
Posudek vedoucího diplomové práce – Odpovědnost v     mezinárodní námořní přepravě  

Tématem  předložené  diplomové  práce  je  Odpovědnost  v mezinárodní  námořní  přepravě. 

Kolegyně Kristýna Vondráčková se ve své práci, která má rozsah 59 stran a odevzdána byla 

dne 13.4.2012,  zabývá otázkami  mezinárodní  námořní  přepravy a to  především z pohledu 

regulace v rámci mezinárodních smluv – přímých norem. 

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v oblasti mezinárodní námořní přepravy přijímány 

nové právní normy, lze určitě konstatovat, že autorka si vybrala téma velice aktuální, které má 

svůj význam v rovině akademické i praktické a v české literatuře ještě nebylo v této podobě 

dostatečně zpracováno. 

Autorka práci rozdělila do čtyř celků. 

V první části se autorka zabývá obecně otázkami smluv o mezinárodní námořní přepravě a 

dále  pak základními  metodami  právní  úpravy v oblasti  mezinárodního  práva  soukromého. 

Ocenit lze praktický příklad průběhu námořní přepravy (str. 8 diplomové práce). 

Ve druhé části se pak autorka věnuje Haagsko-Visbyjským pravidlům o konosamentech, kdy 

se  soustředí  především  na  otázky  odpovědnosti.  Zajímavé  je  například  pojednání  o 

odpovědnosti v případě odchýlení se z trasy, kdy autorka zmiňuje i známý případ Stag Line v. 

Foscolo Mango and Co (str. 26 diplomové práce).

Třetí  část  diplomové  práce  se  věnuje  Hamburským pravidlům.  Autorka  se opět  zaměřuje 

primárně na obecné otázky odpovědnosti a odpovědnosti ve zvláštních případech. Ocenit lze 

autorčinu  argumentaci  ohledně  jejího  názoru,  že  Hamburská  pravidla  dopravcům  příliš 

nevyhovují (str. 41 diplomové práce).

Ve čtvrté  části  své  diplomové  práce  se  autorka  zabývá  Rotterdamskými  pravidly  nebo-li 

Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo části po moři. Zabývá 

se zde důvody pro přijetí  Rotterdamských pravidel a popisuje, proč by měla tato pravidla 

nahradit roztříštěnou právní úpravu v této oblasti (str. 43 – 44 diplomové práce) a zaměřuje se 

na otázky jejich „pokrokovosti“ – např. elektronické přepravní dokumenty (str. 46 diplomové 

práce). Dále se autorka věnuje otázkám odpovědnosti.

 Při  zpracování  práce  prokázala  autorka  dostatek  teoretických  znalostí  a  to  jak  v oblasti 

mezinárodního práva soukromého, právní úpravy mezinárodní přepravy i otázek deliktního 

práva.

Co  se  týče  jazykové  a  stylistické  úrovně  a  úpravy  práce,  nemám  výhrad.  Taktéž  výběr 

literatury považuji za dostatečný.



Co  bych  práci  pouze  okrajově  vytknul,  je  dle  mého  názoru  nedostatečné  pojednání  o 

provázání právní úpravy mezinárodní námořní přepravy na komunitární právo. 

V rámci obhajoby své diplomové práce by autorka měla vyjádřit stručně svůj názor o vztahu 

Rotterdamských pravidel k nařízení Řím II.  

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně.

V Praze dne 13.5.2012
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