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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka si vybrala diplomovou práci na téma „Mezinárodní kupní smlouva“ a 

zaměřila se především na problematiku podstatného porušení mezinárodní kupní smlouvy ve 

smyslu ust. čl. 25 Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 

(dále jen „VÚ“). V oblasti práva mezinárodního obchodu je toto téma aktuální. Aktuálnost 

tématu dokládá nejednotnost  judikatury  smluvních států vztahující se k interpretaci a aplikaci 

VÚ. Současně význam tématu potvrzuje i bohatá odborná literatura, ve které se mimo jiné 

objevují úvahy o možné revizi VÚ.   

2. Náročnost tématu:

 Téma „Mezinárodní kupní smlouva“ považuji za průměrně náročné. K tématu existuje 

již bohatá literatura a judikatura, která se týká i ust. čl. 25 VÚ.

 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-deskriptivní přístup. 

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

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

považuji bohatý  poznámkový  aparát a rozsah prostudované judikatury. Silnou stránkou 

diplomové práce jsou vlastní názory diplomantky  a praktické příklady (s. 34 a násl.) týkající 

se zkoumané problematiky.

3. Hodnocení práce:
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 Cílem diplomové práce byl podle názvu diplomové práce výklad o mezinárodní kupní 

smlouvě v pojetí VÚ. Diplomantka se primárně zaměřila na podrobný  rozbor čl. 25 VÚ. 

Domnívám se, že diplomantka měla doplnit název diplomové práce o podtitul, v němž by 

akcentovala zaměření práce na podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy. Cíl diplomové 

práce, který si diplomatka vymezila na s. 7, byl shora uvedeným způsobem dosažen.  

 Diplomantka svou práci rozdělila v souladu s vymezením jejího cíle do čtyř kapitol (1. 

Mezinárodní kupní smlouva a její právní úprava ve Vídeňské úmluvě, 2. Obecné zásady 

výkladu Vídeňské úmluvy, 3. Podstatné porušení mezinárodní kupní smlouvy podle čl. 25 

Vídeňské úmluvy a 4. Porušení mezinárodní kupní smlouvy v typických případech). První tři 

kapitoly tvoří teoretickou část  a zbývající kapitola praktickou část diplomové práce. 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.

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. 

Připomínku mám ke s. 14, kde se nachází název kapitoly na konci strany. Z hlediska 

jazykového a gramatického mám k práci pouze následující připomínky: Diplomantka 

nerespektuje v celé práci shodu podmětu s přísudkem (na s. 12 odst. 2, 19 odst. 5, 20 odst. 2, 

29 odst. 3, 38 odst. 2, 39 odst. 3, 39 odst. 4, 43 odst. 4 a 54 odst. 2). Dále je třeba uvést, 

že v česky psané diplomové práci musí být přeložena cizojazyčná označení soudů. 

Diplomantka nepřeložila názvy cizích soudů z německého (s. 37 odst. 1, 38 odst. 3, 40 odst. 

2, 44 odst. 1, 45 odst. 2 a 3, 46 odst. 4, 47 odst. 2, 52 odst. 3, 56 odst. 1 a 58 odst. 5), 

francouzského (s. 38 odst. 2 a 44 odst. 4), španělského (s. 35 odst. 4 a 46 odst. 2), italského (s. 

39 odst. 4 a 57 odst. 2) a anglického jazyka (s. 43 odst. 4, 53 odst. 4 a 55 odst. 3), i když pro 

ně existují běžně používané české překlady. K práci s odkazy v poznámkách pod čarou 

nemám připomínek. Překlepy a nedostatky v interpunkci se v práci téměř nevyskytují 

(výjimku představuje s. 7 odst. 1, 12 odst. 2, 18 odst. 3, 20 odst. 1, 46 odst. 2 a 61 odst. 5).

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:
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Nejsou. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

 Na s. 6 v odst. 1 mělo být uvedeno, že obchodní kupní smlouvu definujeme jako 

směnu zboží za peníze. Diplomantka ve své definici peníze (nebo jejich ekvivalent) neuvádí. 

Úplnou definici používá až na s. 9.

 Na s. 7 v odst. 2 chybí v poslední větě slovo.

 Tvrzení na s. 15 v odst. 1, že Nařízení Řím I je kolizní normou, není správné. Nařízení 

Řím I obsahuje kolizní normy. 

Na s. 26 a 27 není jasné, co se rozumí „prvotním cílem“, když  „druhotný  cíl“ je 

odstoupení od smlouvy.

Na s. 30 není uvedeno, kdo zastává většinový názor. 

Na s. 33 v odst. 2 chybí odkazy na konkrétní ustanovení VÚ, v nichž jsou regulovány 

sankční mechanismy pro případ nepodstatného (méně závažného) porušení mezinárodní 

kupní smlouvy.

Na s. 43 odst. 4 chybí slovo „nárok“ (vypořádat nárok kupujícího).

Na s. 48 mělo být zřejmě uvedeno, že kupující může odstranit vady „na náklady 

prodávajícího“. Stejně tak by měl prodávající nést náklady znaleckého posudku v případě 

uvedeném na s. 51 odst. 2.

Na s. 54 v odst. 1 (sedmý řádek) je nadbytečné slovo „bylo“ před slovem „lze“.

 Při  obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

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

1) Jaké důvody  vedly tvůrce VÚ ke stanovení výjimek z aplikačního rozsahu v čl. 2 

(charakterizujte jednotlivé důvody)?

2) Uveďte příklady judikátů k VÚ, které se týkají lhůt  k oznámení vad zboží (obecně 

charakterizujte zejména druhy zboží, u něhož musí být vady oznámeny neprodleně)?

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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V Praze dne 2. května 2013                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce


