
Mezinárodní kupní smlouva

Cílem předkládané diplomové práce bylo provedení rozboru pojmu „podstatné 

porušení“ mezinárodní kupní smlouvy, jehož definice je obsažena v článku 25 Úmluvy 

OSN o mezinárodní koupi zboží (dále označované jako „Vídeňská úmluva“). 

Práce  obsahuje  úvod,  závěr  a  čtyři  kapitoly,  z  nichž  každá  se  zabývá jiným 

aspektem mezinárodní kupní smlouvy a jejího porušení. 

První  kapitola  je  úvodní  a  definuje  nejprve  mezinárodní  kupní  smlouvu  a 

Vídeňskou úmluvu. Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První z nich popisuje 

charakteristické  znaky  mezinárodní  kupní  smlouvy.  Druhá  se  zabývá  historií  a 

charakteristikou Vídeňské úmluvy a také vysvětluje vztah mezi Vídeňskou úmluvou a 

Nařízením Řím I.

Druhá  kapitola  popisuje  tři  interpretační  zásady uvedené  v  článku  7  odst.  1 

Vídeňské úmluvy, tj. a) zásadu přihlédnutí k mezinárodní povaze Vídeňské úmluvy, b) 

zásadu podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy a c) zásadu zachování dobré víry 

v mezinárodním obchodu. Kapitola je tvořena třemi částmi. První z nich se zaměřuje na 

zásadu přihlédnutí  k  mezinárodní  povaze  Vídeňské  úmluvy.  Uvádí,  že  by měla  být 

Vídeňská úmluva vykládána autonomně, bez ohledu na vnitrostátní předpisy. Druhá část 

se zabývá zásadou podpory jednotnosti použití Vídeňské úmluvy, která stanoví, že by 

měly  soudy přihlížet  k  rozhodnutím  jiných  soudů.  Třetí  část  se  zabývá  poslední  a 

nekomplikovanější zásadou zachování dobré víry v mezinárodních obchodě.

Kapitola třetí je hlavní částí práce. V této kapitole vykládáme pojem „podstatné 

porušení“.  Definice  podstatného  porušení  sestává  ze  dvou  prvků.  Prvním z  nich  je 

podstatná  újma,  druhým je  předvídatelnost.  Pokud  jsou  splněny  všechny  podmínky 

podstatné újmy a předvídatelnosti, je porušení smlouvy podstatné. 

Kapitola  čtvrtá  se  zaměřuje  na  specifické  a  nejtypičtější  případy  porušení 

mezinárodní  kupní  smlouvy.  Každá  podkapitola  se  zabývá  jednou  typickou  situací 

porušení. Kapitola také obsahuje analýzu relevantních soudních rozhodnutí. 

Poslední částí naší práce je závěr. V této části hodnotíme celou práci. Uvádíme, 

že interpretace článku 25 Vídeňské úmluvy je obtížná, avšak pro subjekty mezinárodní 

kupní smlouvy je důležité,  aby jí správně porozuměly.  Hlavní část  závěru poskytuje 



několik doporučení smluvním stranám mezinárodní kupní smlouvy. V základě uvádí, že 

strany  by  měly  před  uzavřením  smlouvy  vyjednat  co  nejpřesnější  podmínky,  aby 

předešly možným budoucím sporům.


