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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Martin Hovorka 

Téma a rozsah práce: Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží, celkem 103 

stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 13.6.2017 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomant si zvolil aktuální téma, námořní přeprava má v rámci světového obchodu 

značný význam, i když Česko jako vnitrozemský stát, jehož flotila se navíc poněkud ztratila, 

nevěnuje tomuto dopravnímu oboru příliš velkou pozornost. O to je práce cennější, diplomant   

neměl příliš na co navázat, práci jsem proto velice uvítala.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma je náročné, existuje sice omezená česká i bohatší zahraniční literatura, která se 

však ve značné míře odvíjí od použitelnosti mezinárodních instrumentů, které formálně 

nevážou žádný úctyhodný počet smluvních států. Další státy znění těchto instrumentů 

inkorporovaly do svých vnitrostátních úprav: na ty by se diplomant měl dále zaměřit, pokud 

hodlá ve své práci pokračovat, což mu vřele doporučuji.  

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze tří kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž 

následuje Závěr.  

V Úvodu diplomant především vysvětluje, že téma bylo po konzultaci se mnou zúženo 

na námořní přepravu, což je potřebné velmi přivítat, neboť regulace námořní přepravy tak 

mohla být analyzována do značných podrobností. Dále představuje cíl své práce, kdy se 

zaměřuje na rozbor s ohledem na příslušné mezinárodní úmluvy, jejich srovnání a 

zhodnocení, včetně společné havárie. Posledně uvedenou tématiku zvláště oceňuji, protože se 

o ní prakticky nepíše, přestože je významná a čas od času i praktická, nedávno jsem působila 

jako předsedkyně zkušební komise pro dispašéry (řada právníků tento pojem vůbec nezná).  
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 První kapitola uvádí teoretické základy, a to solidní rozbor pojmu odpovědnost a 

pojmu doprava a přeprava. V této partii by asi měla být i kolizní problematika – určování 

práva použitelného na smlouvy o mezinárodní přepravě zboží. K tomu by se měl diplomant 

vyjádřit pří ústní obhajobě, s poukazem na rozhodnutí SDEU (mám na mysli regulaci v 

Římské úmluvě a nařízení Řím I a zejména judikáty C-133/08 ICF a C-305/13 Haeger 

Schmidt). Druhá kapitola se podrobněji vyjadřuje k námořní přepravě, jejímu dělení, 

mezinárodním organizacím a právní úpravě, kde právě postrádám kolizní úpravu, to jde na 

mou hlavu, neboť jsem schvalovala osnovu práce. Třetí kapitola uvádí podrobně všechny 

relevantní instrumenty: Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla. Hamburská pravidla a 

Rotterdamská pravidla, stručně v rámci exkursu jsou zmíněna i Yorsko-Antwerpská pravidla 

týkající se společné havárie. Rozbor těchto instrumentů je kvalitní, zejména u 

Rotterdamských pravidel jde o nová ustanovení, která jsou zajímavá, i když jsem osobně dost 

skeptická, pokud jde o jejich perspektivu. Diplomant se nijak nevyjadřuje k relevanci právní 

úpravy námořní přepravy pro českou praxi, má nějaké poznatky?  

V Závěru diplomant shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěl. Cenné je kromě 

vlastního rozboru i srovnání všech mezinárodních instrumentů a jejich závěrečné zhodnocení. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Práce je velmi kvalitní, jen trochu diplomantovi vyčítám, že necituje mne jako 

původní autorku tam, kde jde o můj text doslovně převzatý jinými autory (např. vymezení 

přepravce na s. 8). K práci mám kromě výše uvedeného dotazu ohledně kolizní úpravy 

přepravní smlouvy a relevantní judikatury i dotaz ke s. 81, kde diplomant zmiňuje možnost 

rámcové novelizace některých dřívějších pravidel v námořní přepravě: jak si to představuje?  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci přes uvedené drobné připomínky plně doporučuji k ústní obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci předběžně hodnotím známkou výborně, práce je originální a bylo by vhodné se 

tématu dále věnovat. 

 

V Praze dne 4.7.2017 

 

                                                                             Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 


