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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Patrik Chrást 

Téma a rozsah práce: Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě, celkem 88 stran 

textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 4.6.2019 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomant si zvolil poměrně úzké téma práv cestujících při mezinárodní letecké 

přepravě, takto úzce pojaté téma vždy doporučuji, neboť umožňuje jít do větší hloubky 

zkoumání. Diplomant předložil velmi zajímavou a aktuální práci, ve které se zaměřil mimo jiné 

i na některé nové otázky, které zodpovídá se znalostí praxe.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma mezinárodní letecké přepravy cestujících již bylo mnohokrát zpracováno v 

zahraniční i v české literatuře, v řadě diplomových i rigorózních prací, které jsem vedla já: autor 

měl tedy z tohoto hlediska práci poněkud usnadněnou. Musel však používat nejen literaturu 

tuzemskou, ale hlavně zahraniční a zejména s rozsáhlou judikaturu soudů řady států. Některé 

rozsudky Soudního dvora EU (SDEU) nebyly u nás ještě komentovány, v tom lze spatřovat 

relativní náročnost i přínos práce. Práce je navíc psána nikoli z hlediska spotřebitele, jak to bývá 

obvyklé, ale z pohledu dopravce (což autor nijak nezastírá), to je určitě rovněž náročnější.  

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána.  Práce sestává 

ze tří kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje 

Závěr.  

V Úvodu diplomant představuje cíl své práce, jímž je analyzovat hlavní předpisy, které 

upravují práva cestujících v mezinárodní letecké dopravě. Na základě analýzy pak autor hodlal 

posoudit, zda jsou zkoumané právní instrumenty vhodné a schopné naplnit svůj účel.  

První kapitola je nazvána „Cílová destinace: Montrealská úmluva“ a zabývá se stručně 

základními východisky právní regulace mezinárodní letecké přepravy. V úvodní partii se autor 

věnuje i mezinárodnímu právu soukromému a kolizní problematice, tato část působí ve vztahu 

k ostatnímu textu dost neorganicky. Dotaz ke s. 13: je uvedeno, že volbu rozhodného práva 
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obsahují Přepravní podmínky ČSA a Smartwings, na rozdíl např. od Přepravních podmínek 

Lufthansy. Zná autor případy, kdy bylo české právo aplikováno? Jak je to s vnitrostátními lety: 

tam přece platí Montrealská úmluva a nařízení 2027/97? Ke s. 14: nařízení Řím II upravuje 

mimosmluvní odpovědnost, takže se stěží může uplatnit na matérii, která je přímým předmětem 

práce. Ke s. 15: smluvní odpovědnost leteckého dopravce za škodu byla vždy hodnocena jako 

odpovědnost za presumované zavinění (napsala jsem o tom knihu), autorovo hodnocení, které 

neuvádí žádné zdroje ani argumenty pro své stanovisko, že jde o odpovědnost objektivní, mne 

překvapuje; autor měl svůj názor náležitě odůvodnit. Navazující partie o právech cestujících na 

základě Montrealské úmluvy je již mnohem kvalitnější, zabývá se řadou rozhodnutí, která 

komentuje a v tomto směru je velmi přínosná. Druhá kapitola se zaměřuje se na nařízení č. 

261/2004 a judikaturu SDEU, i tato kapitola má výbornou úroveň, je psána se znalostí věci, 

autor promítá do komentářů i své osobní praktické zkušenosti.  Třetí kapitola se kriticky zamýšlí 

nad připravovanou reformou nařízení č. 261/2004, které navazuje na některé autorem 

kritizované judikáty SDEU. Zajímavá je zde především partie o paušalizované náhradě škody 

ve srovnání s Montrealskou úmluvou.  

V Závěru diplomant shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěl. Podle jeho názoru by bylo 

vhodnější vypracovat zcela nový návrh předmětného nařízení. Souhlasím, že je potřebné, aby 

byl návrh diskutován všemi zainteresovanými aktéry mezinárodní letecké přepravy, nejen 

zástupci spotřebitelů, kteří požívají v rámci EU mimořádné ochrany. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V partiích, kde autor komentuje jednotlivá ustanovení o právech cestujících 

v Montrealské úmluvě i v nařízení 261/2004, je práce velmi kvalitní, čtivá, dynamická. To 

bohužel neplatí o teoretické části první kapitoly, která je spíše povrchní a dost „nahozená“. 

K práci mám jen drobné formální připomínky, zejména gramatické, jsou tam občas i hrubé 

chyby (shoda).  Dotazy k ústní obhajobě jsem vyjádřila průběžně v textu.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě.  

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci přes naznačené připomínky hodnotím s ohledem na její originalitu a přínosnost 

známkou výborně, bude ještě záležet na ústní obhajobě. 

V Praze dne 25.6.2019 

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


