
 

Vyjádření pověřeného akademického pracovníka (PAP) 

k rigorózní práci Mgr. Jana Pravdy 

„Komparace odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží"   
 

 

  Autor se v rigorózní práci zabývá klasickým, ale stále aktuálním tématem odpovědnosti 

dopravce v mezinárodní přepravě zboží, a to ve srovnávacím pohledu. Téma je pojato 

komplexně, se zvláštním zaměřením na obecné otázky odpovědnosti dopravce, specifické 

právní úpravy, vymezení odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, rozsah odpovědnosti 

a překročení limitů náhrady škody, a to v jednotlivých druzích přepravy, které jsou vzájemně 

srovnány v závěru práce.  

 

 Práce je kvalitní, přínosná, kulturně napsaná, se znalostí nejen teorie, ale i praxe, ve 

které se autor od ukončení studia na PFUK pohybuje a kterou výborně ovládá. To se projevuje 

i v ilustrativních příkladech k jednotlivým tvrzením autora, citaci nejen české i zahraniční 

literatury, ale i judikatury, zejména českých a německých soudů  

 

Práce je vhodně rozvržena a systematicky uspořádána. Sestává ze sedmi kapitol, dále 

vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje Závěr. Autor se předně 

vyslovuje k celé problematice obecně, k základní terminologii, charakteristice právních vztahů 

v mezinárodní přepravě zboží a k základním smluvním typům, které jsou v přepravě využívány. 

Dále se poměrně podrobně věnuje samotnému pojmu odpovědnost dopravce, a to včetně 

exkursu do českého vnitrostátního práva.  Pak již následují rozbory v jednotlivých druzích 

přepravy – počínaje silniční přepravou jakožto nejdůležitější z hlediska ČR, dále jsou podrobně 

uváděny železniční přeprava, letecká přeprava, námořní přeprava a vnitrozemská vodní 

přeprava. Práce ústí v obsáhlejší Závěr, který shrnuje poznatky z předchozí analýzy a ty 

vzájemně srovnává.  

 

Při ústní obhajobě by se autor měl vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. V úvodní partii jsou zvlášť uváděny multimodální, intermodální a kombinovaná 

přeprava (ke s. 6 n.) Myslím, že praxe takto přísně nerozlišuje a ráda bych znala 

stanovisko autora. Má toto rozlišování nějakou praktickou relevanci? 



 2 

2. Ke s. 93 n. – zajímá mne, jak autor hodnotí současný význam Dohody SMGS a 

organizace OSŽD –v praxi mezinárodní železniční přepravy to dříve byly významné 

pojmy, jak je tomu dnes? 

 

Práce je na výborné úrovni, zcela splňuje požadavky na rigorózní práci, domnívám se, 

že má dokonce vyšší úroveň než řada prací disertačních. Je zcela aktuální, i když nemusím se 

všemi závěry autora souhlasit, to je ale v pořádku, názory je třeba odůvodnit, ale nemusejí být 

identické, naopak.  Zamýšlený záměr rigorózní práce byl splněn. 

 

Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a úspěšném 

vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Janu Pravdovi přiznán akademický titul JUDr.  

 

 

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

        PAP 

V Praze dne 17.8.2020 


