
 1 

Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Kristýna Zmatlíková 

Téma a rozsah práce: Odpovědnost prodávajícího za vady zboží v mezinárodním 

obchodním styku podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, celkem 108 

stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 19.11.2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomantka si zvolila poměrně úzké téma odpovědnosti prodávajícího za vady zboží 

podle Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), takto úzce pojaté téma 

vždy doporučuji, neboť umožňuje jít do větší hloubky zkoumání. Diplomantka předložila velmi 

kvalitní a aktuální práci, ve které se zaměřila mimo jiné i na některé otázky, které dosud nebyly 

v české literatuře řešeny.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma mezinárodní kupní smlouvy již bylo mnohokrát zpracováno, tak, jak je však 

pojala diplomantka, je poměrně dost náročné. Diplomantka pracuje s literaturou tuzemskou, a 

hlavně zahraniční a zejména s rozsáhlou judikaturou soudů řady států i rozhodčích soudů. Práce 

má vysokou úroveň, srovnatelnou s úrovní na západoevropských univerzitách. 

 

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 diplomantka představuje cíl své práce, jímž je popsat a analyzovat současnou 

úpravu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží obsaženou v CISG a zhodnotit, zda je pomocí 

judikatury zajištěna její jednotná interpretace a aplikace.  

První kapitola uvádí základní pojmy odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží. Na s. 6 

se zmiňuje o dodání ujednaného množství zboží a posuzování množstevních odchylek, kdy 

v některých odvětvích se odchylky tolerují a neposuzují jako vady zboží – k tomu by se měla 

podrobněji vyjádřit při ústní obhajobě. Zajímavá se dále otázka, zda do působnosti čl. 41 CISG 

spadá i problematika veřejnoprávních omezení, diplomantka uvádí různé názory (ke s. 14-15). 
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Jaký je názor diplomantky? Otázkou, kterou by diplomantka mohla podrobněji rozebrat, je 

hardship (změna podmínek) – ke s. 25-26. Jak se diplomantka dívá na možnost argumentovat 

tak, že hardship není v CISG přímo upravena, a lze proto na otázku hardship aplikovat Zásady 

UNIDROIT, které hardship upravují? Toto je jednou z ústředních otázek letošního Vis Mootu 

k CISG. Druhá kapitola podrobně analyzuje práva kupujícího z vadného plnění a přináší 

vymezení a rozbor podstatného porušení smlouvy, splnění povinností prodávajícím (opět 

zmíněna hardship), snížení ceny, odstoupení od smlouvy a náhrady škody. Třetí kapitola řeší 

uplatnění nároků kupujícím, a to reklamační proces a výjimky ze zániku práv kupujícího 

plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží.  Zde pouze poukazuji na určitou 

nepřesnost na s. 88, kde diplomantka uvádí, že podle čl. 44 CISG je náhrada škody redukována 

o ušlý zisk, jde o náhradu škody bez ušlého zisku, což nemusí být chápáno identicky. 

V Závěru diplomantka shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěla. Závěr je výborný, 

diplomantka hodnotí úpravu odpovědnosti za vady zboží v CISG jako komplexní, uvádí obecné 

zhodnocení, včetně obecných a specifických nároků. Zároveň upozorňuje na společné rysy a 

rozdíly ve srovnání CISG s českým občanským zákoníkem a s francouzským Code civil, což je 

rovněž velmi cenné. Konečně diplomantka uvádí i příklady mezer v úpravě CISG, které 

prozatím nebyly zcela překonány interpretací, opět je to velmi cenný závěr, který by bylo 

vhodné dále zpracovat. Možná pro další kvalifikační práci. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám jen drobné formální připomínky (např. nedostatečné terminologické 

rozlišení dopravce a přepravce; uváděn autor „Mitselis“ namísto správného „Mistelis“, passim); 

dotazy k ústní obhajobě jsem vyjádřila průběžně v textu.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 25.12.2018 

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


