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Předložená disertační práce je zpracována v rozsahu 434 stran textu. 

Okruh použité odborné literatury je  úctyhodný. Rovněž je 

zastoupena judikatura v rozsahu  adekvátním danému druhu práce. 

Autorka si zvolila za předmět svého vědeckého výzkumu právní 

úpravu kupní smlouvy. Jde o základní a důležitý smluvní typ 

soukromého práva, jehož právní úprava ( včetně vedlejších ujednání) 

obsažená v občanském zákoníku – z valné části ještě judikatorně 

neprozkoumaná – přináší v právní praxi nemálo sporných otázek, na 

jejichž řešení nenalezla jednoznačné stanovisko ani právní teorie. 

Vzhledem k tomu, že právní úprava kupní smlouvy v občanském 

zákoníku je z pohledu systematického rozčleněna na více částí ( 

koupě movité věci, koupě nemovité věci, vedlejší ujednání a koupě 

závodu), soustředila se autorka nejprve na vymezení právní podstaty 

kupní smlouvy včetně jejího historického vývoje. To lze považovat za 

užitečné již vzhledem k předchozí duální úpravě kupní smlouvy 

v občanském a v obchodním právu. V dalším výkladu stojí v centru její 

pozornosti důkladný rozbor kupní smlouvy nejen podle platné 

vnitrostátní úpravy, nýbrž autorka podává zasvěcený výklad o jiných 

národních úpravách, jakož i o řešeních, které přinášejí nadnárodní 

projekty ( PECL, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, 

Společný referenční rámec, CESL, aj.). Šíře autorčina záběru včetně 

dokonalé práce s judikaturou je z tohoto pohledu obdivuhodná. 
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Komplexnost výkladu o kupní smlouvě umocňuje i podaný rozbor 

práv a povinností smluvních stran včetně – v našich poměrech 

poměrně nových ustanoveních o výhradě změn okolností a o zrušení 

kupní smlouvy ( s. 211). Neopomíjí ani postoupení práv a povinností 

z kupní smlouvy, i když právě v této souvislosti bych očekával alespoň 

odkaz na obecnou úpravu postoupení smlouvy podle        ustanovení 

§ 1895n. občanského zákoníku. 

Výklad o právech z vadného plnění a záruky za jakost ( s.229) 

nepostrádá znaky poctivého vědeckého přístupu ani důkladnou 

znalost rozebírané problematiky. 

Významný prostor věnuje autorka i právní úpravě kupní smlouvy 

uzavřené se spotřebitelem, a to jak z pohledu vnitrostátního, tak i 

evropského. Stranou její pozornosti nezůstal poslední legislativní 

vývoj v rámci EU překonávající pro nezanedbatelný nesouhlas 

některých členských států nařízení Evropské komise o společném 

evropském právu kupní smlouvy ( CESL). Vedlejší ujednání při kupní 

smlouvě jsou podrobně rozebírány v kapitole XVIII práce, z nichž se 

autorka pečlivě věnuje zejména předkupnímu právu, jehož 

potřebnost v současné době je i legislativně diskutována. 

Samotné odlišení kupní smlouvy od jiných podobných smluvních typů 

pak tuto práci uzavírá. 

Práce jako celek má – přes jistou popisnost velmi dobrou úroveň. 

Obsah práce ( včetně způsobu práce s bohatou i zahraniční 

literaturou) svědčí jednoznačně o teoretické připravenosti autorky 

pro zkoumání zvolené problematiky. Disertační práce přesvědčivě 

vypovídá i o autorčině schopnosti podat zasvěcený výklad pozitivně-

právní úpravy, vyhledat v právu sporné otázky, samostatně o nich  
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přemýšlet a vyvozovat odpovídající závěry. Svůj výklad zdařile 

zařadila i do souvisejících evropských řešení, které vycházejí 

z přesvědčení, že roztříštěnost národních úprav představuje překážku 

pro mezinárodní obchodní styk. 

Posuzovaná disertační práce splňuje požadavky kladené na tento 

druh prací, doporučuji její ústní obhajobu. V případě jejího úspěšného 

absolvování doporučuji udělení titulu Ph.D. 

V rámci rozpravy doporučuji diskusi na tato témata : 

a)Problematika ekvivalence vzájemného plnění kupujícího a 

prodávajího s přihlédnutím k právní úpravě neúměrného zkrácení ( § 

1793 OZ) a lichvy § 1796 OZ). 

b)Připouštíte postoupení kupní smlouvy obecně, případně za jakých 

podmínek. 
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