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Shrnutí 

Diplomová práce nese název mezinárodní kupní smlouva; princip dobré víry podle Vídeňské 

úmluvy  OSN  o  smlouvách  o  mezinárodní  koupi  zboží.  Cílem  práce  bylo  nastínit  pozici 

konceptu  dobré  víry  v oblasti  mezinárodního  obchodu  společně  s poukázáním  na její  pojetí 

v odlišných  právních  systémech  se  zvláštním  zaměřením  na  právo  kontinentální  a  právo 

Common law. 

Hlavní cílem diplomové práce byla analýza konceptu dobré víry v rámci Vídeňské Úmluvy, 

přičemž se autor snažil nabídnout teoretická východiska pro uskutečnění této analýzy napříč 

celou prací. Kromě samotné analýzy čl. 7 (1) Vídeňské Úmluvy byl tak rovněž nabídnut pohled 

na  historický  vývoj  úpravy  dobré  víry  ve  Vídeňské  Úmluvě,  geopolitické  problémy  s  tím 

spojené  a  rovněž došlo  porovnání  konceptu  dobré  víry  dle  Vídeňské  Úmluvy  s jinými 

mezinárodními dokumenty věnujícími se oblasti mezinárodního obchodu. 

Při analýze konceptu dobré víry dle Vídeňské Úmluvy se autor zaměřil zejména na 

problematiku odlišných pojetí a intepretací tohoto konceptu s důrazem na otázku, jakou přesnou 

funkci by měl koncept dobré víry umístění v čl. 7(1) Úmluvy zastávat. 

Práce byla zpracována použitím metody deskriptivní, kdy autor čerpal informace především z 

doktríny a judikatury a snažil se nalézt společné postoje či názory k utvoření alespoň částečně 

uceleného přehledu dopadající na danou problematiku. Dále byla aplikována metoda 

komparativní, neboť byly srovnávány odlišné názory na danou problematiku. 

Práce byla rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole autor podal obecný výklad k pojmu 

dobrá  víra  a  následně  se  na  vybraných  národních  právních  úpravách  pokusil  o  znázornění 

rozdílů v pojetí konceptu dobré víry mezi právním systémem práva kontinentálního a  práva 

common law. 

Ve druhé a nejobsáhlejší kapitole práce se autor zaměřil již přímo na Vídeňskou Úmluvu a 

podal zde bližší rozbor úpravy konceptu dobré víry obsažený v jejím čl. 7 (1). Největší část této 

kapitoly pak byla věnována samotné problematice rozdílných interpretací ve vztahu k funkcím, 

které má koncept dobré víry dle Vídeňské Úmluvy zastávat. 

Třetí  kapitola  práce  se  věnovala  rovněž  dalším  mezinárodním  dokumentům  obsahujícím 

koncept dobré víry, přičemž zde došlo k porovnání jejich úpravy tohoto konceptu s úpravou 

obsaženou v čl. 7(1) Vídeňské Úmluvy. 
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Poslední, čtvrtá kapitola práce se zabývala možnými způsoby reformy konceptu dobré víry dle 

Vídeňské Úmluvy a autor zde spolu s přihlédnutím k současnému postavení Vídeňské Úmluvy 

zhodnotil rovněž možnost jejich reálného provedení.  
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