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Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Matěj Večeřa 

Téma a rozsah práce: Mezinárodní kupní smlouva. Princip dobré víry podle Vídeňské 

úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, celkem 62 stran textu, včetně literatury 

a resumé 

Datum odevzdání práce: 15.11.2017 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomant si zvolil aktuální téma, tato otázka – princip dobré víry v regulaci 

mezinárodní kupní smlouvy, pokud vím, nebyla dosud předmětem diplomové práce, alespoň 

na naší katedře. Je vhodné, že diplomant si vybral poměrně úzké téma, pouhý výsek 

z Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Práci jsem proto velice 

uvítala.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma je relativně náročné, existuje k němu sice bohatá zahraniční literatura, ale 

v české literatuře je spíše vzácné, s čestnou výjimkou knihy Zdeňka Nového. Myslím, že by 

bylo vhodné téma rozšířit o srovnání s pojetím dobré víry v českém soukromém právu, to by 

pak bylo opravdu náročné. 

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z pěti kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a z nichž 

poslední je Závěrem.  

 

V Úvodu diplomant především vysvětluje cíl práce: rozebrat roli principu dobré víry 

v mezinárodním obchodu se zaměřením na její možné funkce podle úpravy CISG. První 

kapitola obecně uvádí princip dobré víry z hlediska různých právních systémů, což je velmi 

pozitivní, bohužel však byla opomenuta úprava v ČR, to by měl diplomant napravit stručným 

srovnávacím výkladem při ústní obhajobě (ke s. 10; 15).  Druhá kapitola se podrobněji 
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vyjadřuje k principu dobré víry v CISG z hlediska funkcí, které tento institut může plnit. 

Zajímá mne názor diplomanta na uváděný případ ICC (ke s. 27), setkala jsem se s případem 

obdobným. Třetí kapitola upozorňuje na princip dobré víry v jiných mezinárodních 

dokumentech. Dotaz ke s. 38: mohou Principy UNIDROIT představovat „obecné zásady“ 

CISG? Čtvrtá kapitola uvádí možné způsoby reformy principu dobré víry v CISG. Jaký je 

názor diplomanta? Osobně považuji jakékoli novely za nepravděpodobné, bude potřebné 

hledat společné řešení na základě stávajícího textu.   

 

V Závěru diplomant shrnuje výsledky, k nimž v práci dospěl. Cenné je kromě 

vlastního rozboru i srovnání všech dotčených mezinárodních instrumentů, opět postrádám 

názor diplomanta na výklad dobré víry v českém právu. Je potřebné si uvědomit, že i české 

soudy interpretují CISG a bylo by vhodné provést srovnání dobré víry v CISG a v našem 

občanském zákoníku. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Práce je kvalitní, připomínky a otázky jsem uvedla výše. 

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci přes uvedené drobné připomínky plně doporučuji k ústní obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci předběžně hodnotím známkou výborně, bude záležet na ústním vystoupení 

diplomanta. 

 

V Praze dne 17.12.2017 

 

                                                                             Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 


