Posudek oponenta diplomové práce – Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké
přepravy – Odpovědnost leteckého dopravce vůči cestujícím
Tématem předložené diplomové práce je Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké
přepravy - Odpovědnost leteckého dopravce vůči cestujícím.
Kolega Tomáš Ajgl se ve své práci, která má rozsah 73 stran a odevzdána byla dne 16.5.2012,
zabývá otázkami regulace mezinárodní letecké přepravy a to jak na úrovni mezinárodní
(mezinárodní smlouvy), tak v rámci aktů komunitárního práva.
Autor si tedy vybral téma velice aktuální, které je řešeno v oblasti akademické, ale má svůj
význam i v právnické praxi a v české literatuře ještě nebylo dostatečně zpracováno.
Autor práci rozdělil do třech celků.
V první části se autor zabývá vývojem právní úpravy ohledně regulace mezinárodní letecké
přepravy, kdy popisuje historickou genezi zásadních mezinárodních úmluv v této oblasti. Dále
se autor zabývá v této části otázkou odpovědnosti v soukromém právu a její aplikací v oblasti
letecké přepravy. Správně zde představuje odpovědnost v letecké přepravě jako specifický
druh odpovědnosti (str. 26 diplomové práce).
Ve druhé části se pak autor věnuje Montrealské úmluvě, kdy se zaměřuje především na otázku
odpovědnosti dle této úmluvy. Správně zde poukazuje na chybu českého překladu úmluvy
(str. 48 diplomové práce). Ocenit lze i zmínku o forum shopping, kterou autor učinil na str. 49
diplomové práce.
Ve třetí části se pak autor věnuje oblasti práva komunitárního. Zabývá se především úpravou
v tzv. nařízení 261 a režimem odpovědnosti dle tohoto nařízení. Autor se v této části své
diplomové práce zabývá i judikaturou Soudního dvora Evropské unie k tomuto nařízení (např.
str. 58). Ocenit lze i popis a následnou analýzu praktické zkušenosti autora s aplikací nařízení
(str. 62 diplomové práce). Autor se také zabývá vztahem Montrealské úmluvy a nařízení, kdy
se zaměřuje na judikaturu SD EU v této oblasti. Správně zde zmiňuje rozpor mezi článkem 6
nařízení a článkem 29 úmluvy (str. 68 diplomové práce).
Při zpracování své diplomové práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak
v oblasti mezinárodního práva soukromého, evropského práva tak i oblasti obecných otázek
práva deliktního.
Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. Taktéž výběr domácí
literatury považuji za dostatečný. Jsem však toho názoru, že autor měl čerpat i z německy
psané literatury.

V rámci obhajoby své diplomové práce by autor měl vyjádřit svůj názor ke vztahu
Montrealské úmluvy a nařízení Řím II.
Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň
výborně.
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