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Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Irena Lauermannová

Téma a rozsah práce: Mezinárodní kupní smlouva, celkem 74 stran textu,  včetně 

literatury a resumé

Datum odevzdání práce: 2.4.2013

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je sice klasické, s diplomantkou jsme se však dohodly na tom, 

že se zaměří pouze na určitý  vybraný problém, kterému dosud nebyla věnována v české 

literatuře dostatečná pozornost. Zvolila si otázku podstatného porušení mezinárodní kupní 

smlouvy podle čl. 25 CISG. Tím získala práce nový  rozměr, řešení bylo zvoleno šťastně. 

V rámci práce jsou tak zpracována četná soudní a arbitrážní rozhodnutí, která ilustrují blíže 

zvolené téma. Z hlediska aktuálnosti postrádám pouze srovnání s návrhem evropského 

nařízení o Common European Sales Law, to by diplomantka měla napravit při ústní obhajobě.

2. Náročnost tématu:

 Téma práce není a ani nemůže být originální, nicméně hledisko, které diplomantka 

zvolila, je náročné na studium převážně zahraničních rozhodnutí, v tomto směru lze tedy téma 

označit za náročnější. 

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je poměrně logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. 

Práce sestává ze čtyř  částí, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž  předchází Úvod   a po 

nichž  následuje Závěr. V Úvodu diplomantka představuje záměr své práce – jak jsem již 

uvedla, téma bylo zúženo na detailní rozbor jedné oblasti, a to podstatného porušení smlouvy.  

Diplomantka uvádí, že správný  výklad tohoto pojmu má v mezinárodní kupní smlouvě 

klíčový  význam, a to z hlediska možnosti uplatňování nároků poškozené strany. Složitost 

výkladu spočívá v tom, že CISG používá obecných pojmů, jejichž interpretace závisí na 
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soudních a arbitrážních rozhodnutích. První kapitola se obecně věnuje pojmu mezinárodní 

kupní smlouva, druhá kapitola pak obecným zásadám výkladu mezinárodní kupní smlouvy. U 

zásady  mezinárodní povahy CISG postrádám konkrétní příklady ohledně termínů, které jsou 

obsaženy  v CISG a zároveň v českém obchodním zákoníku, a které nebudou vykládány 

shodně (ke s. 18-19). U principu dobré víry se samozřejmě nabízí otázka, jaký  je rozdíl mezi 

pojetím CISG a CESL: ke s.  20-22 práce. Těmito otázkami by se měla diplomantka zabývat 

při ústní obhajobě. Třetí kapitola se již přímo zaměřuje na podstatné porušení mezinárodní 

kupní smlouvy, a to jak obecně, tak konkrétně v typických případech, jimiž  jsou nedodání 

zboží, částečné nedodání zboží, pozdní dodání zboží, dodání vadného zboží, porušení 

povinnosti dodat příslušné doklady, pozdní zaplacení kupní ceny, nezaplacení kupní ceny, 

pozdní převzetí zboží a nepřevzetí zboží. Ilustrace na konkrétních příkladech z praxe je velmi 

cenná, jen poněkud postrádám vlastní hodnocení diplomantky. V Závěru diplomantka uvádí 

doporučení pro smluvní strany, pokud by  uzavíraly mezinárodní kupní smlouvu, která 

vyplývají z předchozího rozboru. Opět  zde postrádám alespoň poukaz na CESL, to by měla 

diplomantka doplnit při ústní obhajobě. Jinak je práce napsána se znalostí věci, s využitím 

zahraniční literatury. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci mám jednu závažnou připomínku: v práci je řada hrubých gramatických chyb, 

zejména ve shodě (např. s. 12, 20, 30). Pokud jde o otázky, k nimž  by se diplomantka měla 

vyslovit při ústní obhajobě své práce, ty jsem vyjádřila průběžně v textu. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci  doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň

 Práci přes gramatické prohřešky předběžně hodnotím známkou výborně, bude záležet 

na ústní obhajobě.

V Praze dne 3.5.2013
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                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

          vedoucí diplomové práce


