Abstrakt v českém jazyce
Smlouva o přepravě věci
Práce pojednává o smlouvě o přepravě věci. Jejím hlavním cílem je
provést právní analýzu této smlouvy a ukázat široký rozsah jejího
využití.

Dynamický

rozvoj

dopravy

a

stále

se

zvyšující

počet

přepravovaného zboží ukázal nutnost kvalitně zpracované právní úpravy.
Největší část práce se t ýká české právní úpravy smlouvy o přepravě věci,
avšak v práci je zohledněna i úprava mezinárodní.
Práce se skládá z celkem sedmi kapitol. První kapitola ukazuj e
historický vývoj dopravy jako takové, ale především vývoj právní úprav y
přepravních

smluv.

Zpracována

je

zde

i

úprava

bezprostředně

přecházející té, která je obsažena v novém občanském zákoníku. Druhá
kapitola je úvodem do aktuální problematiky přepravní ch smluv. Krom
toho tato kapitola obsahuje srovnání se smlouvou zasílatelskou, která
bývá někdy se smlouvou o přepravě věci zaměňována. Nejrozsáhlejší
třetí kapitola podrobně rozebírá českou právní českou právní smlouvy o
přepravě věci obsaženou v občanském zákoníku. Je členěna celkem do
osmi podkapitol. Jsou zde uvedeny podstatné obsahové náležitosti této
smlouvy. Blíže jsou vymezeny veškeré zásadní pojm y vztahující se k této
smlouvě. Velkou část této kapitol y tvoří popis práv a povinností
smluvních stran

a dále kapitola obsahuje odpovědnosti vznikající

odesílateli i dopravci. Závěrečná část kapitol y popisuje dokument y, které
se k přepravě zásilek vztahují. V následující kapitole jsou podán y
informace

o

dalších

právních

normách,

které

kromě

občanského

zákoníku, upravují podmínky provozování přepravních služeb. Kapitola
je členěna dle druhu přepravních prostředků. Jedna část se přímo věnuje
prováděcím právním předpisům – přepravním řádům. Kapitola pátá
popisuje mezinárodní právní úpravu smlouvy o přepravě věc i. Jsou zde
uvedeny

nejvýznamnější

mezinárodní

úmluvy,

kterými

je

Česká

republika vázána. Je zde rozebrána i situace, pokud přeprava probíhá

v mezinárodním měřítku, ale daný problém není mezinárodní smlouvou
řešen. Kapitola šestá popisuje úpravu smlouvy o přepravě věci ve
Spolkové republice Německo a provádí srovnání této úpravy s tou
českou. Poslední kapitola dokládá široké využití smluv, a to na základě
subjektů, které ji uzavírají.
Tato práce měla za úkol provést právní rozbor smlouvy o přepravě
věci. Domnívám se, že je daná problematika s drobnými výjimkami
v českém právním řádu kvalitně upravena, a to i ve srovnání s jinými
stát y. Tato práce ukázala, jak důležitou součástí právního řádu je úprava
přepravních smluv.

