
Posudek vedoucího diplomové práce – Internetové obchodování s mezinárodním 

prvkem 

 

Tématem předložené diplomové práce je Internetové obchodování s mezinárodním prvkem. 

Kolegyně Nikol Čišecká se ve své předložené diplomové práci, která má rozsah 61 stran a 

jejíž rukopis byl uzavřen dne 3.12.2018, zabývá otázkami, které souvisí s mezinárodním 

obchodováním v prostředí internetu.  

Vzhledem k tomu, že internetu je vlastní jeho používání subjekty z různých států a dále to, že 

je velmi obtížné jej podřídit jednotným pravidlům, tak se při jeho užívání objevuje celá řada 

otázek, které se dotýkají mezinárodního práva soukromého.  Autorka si tedy vybral téma 

aktuální, které ještě nebylo v odborné literatuře, zejména té české, dostatečně zpracováno. 

Zejména je zajímavé zaměření se na otázku tzv. geo-blockingu.  

Autorka práci rozdělila do několika logických celků.  

V první části se zabývá aspekty internetového obchodování z pohledu mezinárodního práva 

soukromého. Zejména představuje základní právní rámec pro uzavírání kupní smlouvy 

s mezinárodním prvkem v prostředí internetu (str. 13), kdy se soustřeďuje zejména na 

spotřebitelské smlouvy a úpravu v nařízení Řím I. Dále zmiňuje i důležitý judikát Peškovi v. 

Travel Service (str. 18), který však primárně s internetovým obchodováním nesouvisí.     

Následně se autorka zabývá otázkou e-commerce, kdy představuje a definuje tento pojem a 

následně se zabývá právní úpravu e-commerce (str. 23). Zajímavé je zde i pojednání o 

nevládních organizacích zabývajících se e-commerce (str. 30). Na tuto část pak navazuje 

pojednání o Dohodě TTIP a jejím potenciálním dopadu na e-commerce. Zajímavá je úvaha 

nad právním vnímáním TTIP z pohledu vnitrostátního právního řádu USA.  

V poslední části své diplomové práce se pak autorka zabývá otázkou geo-blockingu, kdy se 

jedná o formu tzv. zeměpisného blokování (geo-blocking), kterému by od 3. prosince 2018 

mělo zabránit (resp.  omezit) nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 

28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace 

založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního 

trhu. Autorka se geo-blockingem zabývá i z pohledu Nařízení Řím I.  

Při zpracování práce prokázala autorka dostatek teoretických znalostí, a to jak v oblasti 

internetu a počítačových technologií, tak i na poli mezinárodního práva soukromého.  

Co bych práci vytkl je její přílišný popisný charakter.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. Taktéž výběr 

literatury považuji za dostatečný, a to české i zahraniční.  



 

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla vyjádřit k rozhodnutí SD EU věci 

C-191/15, Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl.  

Dále by se autorka měla vyjádřit k významu výhrady veřejného pořádku v oblasti e-obchodu a 

uvést příklad, kdy by bylo možné tuto výhradu uplatnit.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

velmi dobře. 

 

V Praze dne 11.12.2018 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


