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Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Robert Melkus

Téma a rozsah práce: Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě  zboží, celkem 66 

stran textu,  včetně literatury a resumé

Datum odevzdání práce: 10.4.2013

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je spíše tradiční, diplomant se soustředil na mezinárodní 

silniční přepravu zboží, čímž téma poměrně šťastně  specifikoval. Mezinárodní silniční 

přeprava je naším nejvýznamnějším druhem mezinárodní přepravy a vyžaduje stále velkou 

pozornost. Snad se dá zmínit jako opravdu „aktuální“ určité, byť jen velmi parciální srovnání 

současné české vnitrostátní úpravy  s úpravou v novém občanském zákoníku, i když právě 

v mezinárodní silniční přepravě bude národní úprava - s ohledem na vysoký stupeň 

mezinárodní unifikace - využívána spíše výjimečně. 

2. Náročnost tématu:

 Téma je obecně náročné, vyžaduje srovnání literatury k Úmluvě CMR a zejména 

příslušné judikatury soudů různých států. Diplomant si ovšem práci dost podstatně 

zjednodušil, používá prakticky pouze dvou českých komentářů a zahraniční judikáty přejímá 

z těchto komentářů, jinak uvádí i některá novější rozhodnutí našich soudů, to je samozřejmě 

pozitivní. Srovnání dosavadní a budoucí národní úpravy odpovědnosti dopravce je bohužel 

zcela popisné. Na práci je znát určitý spěch, ve kterém byla připravována, to je škoda.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je poměrně logicky rozvržena. Práce sestává z osmi kapitol, většinou 

dále podrobně vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem   a poslední Závěrem. V Úvodu 

diplomant představuje cíl své práce, jímž  je zaměření se především na mezinárodní silniční 

přepravu a rovněž na podpůrnou národní úpravu. Druhá kapitola uvádí definice základních 

pojmů v přepravě. Třetí kapitola stručně popisuje metody právní úpravy a prameny  práva 
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mezinárodní přepravy. Mezi prameny zcela postrádám alespoň poukaz na mezinárodní 

úmluvy v dalších druzích přepravy, které mají skutečně velký význam, vždyť unifikace v této 

oblasti dosáhla patrně největších úspěchů v celém mezinárodním obchodu (ke s. 10). 

Diplomant by se měl zamyslet  nad otázkou, jak bude praxe v budoucnu řešit obchodní 

zvyklosti v mezinárodním obchodě bez § 730 ObchZ, tento paragraf i celá hlava třetí části 

třetí byly  NOZ zrušeny bez náhrady – jak bude postupováno (ke s. 13)? Ke s. 12: jaká bude 

v budoucnu role silničního přepravního řádu?  Čtvrtá až šestá kapitola stručně uvádějí 

současnou a budoucí národní úpravu, diplomant se sice překvapivě rozepisuje o náložném 

listu, zcela však pomíjí nákladní list, resp. přepravní doklad, který  má v silniční přepravě na 

rozdíl od náložného listu relevanci (ke s. 22). Ke s. 33: diplomant by měl při ústní obhajobě 

blíže vysvětlit roli přepravních řádů (třetí odstavec). Konečně v sedmé kapitole se diplomant 

dostává k mezinárodní silniční přepravě a k Úmluvě CMR. Dotaz ke s. 42 – jaký  je význam 

elektronického nákladního listu v současné české praxi? Ne zcela srozumitelné je tvrzení 

diplomanta ve třetím odstavci na s. 45 – i to by měl blíže vysvětlit.  V Závěru diplomant 

uvádí, že perspektivně lze očekávat více tranzitujících vozů na našich cestách a v důsledku 

toho i navýšení právních sporů v této oblasti.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci mám otázky, které jsem vyjádřila průběžně v textu, diplomant by  se k nim měl 

vyslovit při ústní obhajobě své práce. Diplomant píše sice stručně, ale poměrně jasným 

jazykem, připomínky mám spíše k obsahu než k formě, i když i zde lze nalézt určité 

prohřešky (např. „pasivní legitimita“ na s. 39). Literatura je bohužel převážně pouze česká, 

což je v našem oboru, jemně řečeno, velmi vzácné.

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci  přes uvedené připomínky doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň

 Práci předběžně hodnotím známkou velmi dobře až dobře, bude záležet na ústní 

obhajobě.

V Praze dne 8.5.2013
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                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

          vedoucí diplomové práce


