
Posudek vedoucího diplomové práce – Internetové obchodování s mezinárodním 

prvkem 

 

Tématem předložené diplomové práce je Internetové obchodování s mezinárodním prvkem. 

Kolega Bc. Jan Škrabka, M.A., M.Sc. se ve své předložené diplomové práci, která má rozsah 

75 stran a jejíž rukopis byl uzavřen dne 28.6.2019, 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 

těmito subjekty jsou velmi často spotřebitelé, kterým je zejména v rámci evropského práva 

poskytována zvýšená právní ochrana, tak se při užívání internetu objevuje celá řada otázek, 

které se dotýkají mezinárodního práva soukromého.  Autor si tedy vybral téma aktuální, které 

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

Autor práci rozdělil do logických celků.  

V první části se zabývá obecnými právními aspekty internetového obchodování.  Zamýšlí se 

nad otázkou aplikace práva v prostředí internetu a nad ochranou spotřebitele. Ocenit lze v této 

části pojednání o mezinárodním prvku, škoda ovšem, že se autor svými úvahami nezabýval 

dále a nevěnoval se otázce mezinárodního prvku specificky v prostředí internetu.  

Ve druhé části své diplomové práce se autor zaměřuje na otázkou internetového obchodování 

s mezinárodním prvkem, kdy jednou ze smluvních stran je spotřebitel. Autor představuje 

základní právní normy v této oblasti. Jednak nařízení o geoblockingu, nařízení o řešení 

spotřebitelských sporů online a směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů. V této 

části bych práci vytkl, že se nedostatečně věnuje otázkám mezinárodního práva soukromého.  

Třetí část autorovy diplomové práce se pak věnuje rozboru směrnice o žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů.  

Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí, a to zejména v oblasti 

internetu a počítačových technologií, a v základní rovině i na poli mezinárodního práva 

soukromého.  

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

literatury považuji za dostatečný, a to české i zahraniční.  

Práci bych obecně vytkl nedostatečné provázání na otázky mezinárodního práva soukromého.  

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k možným případům 

mezinárodního prvku v oblasti internetu, a to s ohledem na specifickou povahu tohoto 

prostředí.  



Dále by se měl autor vyjádřit k nařízení o geoblockingu co do jeho zařazení v rámci 

evropského mezinárodního práva soukromého.  

 

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

výborně, avšak to pouze za předpokladu, že autor výborně zodpoví všechny položené otázky. 

 

V Praze dne 6.9.2019 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

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

 

 

 

 

 

 


