
 

 

 

Posudek na diplomovou práci na téma  

„Kogentní normy v mezinárodním obchodním styku“ 

diplomant: Daniel Kinkor 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 Diplomant si za téma své diplomové práce o celkovém rozsahu 82 str. zvolil problematiku 

týkající se nutně použitelných norem v mezinárodním obchodním styku. Jde o normy veřejného 

práva, které se aplikují bez ohledu, jaké je rozhodné hmotné právo. Diplomant se těmito normami 

zabývá jak z obecného pohledu, tak i z pohledu právní regulace mezinárodního obchodu se zbožím 

a technologiemi dvojího užití. Cílem posuzované práce bylo tyto normy charakterizovat a následně 

analyzovat jednu z oblastí jejich typického výskytu, kterou je regulace zahraničního obchodu s 

některými zvláštními druhy zboží. Zvolené téma považuji za aktuální. 

 

2. Náročnost tématu 
 Téma posuzované diplomové práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a 

hodnotící přístup k jeho zpracování a také s ohledem na nutnost studia značného množství pramenů 

tuzemských i zahraničních, včetně příslušné judikatury. 

 

3. Kritéria a hodnocení práce 
 Jak je zřejmé z textu předložené diplomové práce, je zkoumaná problematika tématicky 

rozdělena do dvou částí a dále úvodu a závěru (diplomant uvádí 12 kapitol). Z textu diplomové 

práce dovozuji, že diplomant postupuje v prvé části od zkoumání obecných otázek (jako je definice 

a charakteristika nutně použitelných norem a jejich aplikace) a ve druhé části se podrobně věnuje 

právní regulaci mezinárodního obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití, jak jejich úpravě v 

mezinárodních smlouvách (včetně mezinárodních kontrolních režimů), tak i v příslušném nařízení 

č. 428/2009 až po mezinárodní hospodářské sankce a jejich důsledky pro zahraniční obchod se 

zbožím dvojího užití (sankce proti Rusku). 

 

 Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomant má o zkoumané 

problematice výborný přehled, že prostudoval dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturu a 

příslušné právní předpisy, že zná příslušnou judikaturu. Diplomant prokázal, že dokáže se 

získanými teoretickými poznatky pracovat. Práce byla zpracována samostatně a splnila cíl, který si 

diplomant před jejím zpracováním stanovil.  Úprava práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na 

požadované výši.  

 

 Zvláště je třeba ocenit vlastní názory diplomanta obsažené jak ve vlastním textu práce, tak i 

v jejím závěru.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 K předloženému textu nemám žádné věcné připomínky.  

 

 Otázka k ústní obhajobě: Zda i rozhodci jsou povinni aplikovat nutně použitelné normy a 

jaký je postup v případě, když je neaplikují?  

 

5. Doporučení práce k obhajobě 
 Předloženou diplomovou práci považuji za velice zdařilou, odpovídající stanoveným 

nárokům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.    



 

6. Navržený kvalifikační stupeň 
 Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 11. července 2017  

 

 

   

                                                                                                Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 


