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disertační práce Daniely  C H V Á T A L O V Ě  
na téma  K u p n í   s m l o u v a  v s o u k r o m é m   p r á v u 

 
 

I. Volba tématu 
 
Výběr zvoleného téma považuji za vhodný pro zpracování disertační  práce, třebaže 
jde o jednu z nejfrekventovanějších smluv uzavíraných v běžném každodenním 
životě i smlouvu, o kterou právní teorie již v minulosti projevovala značný zájem. A 
právě i z tohoto pohledu pak oponenta musí zákonitě napadnout, co nového ještě 
může, ale do určité míry i musí, zpracování takového tématu přinést. S ohledem na 
podstatně překračuiící rozsah určeného počtu stran (je jich téměř čtyři sta padesát), 
lze předpokládat, že buď bude obsahovat řady nových myšlenek a poznatků nebo 
také, že kvantita dělá kvalitu. Tento druhý předpoklad se však naštěstí nenaplnil. 
Přesto budu muset autorce vytknout určité nedostatky, zde na tomto místě, 
neodpovídající nadpis práce jejímu obsahu.  Zpracované téma je mnohem širší, 
netýká se kupní smlouvy v české úpravě, jak by se dalo usuzovat, ale zpracovává 
kupní smlouvu i v evropském měřítku. A to se mělo v názvu práce zohlednit, třebaže 
z obsahu jednotlivých kapitol i z předmluvy toto rozšíření vyplývá. 
 

II.  Cíl práce 
 

Autorka si vytkla za svůj cíl provést detailní analýzu jednotlivých institutů kupní 
smlouvy zakotvených v českém právní řádu, a to jak v současném, tak i v zákonech 
předcházejících novelizaci soukromého práva. To se jí zcela zdařilo. Pokud pak jde o 
porovnání některých institutů s právními úpravou britskou, francouzskou a 
německou, jak ve své práci uvádí, pak tato myšlenka nebyla dotažena. Domnívám 
se, že měly být uvedeny konkrétní instituty, a to v pořadí úpravy uvedených 
disertantkou, příp. rozšířeny o úpravu v dalších dokumentech, s kterými pracuje. Na 
základě toho pak učinit příslušné závěry, což by určitě práci zpřehlednilo. Tak např. 
předmět smlouvy (kap. 7.3) a kupní cena (kap. 9.2) jsou porovnány jen dle Sale of 
Goods Act a Code civil, odpovědnost za vady jen v Code civil (kap. 12.4) nebo 
smlouva uzavíraná se spotřebitelem (kap. 17.4) ve francouzské a německé úpravě. 
Pozitivně hodnotím a akceptuji v práci zmiňované dokumenty resp. návrhy 
zpracovávané odborníky z akademických kruhů (např. PECL, DFCR atd.)  
 
 

III. Obsah práce 
 
Práce je rozdělena do dvaceti kapitol, které mají logickou návaznost a které pak 
autorka člení zpravidla do většího počtu podkapitol. Tím postihla téměř vše, co se 
pojí ke kupní smlouvě. Postupuje od obecného, tedy od vývoje právní úpravy kupní 
smlouvy a od základních principů současného občanského zákoníku, k samotnému 
zakotvení kupní smlouvy, aby v dalších kapitolách pojednala o určitých 
zvláštnostech, tedy např. o vedlejších ujednáních při kupní smlouvě, o významné 
tržní síle či o některých zvláštnostech týkajících se spotřebitelů nebo o smlouvách 
příbuzných smlouvě kupní. 



Toto rozdělení obsahu práce lze hodnotit jako vyvážené a zcela vyhovující. Přes toto 
pozitivum je však třeba vytknout, dle mého názoru, určité nedostatky, resp. doplnění 
či upřesnění některých názorů či konstatování. 
Tak např. 
Chybí mi vlastní stanovisko disertantky na pojmy smlouva a dohoda, které zmiňuje 
(např.str. 26). Jaký má na ně názor.  
Které další státy má na mysli při konstatování, že nerespektují rozlišování 
soukromého a veřejného práva (str. 34). 
Tvrzení, že obchodní zákoník stanovil vzdání se nároku na náhradu škody i před 
porušením povinnosti je pravdivá jen částečně. To umožnila až jedna z jeho 
posledních novelizací (str. 117) 
Skutečně má autorka za to, že smlouva o smlouvě budoucí se uzavírá na dobu 1 
roku (str. 108).   
Jak si vyložit, že úplatnost nabytí (vlastnického práva?) není u kupní smlouvy 
vyžadována (str. 45), rozpor ve znění obchodních podmínek navrhovaných 
oferentem a akceptantem zákon řeší v § 1751 obč.z., takže autorčino tvrzení 
převzaté od jiného autora je tedy mylné (str. 261). 
 
Pokud pak jde o určité nepřesnosti, tak mám na mysli např. to, že 
hospodářský zákoník nikdy nenahrazoval obchodní zákoník (str. 21) co považuje 
autorka za monistický či duální právní systém (str. 24), z francouzské literatury pak 
převzetí názoru, že „klientovi jako lidské bytosti vždy zůstává zachováno právo na 
změnu partnera“ (str. 124), Středisko cenných papírů bylo v r. 2010 nahrazeno 
Centrálním depozitářem cenných papírů (str. 129), odkaz na literaturu - M. Tomsa -   
je zbytečný, když to ukládá přímo obč.z. v § 2156 (str. 177). Je určitým popřením 
principu uzavírání smluv bezformálně, když se autorka přiklání trvat na jejich 
písemném uzavírání v kapitole o tržní síle (str. 291). 
 
Pokud jde o práci s odbornou literaturou a judikáty, lze rovněž hodnotit jako 
vyhovující. Autorka shromáždila značný počet odborných titulů, a to jak tuzemských, 
tak i zahraničních. Práce s nimi odpovídá citačním standardům, avšak je velmi 
neobvyklé jejich číslování. Citace u každé kapitoly totiž začíná od jedničky, takže 
konečný počet by se musel zjistit jejich součtem pod všemi dvaceti kapitolami. 
 
 

IV, Formální stránka práce 
. 
V práci se autorka dopouští většího počtu chyb, např. zákon o mezinárodním právu 
soukromém, ani zákon o obchodních korporacích zatím nebyly novelizovány, takže 
se jedná o jejich nesprávnou citaci – str. 17. Chyby se převážně týkají překlepů, 
chybné interpunkce, špatného skloňování, vynechávání předložek, „mimo jiné“ se 
píše zvlášť, špatné citace paragrafu (např. str. 281). Musím, i když je mi to velice 
nepříjemné, autorku na ně upozornit, přestože jejich vytýkání se pro vědecky 
zaměřené práce příliš nehodí. Ty by již měly být pokud možno bezchybné, i když je 
to spíše zbožné přání, protože znalost mateřského jazyka obecně, zejména však 
mezi mladší generací, upadá. Tak např. jde o str. 18, 22, 23, 27 (hrubka), 29, 40,  43, 
70, 87, 112, 115,137......... atd 
Snad ještě připomínku ke str. 191, kdy doba dodání se ztrácí v místě plnění. 
 
 



 
 

VI. Závěrečné hodnocení 
 

Posuzovanou disertační práci hodnotím, zejména po stránce obsahové, za práci 
zdařilou. Pozitivně hodnotím prostudování velkého počtu odborné literatury, a to i 
zahraniční, ale i judikátů a nikoli v poslední řadě i směrnic Evropského parlamentu, 
jakož i nadnárodních projektů. V problematice se disertantka pohybuje s velkým 
přehledem, dospívá k řadě názorů, se kterými lze vyslovit souhlas. Připomínky 
uvedené v posudku nepovažuji za zvlášť závažné, mají jen dílčí povahu a nijak 
hodnotu práce nesnižují. Určité politování se týká, jak už bylo výše zmíněno, formální 
stránky práce. 
 
Vzhledem k tomu, že obsah práce považuji za zdařilý a ten převyšuje její formální 
stránku, je možno celkově konstatovat, že práce přináší řadu pohledů na vlastní  
téma práce při srovnání s  dalšími úpravami v některých evropských státech. Práce 
je napsána kultivovaně, je čtivá, i když velice obsáhlá, mám na mysli oněch čtyři sta 
padesát sran. 
 
Autorka prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce a schopnost 
samostatné tvůrčí činnosti. 
 
Posuzovaná práce splňuje požadavky na disertační práce kladené a proto ji 
doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Po úspěšném obhájení pak doporučuji, aby autorce byl příslušnou komisi udělen titul 
Ph.D. 
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