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„Mezinárodní kupní smlouva“

     Diplomová práce se zabývá tématem, které má stále pro právní úpravu kupní smlouvy 
v mezinárodním obchodním styku a pro rozhodovací praxi význam.

     Struktura diplomové práce je vhodně zvolena. Po úvodním výkladu vysvětlujícím základní 
pojmy  následuje  výklad  o  způsobech  úpravy  vztahů  z mezinárodní  kupní  smlouvy,  tj.  o 
úpravě  přímé a kolizní.  Dále  je  prováděn rozbor  úpravy v zákoně o mezinárodním právu 
soukromém a procesním s přihlédnutím i k nové zákonné úpravě, v Římské úmluvě o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, která byla nahrazena nařízením Řím I. Závěrečná 
část práce je věnována úpravě ve Vídeňské úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží.

     Při způsobu zpracování se převážně vychází z popisu pozitivní právní úpravy a jejího 
hodnocení  a  komentování.  Využívá  se  přitom  poznatků  z poznámkového  aparátu,  pro 
diplomové  práce  v tomto  případě  mimořádně  rozsáhlého,  z použité  literatury  domácí  i 
zahraniční a na některých místech z judikatury. Autorka prokazuje jak dokonalou znalost a 
orientaci  v oblasti  tématu  práce,  tak  také  schopnost  vytěžit  získané  poznatky k vlastnímu 
samostatnému zpracování a vlastnímu hodnocení právní úpravy.

     K obsahu práce je možné připojit určité poznámky, které však nesnižují celkovou hodnotu 
práce. Tak na str. 3 bylo možné připomenout i obě haagské úmluvy z roku 1964 o jednotném 
zákoně o mezinárodní  kupní  smlouvě a jednotném zákoně o uzavírání mezinárodní kupní 
smlouvy. O obou se práce na dalších místech zmiňuje. Na str. 6 uváděné kvalifikační znaky 
kupní smlouvy bylo by možné u Vídeňské úmluvy vedle čl.  30 a 53 dovozovat i z čl.  14 
stanovícího náležitosti návrhu na uzavření smlouvy. Na str. 32 je zřejmě překlep v poslední 
větě: místo „před 1.7.2007“ má být správně „před 1.7.2006“. Pokud jde na str. 46 o otázku 
vztahu nařízení Řím I ke smlouvám, které upravují hmotněprávní normy, tedy i k Vídeňské 
úmluvě, o kterém se nařízení Řím I nezmiňuje, lze se zřejmě vedle argumentace na další str. 
47  opřít  i  o  obecnou  zásadu,  že  hmotněprávní  přímá  úprava  má  povahu úpravy zvláštní 
k úpravě kolizní jako úpravě obecné, a tak i zde se uplatní obecně přijímané pravidlo, že lex 
specialis derogat legi generali.

     V rámci obhajoby bylo by vhodné blíže vysvětlit úpravu uváděnou na str. 17 pro slovenský 
právní řád ohledně volby práva v tom smyslu, že ta je možná až poté, když kolizní norma 
odkázala strany na právní řád obsahující ustanovení o volbě práva. 

     Práce je plně způsobilá k obhajobě. Předběžně ji hodnotím stupněm „výborně“.
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