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Autorka předložila k posouzení disertační práci zpracovanou na téma „Kupní smlouva 

v soukromém právu“. 

Výběr tématu považuji za mimořádně zdařilý již vzhledem k jeho aktuálnosti. Nová 

právní úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku se zřetelně liší od právní úpravy 

předchozí, která byla poznamenána „komplexními úpravami“ tohoto institutu v občanském a 

v obchodním zákoníku. Řešení zákonodárce, který převážně vycházel z legislativního modelu 

v obchodním zákoníku,považuji za správné, i proto, že obchodně právní úprava byla již 

výrazněji ovlivněna zahraničními právními úpravami, zejména Vídeňskou úmluvou o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (srov. sdělení FMZV č. 160/1991 Sb.) 

 

Kupní smlouva představuje jeden ze stěžejních smluvních typů, kterým právo věnuje 

značnou pozornost. Nelze přehlédnout, že právní úprava kupní smlouvy může ovlivnit – a 

také zpětně ovlivňuje- i obecnou část smluvního práva (např. právní úpravu oferty, akceptace, 

aj.) a některé závazkově právní instituty obecné povahy. V tom lze spatřovat specifičnost a 

nepřehlédnutelný význam kupní smlouvy pro obecnou teorii. Autorka správně akcentuje 

přednosti nové právní úpravy, kterou spatřuje mj. v možnosti uzavřít kupní smlouvu bez 

úplného konsensu, v snížení požadavku na její formu, aj. ). Možná by stálo za to, prohloubit i 

výklad o elektronickém obchodování (internetové obchody, e-shopy), a to i se zvláštním 

zřetelem k ochraně práv spotřebitele. Elektronický obchod se dnes již stal – ve srovnání 

s kupními smlouvami uzavíranými v kamenných obchodech- významným způsobem směny 

statků za peníze.  

Autorka začíná svůj výklad o kupní smlouvě nadnárodními projekty kupní smlouvy. 

S dokonalou znalostí věci seznamuje čtenáře s relevantnímu ustanoveními PECLu, DCFR, 

s Evropským smluvním kodexem, se zásadami UNIDROIT, s Lex mercatoria, jakož i 

s nařízením o společné evropské právní úpravě (CESL).  

Z hlediska systematického uspořádání práce se tak odchýlila od obvyklého standardu 

prací, které začínají odlišením zkoumaného institutu – v tomto případě kupní smlouvy- od 

jiných podobných smluvních typů. Rozdílnosti kupní smlouvy od jiných smluvních typů 

autorka představuje až v kapitole XIX.  



Uzavírám, že předloženou disertační prací autorka prokázala připravenost 

k samostatné tvůrčí práci, když samostatným a osobitým způsobem dokázala zpracovat 

významný soukromoprávní institut v jeho právních i ekonomických souvislostech.  

Práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze dne 29.8.2015                                                 Prof. JUDr. Jan Dvořák,  CSc. 

 

 

 

 


