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I. Aktuálnost tématu a náročnost tématu 

Diplomant zvolil pro svou diplomovou práci téma z oblasti mezinárodní letecké přepravy, konkrétně se 
zabývá unijní unifikací nároků cestujících v letecké dopravě v nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví 
společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letů. Analyzované nařízení se v praxi aplikuje poměrně často a 
k výkladu jeho ustanovení existuje bohatá judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“). 
Téma předkládané diplomové práce hodnotím jako stále aktuální, a to navzdory (nebo i díky) současné 
pandemické situaci, která celosvětový letecký provoz znatelně poznamenala. Téma předkládané práce 
nepovažuji za zvláště obtížné.  

 
II. Kritéria hodnocení práce 

Stěžejním cílem diplomové práce je dle autora analýza praktického fungování výše uvedeného nařízení 
č. 261/2004, nalezení odpovědi na otázku, zda je současná úprava v oblasti nároků cestujících v letecké 
přepravě dostatečná a zda nedochází k nejednotné aplikaci této úpravy. Jako další z cílů své práce 
diplomant uvádí zamyšlení se nad otázkou proporcionality mezi právy cestujících a povinnostmi 
leteckých dopravců. Diplomová práce má celkem 58 stran textu a je obsahově rozdělena do čtyř kapitol, 
úvodu a závěru. V Kapitole 1 se diplomant věnuje historickému vývoji právní úpravy v oblasti 
mezinárodní letecké přepravy a blíže analyzuje vzájemný vztah dvou základních pramenů – nařízení č. 
261/2004 a Montrealské úmluvy. V Kapitole 2 autor zaměřuje již pozornost na samotné nařízení č. 
261/2004 a kriticky analyzuje vybraná ustanovení. Velmi kladně hodnotím podkapitolu 2.8, ve které 
autor podrobuje kritice vybrané aspekty stávající úpravy a navrhuje řešení de lege ferenda. V Kapitole 
3 diplomant analyzuje způsoby, kterých mohou cestující při uplatňování svých nároků dle nařízení č. 
261/2004 využít. Závěrečná Kapitola 4 je věnována rozboru některých relevantních rozhodnutí SDEU.  

Text diplomové práce je logicky vystavěn a rozvržen do jednotlivých kapitol. Autor využívá zejména 
metodu deskriptivní a analytickou. Práce je zpracována rovněž na dobré stylistické úrovni, je psána 
srozumitelně. Bohužel ne vždy bez překlepů (např. str. 50 „…kdyby byla všechny přiměřená opatření 
přijata.“, str. 53 „Zásadní problém v praxi nastává situaci,..“). Autorovi lze vytknout určitá drobná 
formální pochybení či nepřesnosti, např. na str. 55 hovoří o Montrealské smlouvě, na str. 16 diplomant 
upozorňuje na čl. 5 odst. 4 nařízení č. 261/2004, jedná se však o čl. 3 odst. 4. Nedodržuje zcela důsledně 
zavedené zkratky (např. zkratku SDEU). 

Autor pro svou práci čerpal jak z české, tak ze zahraniční odborné literatury, poznámkový aparát 
považuji za dostatečný. Velmi pozitivně hodnotím práci autora s judikaturou SDEU, jejíž analýze je 
věnována závěrečná kapitola diplomové práce. Oceňuji prezentaci kritických názorů diplomanta, přesto 
se však nedomnívám, že formulace „nicméně je třeba v tomto ohledu poznamenat, že i soudci Nejvyššího 
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soudu jsou jen lidé“ na str. 55, kde se diplomant kriticky vyjadřuje k rozhodnutí Nejvyšší soudu, je zcela 
na místě. 

Diplomant prokazuje schopnost orientace ve zvolené problematice, vytyčený cíl práce se diplomantovi 
podařilo splnit, práci hodnotím jako vcelku zdařilou. 

 

III. Případná další vyjádření k práci  
IV. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Na str. 10 diplomant k vzájemnému vztahu Montrealské úmluvy a nařízení č. 261/2004 uvádí, že 
z důvodů procesní ekonomie se obvykle přistupuje k nárokování jak paušální náhrady za zpoždění, tak 
skutečně vzniklé škody společně. Diplomant by se mohl zamyslet nad tím, jak by to bylo s příslušností 
soudů, jestliže by se žalobce v žalobě domáhal jak paušální náhrady dle nařízení č. 261/2004 Sb., tak i 
individualizované náhrady další vzniklé škody dle Montrealské úmluvy.  

Na str. 52 a násl. se autor věnuje otázce přípustnosti mimořádného opravného prostředku v řízení, jehož 
předmětem jsou nároky na náhradu škody za zpoždění letu dle nařízení č. 261/2004. V této souvislosti 
poukazuje na nález Ústavního soudu II. ÚS 291/20, ve kterém Ústavní soud dospěl mj. k závěru, že 
v těchto řízeních jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, a to i v případě jejich postoupení na další 
subjekt. Diplomant by se mohl v této souvislosti zamyslet nad tím, zda by v obdobném případě byl 
postupník vázán ujednáním o výlučné mezinárodní příslušnosti soudů obsažené ve smlouvě o přepravě 
mezi cestujícím a leteckou společností ve prospěch soudů státu sídla leteckého dopravce.  

I. Doporučení práce k obhajobě 

Autor v práci prokázal schopnost samostatné práce a znalosti zvolené problematiky. Práci pokládám za 
způsobilou pro úspěšnou obhajobu. 

II. Navržený klasifikační stupeň 

Práce splňuje cíle, které si diplomant předsevzal, předběžně se kloním spíše ke klasifikačnímu stupni 
velmi dobře, konečné hodnocení bude záviset na průběhu samotné obhajoby. 

 

V Praze dne 20.12.2020 
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