
Posudek oponenta diplomové práce – Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě  

 

Tématem předložené diplomové práce je Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě. 

Kolega Patrik Chrást se ve své práci, která má rozsah 76 stran a jejíž rukopis byl uzavřen dne 

27.5.2019, zabývá otázkami regulace mezinárodní letecké přepravy cestujících, a to jak na 

úrovni mezinárodní (mezinárodní smlouvy), tak v rámci právních aktů evropského práva, 

přičemž se věnuje i judikatuře SD EU.  

Autor si tedy vybrala téma velice aktuální, které je řešeno v oblasti akademické, ale má svůj 

význam i v právnické praxi a v české literatuře ještě nebylo dostatečně zpracováno.  

Autor práci rozdělil do logických celků.  

V první části se autor zabývá především obecně právní regulací v oblasti civilního letectví, a 

to jak v historickém kontextu, tak i z pohledu mezinárodního práva soukromého. Dále se 

autor v této části věnuje otázce práv cestujících a odpovědnosti leteckého dopravce dle 

Montrealské úmluvy. Dále se autor v této části zabývá velmi důležitým rozhodnutím SD EU 

ohledně čl. 29 Montrealské úmluvy, známým jako ex parte LATA. 

Ve druhé části se pak autor věnuje zejména právní úpravě dle nařízení č. 261/2004 a 

relevantní rozhodovací praxi SD EU. Zajímavé je v této části pojednání o právech cestujících 

před přijetím nařízení č. 261/2004. 

Ve třetí části své diplomové práce se pak autor věnuje návrhu nařízení o změně nařízení č. 

261/2004. Za stěžejní lze považovat analýzu otázky paušalizované náhrady škody a toho, zda 

je tato koncepce i nadále udržitelná.  

Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí, a to jak v oblasti leteckého 

práva, mezinárodního práva soukromého ale i evropského práva.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  

Taktéž výběr literatury považuji za dostatečný, a to jak domácí, tak i zahraniční. Uvádím 

však, že autor mohl čerpat i z literatury německé.  

Co bych práci pouze okrajově vytknul, je to, že autor měl dané téma alespoň v ohledu 

soudního výkladu provázat na český právní řád.  

Autor by měl proto v rámci obhajoby své diplomové práce zmínit příklad rozhodnutí českých 

soudů, pokud jej dohledá, ohledně aplikace Montrealské úmluvy či nařízení č. 261/2004 

V rámci obhajoby diplomové práce by se autor měl také stručně vyjádřit ke vztahu kolizních 

norem (možnosti jejich aplikace) vůči Montrealské úmluvě.  

 



Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

 

V Praze dne 29.6.2019 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


