Posudek školitelky
na disertační práci JUDr. Marie Koričanské
„Mezinárodní kupní smlouva a perspektivy její právní úpravy“
Předkládaná disertační práce se zabývá klasickým tématem – mezinárodní kupní
smlouvou a snaží se toto téma zasadit do dnešní situace z hlediska práva unijního i z hlediska
mezinárodního práva soukromého a veřejného. Všechny naznačené aspekty jsou
„dynamické“: unijní právo má za sebou první velkou zkušenost s pokusem o sjednocení
hmotněprávní úpravy mezinárodní kupní smlouvy. Mezinárodní právo soukromé se úspěšně
rozvíjí v unifikaci kolizních norem upravujících právo rozhodné pro smluvní závazky v
úrovni práva unijního, i v kodifikaci kolizních norem upravujících právo rozhodné pro
smluvní závazky na úrovni národního, autonomního českého práva pro případy, které unijní
právo nezahrnuje. A konečně - o slovo se hlásí i mezinárodní právo veřejné: dochází k
procesu odbourávání výhrad k Vídeňské úmluvě o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
učiněných svého času některými smluvními státy, včetně Československa. Autorka se snaží
zachytit nový vývoj z hlediska všech těchto aspektů, se zvláštním důrazem na diferenciaci
mezi kupní smlouvou spotřebitelskou a kupní smlouvou obchodní.
Práce je rozdělena do pěti kapitol, jimž předchází úvod a po nichž následuje závěr. Po
Úvodu, který osvětluje záměr práce, se autorka v první kapitole zaměřuje na teoretická
východiska a použitou metodiku. Druhá kapitola osvětluje pojem mezinárodní kupní smlouva.
Třetí kapitola se věnuje subjektům mezinárodní kupní smlouvy, čtvrtá kapitola uvádí základní
metody úpravy poměrů z mezinárodní kupní smlouvy v jejich vzájemném srovnání. Pátá
kapitola se zaměřuje na aktuální otázky právní úpravy mezinárodní kupní smlouvy. V Závěru
autorka shrnuje poznatky, k nimž dospěla – v brzkém časovém horizontu zřejmě nelze
očekávat přijetí komplexní přímé právní úpravy; kolizní úprava je vyhovující, lze však
očekávat širší zájem o nové trendy, jako je obchodování po internetu a zaměření spotřebitelů
na nakupování v zahraničí. Disertace je ilustrována četnými citacemi literatury, převážně
zahraniční.
Práci pokládám za plně způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě
mohl být doktorandce JUDr. Marii Koričanské udělen titul PhD.
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