
 

 

 

Vyjádření pověřeného akademického pracovníka (PAP) 

k rigorózní práci Mgr. Matěje Bendy  

„Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle 

evropského a mezinárodního práva soukromého"   
 

 

  Autor se v rigorózní práci zaměřil na vysoce aktuální téma odpovědnosti leteckého 

dopravce při přepravě cestujících, se zvláštním zřetelem k judikatuře Soudního dvora EU. 

Práce v jistém směru navazuje na jeho původní práci diplomovou, kterou však prohlubuje, 

rozšiřuje a doplňuje o nové informace a novou judikaturu.  

 

Práce je logicky strukturovaná. Sestává z šesti kapitol, dále podrobně vnitřně 

rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje Závěr. Nejprve se v první kapitole 

dotýká historie a významu mezinárodní letecké dopravy. Druhá kapitola se zabývá právní 

úpravou letecké dopravy, a to jak prameny mezinárodního původu a evropským právem, tak 

českým vnitrostátním právem. Třetí kapitola blíže uvádí nejvýznamnější prameny evropského 

a mezinárodního práva, upravující mezinárodní leteckou přepravu cestujících a jejich 

zavazadel. Čtvrtá kapitola analyzuje práva cestujících ve světle evropského práva. Pátá 

kapitola se přímo zaměřuje na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a 

Soudního dvora EU. Šestá kapitola hodnotí povědomí cestujících o právech z mezinárodní 

letecké přepravy na základě výzkumu, který autor provedl. Práce ústí v Závěr, v němž autor 

shrnuje poznatky, k nimž v práci dospěl.  

 

Při ústní obhajobě by autor měl blíže zodpovědět, jak by řešil praktický případ, který 

se mi osobně přihodil v letošním listopadu.  Přepravovala jsem se z Innsbrucku přes Frankfurt 

do Prahy, let z Innsbrucku do Frankfurtu byl z důvodu mlhy nad Alpami zrušen, což mi 

oznámili na letišti až asi dvě hodiny po plánovaném odletu, později mně byl nabídnut let před 

Vídeň, který jsem akceptovala. Let Innsbruck – Praha měl celkem 4 hod. 50 minut zpoždění, 

počítáno do momentu přistání letadla v Praze, dveře letadla se na pražském letišti otevřely až 

cca za dalších 10 minut. Dostala jsem pouze voucher ve výši 11 EUR na občerstvení, nic 



 2 

jiného jsem ani nepožadovala z obavy, že nejsou naplněny podmínky pro odškodnění. Jaký je 

názor autora? 

 

Druhý dotaz se týká nového leteckého přepravního řádu, který, jak autor uvádí, patrně 

nebude vůbec připravován, přestože jeho existenci předpokládá občanský zákoník, který starý 

LPŘ zrušil. Jaký je názor autora: je vůbec LPŘ potřebný (ke s. 25-26, § 2578 OZ)? 

  

Rigorózní práci hodnotím velmi pozitivně, je originální, velmi užitečná pro praxi, 

autor by měl publikovat alespoň judikaturu SDEU. Při ústní obhajobě by se autor měl vyjádřit 

k výše naznačeným otázkám. 

 

Zamýšlený záměr rigorózní práce byl splněn. 

 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a 

úspěšném vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Matějovi Bendovi přiznán akademický titul 

JUDr.  

 

 

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

        PAP 

V Praze dne 29.12.2017 


