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Název diplomové práce: Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě 

Abstrakt 

Počet přepravených cestujících prostřednictvím letecké dopravy každoročně stoupá 

a úměrně s tím roste i počet nepravidelností, které mohou plány cestujících významně 

narušit. Je na místě, aby bylo o cestující v takových případech náležitě postaráno, popř. aby 

se na základě platných právních instrumentů domohli náhrady škody, která jim byla 

v důsledku nepravidelnosti způsobena. Prostřednictvím analýzy nejdůležitějších právních 

předpisů na úrovni mezinárodního práva soukromého a práva evropského si autor klade za 

cíl poukázat na části těchto předpisů, které představují v praxi aplikační problém, nejsou 

zcela jednoznačná, jejich výklad není rovněž jednotný, potažmo jsou ve vzájemném 

konfliktu a získané poznatky uplatnit v závěrečné části, kde autor navrhuje několik změn 

v pojetí základního nařízení na úrovni evropského práva, které upravuje práva cestujících. 

Pro dosažení uvedeného cíle autor využívá kromě odborné literatury a celé řady odborných 

článků také širokou škálu soudních rozhodnutí, zejména rozsudky Soudního dvora 

Evropské unie, a vlastní zkušenosti získané výkonem zaměstnání v letecké společnosti. 

V prvé části autor stručně vykládá historický kontext vývoje právní úpravy civilního 

letectví, kterou následně dává do kontextu mezinárodního práva soukromého. Stěžejní částí 

prvé kapitoly je rozbor příslušných ustanovení Montrealské úmluvy, která poskytují 

ochranu cestujícím v situacích spadající do oblasti její působnosti. Prostřednictvím 

rozhodnutí ex parte IATA a otázky slučitelnosti Montrealské úmluvy s Nařízením 

č. 261/2004 autor plynule přechází na výklad práv cestujících dle tohoto nařízení. Zejména 

v této části autor uplatňuje nabyté zkušenosti prací u leteckého dopravce, když na tuto 

problematiku nahlíží spíše optikou samotných dopravců. K systému vytvořeném 

Nařízením č. 261/2004 se tak autor staví vysoce kriticky a v poslední části diplomové práce 

představuje několik návrhů, které by měly přispět k nápravě zjevných nedostatků 

a skutečného vybalancování zájmů cestujících a leteckých dopravců. Jako nejvhodnější 

variantu řešení nastalé nerovnováhy vidí autor v přijetí zcela nového právního předpisu 

namísto pouhé úpravy stávajícího nařízení. 
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