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Práce je zaměřena na problematiku institutu kupní smlouvy, a to nejen v českém, ale 

i v evropském měřítku, vzhledem ke skutečnosti, že kupní smlouva náleží nejen 

k jednomu z nejfrekventovaněji zmiňovanému institutu v právní vědě, ale i 

k nejfrekventovaněji používanému právnímu institutu v praxi vůbec, a to jak mezi 

fyzickými osobami, tak mezi podnikateli či v dnešní době tolik diskutovaném vztahu 

podnikatel a spotřebitel. Kupní smlouva byla až do roku 2014 upravena ve dvou 

kodexech, a to v občanském a obchodním zákoníku. Paralelní existence těchto dvou 

kodexů se sebou poměrně často přinášela výkladové problémy ve smyslu, který 

z nich se vztahuje na řešení té které konkrétní situace. Tato neucelenost se posléze 

zákonitě promítala i do judikatury. Cílem disertační práce je detailní analýza 

jednotlivých institutů kupní smlouvy zakotvených v českém právním řádu, a to včetně 

kupní smlouvy uzavírané v rámci vztahu podnikatel spotřebitel. Následně pak 

porovnání koncepce kupní smlouvy a jejích jednotlivých institutů s významnými 

právními úpravami, zejména úpravou britskou, francouzskou a německou. Ve světle 

moderních právních trendů souvisejících s celkovou evropeizací soukromého práva  

je záměrem věnovat pozornost rozboru nadnárodních projektů pocházejících 

z významných evropských akademických kruhů. V neposlední řadě je problematika 

kupní smlouvy rozebírána i z hlediska spotřebitelských vztahů, tj. prodej zboží 

v obchodě tvořící v rámci kupní smlouvy samostatnou a v poslední době hekticky se 

rozvíjející  právní problematiku.     

 
 


