
Mezinárodní kupní smlouva – Shrnutí 

Tématem této diplomové práce je mezinárodní kupní smlouva. Cílem této diplomové 

práce bylo nastínit jednotlivé způsoby úpravy mezinárodních kupních smluv. Zvláštní 

pozornost byla následně věnována Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a 

také nové vznikající evropské úpravě Common European Sales Law. 

Práce je dělena do tří hlavních částí. V první části se tato práce zabývá nejprve historií 

pojmu kupní smlouva a vzniku a definici tohoto pojmu v římském právu. Následuje stručný 

popis moderní úpravy kupní smlouvy, je zde také definován mezinárodní prvek v mezinárodní 

kupní smlouvě. V dalších podkapitolách jsou rozebrány metody úpravy právních vztahů 

v oblasti mezinárodního obchodního styku a popsány přímé a kolizní metody úpravy. 

Poslední část první kapitoly je pak věnována konkrétním právním úpravám dopadajícím na 

mezinárodní kupní smlouvu. Tyto úpravy jsou zde rozděleny podle svého původu na národní 

normy, mezinárodní normy, normy evropského práva a pravidla mezinárodních obchodních 

transakcí lex mercatoria. 

Druhá kapitole této práce se již plně věnuje úpravě obsažené v Úmluvě OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je nejúspěšnější unifikačních mezinárodní 

smlouvou v oblasti mezinárodní koupi zboží. Je zde stručně popsán proces jejího vzniku, její 

cíle a základní struktura její úpravy. Další části této kapitoly se pak zabývají především 

rozsahem a hranicemi této úpravy, a dále možnostmi a podmínkami její aplikace na smlouvy 

o mezinárodní koupi zboží. V závěru druhé kapitoly jsou pak rozebrány některé konkrétní 

aspekty této úpravy, jako je uzavírání smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran. 

V třetí a poslední části se pak tato práce věnuje připravované evropské úpravě 

Common European Sales Law, která má za cíl usnadnění distančních přeshraničních obchodů 

v rámci Evropské unie. Jsou zde popsány cíle a podmínky aplikace této nově vznikající 

evropské úpravy. Zároveň je zde poskytnuto srovnání s Úmluvou OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží co do rozsahu, cílů a podmínek uplatnění obou úprav. V poslední 

části této kapitoly se pak tato práce věnuje srovnání konkrétních práv a povinností smluvních 

stran podle Common European Sales Law a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží. 

 


