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Předložená práce splňuje předepsané formální a obsahové náležitosti kladené na rigorózní 

práci. Zvolené téma je rozhodně aktuální, a to v kontextu českého i evropského práva. 

Zároveň téma nebylo (dle mých informací) v českém prostředí zpracováno v takto 

komplexním měřítku a šíři. Práce nevyžádanou reklamu zkoumá z hlediska různých jejích 

modalit a zároveň zkoumá aplikovatelnou právní úpravu.  

 

Stěžejním přínosem je detailní a plnohodnotné zohlednění německého přístupu, který na tytéž 

skutkové situace aplikuje velmi podobnou regulaci (jež je u obou států do značné míry 

odrazem evropských směrnic). 

 

Řádné zpracování tématu si přitom vyžádalo širokou škálu (nejen) právních znalostí. Tyto si 

rigorozantka nepochybně osvojila. Dohledala a zpracovala značné množství relevantních 

pramenů a předložila ucelenou text, který velmi systematicky, přehledně a přitom na odborné 

úrovni analyzuje a hodnotí jednotlivé aspekty (ne)vyžádané reklamy. 

 

Hlavní klady práce spatřuji v systematice, zohlednění německé regulace, přihlédnutí k reáliím 

dané praktiky (viz statistické údaje o míře využívání internetu v českých a německých 

domácnostech atd.) a velmi dobré stylistice, díky níž je práce textem odborným a zároveň 

čtivým. 

 

Cílů vytčených v této práci bylo dle mého názoru dosaženo. Žádných výhrad nemám ani 

k jazykové a formální podobě textu, ani k použitým zdrojům a práci s nimi.  

 

Spíše pro případy budoucí odborné činnosti bych poznamenal, že při práci s judikaturou je 

nutné zohlednit míru přezkumu, kterou vrcholné instance určité věci věnovaly. Jinak řečeno, 

s opatrností je třeba jako stěžejní označovat rozhodnutí, v nichž se soud vůbec odmítl kauzou 

zabývat. Na s. 10 tak autorka k reklamě a její prezentaci jako výkonu práva na svobodu 

projevu poukazuje jen na usnesení ÚS, jímž odmítl ústavní stížnost. Sice jde o obecné závěry, 

jejichž platnost tím není pravda dotčena, ale obecně je vhodné míti se na pozoru při 

argumentací těmito rozhodnutími a primárně argumentovat kasačními či zamítavými verdikty. 



 

 

 

Předložená práce velmi kvalitně (po stránce obsahové i systematické) zpracovává zvolené 

téma. A rozhodně naplňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Je mou milou povinností 

práci doporučit k obhajobě. 

 

Možné otázky pro účely rozpravy v rámci obhajoby: 

1/ Chápu správně, že jako součást práva na informační sebeurčení autorka považuje i právo 

rozhodovat o tom, jaké informace budou sděleny oprávněnému subjektu (s. 11)? 

2/ Bod 26 černé listiny směrnice o nekalých obchodních praktikách – dopadá i na rozdávání 

letáků kolemjdoucím a na vhazování letáků do poštovních schránek? 

3/ Je přípustné při objednávkách zboží na e-shopu předem (jako dodávající) „zakliknout“ pro 

zákazníky souhlas se zasíláním obchodních sdělení, tj. zákazník má možnost jedním 

kliknutím volbu změnit….? 

4/ Lze adjektivum „dotěrné“ v názvu praktiky dle § 2986 obč. zák. chápat jako bagatelní 

klauzuli (obdobně jako „unzumutbarkeit“ v německém právu, viz s. 36)? 

5/ Prodej zboží nebo poskytnutí služeb nesmí být podmíněn udělením souhlasu (s. 49). Lze 

udělení souhlasu bonifikovat – např. přiznáním slevy na 5 % z ceny produktu? 
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