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Výsledky disertační práce 

Nosným tématem, které si doktorandka1 zvolila pro svojí disertační práci, je otázka postavení 

slabší smluvní strany v kontextu mezinárodního práva soukromého.  

Autorka se nejprve zabývá obecnými východisky pro ochranu slabší smluvní strany, a to jak 

v soukromém právu jako takovém (zejména dle Občanského zákoníku), tak i v pojetí 

mezinárodního práva soukromého. V této části lze ocenit důležité pojednání o rozdílu v pojetí 

ochrany slabší smluvní strany v mezinárodním právu soukromém a v občanském právu 

(obecném soukromém právu) – str. 28 disertační práce. 

Dále se autorka věnuje nařízení Řím I, kterém se zabývá z pohledu ochrany slabší strany. 

V této části lze ocenit zejména koncepční přístup, kdy autorka mezi prvky ochrany zařadila i 

informační povinnost, a navíc představila důležité rozhodnutí SD EU ve věci Amazon – str. 

51 disertační práce. Následně se pak autorka zabývá ochranou spotřebitele z pohledu volby 

práva, kdy za stěžejní v této části lze považovat pojednání o omezení účinků volby práva, kde 

autorka provádí syntézu svých předchozích závěrů, co se týče otázek volby práva a ochrany 

spotřebitele – str. 91 a násl. disertační práce. Část věnující se nařízení Řím I pak autorka 

uzavírá pojednáním o imperativních normách, a to ve vztahu k ochraně slabší smluvní strany 

– str. 115 a násl. disertační práce.  

 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

V současné době narůstá počet přeshraničních spotřebitelských obchodů, a to zejména 

prostřednictvím internetu. Proto je v současné době otázka ochrany spotřebitele v rámci 

mezinárodního práva soukromého tak aktuální. Zde je důležité uvést, že autorčina práce je 

                                                           
1 Autor tohoto posudku v rámci transparentnosti doktorského studia uvádí, že v době vypracování tohoto 
posudku s doktorandkou spolupracuje v rámci výkonu advokacie.  



jedním z prvních akademických výstupů v rámci české odborné literatury, kdy je informační 

povinnost dle nařízení Řím I pojata jako zvláštní prvek ochrany spotřebitele v kontextu 

mezinárodního práva soukromého. Lze tedy uvést, že i z tohoto důvodu se jedná o téma 

aktuální. A to proto, že otázka ochrany spotřebitele s sebou přináší celou řadu praktických i 

teoretických otázek, které je potřeba vyřešit.  

 

Struktura práce 

Disertační práce má logickou strukturu.  

Autorka nejprve představuje logická východisko své disertační práce – pro ochranu slabší 

smluvní strany a následně se pak zabývá aplikací těchto obecných východisek, a to na 

nařízení Řím I.   

 

Připomínky k textu  

Co bych v této části disertační práci vytknul, je dle mého názoru nedostatečné zmínění 

vnitrostátní judikatury českých soudů ohledně ochrany spotřebitele.  

 

Jazyková a grafická úroveň 

K jazykové a grafické úrovni práce nemám připomínek. Taktéž výběr literatury, a to domácí i 

zahraniční považuji za dostatečný.  

 

Otázky k obhajobě 

Na str. 105 a násl. se autorka zabývá výhodami a nevýhodami čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I, a to 

i v kontextu judikatury SD EU. V rámci obhajoby své disertační práce by se měla autorka 

vyjádřit, zda zvolená interpretace nepovede k omezení zapojení spotřebitele do přeshraničního 

obchodu.  

Dále by se měla autorka vyjádřit k otázce ochrany slabší smluvní strany v kontextu právní 

úpravy nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady o geoblockingu.   

 

 

 

 

 



Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. 

Předložená disertační práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce 

v daném oboru.  

Práce jak po obsahové, tak po formální stránce zcela splňuje požadavky, které jsou kladeny na 

tento typ kvalifikačních prací. Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertačních prací. Navrhuji, aby byl doktorandce po úspěšné obhajobě udělen titul 

Ph.D. 

 

V Praze dne 15.3.2019 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

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


