
Posudek vedoucího diplomové práce – Elektronizace konosamentu a dalších 

přepravních dokumentů vmezinárodní námořní přepravě 

 

Tématem předložené diplomové práce je Elektronizace konosamentu a dalších přepravních 

dokumentů v mezinárodní námořní přepravě.  

Kolegyně Sára Kubiszová se ve své práci, která má rozsah 52 stran a uzavřena byla dne 28.11. 

2018, zabývá otázkami mezinárodní námořní přepravy, a to především z pohledu 

elektronizace přepravních dokumentů používaných v mezinárodní námořní přepravě.  

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v oblasti mezinárodní námořní přepravy často 

používány přepravní dokumenty v elektronické podobě, lze určitě konstatovat, že autorka si 

vybrala téma velice aktuální, které má svůj význam v rovině akademické i praktické a v české 

literatuře ještě nebylo v této podobě dostatečně zpracováno.  

Autorka práci rozdělila do dvou celků.  

V první části se autorka zabývá obecně otázkami spojenými s konosamentem jakožto 

přepravním dokumentem. Nejprve jej charakterizuje v rámci ostatních přepravních 

dokumentů (str. 2 a násl.). Následně jej pak popisuje z pohledu norem mezinárodního původu 

jako jsou například Haagsko-Visbyjská pravidla o konosamentech či Hamburská pravidla a 

z pohledu norem evropského práva – Římská úmluva, Řím I a Řím II. V této části se autorka 

věnuje i vnitrostátnímu právnímu řádu, a to zejména právní úpravě v zákoně o mezinárodním 

právu soukromém (str. 19 a násl.). 

Ve druhé části své diplomové práce se pak autorka zabývá otázkou elektronizace přepravních 

dokumentů. Nejprve se zamýšlí nad důvody elektronizace a nevýhodami listinných cenných 

papírů, kdy je poznat, že autorka této problematice skutečně rozumí. Důležité je pak zde 

pojednání o elektronizaci z poslední doby, kdy autorka zmiňuje například Vzorový zákon 

UNICTRAL z roku 2017 či technologie blockchain. V této části pak považuji za stěžejní 

autorčino zamyšlení se nad českým právním řádem a možností elektronizace cenných papírů 

dle platné právní úpravy.  

 Při zpracování práce prokázala autorka dostatek teoretických znalostí, a to jak v oblasti 

mezinárodního práva soukromého, právní úpravy mezinárodní přepravy i otázek cenných 

papírů. 

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. Pouze se 

domnívám, že autorka mohla čerpat také z německy psané literatury. 



V rámci obhajoby své diplomové práce by autorka měla vyjádřit stručně svůj názor na otázku, 

které se dotkla i ve své práci a sice: jak by byl dle jejího názoru kvalifikován v rámci českého 

právního řádu cenný papír v elektronické podobě emitovaný dle zahraničního práva.   

Dále by autorka měla zmínit, zda se v zahraničí objevují v elektronické podobě i jiné cenné 

papíry než ty v oblasti přepravy.   

 

 

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

výborně. 

 

V Praze dne 11.12.2018 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

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

 

 

 

 

 

 


