Posudek oponenta diplomové práce – Lex mercatoria v mezinárodních obchodních
transakcích

Tématem předložené diplomové práce je Lex mercatoria v mezinárodních obchodních
transakcích.
Kolega Akbulat Kadiev se ve své práci, která má rozsah 70 stran, zabývá otázkami, které
souvisí s lex mercatoria a jejich aplikací na mezinárodní obchodní transakce.
Rozebíraná problematika, tedy otázka lex mercatoria a jejich aplikace v praxi, představuje
aktuální téma, které je hojně diskutováno a aplikováno, a to jednak na úrovni národní a i
mezinárodní.
Autor si tedy vybral téma aktuální, které ač bylo v odborné literatuře již dostatečně
zpracováno, tak je stále možné na něj vnášet nové pohledy v důsledku rozvoje mezinárodního
obchodu, o což se snaží i autor.
Autor práci rozdělil do třech logických celků.
V první části se autor zabývá historickým vývojem problematiky lex mercatoria a to od
středověku po současnost. Dále v této části autor rozebírá možnosti regulace mezinárodních
obchodních transakcí, kdy autor správně zmiňuje vedle lex mercatoria i metodu kolizí i
přímou. Autor v této části na str. 15 a násl. diplomové práce rozebírá systematiku norem
regulujících mezinárodní obchod.
Ve druhé části své diplomové práce se autor zabývá aplikací lex mercatoria na kupní smlouvu
v mezinárodním obchodním styku. Zabývá se jednak obchodními zvyklostmi dle české
vnitrostátní úpravy, dále pojednává o INCOTERMS, zásadách UNIDROIT a PECL. V této
části se autor zabývá i formulářovými smlouvami a obchodními podmínkami a to jednak
v kontextu vnitrostátní právní úpravy, tak i v kontextu mezinárodního obchodu. Ocenit lze
pojednání na str. 50 diplomové práce, kdy se autor zabývá vztahem Vídeňské úmluvy a
obchodními podmínkami dle českého vnitrostátního právního řádu – odkaz na ust. § 1751
ObčZ.
Třetí část autorovy diplomové práce se zabývá aplikací lex mercatoria v mezinárodní
obchodní arbitráži. Autor představuje jednotlivé názory na aplikaci lex mercatoria
v rozhodčím řízení a představuje i některá rozhodnutí (např. str. 65 diplomové práce –
rozhodnutí Norsolor). V této části své diplomové práce se autor zabývá také aplikací zásad
UNIDROIT v rámci mezinárodní obchodní arbitráže.

Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti právní
úpravy mezinárodního obchodu, tak i v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže.
Autorovi se dle mého názoru podařilo v základní rovině postihnout uzlové body rozebírané
problematiky.
Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám vážnějších výhrad.
Výběr literatury považuji za dostatečný a to jak literatury domácí, tak zahraniční, i když se
domnívám, že autor měl čerpat také z německy psané literatury

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k doložkám INCOTERMS,
které na str. 43 a násl. diplomové práce představuje. Jaký je konkrétní praktický přínos těchto
doložek v mezinárodním obchodě?

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň
výborně.
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