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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je sice klasické, ale stále aktuální, zejména v  konfrontaci 

s novými jevy v oblasti mezinárodní kupní smlouvy. Cílem práce, jak diplomantka uvádí na s. 

3,  je  vymezit  věcný  a  časový  rozsah  aplikace  vybraných  obecně  závazných  předpisů 

regulujících  mezinárodní  kupní  smlouvu  a  vymezit  jejich  vzájemné  vztahy.  Je  škoda,  že 

diplomantka  se  nezabývala  novou úpravou obsaženou  v CESL (Common  European  Sales 

Law), který je z naznačeného hlediska velmi zajímavým příspěvkem do mozaiky relevantních 

právních instrumentů, i když prozatím pouze ve stadiu návrhu.

2. Náročnost tématu:

Téma již bylo zpracováno, nepatří tedy k těm nejnáročnějším, vyžaduje však práci se 

zahraniční literaturou a judikaturou, protože té české příliš mnoho není. Jinak rozbor kupní 

smlouvy, která obecně patří ke  smlouvám velmi rozmanitým, které někdy není jednoduché 

jednoznačně zařadit pod určitý smluvní typ, určitě náročný je sám o sobě.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze šesti částí, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje 

Závěr. První část se obecně věnuje pojmu mezinárodní kupní smlouvy.  Diplomantka uvádí 

mimo jiné definici mezinárodní kupní smlouvy obsaženou v Právnickém slovníku, který je 

postaven na pozitivním právu, a uvádí, že definice tam obsažená není přesná ani úplná (s. 6-

7), toto tvrzení by měla blíže vysvětlit  při ústní obhajobě své práce. Druhá kapitola uvádí 

způsoby úpravy vztahů z mezinárodní kupní smlouvy. Nerozumím tvrzení na s. 17: nechápu, 

proč by slovenský právní řád nepovažoval volbu práva za samostatnou metodu – nutno rovněž 

osvětlit ústně. Třetí kapitola se zabývá naším ZMPS – zde mám dotaz k rozhodnutí NS ČR, 

uváděnému na s. 23, proč by se neměla v plné šíři aplikovat Vídeňská úmluva. Čtvrtá kapitola 
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se  soustřeďuje  na  Římskou úmluvu  o právu rozhodném pro smluvní  závazkové  vztahy a 

obdobně pátá kapitola uvádí nařízení Řím I. Ke s. 39, pozn. č.  99 je nutno poznamenat, že 

tato úvaha je již překonána právě existencí CESL, CESL je úpravou, která by si skutečně 

zasloužila při pojednání o pramenech mezinárodní kupní smlouvy pozornost. Šestá kapitola se 

konečně dostává k Vídeňské úmluvě,  pouze stručně.  V této partii  by měla být zdůrazněna 

možnost  stran si  Vídeňskou úmluvu zvolit  i  tam,  kde jsou určité  matérie  vyloučeny z její 

věcné působnosti, to je velmi důležitá okolnost. Také postrádám zhodnocení nového vývoje 

ve věci odvolání české výhrady (ke s. 57), v odborných kruzích se o tom již delší dobu mluví. 

Oceňuji  partii  týkající  se  vymezení  kupní  smlouvy  v tzv.  smíšených  smlouvách,  kde 

diplomantka pracuje se zahraniční literaturou a judikaturou. Stručný Závěr pozitivně hodnotí 

sjednocenou kolizní  úpravu i  liberální  charakter  Vídeňské úmluvy,  s tímto  hodnocením je 

nutno souhlasit.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci  mám připomínky,  které  jsem uvedla  výše,  diplomantka  by  se  k nim měla 

podrobně vyjádřit při ústní obhajobě. Jsou možná poněkud náročnější než obvykle, ale pokud 

má diplomantka zájem na získání známky výborně, měla by těmto připomínkám věnovat svou 

pozornost.

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci  doporučuji  k ústní  obhajobě,  je  to  práce  kvalitní,  i  když  bych  uvítala  větší 

iniciativu  ve vztahu k zahraniční  literatuře  a  možná i  k současnému dění  kolem Vídeňské 

úmluvy, která se nutně bude konfrontovat jak s CESL, tak se snahami smluvních států o větší 

liberalizaci – odbourávání  výhrad a výjimek řady smluvních států.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci hodnotím předběžně známkou výborně až velmi dobře, bude velmi záležet na 

ústní obhajobě. 

V Praze dne 14.7.2012

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

   vedoucí diplomové práce
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