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Tématem předložené diplomové práce je Internetové obchodování s mezinárodním prvkem: 

ochrana spotřebitele v Evropské unii. 

Kolegyně Kristýna Veselková se ve své předložené diplomové práci, která má rozsah 47 stran 

a jejíž rukopis byl uzavřen dne 15.3.2020, zabývá otázkami, které souvisí s mezinárodním 

obchodováním v prostředí internetu, přičemž se zaměřuje na otázku ochrany spotřebitele.  

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 ochrany spotřebitele, neboť jsou to právě 

spotřebitelé, kdo jsou častými účastníky smluv uzavíraných v prostředí internetu.   

Autorka práci rozdělila do několika logických celků.  

V první části se zabývá obecnými aspekty internetového obchodování, zejména se zaměřuje 

na relevantní právní úpravu a základní vymezení osoby spotřebitele a obchodníka. Ze zde 

zmiňovaných právní předpisů je důležité zejména nařízení o geoblockingu, (str. 12).   Dále se 

pak autorka v této části věnuje jednotlivým relevantním otázkám týkajícím se uzavírání smluv 

spotřebiteli v prostředí internetu.  

Následně se autorka věnuje důležité oblasti mezinárodního práva soukromého, a to soudní 

příslušnosti v oblasti internetu. Zde je důležité zmínit zejména pojednání o místu podnikání 

v oblasti internetu (str. 36) a o zaměření činnosti (str. 37). Autorka zde zmiňuje také důležitý 

problém tzv. italského torpéda. 

Následně se autorka zabývá otázkou určení rozhodného práva. Věnuje se zde důležité otázce a 

to zaměření činnosti v oblasti internetu a dále pak i otázce volby práva ve spotřebitelských 

smlouvách.  

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 absence většího provázání rozebírané problematiky na český právní 

řád.  

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 ve 

věci Alpenhof, které ve své práci rozebírá, a to v tom smyslu, jaké závěry vyplývají z tohoto 

rozsudku pro spotřebitele s obvyklým pobytem v České republice.  

Dále by se autorka měla vyjádřit k tomu, jaké právní možnosti má spotřebitel, pokud bude ze 

strany o obchodníka v rozporu s nařízením o geoblockingu blokován.  

 

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

výborně. 

 

V Praze dne 5.4.2020 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

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

 

 

 

 

 

 


