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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Odpovědnost v mezinárodní námořní 

přepravě“  a  ve  své  práci  se  věnuje  především přímé  úpravě  obsažené  v mnohostranných 

mezinárodních  smlouvách  (Haagská  pravidla  o  konosamentech  z roku  1924  revidovaná 

Bruselským protokolem z roku 1968, Hamburská pravidla o konosamentech z roku 1978 a 

Rotterdamská  pravidla  z roku 2008).  V diplomové  práci  se  věnuje  stručně  i  české  právní 

úpravě  přepravních  smluv a kolizní  úpravě  přepravní  smlouvy v zákoně o mezinárodním 

právu soukromém a procesním (zák. č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), Římské 

úmluvě z roku 1980 a Nařízení Řím I. V oblasti práva mezinárodního obchodu se jedná o 

téma  stále  aktuální.  Aktuálnost  tématu  dokládají  četné  spory,  které  vznikají  při  vzniku 

odpovědnosti za škodu v mezinárodní námořní přepravě. Význam tématu je dán i problémy, 

které vznikají při interpretaci a aplikaci shora uvedených mezinárodních smluv.

2. Náročnost tématu:

Téma diplomové práce „Odpovědnost v mezinárodní námořní přepravě“ lze považovat 

za průměrně náročné s ohledem k dostupnosti velkého množství relevantní odborné literatury 

a judikatury, kterou diplomantka ve své práci analyzuje. Pozitivně hodnotím reprezentativní 

přehled zahraniční judikatury, na kterou diplomantka ve své práci průběžně odkazuje (resp. ji 

cituje). 

Diplomantka  prokázala  ve  své  diplomové  práci  dostatečné  teoretické  znalosti.  Ze 

získaných poznatků vyvozuje vlastní závěry.



Z hlediska použitých metod si diplomantka zvolila právně-analytický, právně-popisný 

a právně-komparativní přístup. 

Vstupní  údaje,  které  měla  diplomantka  k dispozici,  zpracovala  uspokojivým 

způsobem. Vycházela přitom jak z domácí, tak zahraniční odborné literatury. 

3. Hodnocení práce:

Předložená diplomová práce je logicky strukturována. Diplomantka v první kapitole 

vymezuje  pojem  mezinárodní  přepravy,  její  formy  a  průběh.  Následuje  kapitola  druhá 

zaměřená na kolizní a věcnou úpravu mezinárodních přepravních smluv. Třetí až pátá kapitola 

jsou  věnovány analýze  odpovědnosti  upravené v  Haagských  pravidlech  o  konosamentech 

z roku  1924  revidovaných  Bruselským  protokolem  z roku  1968  (kapitola  třetí),  v 

Hamburských pravidlech o konosamentech z roku 1978 (kapitola čtvrtá) a v Rotterdamských 

pravidlech z roku 2008 (kapitola pátá).  

Ve  vztahu  k práci  s odbornou  literaturou,  nemám  zásadních  připomínek.  Má 

připomínka se týká jen uvádění statistických dat. Na s. 1 je uvedena v pozn. č. 1 jako zdroj 

statistiky  wikipedia.  Na  internetové  stránce  wikipedie  je  však  odkazováno  jako  na  zdroj 

statistiky na publikaci C. E. Ebelinga, a není tedy citováno přímo ze zdroje. Na s. 5 měl být 

také  statisticky  doložen  závěr,  který  se  týká  nižšího  rizika  poškození  zboží  při  námořní 

přepravě. Diplomantka, jak bylo uvedeno výše, vycházela z aktuální tuzemské i zahraniční 

literatury. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Zřejmě nedopatřením se nachází v diplomové práci dvojí číslování stran (druhá strana obsahu 

má číslo strany „5“). K práci s použitou literaturou včetně odkazů v poznámkách pod čarou 

nemám připomínek. Jazyková a stylistická úprava přeložené diplomové práce je uspokojivá. 

Gramatické  chyby  se  v práci  vyskytují  výjimečně  (na  s.  11 odst.  4  a  na  s.  13  v odst.  2) 

Diplomantka projevila dostatečné teoretické znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční 

odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Ke s. 3 pozn. č. 6 uvádím, že publikace N. Rozehnalové má již 3. vydání z roku 2010.

Na s. 7 v odst. 2 věta třetí postrádá logický základ. Věta formulovaná diplomantkou 

budí dojem, že pouhé zaslání konosamentů vede k vydání zboží, kterého se týkají. Prodávající 

zasílá kupujícímu konosamenty v časovém předstihu, aby je mohl předložit k vydání zboží. 

Na s. 10 v odst. 1 diplomantka hovoří o nejednotné soudní interpretaci úmluv a jejich 

chybějících  součástí.  Domnívám  se,  že  není  možné,  aby  soudy  interpretovaly  chybějící 

součást mezinárodní úmluvy. Soudy mohou řešit otázky smlouvou neupravené, např. podle 

obchodních zvyklostí, vnitrostátní právní úpravy, nebo zásad, na kterých spočívá mezinárodní 

smlouva. 

Na  s.  19  diplomantka  používá  terminologii,  kterou  v předchozích  pasážích  práce 

nezavedla (např. přepravce, dopravce atd.). Ačkoliv se jedná o obecně vžitou terminologii, 

mohla  být  vymezena  aspoň  v poznámkách  pod  čarou.  Význam  jednotlivých  termínů  lze 

dovodit jen ze s. 7 až 10 diplomové práce.

Na s. 21 v odst. 3 by si zasloužila vysvětlení předposlední věta odkazující na případ 

uvedený v pozn. č. 59. Je třeba této větě rozumět tak, že cestující nemůže uplatnit nárok na 

náhradu škody vůči dopravci (úspěšně či neúspěšně), pokud chce úspěšně uplatnit svůj nárok 

vůči členům posádky lodi?

Na  s.  22  v odst.  3  chybí  uvedení  měn,  které  tvoří  jednotku  SDR (zvláštní  práva 

čerpání).

Na s. 23 v odst. 2  (popř. na s. 24 v odst. 2) by mělo být uvedeno, zda je podmínkou 

plavbyschopnosti/mořeschopnosti pojištění lodi. 

Na s.  25 v odst.  5 diplomantka hovoří o obecné odpovědnosti,  aniž  ji  dříve přímo 

definovala.

Ke s. 28 odst. 2 upřesňuji, že dopravce se své odpovědnosti může zprostit a nikoliv 

vzdát.

Na s. 44 v odst. 2 chybí označení čínského zákona a pravidel skandinávských zemí 

upravujících mezinárodní námořní přepravu (resp. otázku odpovědnosti v této oblasti).

Na s.  57 chybí  přesný počet  států,  které  jsou smluvní  stranou Haagských pravidel 

z roku 1924.

   Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měla  diplomantka  vyjádřit  k výhradám 

uvedeným výše. Diplomantka by měla dále charakterizovat rozdíly v přechodu rizika ztráty a 
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poškození zboží podle doložek INCOTERMS 2010 určených pro námořní přepravu (FAS, 

FOB, CFR  a CIF).

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 11. 5. 2012                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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