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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Vojtěch Sedláček 

Téma a rozsah práce: Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy, celkem 79 stran 

textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 26.3.2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomant si zvolil jako téma mezinárodní přepravu, po dohodě se mnou došlo ke 

zúžení diplomové práce na mezinárodní leteckou přepravu a toto zúžení celkovému konceptu 

práce, analýze i syntéze nepochybně prospělo. Obor letecké přepravy se vyvíjí velmi 

dynamicky, jde o stále aktuální téma, zčásti relativně nové. Diplomant se zaměřil na některé 

otázky, které dosud nebyly v české literatuře řešeny, což jsem velice přivítala.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma mezinárodní letecké přepravy spadá do mezinárodního práva soukromého, 

z tohoto hlediska je nepochybně náročné, neboť autor se musí vypořádat se zahraniční 

literaturou, často i s novou terminologií apod. Na druhé straně měl diplomant zčásti usnadněnou 

situaci v tom, že prakticky v době, kdy byla diplomová práce připravována, byl publikován 

podrobný komentář k Montrealské úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké přepravě, jehož je diplomant spoluautorem. To však v tomto zcela speciálním případě 

nijak nesnižuje náročnost této diplomové práce. 

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a uspořádána, i když přece jen trochu postrádám 

procesní aspekty, tedy otázky uplatňování nároků z letecké přepravy. Na druhé straně by takové 

rozšíření práce neumožnilo jít do hloubky v otázkách, na které se diplomant zaměřil. Práce 

sestává z pěti kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž 

následuje Závěr.  

 

V Úvodu diplomant představuje cíl své práce, jímž je především analyzovat a přiblížit 

odpovědnost leteckého dopravce a nastínit aktuální otázky. První kapitola se věnuje obecně 

letecké dopravě, včetně aktuálního problému overbooking. Druhá kapitola se zaměřuje na 
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právní regulaci mezinárodní letecké přepravy. Ke s. 14: diplomant uvádí, že střet mezi 

ustanoveními mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou je EU, a nařízeními je řešen v čl. 

216/2 Smlouvy o fungování EU s tím, že je tak stanovena aplikační přednost mezinárodního 

práva před unijním sekundárním právem. Jak diplomant vidí z tohoto hlediska rozsudek SDEU 

C 344-04 ve věci IATA? Třetí kapitola vymezuje odpovědnost leteckého dopravce při přepravě 

nákladu.  Ke s. 25: jak bude dopravce odpovídat v případě, kdy má u sebe náklad z jiných 

důvodů než za účelem přepravy? Ke s. 31, náhrada ceny zvláštní obliby: jak by se poškozený 

dostal k českému právu? Čtvrtá kapitola se vztahuje k odpovědnosti dopravce při přepravě 

cestujících. Pátá kapitola uvádí Codeshare a další formy spolupráce leteckých dopravců. Zajímá 

mne franšíza: existují podle znalostí diplomanta nějaké judikáty vztahující se k aplikaci nařízení 

Řím I na franšízu (ke s. 64)?  

 

V Závěru diplomant shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěl. Závěr je výborný, 

obsahuje vlastní hodnocení diplomanta, které považuji za přínosné. Práce obsahuje detailní 

rozbor jednotlivých aktuálních otázek včetně judikatury, se srovnáním různých pohledů, které 

vyplývají především ze zahraniční literatury, ale i z literatury české. Na s. 66 v Závěru 

diplomant poukazuje na poměrně nízkou flexibilitu právní regulace letecké přepravy, při ústní 

obhajobě by mohl uvést některé konkrétní příklady. Pokud jde o jeho závěrečnou poznámku, 

že ve vztahu k českému vnitrostátnímu právu je třeba uvažovat o přijetí modernější právní 

úpravy v oblasti přepravy, plně s ní souhlasím. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám připomínky a dotazy, které jsem vyjádřila průběžně v textu.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně, je to práce svou kvalitou zcela mimořádná, splňující 

i ty nejvyšší nároky. 

 

V Praze dne 12.4.2018 

                                                                             Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 


