
Posudek oponenta diplomové práce – Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké 

přepravy  

 

Tématem předložené diplomové práce je Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké 

přepravy. Kolegyně Tereza Odstrčilíková se ve své práci, která má rozsah 82 stran a jejíž 

rukopis byl uzavřen dne 30.3.2016, zabývá otázkami regulace mezinárodní letecké přepravy a 

to jak na úrovni vnitrostátní, mezinárodní (mezinárodní smlouvy), tak v rámci aktů 

komunitárního práva.  

Autorka si tedy vybrala 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.  

Autorka práci rozdělila do třech celků.  

V první části se autorka zabývá především obecně pojmem mezinárodní letecké dopravy, kdy 

definuje i pojem „leteckého práva“ (str. 6). Dále se v této části autorka zabývá i smluvní 

odpovědnosti v rámci letecké dopravy, kdy správně zmiňuje i otázku funkce odpovědnosti 

(str. 9). 

Ve druhé části se pak autorka věnuje samotné právní úpravě letecké dopravy, kterou člení na 

vnitrostátní, komunitární a mezinárodní. Správně zde zmiňuje i přepravní zvyklosti (str. 16). 

Následně se pak autorka věnuje podrobně právním pramenům na mezinárodní a komunitární 

úrovni. Z pramenů mezinárodních zmiňuje především Varšavský systém (str. 22) a 

Montrealskou úmluvu (str. 34). Autorka v této části správně pracuje s judikaturou, když 

zmiňuje rozhodnutí ohledně Montrealské úmluvy jakožto přímé normy (str. 41 a násl.). Dále 

autorka popisuje právní úpravu v relevantních aktech – nařízeních – komunitárního práva a 

popisuje důvody vzniku právní úpravy na komunitární úrovni (str. 46).  

 Ve třetí části se pak autorka věnuje jednotlivým nárokům, které cestujícím a jiným osobám 

v oblasti letecké dopravy vznikají. Jedná se zejména o smrt a zranění (str. 57), ztrátu či 

poškození zavazadla (str. 63) a zpoždění letu (str. 67). Autorka popisuje právní úpravu dle 

mezinárodních úmluv a komunitárních nařízení při popisu správně odkazuje na relevantní 

judikaturu.  

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

leteckého práva, mezinárodního práva soukromého ale i evropského práva. Lze ocenit 

autorčinu práci s judikaturou a provedený výklad právních předpisů. 

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 to, že autorka opomněla dát rozebíranou právní 

úpravu do kontextu mezinárodního práva soukromého.  

 

V rámci obhajoby diplomové práce by se autorka měla vyjádřit ke vztahu kolizních norem 

(možnosti jejich aplikace) vůči Montrealské úmluvě.  

 

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

výborně. 

 

V Praze dne 28.4.2016 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


