Posudek konzultanta rigorózní práce Mgr. Václava Maisnera na téma „ Odpovědnost za
vady při kupní smlouvě“

Práce byla odevzdána v prosinci 2013 a má 123 strany vlastního textu.
Autorův záměr hodnotím jako velmi záslužný. Porovnání právní úpravy dvou samostatných
zákonů s novou a jednotnou právní úpravou je velmi pracné a mohu předem říci, že autor svůj
záměr splnil na velmi dobré úrovni.
Na postupném a logicky řazeném přehledu jednotlivých částí problematiky je plasticky
patrno, jaké nedostatky měla zejména právní úprava v občanském zákoníku a co z této úpravy
mohlo být do NOZ přijato.
Skloubit právní úpravy vztahující se na zcela odlišné právní režimu právních poměrů je více
než obtížné, byť NOZ do jisté míry převzal i ustanovení o prodeji v obchodě.
Autor se nevyhýbá výkladovým problémům a ty nové, obsažené v NOZ, nejen naznačuje, ale
snaží se je řešit. Autor pracoval s bohatou judikaturou včetně té, které se týkala ABGB a snaží
se dovodit, co z ní bude aplikovatelné i po účinnosti NOZ. Bohatá analýza právní úpravy před
1.1. 2014 není jen pouhým historickým exkurzem, vždyť tato úprava s ohledem na přechodná
ustanoven í NOZ bude ještě řadu let živá.
Za velmi zdařilou, zejména po teoretické stránce, pokládám již úvodní část věnovanou pojmu
odpovědnost. Zde je plasticky vidět, jaký vývoj uvedený pojem prodělal i prodělává a jaký je
jeho význam aplikační. Autor své samostatné závěry vždy přesvědčivě zdůvodňuje.
S autorovým názorem, že úprava kupní smlouvy v NOZ není „revolučním dílem“ souhlasím a
spíše si jako on kladu otázku, proč například NOZ nedefinoval pojem zboží a ponechal toto
řešení opětovně na judikatuře.
V této souvislosti bych chtěl znát autorův názor na povahu lhůty 24 měsíců k notifikaci vad
při prodeji v obchodě. Má tato, dnes promlčecí lhůta, stejnou povahu jako stejně dlouhá lhůta
v předchozí právní úpravě či se jedná, zejména s ohledem na autorův perfektní rozbor
zákonné a smluvní záruky, o jinou kategorii ?
Dále na straně 32 autor uvádí, že množstevní vady se projevují dodáním menšího množství
zboží, než bylo v kupní smlouvě sjednáno. Na straně 34 autor cituje obchodní zákoník, který

vadu množství vymezuje jen pro případ dodání menšího množství, než množství uvedeného
na průvodních dokladech. Platí tento závěr i pro vymezení vad množství podle NOZ ?
Jiné poznámky k textu práce nemám. Pokládám ji za vynikající. Autor užil při tvorbě bohatou
judikaturu a literaturu, uvedenou v poznámkách v textu. Rovněž vysoce hodnotím jazyk
autora.
Práci proto s potěšením doporučuji k obhajobě.
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