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I. Aktuálnost a náročnost tématu 
 
V dnešním globalizovaném světě význam a rozsah mezinárodní přepravy zboží stále roste a 
právní regulace tohoto odvětví je tak tématem stále aktuálním a důležitým. Autor si ke své 
rozsáhlé komparativní analýze vybral jeden z nejdůležitějších (ne-li ten úplně nejdůležitější) 
institutů v této oblasti, a to odpovědnost dopravce. Nepochybně se jedná o téma velmi náročné, 
zvláště v této komparativní podobě, kdy je třeba srovnávat a právně hodnotit úpravy z různých 
oblastí mezinárodní přepravy při zkoumání zahraniční literatury i judikatury. Autor se však 
svého úkolu zhostil výborně. 
  
II. Kritéria hodnocení práce 
 
Autor si dal za cíl pojmout svou práci jako „všeobecný úvod do problematiky odpovědnosti 
dopravce v jednotlivých druzích mezinárodní přepravy“ (s. 1). Nutno podotknout, že tento svůj 
cíl významně překročil, když dokázal jít do mnohem větší hloubky a nabídl rozsáhlou a dobře 
zpracovanou komparativní analýzu této materie.   
 
Autor ve své práci správně postupuje od obecného ke konkrétnímu a nejdříve vymezuje 
základní terminologii, charakteristiku právních vztahů a smluvní typy v mezinárodní přepravě. 
Dále se zabývá obecnými otázkami odpovědnosti dopravce, včetně užitečného exkurzu do 
české vnitrostátní úpravy (která se ovšem může uplatnit i na mezinárodní přepravu v rozsahu, 
v jakém se na danou otázku použije české právo jako právo rozhodné). Následně se autor věnuje 
problematice odpovědnosti dopravce, jejímu rozsahu a povaze (liberační důvody, 
odpovědnostní limity atd.) v rámci jednotlivých hlavních druhů přepravy zboží, kdy jako 
základní analytický zdroj a komparativní měřítko mu slouží oblast mezinárodní silniční 
nákladní přepravy, aby následně tyto otázky postupně zkoumal také v rámci regulace 
mezinárodní přepravy železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní. Autor kombinuje 
několik metod práce, nicméně zcela dominantní roli a dá se říci i chloubou této práce je metoda 
komparativní. Oceňuji zejména poctivost a pečlivost, s jakou autor důsledně srovnává 
jednotlivé úpravy z různých oblastí přepravy a vyvozuje z toho přesvědčivé závěry o 
podobnostech i odlišnostech jednotlivých přístupů.  
 
Práce je přehledně členěna do úvodu, sedmi věcných kapitol a závěru, celkem na 196(!) 
stranách textu. Názvy kapitol jsou výstižné, řazení i struktura textu jsou také vhodně zvoleny. 
Z mého pohledu by bylo nicméně užitečné, pokud by na konci každé věcné kapitoly bylo 
alespoň stručné shrnutí učiněných závěrů. 
 
Práce je zpracována na velmi dobré stylistické úrovni, jazyk je odborně na výši a je evidentní, 
že autor se již pohybuje v právní praxi a umí s právním jazykem a terminologií správně 
nakládat. Identifikoval jsem jen sporé gramatické nedostatky (např. „jež“ místo „jenž“ na s. 
117) a některé anglicismy (např. „konsekventní“ škoda na s. 168).  
 



Autor vychází z českých i zahraničních pramenů a judikatury (chvályhodná je jeho orientace v 
judikatuře zejména německých soudů), počet citovaných pramenů je na úrovni snad až 
převyšující rigorózní práci, byť se zdá, že ne všechny prameny (zejména ty české) uváděné v 
seznamu literatury autor konkrétně cituje i v textu, ale akceptuji, že některé publikace mu mohly 
být pouze zdrojem pro potvrzení, že téma zpracoval cele a úplně. Poznámkový aparát je bohatý 
a je zpracován v souladu s citačními standardy. 
 
III. Případná další vyjádření k práci 
 
Nad rámec výše uvedeného nemám další věcná vyjádření k této práci, vyjma obecného 
hodnocení, že práce by podle mého názoru svým rozsahem a kvalitou bez problémů obstála i 
jako práce disertační. 
 
IV. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
S výjimkou drobností výše uvedených, nemám k práci další výhrady či připomínky.  
 
V rámci obhajoby uvítám autorův názor na to, co je podle něj důvodem daleko přísnější 
odpovědnosti leteckého dopravce za přepravu nákladu, než je tomu u dopravce železničního či 
silničního (s. 123). Je to odůvodnitelné, vyplývá to ze specifik mezinárodní letecké přepravy, 
nebo je to spíše anomálie? Je to případně kompenzováno skutečností, že se letečtí dopravci 
mohou naopak dovolat limitů odpovědnosti dokonce i při hrubé nedbalosti či úmyslné škodě? 
 
V. Doporučení práce k obhajobě 
 
Posuzovaná práce je na výborné úrovni, proto ji bez váhání doporučuji k ústní obhajobě a 
navrhuji, aby po jejím úspěšném zvládnutí a vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Janu 
Pravdovi přiznán akademický titul JUDr. 
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