciu. 

5. Prepravca, ktorý vystaví letenku na prepravu ako službu iného prepravcu, koná len ako agent. 

http://www.icao.int/
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6. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti prepravcu platí s príslušnými zmenami aj pre 

agentov, zamestnancov a splnomocnené osoby prepravcu, aj pre osobu, ktorej lietadlo je použité 

na prepravu prepravcu, vrátane jej agentov, zamestnancov a splnomocnené osoby.    

7. Batožina určená na prepravu bude doručená majiteľovi letenky. Poškodenie batožiny 

v medzinárodnej preprave musí byť u prepravcu nahlásené písomne, bezodkladne po zistení, 

najneskôr 7 dní po obdržaní, pri omeškaní najneskôr 21 dní  po jej doručení. Pre poškodenie 

batožiny pri inej preprave platia príslušné pravidlá taríf a prepravných podmienok. 

8. Každá letenka oprávňuje na prepravu v deň a na trase, na ktoré bolo zakúpené, a v zmysle 

pravidiel touroperátora spätne potvrdené, miesto. 

9. Cestujúci musí spĺňať potrebné úradné cestovné formality, predložiť vstupné, výstupné a iné 

cestovné doklady a dostaviť sa na letisko v čase určenom prepravcom, alebo ak čas nie je určený, 

dostatočne včas pre odbavenie. 

10. Nikto z agentov, zamestnancov alebo splnomocnených osôb prepravcu nie je oprávnený 

dopĺňať, upravovať alebo rušiť ustanovenia tejto zmluvy. 

 

Informácie o rozsahu zodpovednosti ohľadom náhrady škody v prípade smrti alebo 

ublíženia na zdraví 

Nie je stanovená horná hranica finančnej zodpovednosti v prípade smrti alebo ublíženia na zdraví 

cestujúceho. Pri škode do výšky 100.000 SDR v zmysle definície Medzinárodného menového 

fondu (zaokrúhlená suma v národnej mene) letecká spoločnosť nemôže podať námietky voči 

nárokom na náhradu škody. Pri nárokoch na sumu vyššiu ako je uvedené, má letecká spoločnosť 

právo brániť sa 

doložením dôkazov, že nezanedbala svoje povinnosti a ujma nenastala jej vinou. 

 

Platba vopred 

V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho musí prepravca do 15 dní od zistenia vyplatiť vopred 

sumu oprávnenej osobe, na pokrytie okamžitých materiálnych potrieb. V prípade smrti nesmie byť 

vopred vyplatená suma nižšia ako 16.000 SDR. Dodatočné krytie môže byť dosiahnuté uzavretím 

súkromného poistenia. Takéto poistenie zostáva obmedzením zodpovednosti prepravcu v rámci 

Montrealského dohovoru alebo osobitných dohôd nedotknuté. Príslušné informácie získate 

v leteckej spoločnosti, poisťovni alebo u touroperátora. 

 

Informácia o obmedzení zodpovednosti pri meškaní cestujúcich a batožiny 

Za škodu spôsobenú meškaním ručí prepravca pri preprave osôb len za sumu do výšky 4.150 SDR 

za každého cestujúceho, iba ak letecká spoločnosť nepodnikla všetky primerané opatrenia na 

zamedzenie škody alebo ak vykonanie týchto opatrení nebolo možné. V prípade meškania 

batožiny je prepravca zodpovedný za vzniknutú škodu len v prípade, že nepodnikol všetky 

primerané opatrenia na zamedzenie škody alebo ak vykonanie týchto opatrení nebolo možné. 

Ručenie finančnej zodpovednosti pri preprave batožiny za škody spôsobené meškaním je 

obmedzené na 1.000 SDR. Od 17.05.2005 platia popri tom aj práva vyplývajúce z nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú 

spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, 

v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.  

 

Informácia o obmedzení zodpovednosti v prípade zničenia, straty alebo poškodenia 

batožiny 

Prepravca ručí za zničenie, stratu alebo poškodenie batožiny do výšky 1.000 SDR. Pri zapísanej 

(podanej batožiny existuje objektívna zodpovednosť, ak batožina nebola už predtým poškodená. 

Prepravca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v dôsledku kazu samotnej batožiny. 

Pri nezapísanej (príručnej) batožine je prepravca zodpovedný len za poškodenie, ku ktorému 

došlo z jeho viny. 
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Vyššia hranica ručenia pre batožinu 

Vyššia hranica ručenia vzniká vtedy, ak cestujúci najneskôr pri odbavení vykoná vyhlásenie 

a zaplatí príplatok. 

 

Zodpovednosť/ručenie zmluvného a vykonávajúceho prepravcu 

Ak vykonávajúci prepravca nie je identický so zmluvným prepravcom, môže cestujúci zaslať 

reklamáciu alebo nároky na náhradu škody každému jednému prepravcovi. Na letenke uvedený 

názov a kód prepravcu znamená, že tento prepravca je zmluvným prepravcom. Niektoré letecké 

spoločnosti nenesú zodpovednosť za rozbitné a cenné predmety alebo za predmety podliehajúce 

skaze. Informácie v tejto súvislosti Vám poskytne letecká spoločnosť alebo touroperátor. 

 

Súdne vymáhanie 

Žaloby na náhradu škody je potrebné podať na súde do 2 rokov od dátumu príletu lietadla resp. 

predpokladaného príletu lietadla. 

 

Informácie pre cestujúcich v medzinárodnej leteckej doprave o nariadeniach 

a všeobecnom obmedzení zodpovednosti podľa Varšavského dohovoru 

Preprava cestujúcich, ktorých letový plán zahŕňa cieľovú destináciu alebo medzipristátie v krajine 

inej ako je krajina odletu, podlieha ustanoveniam Varšavského dohovoru, ktorý spravidla určuje 

zodpovednosť prepravcu a jej obmedzenia v prípade smrti alebo ublíženia na zdraví cestujúceho, 

resp. v prípade poškodenia batožiny. Viď odsek „Oznámenie pre cestujúcich v medzinárodnej 

leeckej doprave o obmedzení zodpovednosti“. 

 

Zmluvné podmienky prepravy v leteckej doprave 

1.V zmysle tejto zmluvy znamená pojem „letenka“ taký cestovný a batožinový lístok, ktorého 

súčasťou sú aj tieto podmienky a informácie; „prepravca“ sú všetci prepravcovia, ktorí prepravujú 

cestujúceho alebo jeho batožinu na základe už vyššie uvedenej letenky, alebo sa k tomuto 

zaväzujú alebo vykonávajú iné služby súvisiace s leteckou prepravou; „Varšavský dohovor“ je 

dohovor pre zjednotenie určitých pravidiel vzťahujúcich sa na prepravu v medzinárodnej leteckej 

doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12.októbra 1929, alebo tento dohovor v úprave Haagskeho 

Protokolu, podpísaný dňa 28.septembra 1955, podľa toho, čo sa na daný prípad vzťahuje. 

2. Preprava na základe letenky podlieha pravidlám a limitom Varšavského dohovoru, iba že by 

táto preprava nebola „medzinárodnou prepravou“ v zmysle tohto dohovoru. 

3. V ostatnom podlieha preprava a iné služby poskytované prepravcom (I) podmienkam 

obsiahnutým v letenke, (II) použitým tarifám, (III) prepravným podmienkam a iným pravidlám 

prepravcu, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy (a na požiadanie k nahliadnutiu alebo aj k dispozícii 

u prepravcu alebo touroperátora); Na prepravu z/do miest v USA alebo v Kanade sa aplikujú 

platné tarify týchto krajín. 

4. Názov prepravcu môže byť uvedené na letenke v skratke; úplný názov alebo jeho skrátený 

názov sú špecifikované v jednotlivých tarifách, prepravných podmienkach, iných pravidlách alebo 

letových poriadkoch prepravcu. Adresa prepravcu je letisko v mieste odletu a je uvedená hneď 

vedľa prvej skratky názvu prepravcu na letenke. Dohodnuté body medzipristátia sú také miesta, 

ktoré 

sú uvedené na letenke alebo v letových poriadkoch prepravcu ako plánované body medzipristátia 

na príslušnej trase. Na základe tejto letenky sa preprava vykonávaná niekoľkými, po sebe 

nasledujúcimi prepravcami, považuje za jednu prepravu/operáciu. 

5. Prepravca, ktorý vystaví letenku na prepravu ako službu iného prepravcu, koná len ako agent. 

6. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti prepravcu platí s príslušnými zmenami aj pre 

agentov, zamestnancov a splnomocnené osoby prepravcu, aj pre osobu, ktorej lietadlo je použité 

na prepravu prepravcu, vrátane jej agentov, zamestnancov a splnomocnené osoby.    
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7. Batožina určená na prepravu bude doručená majiteľovi letenky. Poškodenie batožiny 

v medzinárodnej preprave musí byť u prepravcu nahlásené písomne, bezodkladne po 

zistení, najneskôr 7 dní po obdržaní, pri omeškaní najneskôr 21 dní  po jej doručení. Pre 

poškodenie batožiny pri inej preprave platia príslušné pravidlá taríf a prepravných 

podmienok. 

8. Každá letenka oprávňuje na prepravu v deň a na trase, na ktoré bolo zakúpené, a v zmysle 

pravidiel touroperátora spätne potvrdené, miesto. 

9. Prepravca vyvinie maximálne úsilie na prepravu cestujúceho a batožiny, podľa možnosti 

v presne stanovenom čase.   

10. Cestujúci musí spĺňať potrebné úradné cestovné formality, predložiť vstupné, výstupné a iné 

cestovné doklady a dostaviť sa na letisko v čase určenom prepravcom, alebo ak čas nie je určený, 

dostatočne včas pre odbavenie. 

11. Nikto z agentov, zamestnancov alebo splnomocnených osôb prepravcu nie je oprávnený 

dopĺňať, upravovať alebo rušiť ustanovenia tejto zmluvy. 

 

Oznámenie pre cestujúcich v medzinárodnej leteckej doprave o obmedzení zodpovednosti 

Cestujúci, ktorí letecký zájazd ukončia alebo prerušia v inej krajine, ako je krajina nástupu na 

zájazd, budú informovaní o tom, že ustanovenia Varšavského dohovoru môžu byť aplikované na 

celý letecký zájazd vrátane leteckej trasy celkovo v rámci krajiny nástupu na zájazd alebo krajiny 

cieľovej destinácie. Pre cestujúcich, ktorí letecky cestujú do alebo z USA alebo v rámci ich letu je 

plánované prerušenie letu alebo medzipristátie v USA, stanovuje tento dohovor a iné osobitné 

dohody, ktoré sú súčasťou aplikovaných tarifných pravidiel, že ručenie leteckej spoločnosti, ktorá 

vystavila danú letenku a určitých iných leteckých spoločností, ktoré podliehajú týmto osobitným 

dohodám, je v prípade smrti alebo ublíženia na zdraví cestujúcich vo väčšine prípadov preukázanej 

škody, obmedzené na maximálne 75.000 USD/cestujúceho, a toto ručenie do tohto limitu platí aj 

bez zavinenia prepravcu. 

Pre cestujúcich, ktorí cestujú s leteckou spoločnosťou, ktorá nepodlieha týmto osobitným 

dohodám, alebo cestujúci, ktorí letecky necestujú do alebo z USA alebo v rámci ich letu nie je 

plánované prerušenie letu alebo medzipristátie v USA, je ručenie prepravcu v prípade smrti alebo 

ublíženia na zdraví cestujúcich vo väčšine prípadov obmedzené na cca 10.000 USD alebo na 

20.000 USD. 

Informácie o leteckých spoločnostiach, ktoré podliehajú týmto osobitným dohodám, poskytnú na 

požiadanie kancelárie vystavujúce letenky alebo touroperátor. 

Dodatočné krytie môže byť dosiahnuté uzavretím súkromného poistenia. Takéto poistenie 

zostáva obmedzením zodpovednosti prepravcu v rámci Varšavského dohovoru alebo už 

spomenutých osobitných dohôd nedotknuté. Príslušné informácie získate v leteckej spoločnosti, 

poisťovni alebo u touroperátora. 

 

Poznámka 

Vyššie uvedený limit vo výške 75.000 USD zahŕňa náklady na súdne konanie; Ak nárok bude 

uplatnený v krajine, v ktorej sú náklady na súdne konanie riešené samostatne, činí limit 58.000 

USD, vynímajúc náklady na súdne konanie. 

 

Informácie ohľadom Nariadenia(ES) 2027/97 a 889/02 o zodpovednosti leteckých 

spoločností v prípade nehôd 

 

Ručenie leteckých spoločností resp. leteckých spoločností Spoločenstva v zmysle Nariadenia 

zodpovedá tým v Montrealskom dohovore. 

„Letecké spoločnosti“ sú letecké prepravné spoločnosti. s platnou prevádzkovou licenciou. 

„Letecké spoločnosti Spoločenstva“ sú letecké spoločnosti s platnou prevádzkovou licenciou 

udelenou jedným z členských štátov v súlade s Nariadením (EHS) č.2407/92. 


