
 

Posudek školitelky 
 

na disertační práci Mgr. Ivy Gavrilové 

„Řešení sporů z mezinárodní kupní smlouvy“ 

 

Disertační práce se zabývá aktuálními otázkami řešení sporů z mezinárodní kupní 

smlouvy, se zvláštním zaměřením na Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží (CISG) a nařízení Brusel I bis o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

občanských a obchodních, v konfrontaci s Haagskou úmluvou o volbě soudu. Téma je tedy 

rozděleno do dvou částí. Část hmotněprávní zkoumá základní obecné otázky CISG a uzavírání 

mezinárodní kupní smlouvy podle CISG v širším kontextu soft law, a to s přihlížením k soudní 

a rozhodčí praxi, s řadou významných judikátů. Druhá část práce se orientuje na procesní 

aspekty řešení sporů, se zvláštním zaměřením na volbu soudu v režimu nařízení Brusel I bis a 

v režimu Haagské úmluvy. I v této partii je pozornost věnována soudní praxi, především 

judikatuře Soudního dvora EU. Autorka se nebojí prodírat úskalími takových složitých 

problémů, jako je volba soudu nečlenského státu nebo litispendence, která stále ještě nebyla 

uspokojivě vyřešena. V řadě zkoumaných otázek přináší nové poznatky, analyzuje zcela 

nedávná soudní rozhodnutí, o nichž se v české literatuře dosud nic nepublikovalo, používá 

nejnovější literaturu, včetně té zahraniční. Zejména procesní analýza je vysoce obtížná a musím 

uznat, že autorka se dokázala vypořádat i s ne zcela jasnými rozhodnutími. To všechno je třeba 

přivítat a velice ocenit. 

Disertace je rozdělena do šesti kapitol, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první dvě jsou 

podřazeny pod „A. Mezinárodní kupní smlouva“, a následující čtyři kapitoly jsou součásti „B. 

volba soudu“. První kapitola obecně uvádí CISG s pohledem na takové obecnější otázky, jako 

jsou mezery v úpravě (těmi se dosud naše literatura prakticky nezabývala) či obchodní 

zvyklosti. Druhá kapitola se zaměřila na uzavírání mezinárodní kupní smlouvy podle CISG. 

Mnohem složitější je druhá část, věnovaná volbě soudu, v rámci níž třetí kapitola uvádí nařízení 

Brusel I bis, čtvrtá kapitola se zamýšlí nad určením pravomoci při absenci dohody o volbě 

soudu a pátá kapitola rozebírá volbu soudu v režimu nařízení Brusel I bis. Šestá kapitola se 

věnuje volbě soudu v režimu Haagské úmluvy. Tato druhá část je vysoce obtížná, na mnoha 

místech je pro českého čtenáře zcela nová, je hlubokým pohledem do složité procesní 

problematiky, v níž na řadu otázek ještě neznáme jednoznačnou odpověď. Práce ústí v Závěr, 

v němž autorka shrnuje poznatky, k nimž dospěla. Názory jsou promyšlené, i když nemusíme 

se všemi názory autorky souhlasit, konkrétně mám na mysli hodnocení významu rozhodnutí 

SDEU ve věcech TNT a Nipponkoa, která řeší vztahy mezi unijními nařízeními a 

mezinárodními smlouvami, které by se měly aplikovat před nařízeními přednostně. To je však 

zcela v pořádku, jsem ráda, že autorka má vlastní názory, které respektuji. 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.  

 

V Praze dne 23.3.2018                                                                          

 

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


