
RESUMÉ 

Tématem této diplomové práce je „Kupní smlouva v mezinárodním obchodním 

styku.“ Mezinárodní obchod se v současné době rozvíjí na vysoké úrovni, což dokládá 

skutečnost, že hodnota mezinárodního obchodu v České republice neustále roste. Důvod, proč 

jsem si zvolila toto téma, se odvíjí od skutečnosti, že mezinárodní kupní smlouva je 

považována za jeden z nejvýznamnějších smluvních typů v oblasti mezinárodního obchodu, a 

proto jsem se rozhodla rozšířit si své znalosti na tomto poli.  

Diplomová práce se věnuje mezinárodní kupní smlouvě v souvislosti s historickým vývojem 

pojmu mezinárodní kupní smlouvy, její definicí, právní úpravou a unifikačními snahami ve 

vztahu k právní úpravě mezinárodní kupní smlouvy. Diplomová práce se člení na tři kapitoly. 

První kapitola se věnuje pojmu mezinárodní kupní smlouvy. Obsahuje základní 

charakteristiku kupní smlouvy v českém právním řádu, charakteristiku pojmu mezinárodní 

obchodní styk a nejobsáhlejší část této kapitoly je věnována historickému vývoji mezinárodní 

kupní smlouvy a Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakožto základní 

úpravě ve vztahu k mezinárodní kupní smlouvě. Druhá kapitola se věnuje metodám úpravy 

vztahů s mezinárodním prvkem. Hlavní část této kapitoly se vztahuje k unifikaci 

hmotněprávních norem na poli mezinárodní kupní smlouvy, s důrazem na nejvýznamnější 

úmluvy, tj. Úmluvu OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží a Úmluvu OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakožto univerzální unifikace, a dále Všeobecné 

dodací podmínky RVHP, jakožto regionální unifikace. Druhá část této kapitoly se vztahuje 

k unifikaci kolizní úpravy kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku, s důrazem na 

Římskou úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a Nařízení o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Poslední kapitola analyzuje prameny 

právní regulace kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku, tj. zejména typové 

kontrakty, INCOTERMS a zásady mezinárodních obchodních smluv. 

Čtenář je tak seznámen s komplexní úpravou kupní smlouvy v mezinárodním obchodním 

styku, zahrnující historický vývoj mezinárodní kupní smlouvy a její prameny. 

 


