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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka  si  vybrala  diplomovou  práci  na  téma  „Standardizované  formy 

uzavírání smluv v mezinárodním obchodě“ a zaměřila se především na obchodní podmínky 

používané v mezinárodních obchodních smlouvách. V oblasti práva mezinárodního obchodu 

je toto téma aktuální. Aktuálnost tématu dokládá nejednost aplikace a interpretace obchodních 

podmínek v případě sporu v jednotlivých právních řádech, které diplomantka analyzuje. 

2. Náročnost tématu:

Téma „Standardizované  formy  uzavírání  smluv  v  mezinárodním  obchodě“ 

považuji  za  poměrně  náročné  vzhledem  k nutnosti  prostudování  cizojazyčných  právních 

předpisů,  vzorových  obchodních  podmínek  a  judikatury,  jejichž  analýza  a  srovnání  tvoří 

základ předložené diplomové práce. 

Teoretické znalosti diplomantky, které prokázala ve své diplomové práci, považuji za 

dobré. 

Z hlediska  použitých  metod  si  diplomantka  vybrala  právně-analytický,  právně 

komparativní a právně-popisný přístup. 

Vstupní údaje, které měla diplomantka k dispozici, zpracovala uspokojivým způsobem 

a ve své práci vycházela jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury a judikatury. 

3. Hodnocení práce:

Cílem diplomové práce byl podle názvu diplomové práce výklad o standardizovaných 

formách  uzavírání  smluv  v  mezinárodním obchodu.  Z  tématu  práce  se  podává,  že  bude 

provedena  spíše  analýza  formulářových  smluv  používaných  v  mezinárodním  obchodu. 

Diplomantka se však primárně zaměřila na podrobné pojednání o obchodních podmínkách, 

což mělo být  uvedeno v podtitulu.  O standardizovaných formách uzavírání smluv obecně 

pojednává  především  kapitola  první.  Druhá  a  třetí  kapitola  jsou  zaměřeny  zejména  na 



všeobecné  obchodní  podmínky.  Cíle  diplomové  práce  bylo  shora  uvedeným  způsobem 

dosaženo.  

Diplomantka  svou  práci  rozdělila  do  tří  kapitol  (1.  Vývoj  standardizace  v 

mezinárodním obchodě, 2. Uzavírání smluv při použití standardizovaných forem a 3. Výklad 

a kontrola obsahu obchodních podmínek). Práce je přehledně strukturována a systematicky 

rozdělena. 

Ve  vztahu  k práci  s odbornou  literaturou  nemám  připomínek.  K vlastním  závěrům 

diplomantky  v předložené  diplomové  práci  konstatuji,  že  samostatně  hodnotí  jednotlivé 

právní  úpravy i  závěry obsažené v odborné  literatuře.  Pozitivně  hodnotím velmi  rozsáhlý 

poznámkový aparát. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce  je  logicky  uspořádána  z hlediska  členění  na  jednotlivé  kapitoly  a  podkapitoly. 

Z hlediska jazykového a gramatického mám k práci následující  připomínku. Diplomatka v 

některých poznámkách pod čarou nepoužívá české ekvivalenty pro cizí soudy (např. na s. 26 

pozn. č. 153 - 155). Takový překlad má pro čtenáře praktický význam, když v poznámce č. 

155 je uvedeno rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora, zatímco v pozn. č. 154 se 

jedná  pouze  o  rozhodnutí  odvolacího  soudu  v  Paříži.  V řadě  států  mají  nejvyšší  soudní 

instance pravomoc sjednocovat judikaturu, a proto je jejich rozhodnutí významnější oporou 

pro argumentaci diplomantky. Navíc nelze přeceňovat význam judikatury národního soudu 

vydané v jednom státě ve vztahu k soudnímu systému v jiném státu, byť se jedná o smluvní  

státy  Vídeňské  úmluvy z  roku  1980.  K práci  s  odkazy v poznámkách  pod  čarou  nemám 

připomínek. 

Diplomantka projevila velmi dobré teoretické znalosti získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Na s. 13 v pozn. č. 53 a 54 chybí čísla publikací Mezinárodní obchodní komory v 

Paříži.

Vzorová mezinárodní kupní smlouva Mezinárodní obchodní komory v Paříži se k datu 

9.7.2012 nenacházela na internetové stránce uvedené na s. 65 (srov. odkaz na s. 20 pozn. č. 

108).
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Na s. 41 odst. 4 není uvedeno, co se rozumí v daném případě „odpovídajícím právním 

řádem“. Jedná se o rozhodné právo?

Na s. 47 se používá v pozn. č. 283, 285 a 286 zkratka OJ (tj. Úřední věstník), která v 

seznamu zkratek na s. 72 chybí. 

Na  s.  50  v  odst.  2  není  čerpáno  přímo  ze  zdroje,  kterým  jsou  aktuální  texty 

portugalského a polského zákona a nikoliv publikace z roku 2009 uvedená v pozn. č. 298.

Na s. 53 se používá zkratka ABGB (tj. Všeobecný občanský zákoník) nezavedená v 

seznamu zkratek na s. 72.

Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše. Při obhajobě by měla dále zodpovědět následující otázky:

1)  Jaké  bude  postavení  obchodních  podmínek  po  vstupu  v  účinnost  nového  českého 

občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)?

2) Porovnejte definici vyšší moci ve Všeobecných podmínkách ke vzorové mezinárodní kupní 

smlouvě Mezinárodní obchodní komory v Paříži s pojetím tohoto institutu v novém českém 

občanském zákoníku. 

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně.

V Praze dne 9. července 2012                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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