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„Skutočná cesta objavovania nespočíva v hľadaní nových krajín, ale z nového pohľadu na vec.“
Marcel Proust

1

Úvod
„Právo je ako koala – letargické zviera, ktoré sa pohybuje ospalým tempom bez dobrého
dôvodu, aj keď svet sa rúti.“1
Na miesto cestovania za nákupom krásnych kabeliek do Paríža na Avenue Montaigne či Rue
Saint-Honoré je možné sa k nej jednoducho preklikať na https://www.ysl.com/, uskutočniť
objednávku, zaplatiť a voilà! Však prečo by nie! Veď je otvorený 24/7 a 365 dní v roku.
Tretia priemyselná revolúcia?2
Kto vie!
Každopádne pre mladšie ročníky nič neobvyklé a úplne normálne. Cez internet si hľadá
bývanie, prácu, školy, partnerov či udržuje kontakt s rodinou v zahraničí. Stále viac a viac takých
spotrebiteľov využíva online služby aj na vzdelávanie, home office, streamovanie hudby či na
prostý nákup potravín (o to viac od vypuknutia aktuálnej pandémie), pri ktorých uzatvárajú
najrôznejšie typy zmlúv. V súčasnosti internet zasahuje do všetkých sfér každodenného života a
priznajme si - v dnešnej dobe si bez neho jednoducho nevieme predstaviť svoj život.3 Vďaka tomu
máme ako spotrebitelia na dosah ešte prednedávnom nedostupný sortiment tovarov a služieb a
podnikatelia rozširujú svoj okruh zákazníkov. Je preto veľmi pravdepodobné, že novovznikajúce
právne vzťahy nebudú realizované len vo vzťahu k jednému právnemu poriadku.
Minulý rok uplynulo už 27 rokov od doby, kedy sa ČSFR na Fakulte elektrotechnickej ČVUT
oficiálne pripojila k internetu.4 Je preto vôbec vhodné považovať vzťah internetu a práva za niečo
nové a neobvyklé? Internet – zem nikoho a zároveň všetkých? Áno, právo sa oneskoruje za
vývojom spoločenskej reality5 a pre vzťah práva a spoločnosti v kontexte nových komunikačných
a informačných technológií to platí dvojnásobne.6 Aj po rokoch internet a elektronizácia so sebou

1

KOHL, Uta. Jurisdiction and the Internet: A Study of Regulatory Competence over On-line Activity. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-8430-5. S. 35
2
SMITH, Bradford, L. The Third Industrial Revolution: Law and Policy for the Internet. In: Recueil des Cours.
Académie de Droit International, 2000, Vol. 282. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2000. ISBN 9789041114-891. S. 229-464.
3
Podľa odhadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie používa internet v súčasnej době 51% svetovej populácie (tj.
takmer 4 miliardy ľudí). Zdroj: International Telecommunication Union. Statistics. [online]. Copyright © ITU [cit.
05.12.2020]. Dostupné z: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
4
Zaujímavé je, že vtedy bolo podmienkou pripojenia výhradne akademické využitie internetu.
5
REED, Chris. Making Laws for Cyberspace. Oxford: Oxford University Press, 2012. 249 s. ISBN 978-0-19-9657605. S. 20 an.
6
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní:
(se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících
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prinášajú stále radu výziev a právnych otázok týkajúcich sa právnej regulácie ochrany
spotrebiteľa, ako aj právnej regulácie obecne (a pre MPS obzvlášť).
Táto téma je v kvalifikačných prácach pomerne častá a široká – je možné ju poňať rôznymi
spôsobmi.7 Bola pre mňa výzva napísať o niečom, o čom už mnohí predo mnou písali8 tak, aby
bol text práce čo najviac pútavý a zaujímavý. Dala som si tú námahu a mnoho z týchto prací som
si preštudovala a skúmala komplexnejšie, systematickejšie a zamerala sa viac do hĺbky na to, čo
sa v nich nespomína či opomína. Pridávam na vec vlastný uhol pohľadu, vlastnú interpretáciu a
štýl. Verím, že aj vydarene.
Predkladaná rigorózna práca analyzuje internetové právo v užšom zmysle, teda elektronické
obchodovanie, konkr. ustanovenia procesných právnych noriem, ktoré sú v oblasti elektronického
obchodu vo vzťahoch so spotrebiteľmi problematické – ide o ustanovenia riešiace súdnu
príslušnosť. Z hľadiska frekventovanosti tejto oblasti ju považujem za jednu z najdiskutovanejších
oblastí medzinárodného internetového práva a MPS vôbec.
K téme tejto práce ma inšpirovalo písanie článku, ktorý som pripravovala pre Bulletin Českej
spoločnosti pre medzinárodné právo počas môjho pobytu Erasmus v Paríži. Aké mám ďalšie
dôvody k výbere tejto témy týkajúcej sa určenia súdnej príslušnosti v právnych pomeroch
s medzinárodným prvkom, ktorých sú účastníkmi spotrebitelia? Za prvé, sebelepšia hmotneprávna
úprava nemôže zaručiť efektívnu ochranu spotrebiteľov, ak nie je doplnená o vhodné
procesneprávne inštrumenty, pretože pravidlá súdnej príslušnosti poskytujú “prostriedok na
dodržiavanie práv spotrebiteľov.”9 Riešenia otázok medzinárodného práva procesného majú
značný vplyv na to, či osoba vôbec žalobu podá,10 a teda aj zásadný význam pre zachádzanie
s hmotneprávnymi vzťahmi s medzinárodným prvkom.11 Mám za to, že v porovnaní
s hmotneprávnou úpravou sú dôsledky určenia pravomocného súdu významnejšie – majú vplyv

ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 228 pp. Spisy Právnické
fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8. S. 9.
7
Zdá sa mi, že autori obvykle uprednostňovali hmotneprávnu úpravu než procesneprávnu.
8
Napr.: Rostislav ANDRLÍK, Helena SKALSKÁ, Jan ŠKRABKA, Barbora JONÁŠOVÁ, Ida KUČEROVÁ, Nikol
ČÍŠECKÁ, Barbora KRAJCOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ, Martin HORSKÝ a ďalší.
9
JANSSENS, Thomas. The Shearson Judgment of the European Court of Justice: Problems Raised by the
"Europeanisation" and "Communitisation" of the Term "Consumer" in the Brussels Jurisdiction and Judgments
Convention. In: European Review of Private Law, 1995, s. 606.
10
MACHOVÁ, Daniela. Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích. Praha,
2017. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúca práce
PAUKNEROVÁ, Monika. S. 132.
11
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 89.
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na miesto konania, použité procesné a hmotné právo, náklady konania, domáce prostredie pre
spotrebiteľa a následne aj na samotné uznanie a výkon rozhodnutia. Za druhé, považujem
internetové právo obecne za veľmi diskutovanú oblasť, o ktorú záujem narastá - oproti
občianskemu alebo obchodnému právu predstavuje jedno z najmladších právnych oborov (ak nie
najmladšie). Príde mi zároveň fascinujúce, že vzhľadom k jednoduchosti vzniku právnych
pomerov s medzinárodným prvkom v prostredí internetu sa používanie noriem MPS stáva bežnou
súčasťou našich životov.
Predkladaná práca má 3 časti - obecná časť, zvláštna časť a časť de lege ferenda. Pre väčšiu
prehľadnosť práce delím prvé dve časti na ďalšie tri ucelené logické celky.
Prvé kapitoly práce natieňujú základné východiská vzťahu práva a internetu, jeho špecifiká
predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru, určitej „oddelenosti“ od fyzického sveta a
ich vzťahu so zreteľom k téme tejto práce. Ďalej definujem elektronické obchodovanie a jeho
základné typy a ich využitie a potom sa táto kapitola venuje základným pojmom z pohľadu právnej
úpravy medzinárodnej súdnej príslušnosti, pracuje s pojmami ako medzinárodný prvok,
spotrebiteľ (vrátane premenlivosti a rozšírenia statusu spotrebiteľa na internete), právomoc,
príslušnosť či domicil. Jadro tejto práce je v 2. zvláštnej časti, kde analyzujem nariadenie Brusel
I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Táto časť sa týka povahy režimu online B2C zmlúv a
analýzy aplikačných kritérií spotrebiteľskej ochrany online v procesných režimoch. Pre prácu je
kľúčový výklad pojmu „smerovania činnosti“ podnikateľa na členský štát obvyklého bydliska
spotrebiteľa v súvislosti s elektronickým obchodom, najprv z hľadiska judikatúry, tak z hľadiska
doktríny, pričom nezabúdam aj na ďalšie dôležité kritériá. SDEÚ zdôraznil, že by sa čl. 17 - 19
Nariadenia (ako výnimky zo všeobecnej príslušnosti)12 mali interpretovať pomerne striktne
a reštriktívne.13 Na príkladoch ilustrujem, že interpretačná prax SDEÚ však v poslednom čase
čoraz častejšie ukazuje pomerne opačnú tendenciou smerujúcu k rozširovaniu ochrany
spotrebiteľa.14

12

Preambula Nariadenia, bod 11: „Normy súdnej právomoci musia byť vysoko predvídateľné a vychádzať zo zásady,
že právomoc sa všeobecne zakladá podľa bydliska žalovaného“, takže kritériá, ktoré stanovujú výnimku z tohto
ustanovenia, majú poskytovať vysokú mieru právnej istoty.
13
Rozsudok SDEÚ zo dňa 06.12.2012, Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi, C-190/11,
ECLI:EU:C:2012:542, bod 27; rozsudok SDEÚ zo dňa 14.03.2013, Česká spořitelna as v. Gerald Feichter, C-419/11,
ECLI:EU:C:2013:165, bod 26.
14
Rozsudok SDEÚ zo dňa 17.10.2013, Lokman Emrek v. Vlado Sabranovic, C-218/12, ECLI:EU:C:2013:666;
rozsudok SDEÚ zo dňa 24.10.2012, Armin Maletic, Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH, TUI Österreich
GmbH, C-478/12, ECLI:EU: C:2013:735.
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V druhej polovici druhej časti práce sa venujem možnosti, resp. nemožnosti voľby súdu
v online B2C zmluvách, ktorá môže poskytnúť istotu, predvídateľnosť a efektívnosť v
medzinárodných transakciách – výhody, ktoré sú obzvlášť dôležité v medzinárodnom
elektronickom obchode. V poslednej časti práce formulujem návrhy de lege ferenda.
Pre naplnenie cieľov práce využívam predovšetkým metódu popisnú, analytickú a
komparačnú. V závere práce potom metódu syntézy.
Aj keby som veľmi rada, tak si nečiním nárok na komplexnú analýzu všetkých právnych
prameňov týkajúcich sa online B2C zmlúv a nekladiem si za cieľ ani podať ucelený pohľad na
problematiku online B2C zmlúv z hľadiska MPS. Skĺzla by som tak k prílišnej popisnosti
a povrchnosti. V tejto práci budem hľadať odpovede predovšetkým na nasledujúce otázky:
Existuje kompromis medzi širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie
podnikateľov (obzvlášť malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického
obchodu) a podporou obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ? Ako v súčasnosti vyzerá
medzinárodné právo procesné v kontexte online B2C zmlúv? V čom sa zmenilo a v čom nie?
Akým spôsobom sa zmenil pojem „spotrebiteľ“ či teória „targeting“ vplyvom internetu? Zostáva
zakonzervovaným systémom? Ako sa MPS vyrovnáva s neustále sa objavujúcimi novými
funkciami internetu vo veciach B2C zmlúv? Znamená vyššia ochrana spotrebiteľa na internete aj
jeho lepšie rozhodnutie? Zodpovedajú skúmané právne predpisy potrebám modernej informačnej
spoločnosti v 21. storočí?
Cieľom práce je analyzovať ochranné pravidlá súdnej príslušnosti a zistiť, či dané ustanovenia
môžu byť efektívne aplikované aj v súčasnosti v online B2C zmluvách a analyzovať situácie, kedy
medzi zmluvnými stranami dôjde k dohode týkajúcej sa voľby súdu a situácie, kedy taká dohoda
uzatvorená nie je.
V tejto práci som si stanovila nasledujúcu hypotézu: „Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore
jednotného digitálneho trhu EÚ.“
Uznávam, že niektoré otázky týkajúce sa online B2C zmlúv by si iste zaslúžili samostatné
spracovanie. Vzhľadom k väčšiemu rozsahu práce a komplikovanosti problematiky som sa bližšie
nevenovala hmotneprávnej úprave online B2C zmlúv. Som si ďalej tiež vedomá toho, že táto
problematika sa problémom medzinárodnej súdnej príslušnosti nevyčerpá a je s ňou spojené
množstvo ďalších problematických aspektov (rozhodcovské konanie,15 kolektívna právna ochrana,

15

Práca pojednáva len o konaniach pred obecnými súdmi.
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námatkovo môžem ďalej zmieniť otázku imperatívnych noriem, výhrady verejného poriadku, rei
iudicate, uznanie a výkonu rozhodnutia, filozoficko-právne koncepty ochrany slabšej zmluvnej
strany, pravidlá pre založenie medzinárodnej právomoci súdov v USA či analýzu jednotlivých
európskych smerníc na ochranu spotrebiteľa). Tieto aspekty spadajú nad rámec rozsahu mojej
rigoróznej práce.
Od roku 1985, kedy bolo zaregistrované prvé doménové meno a došlo ku komercializácii
internetu sa rast internetu nezastavil. Ba naopak. Došlo k veľmi rýchlemu rozvoju internetu
smerom ku sofistikovanejšiemu využívaniu (z podoby statickej internetovej stránky do podoby
dynamickej).16 Internet a s ním aj elektronický obchod sa počas posledných 20 rokov
bezprecedentne rozvinuli. Zdieľam názor s Kyselovskou,17 že ešte stále nedosiahol svoj plný
potenciál. Jedným z dôvodov môže byť nedôvera podnikateľov a spotrebiteľov k online
obchodovaniu.18 Táto nedôvera môže byť spojená nielen s klasickými otázkami platnosti B2C
zmlúv uzatvorených online či ochranou osobných údajov, ale aj neexistenciou jasných pravidiel
pre riešenie procesneprávnych otázok. Práve tými sa budem na nasledujúcich stránkach zaoberať.

16

SVOBODA, Pavel a kol. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-311-4. S. 58.
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 13.
18
SVANTESSON, D. J. B. The Choice of Courts Convention: How Will It Work in Relation to the Internet and Ecommerce? In: Journal of Private International Law, 2009, s. 526.
17
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1. časť – VŠEOBECNÁ ČASŤ
V tejto rigoróznej práci sa venujem elektronickému obchodu z pohľadu medzinárodného
procesného práva, presnejšie pravidiel pre určenie pravomocného (príslušného) súdu v
obchodneprávnych vzťahoch so spotrebiteľom s medzinárodným prvkom. Na to, aby som mohla
na nasledujúcich stránkach skúmať právne aspekty takého obchodovania so spotrebiteľmi na
internete považujem za vhodné vyjadriť sa (aspoň stručne a s nutnou dávkou zjednodušenia) ku
zvolenej terminológii, s ktorou táto práca ďalej pracuje a vymedziť obsah pojmu internet,
elektronický obchod, medzinárodný prvok či súdna právomoc a ďalšie.

7

1

Fenomén internet19
„Internet je nádherné nové ihrisko pre staré hry."20
Elektronický obchod je tradične spájaný s rozvojom siete internet. Niet pochýb, že internet nie

je virtuálny priestor praeter legem, ale v menšej či väčšej miere, zasahuje do viacerých (ak nie
všetkých) právnych odvetví. Práve jedným z nich je aj MPS.
1.1 Pojem internet – „Internet ako jedinečný súbor techník spoločenskej komunikácie.“
„(…) od ilúzie „zem nikoho“ k realite „zem každého“ (...)“21
Internet ako globálna verejná decentralizovaná počítačová sieť prepájajúca siete s odlišnou
architektúrou.22 Je prostredím, ktoré umožňuje jednotlivým subjektom, aby vstupovali do
vzájomných kontaktov, na ktorých základe môžu byť internetom prenášané rôzne typy dátových
súborov.23 Tým, že internet používa technický a nehmotný nosič umožňujúci ukladanie veľkého
množstva informácií a ich okamžité šírenie na akékoľvek miesto na zemi, poskytuje jedinečný
súbor techník spoločenskej komunikácie.24
Pre účely tejto práce chápem internet ako médium umožňujúce elektronické obchodovanie a
nebudem sa venovať technickým predpokladom fungovania internetu, ktoré vzhľadom na právne
zameranie tejto rigoróznej práce nemá význam.

19

V minulosti bolo obvyklé písať Internet s veľkým začiatočným písmenom. Zdroj: Ústav pro jazyk český. Akamedie
věd. Internetová jazyková příručka – internet. ČR [online]. Copyright © [cit. 05.12.2020]. Dostupné
z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=internet
20
SOMMER, Joseph. Against Cyberlaw. In: Berkeley Technology Law Journal, 2000.
21
SVANTESSON, D. J. B. Private International Law and the Internet. 2. vydanie. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2012, 557 s. ISBN 978-90-411-3416-5. S. 2.
22
SVOBODA, Pavel a kol. Právní a daňové aspekty e-obchodu. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-311-4.
23
BRODEC, Jan. Mezinárodní e-obchod. In: KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA.
Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Právnické učebnice
(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-108-3. S. 322.
24
Rozsudok SDEÚ zo dňa 25.10.2011, eDate Advertising GmbH v. X, C-509/09, ECLI:EU:C:2011:685 a rozsudok
SDEÚ zo dňa 29.10.2010, Olivier Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited (C-161/10, ECLI:EU:C:2010:656.
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1.2 Internet z pohľadu práva – „Internet ako medzinárodné ihrisko bez hraníc?“
„Súčasná právna úprava kladie doraz na fyzický pohyb alebo prítomnosť.
Internetová komunikácia ale žiadny fyzický pohyb nezahrňuje. Komunikácia a interakcie na
internete prebiehajú všade, ale zároveň na žiadnom určitom mieste.“25
Internet predstavuje jedno z najdynamickejších prostredí na svete, kde rigídne právo nestačí
držať krok. Internet je vo svojom celku neuchopiteľný. Prečo tomu tak podľa mňa je?
Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že z pohľadu českého občianskeho práva je internet vecou
v právnom slova zmysle (lebo podľa § 489 OZ je vecou všetko rozdielne od osoby slúžiace potrebe
ľudí). Bolo by to však chybné, pretože internet nie je možné stotožniť s hmotnými technickými
zariadeniami, na základe ktorých je prevádzkovaný (počítače, servery, Wifi, atp.).26
Internet nie je ani ovládateľná prírodná sila (využitie elektronických signálov je predpokladom
systému, nie jeho podstatou),27 ani službou (absentuje jasný poskytovateľ takej služby), ani
nehmotným statkom (tj. právom) alebo inou majetkovou hodnotou (napr. informáciou) a nie je ani
objektívnou právnou skutočnosťou nezávislou na ľudskom správaní.
Internet jednoducho nemá právnu subjektivitu28 - nemôže byť teda objektom právnych
vzťahov ani subjektom práv.29 Subjektami práv sú tí, ktorí internet tvoria a užívajú - práve na nich
sa budú aplikovať právne normy. Internet teda chápem ako médium, ktoré umožňuje ostatným
subjektom, aby v jeho prostredí vstupovali do závazkových vzťahov, nabývali práva a
povinnosti.30
Navyše, internet je decentralizovaný komunikačný systém - na medzinárodnej úrovni niet
centrálnej autority, ktorá by mohla autonómne stanoviť pravidlá pre všetkých užívateľov internetu,

25

MACHOVÁ, Daniela. Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích, op. cit.,
str. 8.
26
NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech.
2013. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúca práce
PAUKNEROVÁ, Monika. S. 22
27
Idem.
28
DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné 1. Obecná část. 1. vydanie.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN: 978-80-7478-326-5. S 231–232.
29
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, ISBN 978-80-7380-454-1.
30
NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech,
op. cit., str. 23.
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ktoré by bola medzinárodne uznávané. Internet nevlastní a ani neprevádzkuje jeden subjekt,31 ani
nedisponuje centrálnymi orgánmi.32
Dá sa povedať, že internet je „medzinárodným ihriskom“, na ktorom neexistujú hranice ako
medzi štátmi, tak medzi ich právnymi poriadkami. Práve preto je nutné využiť metódy, postupy a
právne normy MPS. Ono vlastne zatiaľ nič lepšie zatiaľ neexistuje!
Kyselovská uvádza nasledovné špecifiká internetu vo vzťahu k MPS:
1. jednoduchý vznik medzinárodného prvku a ev. následný vznik cezhraničných sporov,33
2. nedostatok informácií významných pre určenie pravomocného súdu a rozhodného práva,
3. problémy s uznaním a výkonom súdnych rozhodnutí,
4. problémy s určením hraničného určovateľa.34
Svantesson35 uvádza ešte nasledujúce špecifiká internetu, a to: geografická nezávislosť
umocnená rýchlosťou komunikácie, relatívna nezávislosť na jazyku vďaka rôznym
automatizovaným prekladačom, šírenie informácií k neobmedzenému počtu užívateľov, široké
využitie, technická jednoduchosť šírenia informácií, konvergencia a ďalšie.36
MPS podlieha princípu teritoriality37 a internet sa neriadi štátnymi hranicami.38 Práve
bezhraničnosť internetu,39 resp. jeho relatívna neobmedzenosť hranicami jednotlivých štátov
súvisí s problematikou doterajšieho a po storočia fungujúceho systému práva MPS, suverenity
štátov a určovania súdnej právomoci.40
V situácii, kedy sa internet stal úplne prirodzenou a bežnou súčasťou života takmer každého
z nás, pre oblasť MPS prináša stále nové a nové výzvy. Aké?

31

SHINDER, Debra. Computer Networking Essentials. Indianapolis: Cisco Press, 2001. ISBN 978-1587130380. S.
301.
32
Na druhej strane to však neznamená, že neexistujú rôzne organizácie, ktoré by nevytvárali a následne nekontrolovali
dodržiavanie technických štandardov v rámci prevádzky internetu.
33
S výrazným nepomerom medzi nákladmi na uzatvorenie zmluvy a na následné súdne konanie pri porušení.
34
V prostredí internetu sú niektoré tradičné hraničné určovatele MPS irelevantné.
35
SVANTESSON, D. J. B. Private International Law and the Internet, op. cit., str. 33-50.
36
Idem.
37
KRÁLÍČEK, Jaroslav. Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem – je
načase ji opustit? In: K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita,
2013. s. 81-96, 16 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3. S 96-99.
38
Hnutie za tzv. slobodný internet – organizácia Electronic Frontier Foudation (na čele s jej zakladateľom John Perry
Barlowom) vytvorila Deklaráciu nezávislosti kyberpriestoru. Zdroj: POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva.
Praha: Auditorium, 2012. str. 95-96.
39
Výnimky: Čína, Singapur, Saudská Arábia.
40
LIM, Yee Fen. Cyberspace law: commentaries and materials. 2. vydanie. Hong Kong: Sheck Wah Tong Printing
Press Ltd., 2007. ISBN 978-0195558616.
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1.3 Internet a právna regulácia – „Od otázky či vôbec, k tomu do akej miery.“
„Internet len jednoducho extrahuje a zintenzívňuje problémy, ktoré boli na poli
medzinárodnej regulácie vždy prítomné, a dostali sa do popredia,
odkedy sa internet stal bežným pre ľudské interakcie a obchodovanie.“41
Podľa profesora Trudela42 vlastnosti informačnej spoločnosti výrazne ovplyvňujú spôsob,
akým premýšľame o práve. Z právnych predpisov skutočne vyplýva, že situácie, ktoré upravujú,
sú všeobecne vzaté stabilné. V informačnej spoločnosti sa však racionality, ktoré sú základom
zákona, neustále menia.43 Virtuálny svet borí tradičné hranice medzi štátmi, rozvoj cestovania a
ovplyvňuje nielen samotnú spoločnosť,44 ale aj normatívne systémy regulácie.45 Internet si za dobu
svojej existencia vydobyl výnimočnú pozíciu a predstavuje špecifické odvetvie právnej regulácie.
Preto býva internet označovaný za „fenomén sui generis“,46 ktorý sám o sebe nie je upravený –
neexistuje „zákonník internetu“, ktorý by upravoval vzťahy na internete.
Je vôbec internet prakticky regulovateľný vzhľadom na jeho globálnu povahu a neexistenciu
jediného mocenského centra, ktoré značne komplikujú účinný jednotný prístup? Je vôbec možné
internet kvôli absencii centrálnej kontroly právne regulovať?47 Mal by zostať „v rukách“
medzinárodných organizácií alebo by mal byť podriadený regulácii jednotlivých štátov?48 Sieťová
informačná infraštruktúra má svoje korene v USA ako decentralizovaná sieť ARPANET,49 a preto
do istej miery tiež preberá tamojšie organizačné modely a zároveň si tento rys zachovala dodnes.50
Je treba mať na zreteli, že v USA sú hlboké korene myšlienkových smerov liberalizmu či
libertariánstva, preto niektorí autori s ohľadom aj na informačnú povahu internetu odvodzujú, že

41

TAUBMAN, Antony. International Governance and the Internet. In: Internet and the Law, 2017, s. 14.
TRUDEL, Pierre. L’influence d’Internet sur la production du droit. In : CHATILLON, Georges. Le droit
international de l´Internet. Bruxelles : Bruylant, 2002, s. 89-101.
43
Idem. TRUDEL, Pierre. Les mutations du droit à l’âge numérique. In : Revue Droit & Toile, 2002.
44
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 10.
45
POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva, op. cit.
46
MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. ISBN
978-80-904248-7-6. S. 25.
47
TODD, Paul. E-commerce law. London: Cavendish, 2005, 266 s. ISBN 1859419429. S. 12.
48
EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte. Law and the Internet. 3. vydanie. Oxford: Hart Publishing, 2009, 708 s.
ISBN 978-1841138152. S. 16, 18.
49
Internet History Timeline: ARPANET to the World Wide Web | Live Science. Live Science: The Most Interesting
Articles, Mysteries & Discoveries [online]. Copyright © Creative Commons [cit. 05.12.2020]. Dostupné
z: https://www.livescience.com/20727-internet-history.html.
50
Idem.
42
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regulovať internet v USA je v zásade nemožné.51 Svantesson52 a Kyselovská53 rozlišujú 4 fázy
vývoja problematiky medzinárodnej právomoci štátov vo vzťahu k internetu:
1. internet ako terra nullius54 (1991 – 1999),55
2. rast ingerencie štátov na internete (do r. 2009) spojený s preregulovateľnosťou internetu56
a extenzívnym výkladom pravidiel medzinárodnej právomoci súdov,57
3. triezvejší a reštriktívnejší prístup k založeniu medzinárodnej právomoci súdov,58
4. obdobie rovnováhy, kedy je jednanie na internete obmedzené práve technológiami, ktoré
umožnili jeho rozšírenie.
Otázkou už dnes nie je, či by štáty mali regulovať právne vzťahy vznikajúce na internete, ale
akým spôsobom by tak mali činiť a do akej miery.59 Regulácia internetu je nutná a potreba je
vzhľadom k stále častejšiemu a masívnejšiemu využívaniu internetu o to urgentnejšia. S nástupom
modernejších a efektívnejších spôsobov elektronického obchodovania vyvstáva tiež nutnosť
regulácie ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany. Jednotná regulácia na národnej
i únijnej úrovni je nevyhnutná. Za činnosťou vykonávanou prostredníctvom internetu stoja
konkrétne subjekty práv a povinností, ktorých práva vznikajú, menia sa či zanikajú. Mám za to, že
reguláciu internetu predstavujú do istej miery aj právne normy upravujúce jednanie užívateľov
internetu, o ktorých bude ďalej pojednávať táto práca.

51

A to kvôli výsadnému postaveniu prvého dodatku americkej Ústavy. Zdroj: KRASOVEC, Jay. Cyberspace: The
Final Frontier, for Regulation? In: Akron Law Review, 1998.
52
SVANTESSON, D. J. B. Celebrating 20 years of WWW: A Reflection on the concept of jurisdiction. In: Masaryk
University Journal of Law and Technology, 2012, roč. 6, č. 1, s. 177–190. ISSN 1802-5951.
53
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 67 an.
54
SVANTESSON, D. J. B. Celebrating 20 years of WWW: A Reflection on the concept of jurisdiction, op. cit., S.
179.
55
Dnes je zrejmé, že počiatočná naivita nebola na mieste a vyčlenenie internetového prostredia do vlastnej sebestačnej
virtuálnej existencie nikdy nebolo možné. Zdroj: GOLDSMITH, Jack L.; WU, Tim. Kdo řídí Internet?: iluze o světě
bez hranic. 1. vydanie v českom jazyku. Praha: Dokořán, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7363-184-0.
56
SVANTESSON, D. J. B. Celebrating 20 years of WWW: A Reflection on the concept of jurisdiction, op. cit., S.
183.
57
Napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Austrálie zo dňa 10.12.2002 vo veci Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick,
kedy bolo rozhodnuté, že založenie medzinárodnej právomoci súdu je dané (predpokladanou) znalosťou osoby, ktorá
informácie zverejňuje, že jej dosah a účinky nie sú nijak geograficky obmedzené. Príp. rozhodnutie parížskeho Súdu
prvého stupňa (Tribunal de grande instance) zo dňa 22.05.2000 vo věci LICRA v. YAHOO, ktoré nebolo v USA
uznané, lebo s ohľadom na americkú Ústavu niie je možné uznať francúzske rozhodnutie regulujúce obsah prejavu na
internete.
58
Ako príklad reštriktívnejšieho prístupu je možné uviesť rozhodnutie SDEÚ zo dňa 07.12.2010 v spojených veciach
Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) a Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller (C144/09), ECLI:EU:C:2010:740, ktorý bude bližšie analyzovaný ďalej.
59
KOHL, Uta. Jurisdiction and the Internet: A Study of Regulatory Competence over On-line Activity, op. cit., str. 12.
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1.4 Elektronický obchod
"Pokiaľ bol na prelome 18. a 19. st. hospodársky rast poháňaný výdatnosťou ložísk
čierneho uhlia, tak pomyselným palivom 21. st. sa stáva e-commerce."60
Elektronický obchod (alebo tiež elektronické obchodovanie) ako základ modernej spoločnosti
nestojí na priemyslovej výrobe, ale na informáciách a duševnom vlastníctve.61 Je typicky užívaný
v spojení s expanziou obchodovania prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov
(hlavne internetu).62 Jeho počiatok sa datuje už od polovice 18. st., kedy bol uzatvorený prvý
kontrakt prostredníctvom telegrafu.63 Následne úplne prvý elektronický internetový obchod vo
svete sa uskutočnil v USA, a to v r. 1992.64 Prvé internetové obchody vznikali už v prvej polovici
20. st. (napr.: https://www.amazon.com/ v r. 1996). Trvalo pomerne dlho než podnikatelia
porozumeli potenciálu, ktorý ponúkal.
Cieľom tejto práce je analýza internetového práva z pohľadu elektronického obchodovania
medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Ako je pojem elektronický obchod definovaný a ako sa delí
bude práve predmetom nasledujúcej podkapitoly.
1.4.1 Pojem

Samotný termín "elektronický obchod" je používaný približne od r. 199465 a nie je jednotne
normatívne definovaný66 ani na národnej úrovni,67 ani na európskej,68 či celosvetovej.69

60

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6. S. 528.
WANG, Faye, Fangfei. Internet Jurisdiction and Choice of Law. Legal Practices in the EU, US and China.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. s. 261. ISBN 978-0-521-19933-9. S. 4.
62
DAVIDSON, Alan. The law of electronic commerce. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521678650. S. 1.
63
Idem.
64
Jednalo sa o CD.
65
BASU, Subhajit. Global Perspectives on E-commerce Taxation Law. Burlington: Ashgate, 2007. 344 s. ISBN 9780754647317. S. 14.
66
MAREŠ, David. Právní aspekty elektronického obchodu [online]. Brno, 2011 [cit. 05.12.2020]. S. 8. Dostupné z:
https://theses.cz/id/tf5qof/. Dizertačná práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúcí práce KOTÁSEK
Josef; KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a
procesní, op. cit., s. 15.
67
V českom právnom poriadku nebola prijatá súhrnná právna úprava elektronického obchodu v jednom predpise.
68
Definícia nie je uvedená ani v právnom dokumente, ktorý sa na elektronický obchod priamo zameriava - smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES zo dňa 08.06.2000 o niektorých právnych aspektoch služieb informačnej
spoločnosti, hlavne elektronického obchodu, na vnútornom trhu, ktorá obsahuje mimo iné definíciu služieb
informačnej spoločnosti a upravuje len niektoré aspekty elektronického obchodu.
69
Normatívna definícia nebola prijatá ani na pôde Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL)
vo Vzorovom zákone UNCITRAL o elektronickom obchode z r. 1996.
61
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Elektronické obchodovanie podľa definície OECD70 zahrňuje "akékoľvek obchodné transakcie
založené na elektronickom spracovaní a prenose dát, ktoré vykonávajú osoby fyzické i
právnické."71 Prípadne WTO72 ho ďalej vymedzuje ako "produkciu, distribúciu, marketing,
obchod a doručovanie tovarov a služieb elektronickými prostriedkami."73 Podľa Gillies umožňuje
stranám využiť elektronický jazyk ku vzájomnej komunikácii a uzatvoreniu zmluvy.74 V českom
právnom prostredí je termín "elektronický obchod" vnímaný buď ako e-business75 alebo v užšom
zmysle ako e-commerce.76
Základným znakom služieb, ktorých sa elektronické obchodovanie týka, je ich poskytovanie
elektronickými prostriedkami. Rozlišuje sa 6 hlavných nástrojov elektronického obchodu: telefón,
fax, televízia, elektronické platobné systémy, elektronická výmena dát a internet. 77 Elektronický
obchod je teda pri odbornom užívaní širším pojmom než pojem internetový obchod a internetové
obchodovanie je jedným zo spôsobov elektronického obchodovania.
V tejto práci vychádzam z elektronického obchodu ako e-commerce. Chápem ho ako právne
jednanie, prostredníctvom ktorého dochádza k uzatváraniu online B2C zmlúv. 78

70

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
OECD Glossary of Statistical Terms - Electronic commerce definition. OECD Statistics [online]. [citované
05.12.2020]. Dostupné Dostupné z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721.
72
Svetová obchodná organizácia.
73
EDWARDS, Lilian; WAELDE, Charlotte. Law and the Internet, op. cit., str. 33 - 44.
74
GILLIES, Lorna, E. Electronic Commerce and International Private Law. A Study of Electronic Consumer
Contracts. Aldrshot: Ashgate Publishing Limited, 2008. ISBN 978-0-7546-4855-0. S. 24.
75
E-business ako súhrn všetkých obchodných aktivít, ktoré zahrňujú ako prevádzkové, tak aj technicko-logistické
aktivity.
76
Obsahovou náplňou e-commerce je výmena tovarov a služieb za ekvivalentnú hodnotu medzi jednotlivými
predávajúcimi a kupujúcimi, popr. sprostredkovateľmi.
77
MEHROTA, K. Santosh. E-commerce. Jaipur: ABD Publishers, 2007. ISBN 978-8183760911. S. 4.
78
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň:
Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-108-3. S. 318.
71
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1.4.2 Základné druhy

V praxi a teórii sa ustálilo79 členenie elektronického obchodu z hľadiska účastníkov transakcie,
resp. podľa subjektov.80
Obchodneprávny vzťah môže prebiehať medzi podnikateľmi - taký typ sa označuje ako
business-to-business (alebo B2B transakcie).81 Ak sa jedná o vzťah medzi podnikateľom a
spotrebiteľom,82 tak sa tento typ obchodu označuje ako business-to-consumer (alebo B2C
transakcie).83 Ak spotrebitelia uzatvárajú zmluvy medzi sebou, jedná sa o obchodovanie
consumer-to-consumer (alebo C2C transakcie). Ďalej je možné rozlišovať označenie business-toadministration alebo business-to-government obchodovanie (B2A alebo B2G transakcie), resp.
consumer-to-administration alebo consumer-to-government obchodovanie (C2A alebo C2G
transakcie). Tento typ vzťahov s orgánmi verejnej správy sa súhrnne označuje ako eGovernment.84
Táto rigorózna práca sa bude zaoberať výhradne elektronickým obchodovaním online medzi
spotrebiteľmi a podnikateľmi, teda online B2C zmluvami.

79

DELTA, B. George; MATSUURA, H. Jeffrey. Law of the Internet, Aspen Publishers, 2016. ISBN 978-1454878698.
Tieto štyri druhy môžeme pokladať za základné delenie, no v súčasnosti je možné sa stretnúť aj s „menej tradičnými“
druhmi ako napr. G2B (government to business), B2A (business to administration), príp. členenie podľa predmetu
záväzkového právneho vzťahu, podľa otvorenosti použitého média či podľa spôsobu plnenia. Zdroj: SMITH, Graham.
Internet law and regulation. UK: Sweet & Maxwell Ltd, 2019. ISBN 9780414047891. S. 775.
81
Z finančnej perspektívy ide o najstaršiu a najvýznamnejšiu formu elektronického obchodu, ktorej predchodcom bol
systém špeciálneho dátového spojenia, tzv. EDI. Nemusí byť uzatváraný pomocou siete internet, ale pomocou
vlastných špecializovaných sietí medzi jednotlivými spoločnosťami. V súčasnosti tvorí 94% všetkých elektronických
transakcií, pretože vytvorenie produktu, ktorý bude následne predmetom B2C transakcie vyžaduje mnoho B2B
transakcií. Zdroj: TAUBMAN, Antony. International Governance and the Internet. In: Internet and the Law, 2017, s.
14. KONAROVSKÝ, Miroslav. Vybrané otázky elektronického obchodování [online]. Brno, 2009 [cit. 05.12.2020].
Dostupné z: https://theses.cz/id/po2v78/. Diplomová práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce
SPÁČILOVÁ Danuše. S. 34.
82
Kľúčové je správne definovanie pojmu „spotrebiteľ“ – viac str. 20
83
Predstavujú najrozšírenejší typ elektronického obchodovania z hľadiska neodbornej verejnosti.
84
MAREŠ, David. Právní aspekty elektronického obchodu [online]. Brno, 2011 [cit. 05.12.2020]. S. 11. Dostupné z:
https://theses.cz/id/tf5qof/. Dizertačná práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce KOTÁSEK
Josef; KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a
procesní, op. cit., s. 17.
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2 Vymedzenie základných pojmov z pohľadu právnej úpravy medzinárodnej
súdnej príslušnosti
Pre správne pochopenie problematiky považujem za potrebné pripomenúť si pár základných
teoretických pojmov týkajúcich sa najdôležitejších tématických okruhov tejto práce a definovať
ich primárne z hľadiska európskeho MPS. Pre obmedzenosť rozsahu práce vynechám metódy
právnej úpravy v MPS a problematiku hraničných určovateľov obecne. V texte je používaný ako
pojem „(medzinárodná) právomoc“, tak „príslušnosť“. Ak v práci užívam pojem „príslušnosť“,85
je tým myslená príslušnosť v zmysle Nariadenia, ktorému zodpovedá pojem „právomoc“ podľa
ZMPS. Bydlisko a domicil sa pre účely tejto práce používajú v rovnakom význame,86 obdobne to
platí aj pre dohodu a doložku o voľbe súdu.
2.1 Medzinárodné právo procesné
MPS upravuje súkromnoprávne vzťahy s medzinárodným prvkom.

Rozlišujú sa štyri

podstatné oblasti úpravy MPS, a to otázka rozhodného práva, právomoci a príslušnosti súdov,
uznania a výkonu rozhodnutí a nakoniec otázka právnej pomoci a justičnej spolupráce. 87
Zatiaľ čo základom MPS hmotného je rozhodné právo, u MPS procesného hraje kľúčovú úlohu
určenie príslušného súdu, resp. určenie miesta, v ktorom sa povedie samotné súdne konanie, tzv.
súdisko. Do rozsahu medzinárodného práva procesného doktrína radí právne normy upravujúce
právomoc tuzemských súdov, postavenie cudzincov v konaní, zisťovanie cudzieho práva,
vzájomnosť a dôkaznú moc cudzozemských verejných listín, právne normy upravujúce právny
styk s cudzinou, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí a rozhodcovských nálezov.88
Táto rigorózna práca je zameraná na pravidlá pre založenie medzinárodnej právomoci súdov
v rámci európskeho justičného priestoru.

85

Niektorí autori ale zastávajú názor, že pod pojmom medzinárodná právomoc je treba rozumieť medzinárodnú
príslušnosť. Napr.: KAPITÁN, Zdeněk. Volba sudiště v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. In:
Časopis pro právní vědu a praxi. 2004, č. 1, s. 20.
86
Bližšie k bydlisku a domicilu – str. 24
87
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, Plzeň: Doplněk a Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
88
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit.
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2.2 Medzinárodný prvok
Nasledujúce právne normy MPS dopadajú len na právne vzťahy obsahujúce medzinárodný
prvok (zahraničný prvok, cudzí prvok, na európskej úrovni ako cezhraničný únijný prvok,89 príp.
v Haagskom dohovore o dohodách o voľbe súdu tzv. medzinárodná vec).9091
Čo sa presne rozumie pod týmto pojmom nie je úplne jednoznačné, 92 pretože okruh takých
situácií nie je nikde taxatívne stanovený, ani definovaný v ZMPS, čo môže byť vzhľadom na
prebiehajúcu globalizáciu obmedzujúce.93 Pauknerová ale uvádza, že je vhodné, aby legislatívne
medzinárodný prvok nebol vymedzený94 a mne nezostáva nič iné, než s ňou súhlasiť.
Súd preto posudzuje existenciu medzinárodného prvku ad hoc podľa okolností daného
prípadu.95 V teórii a odbornej literatúre sa ale odvodzuje, že „medzinárodný prvok v
súkromnoprávnom vzťahu je daný vtedy, ak je vzťah k zahraničiu pri: 1. subjekte právneho vzťahu,
2. skutočnosti právne významnej pre vznik a existenciu právneho vzťahu, 3. predmete právneho
vzťahu, 4. právnom vzťahu, ktorý právne súvisí alebo je právne závislý (akcesorický) od iného
právneho vzťahu, ak sa tento vzťah (základný, hlavný) riadi cudzím právom.“96
Je ďalej nevyhnutné, aby mal vzťah spojitosť minimálne s dvoma štátmi, z ktorých aspoň jeden
bude členský97 a aby bol spoločensky dostatočne významný, nie zjavne zanedbateľný.98

89

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 97880-7400-504-6.
90
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit.
91
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Mezinárodní
právo soukromé Evropské unie. 2 vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-123-3. S. 174.
92
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom [online]. Brno, 2014 [cit.
05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/vb9vce/. Diplomová práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
Vedúca práce DRLIČKOVÁ Klára.
93
Idem.
94
PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 97880-7400-504-6. S. 4.
95
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Mezinárodní
právo soukromé Evropské unie. 2 vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-123-3. S. 212.
96
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit.
97
Rozsudok SDEÚ zo dňa 13.07.2000, Group Josi Reinsurance company SA v. Universal General Insurance
Company, C-412/98, ECLI:EU:C:2000:399.
98
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit.
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2.2.1 Medzinárodný prvok špecifický v prostredí internetu

MPS je súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku,99 ale s internetom má spoločnú
„medzinárodnú povahu“. Vzhľadom k veľmi nízkym nárokom pre zapojenie do diania na
internete, je internet využívaný značnou časťou svetovej populácie, pričom táto skutočnosť
výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku vzťahov s medzinárodným prvkom, ktoré na internete
vznikajú mimoriadne jednoducho. Nepredstavuje preto už samotné použitie internetu naplnenie
podmienky medzinárodného prvku?
Aj keď činnosti uskutočňované na internete takmer vždy zahrňujú aj právne vzťahy
s medzinárodným prvkom, je na mieste sa zamyslieť nad ich právnou relevanciou. Len samotné
použitie internetu nepredstavuje podmienku naplnenia medzinárodného prvku. Internet je "len"
prostriedok komunikácie100 - medzinárodný aspekt internetu nebude dostatočne intenzívny na to,
aby sa jeho samotným použitím vytvoril medzinárodný prvok.101
Situácia nebude vždy natoľko právne významná, že založí úzky vzťah k inému právnemu
poriadku a tým neodôvodní jeho aplikáciu namiesto právneho poriadku fóra.102
2.3 Fórum
Fórum je kľúčovým pojmom k riešeniu otázok medzinárodného práva procesného. Je nielen
geograficky určené miesto konania, ale predovšetkým určovateľ väzby na konkrétny právny
poriadok.103 Fórum ovplyvňuje aplikáciu procesných noriem, noriem MPS, výhrady verejného
poriadku, atď.104

99

KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit.
100
Resp. komunikačná platforma alebo médium.
101
URAM, Tomáš. Internetové obchodovanie s medzinárodným prvkom. Praha, 2012. Diplomová práca. Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce BRODEC, Jan. S. 31.
102
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 22.
103
ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 552 s.
ISBN 978-80-7357-562-5. S. 214.
104
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 90.
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2.4 Tretí štát
V zmysle Nariadenia je tretí štát a contrario každý štát, ktorý nie je členským štátom EÚ.105
2.5 Slabšia strana
„Súkromné právo garantuje každému čo najširšiu mieru možnosti slobodného jednania;
avšak práve preto, že ju garantuje každému, musí ju zároveň u niektorých obmedziť,
aby bola zaručená všetkým."106
Ochrana slabšej zmluvnej strany predstavuje ochranu spotrebiteľa v širšom kontexte a do istej
miery odráža predstavu spoločnosti o spravodlivosti.107 Jej cieľom je vyrovnať pozície zmluvných
strán, pretože podľa tzv. mocenskej teórie majú účastníci súkromnoprávnych vzťahov rovné
postavenie.108 Formálne právne postavenie zmluvnej strany je za účelom vyrovnania faktickej
nerovnosti109 (typickým príkladom sú práve B2C zmluvy).110 Jednotnú definíciu slabšej zmluvnej
strany budem hľadať márne.111 Obecne je možné slabšiu zmluvnú stranu definovať ako zmluvnú
stranu, ktorá má v rámci zmluvného vzťahu menšiu moc a vplyv v dôsledku nevýhody, ktorá je
dostatočne významná, aby bola schopná rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť vyjednávanie a obsah

105

Výpočet členských štátov EÚ je uvedený v čl. 52 ZEÚ. Jedná sa o Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku,
Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Írsko, Helénsku republiku,
Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú
republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku
republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku
republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
106
Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 27.11.2017, sp. zn. I. ÚS 1844/17.
107
GERLOCH, Aleš. Teorie práva, op. cit., str. 286.
108
Zatiaľ čo vo verejnoprávnych vzťahoch sa prejavuje zákonom presne vymedzené nadradené postavenie nositeľov
verejnej moci.
109
Rovnosť subjektov súkromného práva je rovnosťou formálnou – zákon neposkytuje žiadnemu subjektu právne
výhody. V skutočnosti si ale subjekty rovné nie sú, čo vyplýva z prirodzených rozdielov medzi ľuďmi. K nutnosti
vyvážiť formálnu a materiálnu rovnosť uvádza Ústavný súd nasledovné: "Z iného uhla pohľadu je možné základný
ústavný princíp rovnosti charakterizovať v dvoch rovinách - ako rovnosť formálnu a tiež ako rovnosť faktickú. Niet
pochýb o tom, že úlohu zákonodarca je zaistiť pri tvorbe právneho poriadku všetkým adresátom právnych noriem
formálnu rovnosť, avšak s ohľadom na skutočnosť, že v reálnom svete prírody i spoločnosti existuje z rady dôvodov
faktická nerovnosť, musí zákonodarca v odôvodnených prípadoch zvažovať aj prípady normatívneho zakotvenia
nerovnosti, ktorá napr. odstráni faktickú nerovnosť alebo iný handicap..." Zdroj: Nález Ústavného súdu ČR zo dňa
28.03.2006, sp. zn. ÚS 42/03.
110
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 12.05.2005, sp. zn. 6 As 30/2005.
111
Zákonodarcovia k všeobecnej definícii vo väčšine prípadov nepristupujú, pretože postavenie slabšej zmluvnej
strany i dôvody pre skutočnosť, že jedna zo zmluvných strán môže byť vnímaná ako slabšia, sa v jednotlivých
prípadoch rôzni. V tejto oblasti je možné hovoriť o sudcovskej normotvorbe. Zdroj: BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda
a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 516 s. Spisy Právnické
fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, č. 557. ISBN 978-80-210-8185-7. S. 35.
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zmluvy.112 Je možné hovoriť o jednotlivých faktoroch, ktoré sa u slabších zmluvných stranách
často objavujú,113 a to: informačná asymetria, ekonomická či sociálna závislosť a rozumová
slabosť. Nariadenie Brusel I bis chráni tri kategórie slabšej strany: poistencov, spotrebiteľov a
zamestnancov. Ochranu im zaisťuje jednak obmedzením možnosti zvoliť si fórum a stanovením
prospešnejších pravidiel určenia súdiska.114
Ochrana slabšej strany plní mimo iné rolu vyvažovania a často býva spojovaná s princípmi ako
je rovnosť, spravodlivosť, ekvita, dobrá viera, poctivosť, zákaz zneužitia práva, atp.,115 na ktorých
je postavené súkromné právo,116 do ktorého je radené aj MPS. Táto problematika je, dá sa povedať,
už štandardom. Je ale štandardom aj v online svete? A je taká ochrana slabšej zmluvnej strany
zaistená aj dostatočnou možnosťou ich práva uplatniť?
2.6 Spotrebiteľ
„Medzi týmito dvoma svetmi, z ktorých jeden je nesporne súkromný a druhý zjavne
podnikateľský, existuje 50 odtieňov (facebookovej) modrej.“117
Koncepcia spotrebiteľského práva je autonómnym konceptom únijného práva.118
Význam tohoto pojmu podlieha autonómnej interpretácii,119 a to vo vzťahu k cieľu120 a účelu
Nariadenia.121 Je potrebné ho interpretovať s ohľadom na existujúce právne nástroje EÚ,
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SKALSKÁ, Helena. Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku. 2014. Diplomová
práca. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúca práce EICHLEROVÁ, Kateřina. S.
11.
113
RÜHL, Giesela. The Protection of Weaker Parties in the Private International Law of the European Union: A
Portrait of Inconsistency and Conceptual Truancy. In: Journal of Private International Law, vol. 10, no. 3, 2015, s.
342-346.
114
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. vydanie. Brno:
Masarykova univerzita, 2007. 410 s. řada teoretická, svazek 301. ISBN 978-80-210-4053-3. S. 219.
115
Táto práca neašpiruje analyzovať fundamentálne otázky hlavných ideý, na ktorých stojí súkromné právo.
116
KURÁŇ, Jan. Princip ochrany slabší smluvní strany [online]. Brno, 2013 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/cxi2d/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce HURDÍK
Jan. S. 65.
117
Stanovisko generálneho advokáta zo dňa 14.11.2017 vo veci Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, C498/16, ECLI:EU:C:2018:37, bod 46.
118
Definícia spotrebiteľa bola do českého právneho poriadku prevzatá z európskej úpravy.
119
Pojem spotrebiteľ je potrebné vykladať objektívne – nezávisle na konkrétnych znalostiach či informáciách, ktoré
má osoba k dispozícii. Zdroj: Stanovisko generálneho advokáta zo dňa 14.11.2017 vo veci Maximilian Schrems v.
Facebook Ireland Limited, op. cit., bod 32.
120
SDEÚ navrhol, aby boli pri problematike rozdielnych definícii pojmu spotrebiteľ určitým vodítkom ciele unijného
normotvorcu. Zdroj: rozhodnutie SDEÚ Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, op. cit., bod 28).
121
VAN CALSTER, Geert. European private intenrational law. 2. vydanie, Oxford: Hart Publishing, 2016. ISBN
9781509905966. S. 24.
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uniformne naprieč členskými štátmi EÚ122 a reštriktívne,123 a to prevažne z dôvodu, že naplnenie
definičných znakov pojmu spotrebiteľ je predpokladom pre aplikáciu zvláštneho procesného
režimu. 124 S pojmom „spotrebiteľ“ síce pracuje už primárne právo,125 ale status spotrebiteľa je
však ešte upresňovaný judikatúrou SDEÚ126 a sekundárnym právom,127 ktoré musia brať do úvahy
stále širší okruh sfér únijného práva.128 Aj keď neposkytujú jednotnú definíciu spotrebiteľa naprieč
celým únijným právom. Treba uznať, že samotná definícia spotrebiteľa nepredstavuje práve
najľahšiu úlohu, pretože spotrebitelia nevytvárajú stabilnú kategóriu a tento pojem bol prenesený
zo socioekonomickej oblasti,129 ale je možné povedať, že rôzne definície spotrebiteľa uvedené
v rôznych smerniciach a nariadeniach EÚ sú si navzájom podobné a za spotrebiteľa považujú
fyzickú osobu, ktorá jedná mimo rámec zárobkovej činnosti a uspokojuje teda potreby svoje či
potreby rodinné.
Pre účely Nariadenia sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá je konečným
užívateľom130 a nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti131 a zároveň sa sama zúčastnila
kontraktačného procesu. Zvláštnemu procesnému režimu v Nariadení podliehajú teda len zmluvy
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Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 19.01.1993, Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft für
Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, C-89/91, bod 12; MAGNUS, Ulrich. MANKOWSKI, Peter. Brussels
Ibis Regulation – Commentary. Kolín nad Rýnem: Otto Schmidt, 2016. ISBN 978-3504080051. S. 463.
123
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 03.07.1997, Francesco Benincasa v. Dentalkit Srl, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337.
124
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 19.01.1993, Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft für
Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, C-89/91, bod 23.
125
Čl. 169 ZFEÚ.
126
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 22.11.2001, spojené veci Cape Snc v. Idealservice Srl (C-541/99) a Idealservice MN
RE Sas v. OMAI Srl (C-542/99), ECLI:EU:C:2001:625.
127
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/302 zo dňa 28.02.2018 o riešení neoprávneného zemepisného
blokovania a ďalších foriem diskriminácie založených na štátnej príslušnosti, mieste bydliska či mieste usadenia
zákazníkov v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice
2009/22/ES; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21.05.2013 o riešení
spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES; Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2013/11/EÚ zo dňa 21.05.2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EU zo dňa
25.10.2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a
Rady 1999/44/ES a zrušuje smernice Rady 85/577/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
128
BARTOLINI, Antonio. Dictionary of Statuses within EU Law. Cham, Switzerland: Springer International
Publishing, 2019. ISBN 978-3030005535. S. 96.
129
JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 807179-797-9. S. 297.
130
SDEÚ judikoval že ochrana plynúca zo zvláštneho režimu z vtedajšieho Bruselského dohovoru prislúcha len
„súkromnému a konečnému spotrebiteľovi“. Zdroj: Rozhodnutie SDEÚ Francesco Benincasa v. Dentalkit Srl, op.
cit., bod 15.
131
Ak ide o zmluvy týkajúce sa takej činnosti čiastočne, stráca fyzická osoba právo zvláštneho procesného
zvýhodnenia, ledaže je podnikateľský účel natoľko okrajový, že má zanedbateľnú úlohu v celkovom kontexte
dotknutej transakcie. Skutočnosť, že nepodnikateľská stránka prevažuje nemá v tomto ohľade vplyv. Zdroj:
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 20.01.2005, Gruber v. Bay Wa AG, C-464/01, bod 54, ECLI: ECLI:EU:C:2005:32.

21

uzatvárané len ekonomicky slabšou či menej skúsenou stranou132 bez súvislosti s obchodnou či
odbornou činnosťou.133 Pojem spotrebiteľské zmluvy je vymedzený čl. 17 odst. 1 Nariadenia.
Jedná sa o zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom a „na účely, ktoré nie je možné považovať za súčasť
jeho podnikania alebo povolania“. Pre jednoznačné určenie je treba vážiť všetky relevantné
okolnosti prípadu, pričom rozhodujúcim kritériom je prevažujúci účel zmluvy,134 ktorý sa
posudzuje k okamihu jej uzatvorenia.135
2.6.1 Kybernetický spotrebiteľ (tzv. cyberspotrebiteľ)

Je samotný pojem spotrebiteľ, ako ho poznáme pre neelektronické každodenné operácie stále
životaschopný aj v prípadoch, kedy spotrebiteľ právne jedná v prostredí internetu? Otázka je
zaujímavá pre obe strany.
Komplexitu tohoto pojmu v dnešnej dobe ilustruje zaujímavá analýza konceptu „spotrebiteľa“
generálnym advokátom Bobkom v rozhodnutí Schrems,136 ktorý zdôraznil, že pre posúdenie
postavenia spotrebiteľa je potrebné „posúdiť dynamiku zmluvného vzťahu“,

137

pretože jeho

postavenie sa viaže ku zmluve a vzťahu touto zmluvou založenou. SDEÚ rovnako dovodil, že
u služieb elektronickej sociálnej siete138 je potrebné zohľadniť ďalší vývoj užívania týchto služieb
a prípadné zmeny ich účelu. Výrazne sa tým priklonil k dynamickému výkladu pojmu
„spotrebiteľ“, ktorý je možné aplikovať len v súvislosti s následnou zmenou užívania na
profesionálne a podnikateľské účely,139 ktorý ale nie je možné užiť na odbornosť, ktorú môže

132

Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 19.01.1993, Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft für
Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, C-89/91, bod 18.
133
Profesionálna a podnikateľská činnosť spočíva v pokračujúcej a štruktúrovanej hospodárskej činnosti, nie
v okamžitom hospodárskom zisku. Zdroj: Stanovisko generálního advokáta zo dňa 14.11.2017 vo veci Maximilian
Schrems v. Facebook Ireland Limited, op. cit., bod 31.
134
Stanovisko generálneho advokáta zo dňa 14.11.2017 vo veci Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited,
op. cit., body 47 a 48.
135
Rozhodnutie SDEÚ Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, op. cit., body 37, 39-40.
136
V prejednávanej veci bol spotrebiteľ v kontexte užívateľov sociálnych sietí, konkr. Facebooku.
137
Stanovisko generálneho advokáta zo dňa 14.11.2017 vo veci Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited,
op. cit., body 59 a 30.
138
Ak sú určené k dlhodobému používaniu.
139
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 25.01.2018, Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, C-498/16,
ECLI:EU:C:2018:37, body 37 a 38.
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spotrebiteľ v priebehu času získať.140 Status spotrebiteľa teda

nie je statickým javom, ale

dynamickým141 a je možné ho v priebehu času čiastočne stratiť.142
2.7 Právomoc a príslušnosť
V rámci sporov s medzinárodným prvkom je treba rozlišovať medzinárodnú právomoc súdov
a príslušnosť súdov a aspoň rámcovo ich vymedziť.
Pod pojmom právomoc súdu sa obecne rozumie súhrn oprávnení súdu riešiť otázky, ktoré sú
mu zákonom zverené ako orgánu štátu.143 Niekedy sa na miesto pojmu "právomoc" používa
„medzinárodná právomoc“ ako „právomoc súdov daného štátu vo vzťahom k orgánom iného štátu
ako celku“.144 Česká jazyková verzia Nariadenia nepoužíva termín „právomoc“, ktorý by bol
vhodnejší.
V rámci vymedzenej právomoci sa rozhoduje o príslušnosti,145 ktorá predstavuje určenie toho
článku zo sústavy súdov, ktorý má danú vec prejednať a rozhodnúť. 146 Termín „medzinárodná

140

Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 25.01.2018, Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, C-498/16,
ECLI:EU:C:2018:37, bod 39.
141
V skratke sa jednalo o to, že pán Schrems bol právnikom so špecializáciou na ochranu súkromia. V r. 2008 sa
registroval na Facebooku a v tej dobe nevykonával profesijnú ani komerčnú činnosť. Jeho profesijný úspech ho viedol
k založeniu vlastnej facebookovej stránky na propagáciu svojich profesijných aktivít (publikácií, prednášok, atp.) a
zároveň tam aj zverejnil výzvu pre svojich fanúšikov, aby postúpili procesné nároky k vzneseniu žaloby, ktorej
predmetom bolo právu na ochranu súkromia. Pán Schrems podal žalobu v mieste svojho bydliska na základe pravidiel
špeciálnej príslušnosti. Žalovaná strana namietala nepríslušnosť rakúskeho súdu z dvoch dôvodov - 1. postavenie pána
Schremsa ako spotrebiteľa v súvislosti s propagáciou vlastnej činnosti, 2. možnosť vznesenia kolektívnej žaloby na
základe pravidiel špeciálnej príslušnosti. Zdroj: Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 25.01.2018, Maximilian Schrems v.
Facebook Ireland Limited, C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37.
142
Platí s výhradou, že strata postavenia spotrebiteľa je možná len ak ide o činnosť v súvislosti s následnou zmenou
užívania na profesionálne a podnikateľské účely. Zdroj: ZAVADIL, Vojtěch. Příslušnost soudů ve sporech
vyplývajících ze spotřebitelských smluv ve světle rozhodnutí SDEU C-498/16 [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-07].
Dostupné z: https://is.muni.cz/th/if28q/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce
KYSELOVSKÁ Tereza. S. 84.
143
PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 928 s. ISBN 978-80-7478-368-5. S. 56.
144
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8.
vydanie, op. cit., str. 382.
145
Určenie príslušnosti je obvykle čiste vnútroštátnou otázkou.
146
STAVINOHOVÁ, Jaruška; HLAVSA, Petr. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003.
660 s. ISBN 80-7239-155-0. S. 189.
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príslušnosť“ môže byť problematický,147 pretože „zahrňuje predstavu tuzemskej právomoci
k právomoci druhých štátov“.148
2.8 Domicil a súvisiace pojmy
„Obvyklý pobyt je ako slon – ľahšie rozpoznateľný než definovateľný.“149
Hraničný určovateľ „domicil“ je základným stavebným kameňom pre určenie medzinárodnej
súdnej príslušnosti v Nariadení150 a zároveň jurisdikčným kritériom aplikácie zvláštnych
procesných zvýhodnení 4. oddielu Nariadenia. Nie je možné ho chápať zhodne s pojmom domicilu
v zmysle jeho tradičného ponímania v common law.151 V českej jazykovej verzii Nariadenia mu
zodpovedá pojem „bydlisko“,152153 ktorý je v Nariadení definovaný len čiastočne.
Pojem bydliska fyzickej osoby, a teda aj spotrebiteľa pre účely aplikácie Nariadenia nie je
jednotný a určuje sa v súlade s čl. 62 odst. 1 Nariadenia.154 Keďže Nariadenie neobsahuje
autonómnu definíciu tohto pojmu, o otázke, či má spotrebiteľ bydlisko v členskom štáte EÚ bude
súd rozhodovať na základe lex fori. 155 Jeho vymedzenie teda Nariadenie prenecháva jednotlivým
členským štátom - je preto treba rátať s 27 definíciami tohto pojmu.156

147

KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., s. 98.
148
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, op.
cit., s. 383.
149
Stanovisko generálneho advokáta Warnera zo dňa 03.02.1976 vo veci Jean Louis Delvaux v. Komisia,
42/75, ECLI:EU:C:1976:21.
150
Je to práve bydlisko žalovaného v členskom štáte EÚ, ktoré podmieňuje aplikovateľnosť Nariadenia. Rovnako tak
aj v Bruselskom dohovore, Nariadení Brusel I a v oboch Luganských dohovoroch.
151
Domicil je tradičným inštitútom angloamerickej právnej oblasti, ktorý vyjadruje kontinentálny pojem štátnej
príslušnosti. Je to miesto, na ktorom je osoba fyzicky prítomná a ktoré považuje za svoj domov – skutočný, hlavný a
stály domov, do ktorého sa osoba zamýšľa vrátiť, aj keď v určitom okamihu pobýva mimo neho. Zdroj: PHEIFFER,
Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-8757684-7. S. 28.
152
Pojem „bydlisko“ je v Nariadení uvedené napr. v čl. 2-6, 9, 12, 15 odst. 2, 16, 17 odst. 3, 18-20, 22, 23, 26, …
153
V kolíznej rovine európskeho práva sa hovorí o pojme „obvyklé bydlisko“ ako o hraničnom určovateli, zatiaľ čo v
rámci procesných predpisov sa tento pojem nevyskytuje vôbec. SDEÚ sa vyjadril k pojmu obvyklé bydlisko napr. vo
svojom rozhodnutí zo dňa 25.02.1999, Robin Swaddling v. Adjudication Officer, C-90/97, ECLI:EU:C:1999:96, kde
jasne vymedzil, že pre správne určenie obvyklého bydliska je treba vziať do úvahy nasledujúce kritériá: rodinná
situácia, dôvody prípadného presídlenia, dĺžka a stabilita pobytu a skutočnosť, či má osoba v danom mieste stabilné
zamestnanie.
154
Pokiaľ má teda vnútroštátny súd rozhodnúť o žalobe proti spotrebiteľovi, musí najprv overiť, či má žalovaný
bydlisko na území členského štátu tohto súdu, pričom uplatní právny poriadok svojho štátu. Zdroj: Rozhodnutie SDEÚ
zo dňa 17.11.2011, Hypoteční banka a.s v. Udo Mike Lindner, C-327/10, ECLI:EU:C:2011:745, bod 40.
155
Čl. 62 odst. 2 Nariadenia; PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o
mezinárodním právu soukromém. Komentář, op. cit., s. 59.
156
PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2014. ISBN
978-80-87576-84-7. S. 32.
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Podľa českého práva sa za bydlisko fyzickej osoby považuje miesto jej faktického pobytu, v
ktorom fyzická osoba býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo.157 V podmienkach ČR je možné k
tomuto pojmu priradiť ekvivalent trvalého bydliska, ktorého charakteristickým rysom je úmysel
zdržovať sa na konkrétnom mieste trvale - jedná sa najmä o miesto, kde má osoba byt, rodinu
alebo prácu, ak v mieste práce tiež býva.158 Od tohto pojmu je pritom nutné odlíšiť pojem trvalý
pobyt, ktorý má evidenčnú povahu a nemusí byť zhodný s faktickým bydliskom, i keď to tak vo
väčšine prípadov je.159
Pokiaľ ide o bydlisko druhej zmluvnej strany online B2C zmlúv, pripadá do úvahy buď vyššie
zmieňovaný čl. 62 odst. 1, ak je touto stranou fyzická osoba alebo čl. 63 odst. 1, ak je touto stranou
spoločnosť, iná právnická osoba alebo združenie fyzických alebo právnických osôb. V čl. 63
Nariadenie zmieňuje tri alternatívne miesta - registrované sídlo,160 ústredie161 alebo hlavné miesto
podnikateľskej činnosti162 (česky: hlavní provozovna), v snahe poskytnúť spotrebiteľom väčšiu
ochranu a širší výber. Okrem čl. 63 Nariadenia, ktorým bol koncept "bydliska" rozšírený ďalej v
čl. 17 odst. 2 jasne uvádza, že ochranné pravidlá nesmú byť na škodu čl. 7 odst. 5.
Zatiaľ čo v prípade právnických osôb Nariadenie obsahuje autonómnu definíciu, u fyzických
osôb taká definícia neexistuje a súdy členských štátov ho musia vykladať podľa národného práva.
Podľa môjho názoru je ale hľadiska právnej istoty potrebné vykladať tento pojem autonómne a
jednotne163 ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby.
Pre upresnenie pripomínam, že pojem „obvyklý pobyt“ (angl. habitual residence) sa k
„bydlisku“ v Nariadení164 objavuje len alternatívne a je v Nariadení spomínaný minimálne, a to
len ako alternatívne jurisdikčné kritérium v čl. 13 a čl. 17, ako pojem skôr skutkový než právny.165
Ani pre fyzickú, ani právnickú osobu v Nariadení a ani v kolíznych normách166 definovaný nie je.
Niektorými je považovaný za vhodnejší hraničný určovateľ pre osobné a rodinné záležitosti než
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PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., s. 60.
158
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom, op. cit.
159
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 02.06.2005, sp. zn. 30 Cdo 444/2004.
160
Sídlo je určené zakladateľským dokumentom či stanovami právnickej osoby zapísané v zodpovedajúcom verejnom
registri.
161
Ústredím sa rozumie skutočné sídlo spoločnosti, kde fakticky prebieha jej vedenie a kontrola.
162
Hlavná prevádzkareň sa nachádza tam, kde prebiehajú hlavné obchodné aktivity spoločnosti.
163
Podľa judikatúry českých súdov chápe české právo pojem bydlisko ako miesto faktického pobytu fyzickej osoby
v spojení s jej úmyslom sa tu trvalo zdržiavať. Zdroj: PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo
soukromé, op. cit., str. 98.
164
V ZMPS termín „bydlisko“ nahradil „obvyklý pobyt“.
165
PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém, op. cit., str. 173.
166
V kolíznych normách sa pojem „obvyklý pobyt“ neobjavuje vôbec.
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pre záležitosti obchodné.167 Pfeiffer má za to, že v rámci integračného vývoje EÚ je vnímanie
pojmu "obvyklý pobyt" prekonané, hlavne z dôvodu zaistenia právnej istoty.168

167

Dôvodová správa profesora Fausta Pocara k Dohovoru o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí
v občianskych a obchodných veciach podpísaná v Lugane dňa 30.10.2007, Úr. vest. EÚ C 319/1, 23.12.2009, str. 7.
168
V prospech tohto konštatovania svedčí aj skutočnosť, že v rámci európskeho MPS bola pre účely kolíznych
pravidiel v Nariadení Rím I a Nariadení Rím II prijatá definícia obvyklého pobytu právnických osôb a obvyklého
pobytu fyzických osôb jednajúcich v rámci podnikateľskej činnosti.
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3 Pramene medzinárodnej súdnej právomoci
V súčasnej dobe neexistujú harmonizované alebo unifikované pravidlá pre určenie
medzinárodnej právomoci súdov, ktorá by sa týkala výslovne BC2 online zmlúv. V dobe právneho
pluralizmu, kedy je jedna oblasť upravená viacerými predpismi, je potrebné vedieť si vyhodnotiť,
ktorá norma sa bude na konkrétny prípad aplikovať.169 Právomoc vo vzťahu k cudzine vo veci
online B2C zmlúv je vymedzená normami medzinárodného práva procesného (vymedzujúce tzv.
jurisdikčné pravidlá), ktoré na miesto prehlbovania rozporov ponúka riešenia.
Normy európskeho MPS a procesného sú samé o sebe do značnej miery nezávislé na
politickom, spoločenskom či ekonomickom zriadení či právnej kultúre – vďaka tomu pôsobia vo
vzťahu ku konkrétnym právnym vzťahom o jednu úroveň abstrakcie vyššie, odolávajú celé
desaťročia bez zmeny a sú tak veľmi trvanlivé.170
3.1 Vnútroštátna rovina
Český právny poriadok zásadne upravuje právomoc vo vzťahu k českým súdom (vytyčuje tzv.
medze tuzemskej právomoci).171 Právomoc českých civilných súdov vo vzťahu k cudzine môže
byť obecne založená niekoľkými spôsobmi:172
a) priamo použiteľným predpisom EÚ,
b) medzinárodnou zmluvou uzavretou ČR pred jej vstupom do EÚ, ktorá buď nespadá do
oblasti pôsobnosti priamo použiteľných predpisov ES alebo má pred takým predpisom aplikačnú
prednosť, v súlade s čl. 10 Ústavy a ustanovením § 2 ZMPS,173
c) ZMPS174175 ako základný český právny predpis MPS.

169

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Mezinárodní
právo soukromé Evropské unie, op. cit., s. 211.
170
PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: CH Beck, 2013, 334 s. ISBN
978-80-7400-504-6, str. 10.
171
PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., s. 57.
172
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.08.2013, sp. zn. 28 Nd 276/2012.
173
Je nevyhnutné rešpektovať systematiku prameňov práva nastavenú v ust. § 2 ZMPS.
174
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
175
Pokiaľ právomoc nie je možné určiť na základe právneho aktu EÚ či medzinárodnej zmluvy ani nie je možné
použiť niektoré zo špeciálnych jurisdikčných noriem ZMPS prichádza do úvahy založenie právomoci na základe
ustanovenia § 6 odst. 1 ZMPS – teda § 6 ZMPS prichádza do úvahy až na poslednom mieste. Zdroj: PAUKNEROVÁ,
M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, op. cit.,
s. 61.
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Právna úprava podľa ZMPS sa teda obmedzuje na tie otázky, ktoré nespadajú do rozsahu
pôsobnosti priamo použiteľných predpisov EÚ (predovšetkým s ohľadom na zameranie práce
Nariadením) a medzinárodných zmlúv,176 ledaže tieto predpisy a zmluvy pripúšťajú úpravu
v zákone. Princíp aplikačnej prednosti práva EÚ je v ZMPS177 výslovne zopakovaný178 a vyplýva
tiež z judikatúry SDEÚ179 a Ústavného súdu ČR.180 Českým súdom je daná právomoc vtedy, ak je
možné určiť miestne príslušný súd na území ČR,181 a to na základe ustanovenia § 6 ZMPS, z
ktorého ďalej všeobecne vyplýva, že sa použije to všetkých prípadoch, kedy zákon neupravuje ich
právomoc pre určitý druh vecí zvláštnym spôsobom.182
Česká procesná právna úprava v ZMPS reflektuje spotrebiteľov v ust. § 87 odst. 2183 a nemá
vlastné ustanovenia o súdnej príslušnosti sporov zo spotrebiteľských zmlúv obecne a už vôbec nie
z online B2C zmlúv. V ustanoveniach ZMPS nie sú obsiahnuté ani právne normy internetového
práva. S ohľadom na zameranie tejto práce predovšetkým na analýzu Nariadenia nebude ZMPS
venovaná ďalšia väčšia pozornosť.

176

Čl. 10 Ústavy ČR.
Podľa ust. § 2 ZMPS sa ZMPS použije len pokiaľ nestanoví niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je ČR viazaná.
178
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Mezinárodní
právo soukromé Evropské unie, op. cit., str. 63.
179
Napr. najznámejšie rozhodnutie SDEÚ zo dňa 15.07.1964, Flaminio Costa v. E.N.E.L., 6/64, ECLI:EU:C:1964:66
alebo rozhodnutie SDEÚ zo dňa 11.01.2000, Tanja Kreil v. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98,
ECLI:EU:C:2000:2.
180
Napr.: nález Ústavného súdu ČR zo dňa 08.03.2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04 (50/2006 USn.; 154/2006 Sb.), Cukerné
kvóty III; nález Ústavného súdu ČR zo dňa 26.11.2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08 (446/2008 Sb.), Lisabonská zmluva I;
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 31.01.2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12, tzv. slovenské dôchodky.
181
Postačuje, ak je daná miestna príslušnosť českého súdu podľa niektorého § 84 až § 89a OSŘ či niektorého
ustanovenia zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Vychádza sa z toho, že ak sa nájde v určitom
štáte miestne príslušný súd pre rozhodovanie v danej veci, existuje dostatočne intenzívny vzťah k súdnictvu tohto
štátu. Zdroj: PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit.
182
PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., s. 55.
183
Výslovne sa tam uvádza, že: "Pokiaľ právny pomer založený spotrebiteľskou zmluvou úzko súvisí s územím
niektorého členského štátu EÚ, nemôže byť spotrebiteľ zbavený ochrany prislúchajúcej mu podľa českého práva, ak
konanie prebieha v ČR, aj keď pre zmluvu bolo zvolené alebo inak sa má použiť právo iného než členského štátu EÚ.“
177
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3.2 Únijná rovina
Európske právo a judikatúra SDEU vytvára najpočetnejšiu skupinu právnych noriem
regulujúcich oblasť online B2C zmlúv. EÚ je pre jednotlivé členské štáty „centrom diania“ a
východiskom metodologických úvah pre unifikačný a harmonizačný proces.184
Obavy spotrebiteľov ohľadne ochrany a vymáhateľnosti ich práv, rovnako ako aj obavy
podnikateľov týkajúce sa dôsledkov aplikácie cudzích právnych poriadkov a tiež riešenie sporov
v zahraničí eliminuje (alebo aspoň zmierňuje) unifikácia a harmonizácia právnych poriadkov
členských štátov EÚ v oblastiach zásadných pre jednotný trh.185
Právo ochrany spotrebiteľa186 je jednou z kľúčových priorít a zásadných politík EÚ.187 Jej
cieľom je zaistiť spotrebiteľom rovnako vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti v rámci jednotného
trhu188 a zvýšiť ich dôveru v cezhraničné transakcie (od 90. rokov bola pôsobnosť politiky ochrany
spotrebiteľa rozšírená aj na nákupy prostredníctvom internetu).189 EÚ bola, je a veľmi
pravdepodobne aj bude naďalej primárne ekonomickou integráciou, kde vystupuje problematika
určenia súdnej príslušnosti v súvislosti s online B2C zmluvami do popredia predovšetkým
v súvislosti s voľným pohybom služieb, tovarov i osôb, ako jednej zo základných slobôd, na
ktorých toto spoločenstvo spočíva.190 Základom pre európske MPS je čl. 81 ZFEÚ. Na základe
Amsterdamskej zmluvy z r. 1997 EÚ získala právomoc prijímať vlastné právne predpisy pre
riešenie otázky civilnej jurisdikcie a stanoviť tak procesné pravidlá zaväzujúce všetky členské

184

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; KYSELOVSKÁ, Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva
soukromého. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 254 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 455. ISBN 97880-210-6455-3. S. 18.
185
SKALSKÁ, Helena. Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku, op. cit., str. 41.
186
V EÚ je spotrebiteľ chránený mnohými smernicami (napr.: Smernica Rady 93/13/EHS zo dňa 05.04.1993
o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EU
zo dňa 21.05.2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004
a smernice 2009/22/ES a ďalšie) vrátane procesných predpisov (napr.: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 2006/2004 zo dňa 27.10.2004 o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi príslušnými pre vymáhanie
dodržiavania zákonov na ochranu záujmov spotrebiteľa.
187
Ochrana spotrebiteľa je vymedzená v hlave XV, čl. 169 ZFEÚ a je vykonávaná v rámci zdieľaných právomocí.
Štandard zaistenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa sa stal aj súčasťou Listiny základných práv EÚ - Listina
základných práv EÚ vo svojom čl. 38 zakotvuje: „V politikách Únie je zaistená vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.“
188
Bod 4 Preambule Nariadenia: "Určité rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi právomoc
a uznávanie rozsudkov bránia zdravému fungovaniu vnútorného trhu."
189
Digitálna agenda pre Európu [online]. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, 15.04.1997, COM(97) 157. Copyright © [cit. 05.12.2020].
Dostupné z: http://aei.pitt.edu/5461/1/5461.pdf.
190
NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech,
op. cit., str. 16.
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štáty,191 výsledkom čoho sú unifikované nariadenia upravujúce rozsiahle oblasti MPS. Pre účely
tejto práce je najrelevantnejšie Nariadenie Brusel I bis (ďalej len „Nariadenie“). Predmetom jeho
úpravy sú pravidlá pre určenie medzinárodnej príslušnosti v občianskych a obchodných veciach
s cezhraničným prvkom a podmienky uznávania a výkonu takých rozhodnutí. Bude mu venovaná
celá 2. časť tejto práce.
Zdá sa mi vhodné ešte spomenúť Nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosi pre
komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb,192 ktoré nadobudlo účinnosť 12.
júla 2020 a nezameriava sa na ochranu fyzických osôb ako takých, ale na nastavenie férového
prostredia pre podnikanie na internete či Nariadenie o geografickom blokovaní, ktoré sa zakladá
na vzťahu medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi.
Za zmienku určite stojí tiež Návrh nariadenia o spoločnej európskej právnej úprave predaja
(angl. Common European Sales Law - CESL)193 - komisárka Viviane Redingová dokonca otvorene
hovorí o tom, že by mal pomôcť vydláždiť cestu k európskemu občianskemu zákonníku.194 CESL
obsahuje jednotnú právnu úpravu kúpnej zmluvy na tovary, digitálny obsah a služby so zakúpeným
tovarom a digitálnym obsahom súvisiace, vrátane plne harmonizovaných ustanovení o ochrane
spotrebiteľa zahrňujúce kogentné ustanovenia.195 Potencionálne nariadenie by existovalo
paralelne vedľa vnútroštátnych právnych poriadkov a by bol v cezhraničných transakciách
dostupný ako voliteľný právny režim.196

191

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; KYSELOVSKÁ, Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva
soukromého, op. cit., str. 19.
192
Nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosi pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských
služieb, zo dňa 20.06.2019, 2018/0112. Dostupné z:
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/4f6c0884-9654-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF.
193
Dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0635.
194
ERA – Academy of European Law > Common Frame of Reference - Quo vadis?. ERA – Academy of European
Law [online].
Dostupné
z: https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=ccf6dd3830c536a36a2568376aeb4b59c107d99e00699686693616&_sprache=EN&_bereich=artikel
&_aktion=detail&idartikel=121209.
195
ROZEHNALOVÁ, Naděžda; KYSELOVSKÁ, Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva
soukromého, op. cit., str. 47.
196
Nejedná sa teda o zbližovanie národných úprav, ale o vytvorenie druhého režimu zmluvného práva – teda Návrh
je pokusom o realizáciu myšlienky tzv. voliteľného (opčného) nástroja, ktorý Komisia presadzuje už niekoľko rokov.
Pre voliteľný režim sa v túto dobu vžilo neformálne označenie „29. režim“, ktoré odráža paralelné postavenie
jednotnej únijnej úpravy vedľa právnych úprav 28 členských štátov EÚ. Zdroj: MONTI, M. A new strategy for the
single market. At the services of Europe’s economy and society [online]. 2010. S. 93–94. Dostupné
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/04/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
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Aj keď je vplyv CESL do určitej miery oslabený jeho fakultatívnou právnou povahou,197
považujem ho za moderný spôsob ochrany spotrebiteľa, oceňujem jednotnú právnu úpravu B2C
kúpnych zmlúv v rovine MPS s potenciálom zvýšiť úroveň právnej istoty v spotrebiteľských
vzťahoch online. Je nutné dodať, že býva kritizovaný pre jeho ťažkopádnosť vo vzťahu k systému
MPS a nedostatočne vymedzeným vzťahom k vnútroštátnym právnym poriadkom.
V novembri r. 2020 Komisia predstavila nový Program pre spotrebiteľa,198 ktorý má za cieľ
mimo iné účinnejšie vymáhanie práva spotrebiteľov vďaka súboru inovatívnych elektronických
nástrojov a špecifickejšie sa zamerať na zraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov či prijať akčný plán
pre spoluprácu s Čínou s cieľom zvýšiť bezpečnosť výrobkov predávaných online.
3.2.1 Jednotný digitálny trh

V rámci európskeho MPS je ochrana slabšej zmluvnej strany odôvodnená podporou
jednotného európskeho trhu, hlavne toho digitálneho. Vyplýva to mimo iné často priamo
z preambúl nariadení a smerníc.199
V máji 2015 predstavila Komisia Stratégiu pre jednotný digitálny trh v Európe. Jej cieľom je
veľká reforma celých právnych odvetví200 a zaistenie „zlepšenia prístupu spotrebiteľov a podnikov
k tovarom a službám online v celej Európe“.201
Na jednej strane síce podpora jednotného (digitálneho) trhu môže zvyšovať dôveru
spotrebiteľov v obchodovanie naprieč členskými štátmi EÚ (a príp. úspešné vymáhanie ich práv),
ale na druhej strane je súčasne brzdou pre ochranu širšieho rozsahu. 202 Svedčí vôbec ochrana
spotrebiteľa podpore jednotného digitálneho trhu?

197

Zostáva otázkou, či by sa európskemu zákonodarcovi podarilo presadiť obligatórnu právnu úpravu Návrhu CESL
vo vzťahu k členským štátom EÚ.
198
Nový program pre spotrebiteľov – posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy zo dňa
13.11.2020, COM/2020/696 final [online]. [cit. 05.12.2020]. Dostupný tu: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696.
199
Napr. bod 15 preambule Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EU zo dňa 21/05/2013 o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES.
200
Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe zo dňa 06.05.2015, SWD/2015/100 final [online]. [cit. 05.12.2020].
Dostupné tu: http://eurlex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192.
201
Digitální smlouvy pro Evropu - uvolnění potenciálu elektronického obchodu zo dňa 09.12.2015, COM(2015) 633
final
[online].
[cit.
05.12.2020].
Dostupné
z:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0633.
202
SKALSKÁ, Helena. Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku, op. cit., str. 43.
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3.3 Medzinárodná rovina
Paralelne popri Nariadení existujú ďalšie právne normy medzinárodného dosahu prekračujúci
limity európskeho práva.
V tejto súvislosti považujem za vhodné pripomenúť čl. 71 Nariadenia, podľa ktorého sa za
pravidlá príslušnosti Nariadenia považujú tiež pravidlá príslušnosti upravené medzinárodnou
zmluvou o zvlášť vymedzenej veci203 - čo má dopad hlavne pri prieskume príslušnosti podľa čl.
26 Nariadenia204 s tým ale, že „ich uplatňovanie však nemôže ohroziť zásady, ktoré sú základom
justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach v EÚ.“205
Navyše, z bodov 35 a 36 preambule Nariadenia vyplýva, že v súlade so zásadou pacta sunt
servanda je žiaduce dodržovať ustanovenia medzinárodných zmlúv uzatvorených s tretími
krajinami a vykladať ich voľnejšie za účelom naplnenia ich podstaty.206
Priame normy spadajú takmer vždy do predmetu právnej úpravy medzinárodne dohodnutého
súboru právnych noriem,207 ktoré bezprostredne obsahuje hmotneprávnu úpravu práv a povinností
účastníkov a k ich aplikácii dochádza bezprostredne – stávajú sa súčasťou právnych poriadkov
jednotlivých štátov208 a majú prednosť pred kolíznou úpravou.209
Pre účely tejto práce sú významné nasledujúce:
3.3.1.1 Viedenský Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru

Nie je možné nechať stranou tak významný medzinárodný dohovor, akým je Viedenský
dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej len „Viedenský dohovor“).

203

Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 04.05.2010, TNT Nederland Express BV v. AXA Versicherung AG, C-533/08,
ECLI:EU:C:2010:243, bod 38 an.
204
PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., s. 60.
205
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 04.05.2010, TNT Nederland Express BV v. AXA Versicherung AG, C-533/08,
ECLI:EU:C:2010:243, bod 49.
206
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom, op. cit.
207
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, op.
cit., s. 24, 203 an.
208
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé, op.
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cit., s. 212.
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Jedná sa o najdôležitejší unifikovaný nástroj pre úpravu medzinárodného obchodného práva,
ktorý v pôsobnosti UNCITRAL vznikol. Bol uzatvorený dňa 11. apríla 1980 a dňa 1. januára 1988
vstúpil v platnosť.
Viedenský dohovor neupravuje medzinárodnú kúpu tovaru prostredníctvom internetu
výslovne. Má aj napriek tomu svoj význam? Je možné Viedenský dohovor aplikovať aj na kúpne
online B2C zmluvy, s ohľadom na dátum prijatia Viedenského dohovoru?
Podľa názoru Poradného zboru Viedenského dohovoru210 je jeho aplikácia možná aj v prípade,
že sa zastaralé ustanovenia prispôsobia novej technológii výkladom alebo analógiou.211 Tento
názor je plne v súlade s cieľmi, ktoré sú vytýčené v preambule Viedenského dohovoru, hlavne s
cieľom rozvoja medzinárodného obchodu.212
Základné vymedzenie vecnej pôsobnosti Viedenského dohovoru nájdeme v jej ust. čl. 1 odst.
1: "Táto Úmluva upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v
rôznych štátoch." Zo znenia ust. čl. 1 odst. 3 Viedenského dohovoru213 je možné dovodiť, že
vnútroštátne požiadavky alebo definície spotrebiteľa či podnikateľa nemôžu mať žiaden vplyv na
použiteľnosť Viedenského dohovoru.214 Vo vzťahu ku spotrebiteľom je kľúčové ust. čl. 2 písm. a)
Viedenského dohovoru, ktorý výslovne vylučuje zo svojej aplikácie tovar kupovaný pre osobnú
potrebu, tj. spotrebiteľmi, ktorých postavenie podlieha ochrane poskytnutej vnútroštátnym právom
tak, aby nevznikol konflikt medzi Viedenským dohovorom a kogentnými ustanoveniami na
ochranu spotrebiteľa.215
Nie je ale možné a priori úplne vylúčiť aplikáciu Viedenského dohovoru aj na medzinárodné
kúpne zmluvy, kde bude zmluvnou stranou spotrebiteľ. Použitie Viedenského dohovoru môže
nastať v prípade, kedy podnikateľ v dobe uzatvárania zmluvy nepredpokladal, že je tovar
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Jedná sa o súkromnú iniciatívu združujúcu nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa Viedenským dohovorom,
ktorá si kladie za cieľ podporovať jeho jednotný výklad, pričom angažovaní odborníci nereprezentujú jednotlivé zeme
či právne kultúry.
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Electronic Communications under CISG [online]. CISG-AC Opinion No 1, 2003 [cit. 05.12.2020]. Dostupné
z: http://www.cisgac.com/cisgac-opinion-no1/
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HŮLKA, Tomáš. Internetové obchodovaní s mezinárodním prvkem. 2017. Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Katedra obchodného práva. Vedúci práce BRODEC, Jan. S. 19.
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„Pri určovaní použiteľnosti (...) sa neprihliada ku štátnej príslušnosti strán a ani k tomu, či strany alebo zmluva
majú občianskoprávnu alebo obchodnú povahu.“
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SCHWENZER, Ingeborg; SCHLECHTRIEM, Peter. Commentary on the UN Convention on the International Sale
of Goods (CISG). Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0199568970. S. 31.
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BARRY, Nicholas. The Vienna Convention on International Sales Law [online]. Pace Law School Institute of
International
Commercial
Law,
2006
[cit.
05.12.2020].
Dostupné
na
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nicholas2.html.
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kupovaný k osobnému účelu (napr. vzhľadom k množstvu kupovaného tovaru).216 Rozhodujúcim
faktorom pre aplikáciu Viedenského dohovoru je zamýšľané použitie kupovaného tovaru, nie
výsledné a skutočné použitie.217
Dôvodom je skutočnosť, že v čase prijatia Viedenského dohovoru sa nepredpokladalo, že by
spotrebitelia uzatvárali cezhraničné kúpne zmluvy.218 Napr. taký Dohovor o používaní
elektronických prostriedkov komunikácie v medzinárodných zmluvách219 žiadne podobné
ustanovenie neobsahuje a bezpodmienečne vylučuje z jeho aplikácie všetky spotrebiteľské
zmluvy.220
3.3.2 Luganský dohovor o príslušnosti a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach

ČR signátarom Lugánskeho dohovoru II z r. 2007,221 ktorý nahradil pôvodný Luganský
dohovor I z roku 1988.222 Zmluvnými štátmi Lugánskeho dohovoru II je EÚ a Dánsko na jednej
strane a Švajčiarsko, Nórsko a Island na strane druhej.
Lugánsky dohovor je po obsahovej stránke zhodný s Nariadením a týka sa zásad stanovených
Nariadením o ochrane spotrebiteľa a jeho voľbe žalovať podnikateľa podľa svojho vlastného
bydliska alebo bydliska podnikateľa.
Vzťahom medzi Nariadením a (paralelným) Luganským dohovorom sa zaoberá čl. 73 odst. 1
Nariadenia: „Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie Lugánskeho dohovoru z roku 2007“.
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KANDA, Antonín. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (s komentářem). Praha: Československá
obchodní a průmyslová komora, 1991. ISBN 9788070030387. S. 11.
217
KRÖLL, Stefan; MISTELIS, Loukas. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG):
commentary. München: C. H. Beck, 2011. ISBN 9781509923618. S. 41
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EISELEN, Sieg. The Interaction between the Electronic Communications Convention and the United Nations
Convention on the International Sale of Goods. In BOSS, Amelia H.; KILIAN, Wolfgang (ed.). The United Nations
Convention on the use of electronic communications in international contracts. Alphen aan den Rĳn: Kluwer Law
International, 2008. ISBN 9789041127495. S.339
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Dostupný tu: < http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html>.
Na pôde UNCITRAL sa objavila prvá snaha o medzinárodnú unifikačnú dohodu upravujúcu otázky použitia
elektronickej komunikácie, ktorá obsahuje priame normy. V súčasnosti má len 20 zmluvných štátov a účinná je len v
7 z nich. Medzi zmluvné štáty nepatrí žiaden členský štát EÚ, teda ani ČR.
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Čl. 2 odst.1 písm. a) Dohovoru o používaní elektronických prostriedkov komunikácie v medzinárodných zmluvách.
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Švajčiarsko, Nórsko, Island a Poľsko od roku 2002. Zmluvnými štátmi teda neboli Česká republika, Slovensko,
Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta a Bulharsko, Rumunsko.
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PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., s. 59.

34

V zásade podľa čl. 64 odst. 1 Lugánskeho dohovoru, „Lugánsky dohovor nemá vplyv na
uplatňovanie dohovoru Spoločenstva členskými štátmi,“ vrátane súčasného Nariadenia.
3.3.3 Haagska konferencia MPS

Na pôde Haagskej konferencie MPS vznikla rada návrhov zmlúv v oblasti MPS a
procesného.223 Už v roku 1992 bol Haagskou konferenciou pre MPS spustený program
„Jurisdiction project“,224 ktorý má za cieľ zlepšiť medzinárodnú súdnu spoluprácu, uľahčiť a
urýchliť vedenie cezhraničných sporov. V rámci neho bol napr. v r. 2005 prijatý návrh globálnej
regulácie medzinárodných obchodných sporov, a to celosvetový225 Haagsky dohovor o dohodách
o voľbe súdu,226 ktorý je súčasťou ambiciózneho projektu tzv. Haagskeho dohovoru o
právomoci,227 ktorý mi nedá opomenúť, aj keď spotrebiteľské zmluvy sú z jeho aplikácie
vylúčené.228 Znamená to teda, že na určenie platnosti dohôd o právomoci v BC2 online zmluvách
sa nemožno odvolávať na haagske pravidlá. Za druhé, vzhľadom k vývoju elektronického obchodu
Haagska konferencia MPS vypracovala Haagsky dohovor o uznávaní a výkone cudzích súdnych
rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (tzv. „Hague Judgments Convention“, ďalej len
„nový Haagsky dohovor“),229 ktorý bol prijatý dňa 2. júla 2019. Vecná pôsobnosť nového
Haagskeho dohovoru prekračuje tieň svojho predchodcu z roku 2005 – neobmedzuje sa len na
dohody o výlučnej právomoci a do jeho rozsahu pôsobnosti patria aj spotrebiteľské zmluvy. V júli
2020 EÚ otvorila verejné konzultácie v súvislosti s možným prístupom EÚ k novému Haagskemu
dohovoru.230 Ku dňu odovzdania tejto práce je signatárom tohoto dohovoru zatiaľ len Uruguaj a
Ukrajina.231
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KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
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4 Čiastočný záver
„World Wide Web.
Worldwide accessibility. Worldwide potential performance. Worldwide jurisdiction“232
Nástup nových technológií overuje tradičné právne pravidlá. Súdna právomoc vo veciach
elektronického obchodu predstavuje pre sudcu výzvu.233 Sudca je v priestore, ktorý nie je jeho
prirodzeným impériom konfrontovaný s novým fenoménom, ktorý nespadá do prijatých vzorcov.
Vidím v elektronickom obchode uskutočňovanom online zásadnú príležitosť k rozvoju
spoločného trhu a zjednoteniu doposiaľ roztrieštených oblastí práva. Neprehľadné právne
prostredie online B2C zmlúv a rozdiely v zmluvnom práve medzi jednotlivými členskými štátmi
EÚ a z toho vyplývajúcej nedôvery spotrebiteľov predstavujú zásadné prekážky ďalšieho rozvoja
digitálneho trhu. Ale stačí pre túto problematiku prosté konštatovanie, že právo platí, lebo je
uvedené v zákone? Podľa mňa nestačí. Kybernetickí spotrebitelia majú menšie stimuly na čítanie
B2C online zmlúv a sú poháňaní rýchlymi transakciami typickými pre elektronický obchod a
zvyčajne sú netrpezlivejší.234 Je pre nich nepravdepodobné spochybniť konkrétne zmluvné
podmienky alebo vyjednávať.235 Príp. sa spotrebitelia pre nájdenie najideálnejšieho riešenia
spoliehajú na niektoré porovnávacie weby, ktoré zvyčajne zdôrazňujú iba cenu a ostatné
podmienky ignorujú. Okrem toho, takmer žiadny priemerný spotrebiteľ by nevyvinul úsilie, aby
vyhľadal online informácie týkajúce sa právneho účinku doložky o právomoci online, ktoré by vo
veľkej miere zvýšilo marginálne náklady na transakciu.236
Je nevyhnutné odpovedať na otázku, či je regulačná metóda súčasnej organizácie informačnej
spoločnosti za užitia štátneho práva adekvátna a či je v porovnaní s anarchickou organizáciou
internetu schopná znižovať spoločenskú entropiu.237
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2. časť – ZVLÁŠTNA ČASŤ
Teraz sa budem zaoberať ťažiskom tejto práce – najvýznamnejším procesneprávnym
predpisom MPS v EÚ, ktorý „predstavuje regionálnu unifikáciu vybraných otázok
medzinárodného práva procesného,"238 ktorým je nariadenie Brusel I bis239 (v texte uvádzané len
ako "Nariadenie") – zásadný sekundárny právny predpis EÚ v oblasti európskej justičnej
spolupráce v občianskych a obchodných veciach. Mnohými tiež označované za najtypickejšiu a
najaktuálnejšiu legislatívu v odpovedi na urgentnú požiadavku regulácie otázok súdnej
príslušnosti v online B2C zmluvách, ktoré bude v tejto práci analyzované a jeho skúmaniu budú
venované nasledujúce strany.
Nariadenie upravuje dva okruhy otázok – medzinárodnú príslušnosť súdov členských štátov
EÚ a uznanie a výkon rozhodnutí súdov jedného členského štátu v inom členskom štáte.
Nadväzuje na predchádzajúcu právnu úpravu obsiahnutú v nariadení Brusel I240 z r. 2000 a v
Bruselskom dohovore241 z r. 1968, ktoré nahradzuje. Judikatúra SDEÚ vykladajúca Bruselský
dohovor i bruselské nariadenia zachováva kontinuitu a má dodnes veľký význam.242
Nariadenie sa aplikuje pre určenie medzinárodnej príslušnosti v konaniach zahájených v ČR a
na verejné listiny vypracované počínajúc dňom 10. januára 2012 s výnimkou čl. 75 a 76, ktoré sa
používa odo dňa 10. januára 2014.243 Vzťahuje sa na nároky zo zmluvných, mimozmluvných a
vlastníckych vzťahov v konaniach s medzinárodným prvkom medzi fyzickými a právnickými
osobami súkromného práva244 vo veciach občianskoprávnych či obchodneprávnych.245
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Nariadenie je použiteľné aj na B2C, B2B a C2C vzťahy,246 aj keď právne vzťahy vznikajúce
online nie sú v Nariadení explicitne upravené, čím neprináša vždy úplne jasné východiská pre
určovanie súdnej príslušnosti. Nedostatočná úprava je podľa mňa daná rigidným legislatívnym
procesom EÚ a tým, že právna úprava bola prijatá v roku 2012, kedy internet ešte nebol tak hojne
rozšírený a využívaný s tým, že rozvoj nebol v takej miere predpokladaný. EÚ sa teda vydala
smerom modifikácie súčasných pravidiel, a to hlavne za pomoci SDEÚ.
Základom každého súdneho konania je legitímne očakávanie strán - teda vzťah medzi
predvídateľnosťou a flexibilitou. A práve vysoká predvídateľnosť je jedným z hlavných cieľov
Nariadenia – aby k prejednaniu veci bolo vždy príslušných len niekoľko, presne vymedzených
súdov.247 Je takáto súčasná právna úprava vyhovujúca a naplňuje svoje ciele? Aké súdy v prípade
online B2C zmlúv pripadajú v úvahu?

246
247

Spotrebiteľskému režimu sa Nariadenie venuje v oddiele 4.
Bod 15 Preambule Nariadenia.
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1 Štruktúra súdnej príslušnosti
V prípade, že dôjde ku sporu z B2C online zmluvy, bude potrebné vyriešiť otázku súdnej
právomoci, resp. bude nutné aplikovať príslušné právne normy a určiť súdnu príslušnosť.248
Vzhľadom k suverenite jednotlivých štátov (ktorú môžeme zaradiť medzi základné štátotvorné
kritériá)249 býva určenie príslušnosti daného súdu občas problematické.
Pravidlá pre určenie medzinárodnej príslušnosti súdov sa nachádzajú v kapitole II – v čl. 4 až
35 Nariadenia. Jednotlivé príslušnosti je možné rozlišovať podľa hierarchie a zoradiť ich
nasledovne – príslušnosť výlučná, príslušnosť založená na podriadení sa zahájenému konaniu,
špeciálna príslušnosť, príslušnosť založená dohodou strán, príslušnosť všeobecná a príslušnosť
alternatívna. V rámci témy tejto práce budú relevantné a natienené hlavne špeciálna príslušnosť a
prorogácia. Práve z toho dôvodu im bude v práci venované viac pozornosti.
Pred ich analýzou však považujem za potrebné zmieniť niekoľko viet ku štruktúre súdnej
príslušnosti v Nariadení. Maxima „actor sequitur forum rei“250 je východiskovým bodom
právnych predpisov upravujúcich jurisdikciu už od čias rímskeho práva.251 Rovnako aj pre
aplikáciu Nariadenia252 je obecne rozhodujúca skutočnosť, či sa bydlisko žalovaného nachádza na
území členského štátu EÚ,253 bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť254 a bez ohľadu na postavenie
(resp. bydlisko) žalujúcej strany - žalobca nasleduje fórum žalovaného. Treba ale pripomenúť, že
Nariadenie nezakladá príslušnosť konkrétneho súdu členského štátu EÚ – tá sa určí podľa
vnútroštátnych procesných predpisov.255
Je však potrebné poznamenať, že ako uplatňovanie všeobecnej príslušnosti, tak aj akejkoľvek
odchýlky od nej sú (alebo by aspoň mali byť) výsledkom dôsledného systematického zváženia,
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MAGNUS, Ulrich; MANKOWSKI, Peter. Brussels I Regulation, op. cit., str. 71.
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pretože "zásada právnej istoty predstavuje jeden z cieľov nariadenia a vyžaduje hlavne, aby boli
pravidlá príslušnosti vykladané spôsobom vyznačujúcim sa vysokou predvídateľnosťou."256
1.1 Problematika lokalizácie
V online kontexte zostáva otázkou identifikácia a lokalizácia zmluvného partnera, ktoré sú
podľa môjho názoru častokrát veľmi obmedzené. Nech bude táto otázka per se akokoľvek
nezaujímavá z pohľadu medzinárodného práva procesného a vplyvu elektronizácie, mám za to, že
pre splnenie účelu sledovaného cieľmi Nariadenia je podstatná. Aj keď je identifikácia a
lokalizácia osôb skôr záležitosťou technológií, tak vzhľadom na informačnú povinnosť
podnikateľa a povinné zverejňovaní informácií, ktoré pramenia z čl. 5 smernice o elektronickom
obchode,257 ale aj z čl. 5 smernice o právach spotrebiteľov258 by nemal byť problém určiť sídlo
podnikateľa a následne určiť súd, ktorý je právomocný k prejednávaniu príslušného sporu.
Naopak, lokalizovať spotrebiteľa ako užívateľa internetu nie je vždy možné.259 Čo sa týka
technických nástrojov jeho lokalizácie, prichádzajú do úvahy buď nástroje client-side (použitie
GPS či máp Wifi sietí) alebo nástroje na strane serveru server-side,260 ktoré sú veľmi technicky
zložitou procedúrou, ktorá má zatiaľ ďaleko ku presnosti GPS. 261 Myslím si, že tzv. geolokačné
technológie sú do určitej miery nápomocné, lebo môžu určiť územie štátu, na ktorom sa spotrebiteľ
nachádza(l) v okamihu právne významného jednania.262
Metódami pre určenie polohy spotrebiteľa netechnickej povahy by mohla byť ponuka v úvode
webových stránok, v ktorej spotrebiteľ výslovne uvedie, v akej zemi sa práve nachádza263 (na
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Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 22.05.2008, Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline v. Jean-Pierre Rouard,
C-462/06, ECLI:EU:C:2008:299.
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a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje
smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
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ANDRLÍK, Rostislav. Právní režim a volba práva u vybraných internetových služeb [online]. Brno, 2016 [cit.
05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/a61ee8/. Diplomová práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
Vedúca práce KYSELOVSKÁ Tereza.
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Idem.
262
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
op. cit., str. 185.
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Napr.: https://www.tesla.com/.
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základe tejto voľby je potom presmerovaný na príslušnú jazykovú mutáciu webových stránok),264
príp. informácie z platobnej alebo kreditnej karty použitej pri platení.
Spotrebitelia ako užívatelia internetu teda nie sú vďaka problematickej geografickej lokalizácii
vždy automaticky lokalizovaní podnikateľmi a preto podnikateľom častokrát nezostáva častokrát
nič iné než sa spoliehať na tvrdenia poskytnuté spotrebiteľmi.
1.2 Špeciálna príslušnosť
V niektorých prípadoch Nariadenie chráni tzv. slabšiu stranu a obligatórne stanoví príslušnosť
odlišnú od všeobecnej príslušnosti. Špeciálna príslušnosť sa aplikuje prednostne pred základnou a
alternatívnou príslušnosťou265 s tým, že prorogácia je v takom prípade výslovne obmedzená.266 V
prípade online B2C zmlúv nie je daná výlučná príslušnosť.
Pravidlá pre určenie špeciálnej príslušnosti dopadajú len na 3 okruhy právnej úpravy:267 vo
veciach poistenia (oddiel 3, kapitola II Nariadenia), u spotrebiteľských zmlúv (oddiel 4, kapitola
II Nariadenia, čl. 17 - 19) a individuálne pracovné zmluvy (oddiel 5, kapitola II Nariadenia).
Subjekty sa v rámci týchto vzťahov nachádzajú vo fakticky slabšom postavení - z tohoto dôvodu
poskytuje lex specialis priaznivejšie pravidlá pre určenie súdnej príslušnosti,268 a to buď
obmedzením možnosti zvoliť si súdisko alebo stanovením právomoci súdov v prospech slabšej
strany.269
1.2.1 Materiálny rozsah aplikácie čl. 17 - 19

Koncepcia článkov sa prispôsobila enormnému rastu komunikačných technológií.270 Cieľom
čl. 17 nebolo vyvrátiť pravidlo všeobecnej právomoci podľa bydliska žalovaného, ale obnoviť
rovnováhu v zásade nevyváženého zmluvného vzťahu v oblasti medzinárodnej súdnej
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KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
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že takto nemôže byť príslušnosť založená vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, spotrebiteľských a poistných
vecí. Zdroj: PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu
soukromém. Komentář, op. cit., str. 61.
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ROZEHNALOVÁ, Naděžda; DRLIČKOVÁ, Klára; KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Mezinárodní
právo soukromé Evropské unie, op. cit., str. 220.
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ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách), op. cit., str. 219.
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Munich: Sellier, European Law Pub., 2009. ISBN 9783866531154. S. 129.
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príslušnosti.271 Na tento účel normotvorca zaviedol pravidlo založené na výlučnom splnení troch
podmienok,272 pričom všetky z nich sa týkajú podnikateľa. Práve z dôvodu, že podmienky sú
taxatívne, musia byť kritériá na určenie činnosti smerovanej do iného štátu založené na viacerých
faktoroch, pričom ani jeden z nich sa neuplatňuje ako rozhodujúce kritérium. To znamená, že
normotvorca taxatívne vymedzil podmienky, ktoré nevyhnutne musia byť splnené na uplatnenie
právomoci, ale ďalej priznal súdom určitý priestor na výklad, najmä pokiaľ ide o činnosti
propagované na internete.
Čl. 17 Nariadenia určuje rozsah uplatňovania ochranných ustanovení o príslušnosti v prípade
spotrebiteľských zmlúv273 tak, že sa uplatnia len za splnenia troch nasledujúcich podmienok:
1. zmluva je uzatvorená,274
2. jedna zo zmluvných strán, ktorá je chránená, je spotrebiteľ275 a
3. zmluva spadá pod vymenované kategórie v čl. 17 odst. 1 Nariadenia.
Ustanovenia špeciálnej príslušnosti sa musia aplikovať v prípade, že jedna zo zmluvných strán
naplní tieto kritériá.276 SDEÚ upresnil, že pravidlá špeciálnej súdnej príslušnosti sa zakladajú na
dôvode žaloby, nie na identite strán.277
Konštrukcia ustanovenia jasne naznačuje, že cieľom nie je absolútna278 a neobmedzená
ochrana spotrebiteľa,279 ale primeraná rovnováha medzi ochranou spotrebiteľa a podporou
podnikania. Ochranná jurisdikcia by sa nemala uplatňovať na úroveň, ktorá neprimerane zvýši
obchodné náklady a poškodí hospodárstvo.
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BRKAN, M.: Arrêt Mühlleitner: vers une protection renforcée des consommateurs dans l’U.E. In: Revue
européenne de droit de la consommation, 2013, str. 113 an.
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1.2.2 Vymenované kategórie zmlúv v čl. 17 odst. 1

Rozumnosť je jedným z rozhodujúcich aspektov, ktoré by sa mali brať do úvahy pri procese
posudzovania v prospech alebo proti ustanoveniu konkrétnych príslušností. Ďalším faktorom je
všeobecne uznávaná blízkosť dôkazov, efektívnosť, jasnosť, ako aj predvídateľnosť.280
Primeranosť a predvídateľnosť zjavne neexistujú navzájom paralelne bez akýchkoľvek vzťahov,
ale skôr sa navzájom ovplyvňujú,281 ako je možné ilustrovať na príklade B2C zmlúv - čím je
ustanovenie spotrebiteľskej príslušnosti pre podnikateľa predvídateľnejšie, tým vyššia je
pravdepodobnosť, že to bude považovať za opodstatnené a naopak. Z tejto vzájomnej závislosti
však nemožno vyvodiť nijaké zmysluplné závery z dôvodu nedostatku vhodných kritérií, pretože
sa dá povedať, že všetko je predvídateľné, a preto je (aspoň logicky) všetko aj rozumné.282 Aby sa
zabránilo tomuto výsledku sú v čl. 17 Nariadenia stanovené obmedzenia,283 ktorých cieľom je
obmedziť vystavenie „neobmedzenej jurisdikcii“, ktorú riskujú podnikatelia pôsobiaci online.284
Oddiel 4 sa uplatňuje bez ohľadu na hodnotu tovaru alebo služieb poskytnutých na základe
zmluvy, pretože v oddiele 4 nie je predpísaná žiadna horná alebo dolná hranica, pokiaľ ide o
peniaze.285 V dôsledku toho je možné uplatniť ho na malé aj veľké pohľadávky. Oddiel 4 sa ďalej
vzťahuje na nákup vzácnych, sofistikovaných, 286 ale aj bežných výrobkov287 a nevyžaduje, aby
bol dotknutý tovar spotrebný.288
Oddiel 4 Nariadenia sa nevzťahuje na všetky spotrebiteľské zmluvy.289 Taxatívny zoznam
uvádza len tri kategórie zmlúv, ktoré spadajú pod rozsah ochrany, ktorými sa budem zaoberať na
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nasledujúcich stranách. Ak daný zmluvný vzťah nespadá pod vzťahy vymenované vyššie a
analyzované nižšie, aplikujú sa všeobecné pravidlá príslušnosti podľa Nariadenia.
Čl. 17 Nariadenia je považovaný za možno najsignifikantnejší aspekt Nariadenia, ktorý bude
spôsobovať kontinuálne právne debaty a diskusiu.290 Prečo tomu tak je?
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GILLIES, Lorna E. Addressing the “Cyberspace Fallacy”: Targeting the Jurisdiction of an Electronic Consumer
Contract. In: (2008) 2 International Journal of Law and Information Technology, 2008, str. 10.
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1.2.2.1 a) a b) spotrebiteľské zmluvy o kúpe na splátky291

Zmluve o predaji tovaru na splátky sa venuje osobitná pozornosť, pretože v porovnaní s
ekonomickým postavením predajcov je kupujúci slabšou stranou.292 Spotrebiteľa môže predaj na
splátky prinútiť k nákupu v prípadoch, kedy platba ako paušálna suma presahuje jeho finančné
možnosti.293 Aj keď je však spotrebiteľské platobné zaťaženie pri každej splátke znížené, celková
suma, ktorú majú spotrebitelia zaplatiť, by mohla výrazne prekročiť dohodnutú cenu. A ako sa
postupne stáva e-commerce medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi bežnejším, tovar nakupovaný
online sa nemusí vždy obmedzovať na lacné výrobky. Úverový predaj teda môže spotrebiteľa
zavádzať, pokiaľ ide o skutočnú dlžnú sumu, a môže viesť k riziku straty tovaru pri zachovaní
povinnosti zaplatiť všetky nezaplatené splátky.294 Preto sa poskytuje široká súdna ochrana
všetkým spotrebiteľom, bez ohľadu na marketingovú stratégiu, zámer podnikateľa a bez ohľadu
na to, či podnikateľ „smeruje činnosť" na bydlisko spotrebiteľa.295 Táto úroveň ochrany by
neporušila primerané očakávanie podnikateľa, pretože zmluva o úverovom predaji alebo predaj na
splátky určite vyžaduje, aby spotrebiteľ zverejnil svoje osobné údaje vrátane svojej trvalej adresy,
podrobností o bankovom účte, atď.296
Pojem „predaj na splátky” je autonómny a jednotný pojem. SDEÚ definoval tento pojem veci
Bertrand v. Paul Ott KG297 ako “transakciu, pri ktorej je cena platená prostredníctvom niekoľkých
platieb alebo ktorá je spojená so zmluvou o financovaní,“298 na základe ktorej „spotrebiteľ získa
vlastnícke právo k hnuteľnej veci, ale cenu neplatí ihneď, ale spláca ju.“ 299
Je však potrebné poznamenať, že ochrana sa poskytuje iba pri „predaji tovaru“
prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Z toho vyplýva, že zmluvy o prenájme alebo lízingu
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a) zmluva o predaji tovaru na splátky a b) zmluva o úvere splatnom v splátkach alebo zmluva o akejkoľvek inej
forme úveru, ktorým sa má financovať predaj tovaru.
292
Správa J. Jenarda k dohovoru zo dňa 27.09.1968 o príslušnosti a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných
veciach (Úr. vest. 1979, C 59, s. 54), str. 29.
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295
Rozhodnutie SDEÚ Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV, op. cit., bod 33.
296
TANG, Zheng Sophia. Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws. Oxford: Bloomsbury Publishing,
2018.
ISBN
9781782259305.
ProQuest
Ebook
Central,
https://ebookcentral.proquest.com/lib/knav/detail.action?docID=6161235
297
Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 21.06.1978, Bertrand v Paul Ott KG, 150/77, ECLI:EU:C:1978:137, body 13–15.
298
Rozhodnutie SDEÚ Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV, op. cit., bod 28.
299
Rozhodnutie SDEÚ Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV, op. cit.
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tovaru, zmluvy o predaji akcií, dlhopisov300 alebo certifikátov,301 ako aj zmluvy o predaji
nehnuteľného majetku nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia. Ešte dôležitejšie je, že
sa nevzťahujú na zmluvy o predaji služieb na splátky.302 Ak sa dohodnutá cena uhradí niekoľkými
platbami pred prevodom vlastníctva, nepovažuje sa to za „predaj na splátky“.303
Dá sa povedať, že čl. 17 odst. 1 a) a b) sú zvláštnymi kuriozitami. Ich samotná existencia sa
vysvetľuje historickými a vývojovými obavami304 - boli prijaté v 60. rokoch, kedy spotrebiteľské
právo nebolo tak rozvinuté ako dnes, preto v nich chýba odkaz na členský štát bydliska
spotrebiteľa. V praxi sú veľmi raritne uplatňované, ak vôbec.305 Možno preto, lebo sú tak
jednoznačné, že ich výklad nestojí za to.
Som toho názoru, že nastal čas, aby bol čl. 17 odst. 1 písm. a) a b) nahradené jediným a
komplexným pravidlom v čl. 17 odst. 1 písm. c), ktorý bol navrhnutý tak, aby rozširoval rozsah
ochrany na spotrebiteľov, ktorí sa zúčastňujú na všetkých ostatných transakciách, bez ohľadu na
to, či je predmetom zmluvy tovar, služba alebo niečo iné.
1.2.2.2 c) všeobecné spotrebiteľské zmluvy

Charakteristikou čl. 17 ods. 1 písm. c) Nariadenia je, že stanovuje pomerne flexibilnú
požiadavku, pokiaľ ide o druh zmlúv - nevyžaduje, aby sa ochranné pravidlá uplatňovali na
konkrétny zmluvný typ. Rovnako sa nevyžaduje, aby sa jednalo o zmluvu uzatvorenú na diaľku.306
Odkaz na „všetky ostatné prípady“ je z pohľadu spotrebiteľov významný307 - predstavuje
rozšírenie politiky ochrany, ktorá sa im poskytuje, pretože zahŕňa spotrebiteľské zmluvy, ktoré
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nepatria do tradičných kategórií308 spotrebiteľských zmlúv v čl. 17 ods. 1 písm. a) a b)
Nariadenia.309
Na druhej strane ustanovenie zastáva reštriktívnejší názor na spôsob uzavretia zmluvy.
Zameriava sa na činnosť podnikateľa a poskytuje dve alternatívne situácie, 310 za ktorých zmluva
patrí do rozsahu ochrany s tým, že zmluva je uzatvorená v rámci predmetu činnosti podnikateľa311
a to buď ak:
1. podnikateľ obchoduje alebo podniká v mieste bydliska spotrebiteľa;
2. podnikateľ akýmkoľvek spôsobom smeruje svoje obchodné alebo profesionálne činnosti do
štátu bydliska spotrebiteľa alebo do štátov, v ktorých má spotrebiteľ bydlisko.
V súlade so všeobecnými zásadami dokazovania nesie spotrebiteľ (privilegovaný podľa
jurisdikcie) bremeno preukázania splnenia obidvoch podmienok.312
Procesná ochrana spotrebiteľa je poskytovaná ako právny dôsledok konkrétneho obchodného
správania podnikateľa a je irelevantné, či bolo správanie spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy
aktívne alebo pasívne.313 Už neide o konkrétne legitímne očakávanie príslušného spotrebiteľa, a
preto je relevantná jeho konkrétna potreba právnej ochrany.314 SDEÚ ďalej zamietol výkladové
kritérium založené výlučne na určení subjektívnej vôle a zámerov podnikateľa315 a rozhodol, že
jediným relevantným správaním pre účely uplatnenia osobitnej právomoci v spotrebiteľských
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Rozhodnutie SDEÚ Pammer, op. cit., bod 80.
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veciach je správanie podnikateľa.316317 Tak ako správanie spotrebiteľa nie je rozhodujúcim
kritériom na uplatnenie právomoci, nie je rozhodujúci ani konečný zámer podnikateľa.
Rozhodujúcim prvkom je abstraktná perspektíva, že podnikateľ zameriava svoje aktivity na
spotrebiteľov v cudzej krajine318 (ktorá je však naopak veľmi konkrétna!), a tým na seba preberá
riziko, že tam bude žalovaný.319 Niektorí vidia paralelu s právnymi predpismi o nekalej súťaži,
ktoré tiež zohľadňujú široký dopad na priemerného spotrebiteľa a nie veľmi špecifickú potrebu
ochrany.320
Účelom ustanovenia čl. 17 odst. 1 c) je presadiť a uplatniť podnikateľovu zodpovednosť za
jeho vlastné činnosti a za činnosti, za ktoré je právne zodpovedný. Ustanovenie je založené na
zásade, že existuje určité špecifické spojenie s členským štátom, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko
a malo by sa vykladať na základe účelu a legislatívnej histórie.321
V každom prípade je základný koncept použitý v čl. 17 odst. 1 písm. c) Nariadenia neutrálny
a vzťahuje sa na všetky druhy a spôsoby technológií, či už v súčasnosti, minulosti alebo v
budúcnosti322 - webové stránky sú len príkladom.323 Je pre e-commerce oveľa viac dôležitejší a
zaujímavejší než predchádzajúce ustanovenie čl. 17. odst. 1 písm. a) a b).
Jedným z možných výkladov by mohlo byť, že podmienka „obchodovania alebo podnikania“
bydlisku spotrebiteľa sa vzťahuje na tradičný obchod, zatiaľ čo “smerovanie takýchto činností” je
určené osobitne pre elektronický obchod. Je tomu skutočne tak?
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1.2.2.2.1.

Obchodovanie alebo podnikanie v členskom štáte bydliska spotrebiteľa

„Obchodovanie alebo podnikanie" nie je osobitným pojmom s vlastným, nezávislým obsahom,
ale jednoducho špeciálnym prípadom „smerovania“ činností.324
Niektorí autori naznačujú, že požiadavka obchodovania alebo podnikania by mohla znamenať,
že podnikateľ musí fyzicky vykonávať obchodné činnosti v členskom štáte bydliska spotrebiteľa
(napr.: byť fyzicky prítomný).325 Avšak e-commerce spoločnosti tieto tradičné modely všeobecne
neprijímajú. Typickým obchodným modelom elektronického podnikania je to, že podnikateľ má
svoje ústredie v mieste svojho sídla a zriaďuje webovú stránku na serveri umiestnenom buď v tej
istej krajine alebo niekde inde. Dá sa taký podnikateľ považovať za prítomného v mieste, kde sa
nachádza webová stránka, ktorá sa nenachádza v krajine jeho hlavnej pobočky alebo ústredia? Ak
možno webovú stránku na serveri považovať za fyzickú prítomnosť podnikateľa, podnikateľ sa
môže rozhodnúť, či bude „prítomný“ v niektorých jurisdikciách, ktoré môžu alebo nemusia byť
štátom, v ktorom má v úmysle nepretržité plánovanie a systematický obchod.326 Ak sa server nedá
považovať za prítomnosť podnikateľa, bude sa zvyčajne nachádzať iba v mieste jeho sídla a
požiadavka „obchodovania alebo podnikania “ by bolo len sťažka uspokojená. Výklad pojmu
„obchodovanie alebo podnikanie“, ktorý si vyžaduje fyzickú prítomnosť preto nie je v súlade s
elektronickým obchodom, ktorého vývoj si vyžaduje vyhýbanie sa výslovnej požiadavke
fyzického umiestnenia.327 Ďalej by mohlo mať miesto, kde je podnikateľ fyzicky prítomný a
miesto, kde sa podnikateľ skutočne zaoberá podnikaním náhodné a povrchné spojenie.328
Na určenie toho, či podnikateľ "obchoduje alebo podniká" by sa mala skôr brať do úvahy
povaha a podstata jeho podnikateľských činností, než formálna prítomnosť a sídlo podniku alebo
jeho zástupcov. Netýka sa len marketingu, ale skutočného vykonávania činností.329
Ďalej ak existuje obchodný plán alebo vykonávanie obchodných činností v určitom štáte a je
na takej úrovni, ktorá by viedla k nepretržitému a úzkemu prepojeniu, podnikateľ by sa mal
považovať za podnikateľa, ktorý v tomto štáte vykonáva svoje obchodné činnosti. Avšak v
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prípadoch, keď nie je možné obchodný plán preukázať, by sa mala vykonať objektívna skúška.
Všeobecne povedané, súvislú a systematickú obchodnú činnosť možno určiť podľa štandardu
času, frekvencie, množstva a hodnoty.330 Ak podnikateľ vykonával obchodné činnosti pre určitý
trh a krajiny nepretržite určitý čas alebo opakovane so spotrebiteľmi usadenými v tejto krajine a
priniesli podnikateľovi určitú hodnotu, podnikateľ vykonával obchodné činnosti v krajine,331 aj
keď podnikateľ tvrdí, že nemal v úmysle ich plánovať obchodné činnosti v tejto krajine. 332
Ak podnikateľ “obchoduje alebo podniká“ v členskom štáte, dá sa predpokladať, že môže
očakávať, že bude podliehať danému fóru. Ochranná jurisdikcia zaručená pre spotrebiteľov so
sídlom v príslušnej krajine sa nepovažuje za neprimeranú záťaž pre podnikateľa.
Podmienka „obchodovania a podnikania“ je však obmedzená a nevzťahuje sa úplne na široký
rozsah elektronického obchodu. Výsledkom je, že Nariadenie zavádza druhú alternatívu - tzv. test
„smerovania činnosti“, ktorá pre e-commerce spôsobuje omnoho viac ťažkostí.
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1.2.2.3 Smerovanie obchodných alebo profesionálnych činností do bydliska spotrebiteľa alebo do
štátov, v ktorých má spotrebiteľ bydlisko

Druhá metóda určenia súdiska spočíva na kritériu "smerovania činnosti" s využitím výstižnej
(ak nie dômyselne vymyslenej) techniky tzv. fokalizácie a tzv. teórie zamerania (fr.: la
focalisation333 označovaná tiež ako tzv. targeting, targeting doctrine, directing of activities alebo
theory of focalisation).334
"Smerovanie činnosti" nahradilo kumulatívne podmienky čl. 13 Bruselského dohovoru
jednotnou podmienkou fokalizovanou na podnikateľa. Práve ubikvita internetu bola kľúčovým
argumentom v prospech zavedenia tohoto kritéria prijatého v čl. 15 odst. 1 písm. c) nariadenia
Brusel I,335 ktorého cieľom bolo zosúladiť určovanie spotrebiteľských transakcií jednotlivo pre
každý prípad, nie všeobecným spôsobom.336 Právna úprava v Nariadení neskôr do značnej miery
vyriešila problémy, ktoré sa vyskytli pri určovaní miesta, v ktorom spotrebiteľ na internete vykoná
úkony potrebné na uzavretie zmluvy. Priniesla táto modifikácia právnu istotu?
Výraz "činnosť smerovaná do členského štátu bydliska spotrebiteľa" má autonómny charakter.
Na rozdiel od ustanovení čl. 17 odst. 2 a čl. 7 odst. 5 Nariadenia neslúži ako hraničný určovateľ,
na ktorom je založená súdna príslušnosť,337 ale ako ďalší prvok338 a ako podmienka dopĺňa ostatné
požiadavky obsiahnuté v čl. 17 odst. 1 písm. c).339
V porovnaní s požiadavkou „obchodovania a podnikania“ je požiadavka „smerovania činností”
flexibilnejšia, neistejšia a predstavuje menšie nároky.340 Slúži ako istý druh implicitného pravidla,
keď sa v konkrétnom prípade neuvádza požiadavka „obchodovania alebo podnikania“. Jeho
cieľom je pokryť širokú škálu obchodných aktivít, ktoré nie sú tak úzko spojené s daným štátom.
Agresívny prístup "all out", ktorý používa čl. 17 odst. 1 c) spôsobuje, že (našťastie) akákoľvek
potreba rozlišovania prípad od prípadu je obsolentná.
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Akademická diskusia sa takmer výlučne zameriava na webové stránky a online predaj.341 Ale
„smerovanie činnosti“ sa neobmedzuje len na operácie v online prostredí, ide dokonca nad rámec
predaja na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku.342
Výraz „akýmkoľvek spôsobom“ je veľmi široký. Zdá sa, že tento pojem prikladá väčšiu váhu
vnútornej povahe a účinku činností webovej stránky na spotrebiteľskú zmluvu (tj. rozsah, v akom
webová stránka umožňuje spotrebiteľovi uzavrieť zmluvu s podnikateľom) na rozdiel od
technologickej funkcie konkrétnej webovej stránky. Ak teda webová stránka podnikateľa
umožňuje spotrebiteľovi z inej jurisdikcie komunikovať s podnikateľom a zmluva sa uzatvára v
dôsledku tejto činnosti akýmkoľvek iným spôsobom, (napr. prostredníctvom telefonického
rozhovoru), aplikuje sa ochranná právomoc podľa čl. 17 ods. 1 písm. c).
Presný význam pojmu "smerovanie činnosti" v MPS nie je úplne istý a neexistuje autorizovaný
výklad. Tento pojem by sa nemal chápať podľa svojho prirodzeného významu, ale mal by sa
interpretovať podľa účelu, legislatívnej histórie tohto ustanovenia343 a podľa tradičných právnych
metód aplikovaných SDEÚ.
1.2.2.3.1.

Judikatúra SDEÚ

Európska jurisprudencia vrhá veľké svetlo na pojem "smerovania činnosti", a teda pre
aplikáciu ustanovení týkajúcich sa spotrebiteľskej ochrany v režime Nariadenia. Poskytuje ale
dostatočné indície na to, aby vnútroštátny súd rozhodol, či určitá činnosť bola smerovaná do štátu
bydliska spotrebiteľa?344
SDEÚ prostredníctvom slávnych rozsudkov v spojených veciach týkajúcih sa online B2C
zmlúv Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) a Hotel Alpenhof
GesmbH v. Oliver Heller (C-144/09) (ďalej len „Pammer“) zo dňa 7. decembra 2010 objasnil
pojem "smerovania činnosti" prostredníctvom analýzy úmyslu345 („vedomého zamerania

341

Rozhodnutie SDEÚ Pammer, op. cit., body 81, 83 an.; DEBUSSERÉ, F. International Jurisdiction over EConsumer Contracts in the European Union: Quid Novi Sub Sole? In: International Journal of Law and Information
Technology, 2002, Vol. 10, No. 3, s. 344; ØREN, Joakim. International Jurisdiction Over Consumer Contracts, op.
cit., str. 665; MANKOWSKI, Peter. Die Darlegungs- und Beweislast für die Tatbestände des Internationalen
Verbraucherprozes- und Verbrauchervertragsrechts, op. cit., str. 238.
342
MAGNUS, Ulrich; MANKOWSKI, Peter. Brussels Ibis Regulation – Commentary, op. cit., str. 498.
343
MAGNUS, Ulrich; MANKOWSKI, Peter. Brussels Ibis Regulation – Commentary, op. cit., str. 483.
344
Rozhodnutie SDEÚ Pammer, op. cit., body 81 – 93.
345
Z tohoto rozsudku vyplýva, že je pre aplikáciu princípu smerovania je nutné, aby podnikateľ mal v úmysle
obchodovať so spotrebiteľmi a bol pripravený s nimi uzatvoriť zmluvu. Svantesson považuje skúmanie úmyslu

52

podnikateľa na členský štát spotrebiteľa“) podnikateľa uzavrieť zmluvu so spotrebiteľmi z
rôznych krajín nie v zmluvnej fáze, ale návratom do predzmluvnej fázy a definoval tento pojem
prostredníctvom demonštratívneho zoznamu objektívnych kritérií.346
Treba navyše poukázať na to, že tieto kritériá sú orientačné, pričom náleží vnútroštátnemu
súdu, aby preskúmal ciele a účinky obchodnej stratégie sledovanej podnikateľom347 v každom
jednotlivom prípade. Akýkoľvek výklad bude v konečnom dôsledku závisieť od prípadov, ktoré
vnútroštátne súdy predložia SDEÚ a jeho následnej analýzy vykonanej sudcom vo svetle
predložených prvkov. V opačnom prípade interpretácia nevyhnutne zostane pozadu za
technológiou webových stránok a internetu ako takého.348
SDEÚ349 podrobne uviedol zoznam pozitívnych objektívnych skutočností spôsobilých
vystupovať ako okolnosti, ktoré umožňujú usudzovať, že činnosť podnikateľa smeruje do
členského štátu bydliska spotrebiteľa, a to:350 uvedenie, že podnikateľ poskytuje svoje služby alebo
tovar v jednom alebo viacerých menovite uvedených členských štátoch; vynaloženie výdavkov na
odkazové služby u prevádzkovateľa internetového vyhľadávača s cieľom uľahčiť prístup na
stránku podnikateľa; použitie odlišného jazyka alebo meny obvykle používaných v štáte sídla
podnikateľa; možnosť prevedenia rezervácie a jej potvrdenie v tomto inom jazyku; medzinárodný
charakter inzerovaných služieb alebo tovarov; medzinárodná povaha činnosti podnikateľa;
uvedenie telefonického spojenia s medzinárodným prečíslim; použitie domény najvyššej úrovne
inej ako je doména členského štátu, v ktorom je podnikateľ usadený alebo použitie neutrálnych
domén najvyššej úrovne ako .com alebo .eu; opis cestovných poriadkov z jedného alebo viacerých
ďalších členských štátov do miesta, kde sa poskytuje služba alebo kde sa tovar predáva; zmienka
o medzinárodnej klientele tvorenej klientmi s bydliskom v rôznych členských štátoch,
predovšetkým uvedením vyjadrení takýchto klientov, využitie internetovej reklamy v zahraničí;
popis cesty do sídla podnikateľa s počiatkom v inom (členskom) štáte.351
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Zoznam SDEÚ nie je taxatívny, a teda nie je vyčerpávajúci.352 Zámerne. V budúcnosti sa môžu
vyvinúť a objaviť ďalšie kritériá. Samozrejme, určitej miere subjektivity alebo skrytej diskrečnej
právomoci zo strany rozhodujúcich sudcov sa nemožno úplne vyhnúť a vylúčiť.353 Vyvíja sa
kazuistický prístup, ktorý nemôže zaručiť stotisícovú percentuálnu istotu?
Test zamerania stanovený Pammerom bol kritizovaný ako test, ktorý brzdí malé a stredné
podniky, o ktorých sa hovorí, že si nemôžu dovoliť preventívne náklady na ochranu pred rizikom
pre nedostatok finančných alebo osobných zdrojov.354 Funkčný prístup pokrýva budúci vývoj,
zatiaľ čo enumeratívny prístup opierajúci sa o príklady by nebol o to lepší, ak by ich bolo príliš
málo. Abstraktnejšia úroveň funkčného prístupu sa podľa mňa určite oplatí.
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1.2.2.3.2.

Teórie

V súčasnej dobe neexistujú harmonizované alebo unifikované pravidlá MPS pre riešenie
právnych vzťahov vznikajúcich online.355 Obecne sa vychádza z troch prístupov, a to:356
1. miesto pôvodu jednania (angl. country of origin),
2. miesto určenia (angl. country of destination),
3. zameriavanie činnosti (angl. targeting alebo directing of activities).
Prvé dva prístupy nespĺňajú základné princípy MPS (princíp predvídateľnosti a právnej istoty).
Podľa Kyselovskej tretí prístup obmedzuje možnosť využitia forum shopping357 a konfliktu
právomoci a je ako taký technologicky neutrálny.358
Webová stránka je výkonný obchodný mechanizmus, dá ľahko a lacno vytvoriť a prístupný
kedykoľvek, kdekoľvek a kýmkoľvek. To spôsobuje ťažkosti pri určovaní, či podnikateľ smeruje
svoje obchodné činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa. Doktrína sa pokúsila vymedziť
tento pojem predložením niekoľkých teórií. Medzi názvami teórií sa niekedy obhajuje
hierarchizácia, ale v jadre nejde o nič iné ako o obyčajný test relevantnosti. Všeobecne podľa Tang
existuje päť teórií na určenie, či podnikateľ smeruje svoje obchodné činnosti na bydlisko
spotrebiteľa a ktoré by mohli poskytnúť potenciálne riešenie:359
1.2.2.3.2.1.

Prístupnosť

Príliš úzky výklad pojmu „smerovania činností“ by viedol k tomu, že už samotné vytvorenie
internetovej stránky by znamenalo „zameranie“ podnikateľa.360 Internet nie je rozdelený medzi
samostatné a suverénne štáty, a teda online aktivita nie je obmedzená na územie jedného štátu.361
Prima facie, webová stránka podnikateľa ignoruje koncepciu štátnych hraníc – je v predvolenom
nastavení prístupná po celom svete. Je kritérium prístupnosti dostatočné k charakteristike
„smerovanej činnosti“?

355

Preto môže dochádzať k situáciám, kedy viacero štátov bude chcieť uplatniť svoju právomoc nad určitým jednaním.
KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní,
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Kladná odpoveď na túto otázku by podľa tejto teórie viedla ku spusteniu právomoci súdov
celého sveta a predstavovala by pre podnikateľov vážny problém – tí by v tomto prípade museli
rešpektovať imperatívne ustanovenia všetkých krajín, v ktorých je stránka prístupná.362 Tento
predpoklad kritizovali právnici, pretože síce by to viedlo k účinnej ochrane spotrebiteľov na celom
svete, ale nevyhnutne by táto teória predstavovala veľkú prekážku slobody poskytovania služieb
online a mohla by poškodiť rozvoj elektronického obchodu.
Síce v raných prípadoch bolo toto jednoduché kritérium dostatočné,363 ale keby chcel európsky
zákonodarca dosiahnuť určenie právomoci na základe skutočnosti, že webová stránka je dostupná,
nedal by ako podmienku uplatnenia týchto ustanovení „smerovanie činnosti“, ale naopak len
samotnú existenciu webovej stránky364 a neodmietol by návrh Komisie k nariadeniu Brusel I,
v ktorom uviedla, že “(...) elektronický obchod s tovarom alebo službami prostriedkami
prístupnými v inom členskom štáte predstavuje smerovanie činnosti na tento štát.”365
Tento teleologický výklad tiež podporuje Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie366 podľa
ktorého "samotná skutočnosť, že internetová stránka je prístupná nie je na uplatnenie článku 15
nariadenia Brusel I dostatočná.“ Uvedené vyhlásenie sa zameriava na zmluvy uzatvorené online
a v tomto smere poskytuje niekoľko usmernení: samotná dostupnosť webovej stránky nestačí a
nespôsobuje ochranu spotrebiteľa – musí existovať nejaký zámer osloviť štát bydliska
spotrebiteľa. Skutočnosť, že zmluva bola následne uzavretá, je však veľmi silným náznakom toho,
že podnikateľ mal v úmysle smerovať činnosť v uvedenom štáte.
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MOTION, P. The Brussels Regulation and E-commerce—A Premature Solution to a fictional Problem. In:
Computer and Telecommunications Law Review, 2001, str. 212.
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SDEÚ v rozhodnutí Pammer implicitne odmietol akýkoľvek záväzný alebo čiastočne záväzný
účinok takých vyhlásení367 a kritérium prístupnosti jednoznačne odmietol slovami: "Samotná
dostupnosť internetovej stránky podnikateľa v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko,
nepostačuje"368 pre splnenie požiadavky zamerania činností.
Zdá sa, že napr. ak podnikateľ vytvorí webovú stránku, ktorá vykonáva čisto reklamu, a ak
neexistujú žiadne ďalšie faktory, ktoré by naznačovali, že podnikateľ sa zameriava na členský štát,
v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, podnikateľ nepodlieha ochranným súdnym pravidlám.
1.2.2.3.2.2.

Ziskovosť

Vo všeobecnosti platí, že zisk je pre podnikateľa výsledkom uzatvorenia zmlúv. Bolo by
preto ekonomické hľadisko spravodlivé k tomu, aby podnikateľ podliehal príslušnej jurisdikcii
štátu bydliska spotrebiteľa?
Samotné ekonomické účinky by nemali fungovať ako hlavný faktor pre určenie
medzinárodnej súdnej príslušnosti,369 keďže podnikateľ má zisk zo všetkých zmlúv, ktoré uzavrel.
Z teórie ziskovosti vyplýva, že samotná existencia spotrebiteľskej zmluvy by postačovala na
označenie toho, že podnikateľ nasmeroval svoje činnosti do štátu, v ktorom má spotrebiteľ
bydlisko. Tento dôsledok je zjavne v rozpore s účelom čl. 17 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorý
stanovuje podmienky, za ktorých má podnikateľ vynaložiť určité úsilie na vytvorenie určitých
„prepojení“ s bydliskom spotrebiteľa.370
1.2.2.3.2.3.

Existencia indícií

Indície špecifické pre danú krajinu je možné obvykle ľahko identifikovať z rýchleho
nahliadnutia na webovú stránku (napr. z názvu domény, jazyka, meny), ale treba uznať, že niekedy
sú zavádzajúce. Práve preto sa im budem chvíľku venovať.
Na jednej strane existujú obzvlášť jasné kritériá naznačujúce zameranie, ako napr. výslovná
sebapropagácia z minulých rokov alebo cielené úsilie na zvýšenie viditeľnosti webovej stránky v

367

Účel predpisu má prednosť pred jeho genézou a zákonodarné orgány EÚ stratili svoju moc po tom, čo vykonali
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Rozhodnutie SDEÚ Pammer, op. cit., bod 94.
369
Táto idea bola predstavená Thünkenom. Zdroj: THÜNKEN, A. Multi-State Advertising Over the Internet and the
Private International Law of Unfair Competition. In: International & Comparative Law Quarterly, 2002, s. 935.
370
ØREN, Joakim. International Jurisdiction Over Consumer Contracts, op. cit., str. 682.

57

konkrétnych krajinách (napr. prostredníctvom služby AdWords). Na druhej strane však niekoľko
kritérií uvedených v rozhodnutí Pammer môžu predstavovať „smerovanie činnosti“ iba v prípade,
ak sa používajú v kombinácii,371 inak sa javia byť skreslené. Príkladom posledne menovaného je
(ťažko presvedčivý) zoznam medzinárodných telefónnych kódov alebo použitie generickej
domény najvyššej úrovne, čo sú podľa môjho len náznaky v prospech medzinárodného
obchodného zamerania podnikateľa. To isté platí aj pre uvedenie adresy elektronickej pošty a
ostatných kontaktných údajov, ktoré sa bežne používajú v členskom štáte, v ktorom má podnikateľ
sídlo či telefónneho čísla bez medzinárodného kódu na webovej stránke. Kyselovská považuje za
nadbytočné aj vyjadrenie cien v určitých menách.372 S odkazom na nižšie uvedené mám za to, že
rozhodujúcim faktorom nie je ani jazyk webových stránok. Netreba síce podceňovať potenciál
viacerých jazykových a menových možností na webových stránkach podnikateľa, ale Geist
neschvaľuje použitie jazyka alebo meny ako faktorov určujúcich zacielenie, pretože tieto faktory
sa dajú upraviť v reálnom čase,373 keď spotrebiteľ dokončí objednávku online a ja s ním
i s Kyselovskou plne súhlasím.
Stručne povedané, všeobecná predstava je taká, že každá skutková podstata, ktorá sprevádza
alebo predchádza uzavretiu zmluvy, môže byť indikátorom, ak má minimálny stupeň a prekonáva
prahovú hodnotu spojenia s domovským štátom spotrebiteľa.374 Špecifické indície však nemožno
použiť ako negatívnu obranu na preukázanie, že podnikateľ nesmeruje činnosti na ostatné štáty.
Ďalšie pozitívne indície, ktoré SDEÚ výslovne neuvádza a môžu byť veľmi užitočné pri
hodnotení kritéria „smerovania činnosti“ sú napr.:
•

adresa back office uvedená na webových stránkach: ak sa v určitom štáte uvedie telefónne
číslo pre tzv. back office pod národným telefónnym číslom, budú tam obvykle smerované
aj obchodné alebo podnikateľské činnosti v tomto štáte,375
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Čo je vlastne typické pre flexibilný prístup zavedený rozhodnutím.
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•

odkaz na pravidlá niektorých zákonov:376 napr. ak podnikateľ odkazuje na právo na
odstúpenie od zmluvy podľa BGB, môže len ťažko tvrdiť, že jeho činnosť nie je zameraná
na Nemecko,377

•

uvedenie odkazu na špeciálne telefónne čísla pre pomoc a informovanie spotrebiteľov zo
zahraničia,378

•

možnosť, aby si spotrebiteľ z iného členského štátu nechal zasielať novinky o ponúkanom
tovare alebo službách,379

•

možnosť zvoliť si z viacerých členských štátov pri zadávaní spotrebiteľovej adresy, medzi
ktorými je aj členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko,380

•

reklama populárnou osobou známou práve v konkrétnom štáte znamená, že inzerovaná
činnosť je zameraná aj na tieto štáty,381

•

uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy na diaľku,382

•

príčinná súvislosť medzi činnosťou a zmluvou.383

Avšak opatrnosť je na mieste, pretože každá pozitívna indícia sama o sebe nestačí a je potrebné
ich vcelku opatrne zvážiť.384 Rada a Komisia v Spoločnom vyhlásení tvrdia, že konkrétne indície
nie sú samostatne relevantnými faktormi na uplatňovanie pravidiel o ochrannej jurisdikcii,385
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pretože váha každej sa pre jednotlivé štáty v jednotlivých prípadoch líši.386 Tak napr. v prípade
„medzinárodného charakteru inzerovaných internetových služieb alebo tovaru“387 majú niektoré
ponuky už len zo svojej podstaty výhradne miestny význam (napr. ponuka bežnej reštaurácie alebo
program miestneho kina).388 Čo ale v prípade takej michelinskej reštaurácie Le Meurice Alain
Ducasse v Paríži alebo miestnej reštaurácie Bryndzová haluška v Tatrách inzerujúcich svoje
služby na webových stránkach miestnej turistickej kancelárie? Rozhodujúcim prvkom je rozsah
výzvy na strane dopytu,389 pretože „miestny“ automaticky neznamená vylúčenie cezhraničného
zacielenia.390
Napr. webová stránka služby Netflix391 nie je dostupná v českom jazyku, ceny neuvádza
v českých korunách a aj napriek tomu sa na ČR zameriava, aj keď neumožňuje zvoliť si odlišný
jazyk a ceny uvádza v eurách.392 Jeho URL adresa naznačuje, že podnikateľ vie o skutočnosti, že
sa spotrebiteľ nachádza na území ČR a že jednoducho len inú jazykovú mutáciu (nielen českú)
nevie ponúknuť. Navyše sa v roku 2015 služba Netflix prehlásila za celosvetovo dostupnú. Ale na
druhú stranu taký Dropbox393 prehlasuje, že „400 miliónov ľudí z celého sveta používa Dropbox
na to, aby pracovali tak, ako chcú,“394 ale súhlasím s Andrlíkom, že sa jedná o glorifikované
reklamné prehlásenie a ako také nepredstavuje bezprostredné zameranie na celý svet.395
Niektorí autori tvrdia, že ak má webová stránka zaregistrovanú určitú doménu alebo ak webová
stránka smeruje činnosť na konkrétnu krajinu špecifickou indíciou.396 Znamená to, že ak
doménové meno webovej stránky končí znakom ccTLD,397 napr. .fr (Francúzsko), .de (Nemecko)
a .it (Taliansko), podnikateľ smeruje činnosť na štát určený názvom domény? Tento prístup je
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podľa mňa príliš obmedzujúci. Väčšina ccTLD398 je otvorená na registráciu zo zahraničia, čo môžu
podnikatelia zneužiť. Navyše, kedysi bola ccTLD zvolená len z estetických či iných dôvodov napr. YouTube fungoval istý čas pod youtu.be.399 Pokiaľ ide o názvy domén gTLD (napr.: .com,
.net a .org),400 nenapovedia nič konkrétne a neobmedzujú sa na žiadnu konkrétnu krajinu.401 Ich
použitie nepostačuje na konštatovanie toho, že podnikateľ smeruje činnosť na všetky ostatné štáty.
Pokiaľ ide o jazyk, tak menu webovej stránky, z ktorého si spotrebiteľ môže zvoliť jazyk
vhodný pre jeho osobné pohodlie, obvykle symbolizovanom vlajkami je zvyčajne jasným znakom
toho, že činnosť smeruje k štátom „označeným“. A ten, kto urobí krok k spotrebiteľom napr. vetou
„Nous parlons français“ si musí stáť za svojím slovom!402 Takmer každý jazyk má regionálnu
jadrovú oblasť, ale jeho komunita zahŕňa aj členov z iných štátov. Preto používanie regionálne
koncentrovaného jazyka predstavuje len slabú negatívnu indikáciu.403 Toto kritérium zlyháva aj
v pohraničných oblastiach, kde sa dá predpokladať znalosť jazykov oboch susedných štátov.
Niektoré jazyky (napr.: francúzština) sa navyše používajú ako úradný jazyk vo viac ako jednej
krajine EÚ. Samozrejme iným prípadom je angličtina ako druhý svetový jazyk a medzinárodný
jazyk internetu, ktorý nie je vhodný ako negatívna indícia a smeruje skôr k pozitívnej indikácii.
Ničmenej mnoho ľudí nie je oslovených obsahom v anglickom jazyku, pretože je dosť tých, ktorí
sa cítia oslovení.
Čo sa týka meny, v súčasnosti sa väčšina obchodov v EÚ uskutočňuje v eurách, čo je spoločná
mena v celej eurozóne. Ponuka v eurách teda predstavuje smerovanie činnosti na celý trh
eurozóny? Môže to len naznačovať.404 Po prijatí eura táto mena poskytuje len malý návod, pokiaľ
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ide o cieľový štát, kde podnikateľ smeruje činnosť, aj keď je v dnešnej dobe väčšina transakcií
uskutočňovaná v eurách alebo dolároch. Ak podnikateľ trvá na platbe v mene svojho domovského
štátu, uvedené zlyhá.405 Ak však podnikateľ na druhej strane urobí krok voči spotrebiteľom tým,
že im ponúka platby v ich domácej mene, čo je pomerne jasný znak toho, že má v úmysle podnikať
v krajinách uvedených mien.406
Je treba na záver ešte uviesť, že informácie, ktoré je podnikateľ povinný poskytovať
nevyjadrujú žiadny iný osobitný úmysel ako splnenie zákonných požiadaviek. Preto sa nesmú brať
ako pozitívna indikácia.407
1.2.2.3.2.4.

Aktivita

Úroveň činnosti webovej stránky sa často v minulosti rozlišovala ako aktívna, pasívna alebo
interaktívna.408 V tejto súvislosti sa zdá, že sa Komisia409 inšpirovala americkou judikatúrou o
súdnej príslušnosti vo veciach týkajúcich sa internetu, ktorá toto rozlišovanie zaviedla.
V rozhodnutí International Shoe410 z roku 1945 sa americké súdy zaoberali otázkou, kedy sú
referenčné body aktivít zahraničných podnikateľov dostatočné na založenie zvláštnej príslušnosti
na internete pre oblasť elektronického obchodu v USA.411 Analýza dôvodov pre založenie
zvláštnej príslušnosti na internete bola po prvýkrát komplexne vysvetlená v rozhodnutí Zippo.412
Test kĺzavej stupnice (angl. sliding scale) alebo škála Zippo413 posudzoval „minimálny kontakt“
webových stránok pre založenie zvláštnej príslušnosti, z ktorého opakovane vychádzali americké
súdy, ale nakoniec vyvolal viac otázok, než koľko môže v skutočnosti vyriešiť.414
Webová stránka, ktorá umožňuje spotrebiteľom z rôznych štátov uzavrieť zmluvu vykonaním
série krokov na tejto webovej stránke je aktívnou.415 Naopak, ak webová stránka nie je nič iné ako
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zdroj informácií pre tých, ktorí ju prezerajú, považuje sa za pasívnu webovú – neumožňuje
interakciu medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. Na porovnanie, ak webová stránka obsahuje
informácie a uľahčuje komunikáciu s potenciálnymi spotrebiteľmi, ako sú možnosti žiadostí o
informácie alebo možnosti registrácie na prijímanie informácií o tovare alebo službách e-mailom,
webová stránka predstavuje interaktívnu webovú stránku stojacu takpovediac medzi uvedenými
dvoma typmi416 a môže viesť k uzavretiu zmluvy medzi stranami.
Cieľom týchto definícií podľa rozhodnutie Zippo bolo rozlíšiť to, či podnikatelia využívajú
webové stránky ako prostriedok uzatvárania zmlúv s potenciálnymi spotrebiteľmi.417 Pretože ak
podnikateľ „smeruje činnosť“ na spotrebiteľov v určitých štátoch, mal by primerane predpokladať
možnosť, že sa naňho bude vzťahovať súdna právomoc týchto štátov.
Nič menej znenie čl. 17 odst. 1 bodu 1 písm. c) Nariadenia tento výklad nepodporuje.418
Hlavným dôvodom je fakt, že režim webovej stránky, či už interaktívny, aktívny, pasívny je
irelevantný419 a nie dôvodom na to, aby sa jeden od druhého odlišoval. Navyše väčšina webových
stránok je v dnešnej dobe svojou povahou skôr interaktívna než pasívna.420 Teleologický výklad
čl. 17 odst. 1 písm. c) Nariadenia je proti rozlišovaniu medzi interaktívnymi a pasívnymi
webovými stránkami – jednak preto, že smerovanie činnosti nemôže závisieť od otázky
technického prostriedku, pomocou ktorého bola zmluva uzatvorená a jednak preto, že rozlišovanie
medzi nimi je v praxi zložité.421
Je potrebné vylúčiť princíp kĺzavého rozsahu, ktorý sa používa v USA, pretože aj tzv.
„pasívna“ webová stránka je offerta ad incertas personas a je určená na „prilákanie biznisu“.422
Preto pojem „pasívneho webu“ je contradiction in adiecto v obchodných podmienkach, najmä
marketingových.423 Obchodný zámer, nie technické štandardy by mali byť meradlom, tým skôr,
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že technické aspekty sú viazané na určitú príslušnú dobu.424 Nemala by sa zamieňať interaktivita
technického žargónu modernej komunikácie s činnosťou na strane spotrebiteľa v právne
relevantnom zmysle.425
Tento prístup spôsobuje podobné ťažkosti ako vyššie uvedená prístupnosť a je založený na
nereálnom názore, ktorý webová stránka môže ľahko klasifikovať na „aktívnu“ a „pasívnu“.426
Ďalej je ťažké odôvodniť, či sa činnosť webovej stránky časovo zhoduje s činnosťou podnikateľa,
najmä v prípadoch, keď podnikateľ využíva webové stránky tretej strany elektronického obchodu.
Pre oblasť elektronického obchodu je preto táto teória už prekonaná. Pre aplikáciu čl. 17
odst. 1 písm. c) nie je podstatné, či k elektronickému obchodovaniu sú využívané aktívne či
pasívne webové stránky. Dôležité však je, či spotrebiteľ uzavrie zmluvu, vstúpi do zmluvného
vzťahu a či následne taký obchod prebehne.427 Je treba uzavrieť, že internetové stránky
podnikateľa musia nabádať k uzatvoreniu zmlúv na diaľku – aby z nich vyplýval úmysel
podnikateľa obchodovať so spotrebiteľmi s bydliskom v predmetnom štáte v tom zmysle, že je
pripravený s nimi uzatvoriť zmluvu.428
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1.2.2.3.2.5.

Vyčlenenie

Účinná vyčleňovacia činnosť (angl. ring-fencing) chráni rozumné očakávania strán a znižuje
ťažkosti pri rozhodovaní o zámeroch podnikateľa v elektronickom obchode.429 Na základe tohto
prístupu by bolo možné usúdiť, že podnikateľ sa zameriava na všetky zeme s výnimkou tých, ktoré
výslovne alebo technicky vylučuje.430 Medzi ďalšie výhody sa sem radí možnosť podnikateľa do
istej miery ovplyvniť do akých krajín je jeho ponuka smerovaná, a tým upraviť webové stránky
tak, aby zodpovedali požiadavkám miestnej legislatívy. Problém je v tom, aký druh vyčlenenia je
účinný. Medzi nevýhody je možné považovať zneužitie informácií a dát zhromažďovaných týmito
technológiami,431 či jeho zneužitie ako nástroja k zabráneniu uplatňovania ochranných ustanovení
súdnej príslušnosti.
Je treba brať do úvahy zásadné dva aspekty. Po prvé, na to, aby sa mohli uplatniť ochranné
ustanovenia súdnej príslušnosti musí podnikateľ „prejaviť svoj úmysel nadviazať obchodné vzťahy
so spotrebiteľmi z jedného alebo viacerých iných členských štátov vrátane štátu bydliska
spotrebiteľa".432 Prítomnosť tohto obchodného úmyslu je prejavom vôle navonok uskutočneným
pred samotným uzavretím zmluvy. Po druhé, toto rozhodnutie poskytuje podnikateľom priestor
pre „svojpomoc“ - to znamená, že je v ich rukách, aby prijali opatrenia potrebné na zabránenie
uzatvárania zmlúv so spotrebiteľmi so sídlom v krajine, v ktorej nechcú čeliť súdnej právomoci
(napr. upraveným objednávkovým formulárom, ktorý by umožňoval uzatváranie zmlúv iba so
spotrebiteľmi z určitých krajín).433 Jedným z týchto opatrení je práve ring-fencing,434 pomocou
ktorého podnikateľ objasní na koho je ponuka geograficky zameraná.
V súčasnosti existujú dva spôsoby, ako podnikateľ v elektronickom obchode objasňuje
geografický rozsah svojich obchodných a podnikateľských činností.435
Prvý z nich je prehlásenie (angl. statement, disclaimer), ktorého cieľom je určiť a vymedziť
rozsah práv a povinností voči ostantným subjektom. Podnikateľ môže na svojich webových
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stránkach uviesť (na domovskej stránke, v obchodných podmienkach alebo kdekoľvek inde), že
má v úmysle uzavrieť zmluvu v rámci alebo mimo určitých štátov (napr. : « Nedodávame do
Francúzska. »). Aj keď bol tento spôsob popísaný ako najpriamejší na „ohraničenie rozsahu
cieľa“,436 táto metóda sa dá len ťažko považovať za účinnú. Vyhlásenie na webovej stránke nie je
vždy zrejmé alebo ľahko dostupné - spotrebiteľ ho môže prehliadnuť a podnikateľ ľahko zneužiť.
Podnikateľ, ktorý podniká v určitej krajine, o čom svedčia jeho zmluvné činnosti, nemôže tvrdiť,
že nepodniká v tej istej krajine - je povinný prijať konzistentný spôsob správania sa.437 V opačnom
prípade sa na protestatio facto contraria jednoducho neprihliadne. Účinok metódy teda úplne
závisí od spolupráce medzi spotrebiteľom a podnikateľom. Ak podnikateľ zverejní na svojich
webových stránkach, že nemá v úmysle so spotrebiteľmi z určitých krajín uzatvárať zmluvy, ale
tajne s nimi obchoduje a prijíma od nich ponuky, nemôže požadovať právne uznanie takej svojej
taktiky. Ak samotné prehlásenie obsahuje prvky jasne smerujúce k údajne vylúčenému štátu
(napr.: jazyk, poštová adresa, telefónne číslo, atď.), stáva sa také prehlásenie navyše ešte aj
nadbytočným.438
Ring-fencing je klasický nástroj na vyjadrenie podnikateľského zámeru, ktorý uvádza krajiny,
na ktoré podnikateľ zameriava obchodné aktivity439 a v žiadnom prípade neznamená vyžadovanie
povedomia o skutočnom smerovaní činnosti podnikateľa.440 Jednoduché vloženie prehlásenia na
webovú stránku podnikateľa samo o sebe podnikateľa nechráni a podnikateľ sa tým nezbavuje
svojich záväzkov a zodpovednosti.441
Aj keď je táto technika dosť znevažovaná, môže jednoduchým spôsobom objasniť vzťah
k cieľovým krajinám zverejneným v prehlásení a predstavovať indíciu zámeru podnikateľa proti
zameraniu na iné štáty.442 Rozhodne by sa ring-fencing nemal považovať za geodiskriminačný, a
preto zakázaný. Je potrebné dodržiavať všeobecné antidiskriminačné ustanovenia nezávisle od
existencie „smerovania činnosti“. Prehlásenie by preto v žiadnom prípade nemalo byť na ujmu
úsilia o väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o súdnu príslušnosť. 443
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Druhou metódou, ako podnikateľ v elektronickom obchode objasňuje geografický rozsah
svojich obchodných činností je využitím tzv. geolokačných technológií k identifikácii miesta
počítača, ktoré spotrebiteľ používa na pripojenie k internetu.444 Geolokácia je metóda, ktorá
zisťuje geografickú polohu cieľového objektu, pomocou ktorej je možné dovodiť, kde sa nachádza
(prostredníctvom napr. IP adresy počítača či údajov z webového prehliadača).445
Dá sa povedať, že geolokačné technológie vkladajú do internetu hranice a „teritorializujú“ ho.
Rovnako podľa Hradského446 môžu slúžiť ako výkladové vodítko pre súdy, aj keď sa nimi súdy
ešte nezaoberali, i keď generálny advokát vo veci eDate tieto technológie zmienil.447
V porovnaní s vyčlenením prehlásením je táto metóda efektívnejšia. Nemôžem ale zároveň
tvrdiť, že nespôsobuje určité problémy - umiestnenie počítača nemusí nutne naznačovať skutočnú
totožnosť jeho používateľa - spotrebiteľa. Spotrebiteľ, ktorý má bydlisko v oblasti, ktorá je
softvérom „blokovaná“, môže s podnikateľom dočasne uzavrieť zmluvu, keď je dočasne v
zahraničí, zatiaľ čo spotrebiteľovi, ktorý má bydlisko v rámci zamýšľaného trhu podnikateľa, sa
môže vstup do transakcií odmietnuť, zatiaľčo je dočasne v oblasti, ktorá je blokovaná.
1.2.2.3.2.5.1.

Geografické blokovanie

Vzhľadom k tomu, že koncept geografického blokovania úzko súvisí s ochranou spotrebiteľa
v medzinárodných transakciách na internete, rozhodla som sa ho zaradiť do tejto práce.
Geografické blokovanie (angl. geoblocking) je v stručnosti praktika, ktorá obmedzuje prístup
spotrebiteľov z iných štátov k obsahu na internete na základe ich zemepisnej polohy.448 Existujú
rôzne spôsoby využitia geoblockingu - od obmedzenia prístupu k prémiovému multimediálnemu
obsahu na internete z dôvodu autorských práv, cez presadzovanie cenovej diskriminácie až po
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overovanie informácií o polohe.449 Z hľadiska európskeho práva je diskriminačnou praxou na
základe štátnej príslušnosti a bydliska spotrebiteľov, ktorá im bráni v prístupe a nákupe výrobkov
alebo služieb z webových stránok v inom členskom štáte.450 Vychádza z priania segmentovať trhy
naprieč národnými hranicami s cieľom zvýšiť zisk. Na druhej strane stoja oprávnené dôvody
podnikateľov ako napr. potreba registrácie u daňového úradu v krajine určenia, vyššie náklady na
dopravu alebo náklady vyplývajúce z použitia zahraničného spotrebiteľského práva. Európsky
zákonodarca (ako pôsobivo ukazuje prípad Test-Achats)451 v konečnom dôsledku aj SDEÚ majú
právomoc legálne zakázať činnosti, ktoré sú ekonomicky a inak rozumné.452 Výsledkom je
„riadená súťaž“.453 Každopádne presvedčivé právne posúdenie takej diferenciácie, a to vrátane jej
legitimity, je úplne iná vec. EÚ má za to, že zakázaním454 geografického blokovania prijatím
Nariadenia o geografickom blokovaní,455 ktoré sa uplatňuje od 3. decembra 2018 sa elektronický
obchod odomkne v prospech spotrebiteľov. Sloboda podnikateľov odmietnuť dopyt alebo použiť
odlišné podmienky je obmedzená len do tej miery, aby to bolo v súlade s ust. Nariadenia
o geografickom blokovaní o neprípustnosti diskriminácie. Všetky ostatné dôvody sú pre
podnikateľov stále k dispozícii (napr. ak tovar nie je na sklade).
Na záver tejto podkapitoly chcem pripomenúť, že „smerovanie činnosti“ v zmysle Nariadenia
je odlišné od „poskytnutia prístupu“ v Nariadení o geografickom blokovaní. Prvý z uvedených
zahrňuje aktívne úsilie prilákať spotrebiteľov z určitých členských štátov, zatiaľ čo druhý vyžaduje
zdržať sa prijímania opatrení, ktoré obmedzujú prístup spotrebiteľov z iných členských štátov.
Znamená to, že ak sa obchodné činnosti podnikateľa týkajú tovarov alebo služieb zahrnutých v
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Nariadení o geografickom blokovaní456 a tieto činnosti smerujú na členský štát A, prístup k
rovnakým podmienkam ako v členskom štáte A musia byť zaručené aj v členskom štáte B.
Predstavuje jednoducho povinnosť poskytnúť rovnaký prístup ako v členskom štáte A - nič viac a
nič menej.457 Mám za to, že z istého hľadiska je však potrebná opatrná úprava kritérií k
"smerovaniu činností". V bode 76 rozhodnutia Pammer SDEÚ skúmal, či podnikateľ zamýšľal
uzavrieť zmluvu so spotrebiteľmi s bydliskom v ostatných členských štátoch. Od začiatku
uplatňovania Nariadenia o geografickom blokovaní a v jeho rámci sú teraz podnikatelia povinní
preukázať takúto pripravenosť.458 To znamená, že v budúcnosti nebude musieť existovať
povinnosť smerovať činnosť na ostatné členské štáty.
1.2.2.4 Zmluva spadajúca do rozsahu týchto činností

Aj keď podnikateľ obchoduje alebo podniká v členskom štáte bydliska spotrebiteľa či
akýmkoľvek spôsobom smeruje činnosti do tohto členského štátu (resp. štátov), pravidlo ochrannej
jurisdikcie sa ešte nemusí uplatniť. Podľa znenia mimoriadne voľného čl. 17 ods. 1 písm. c) sa
vyžaduje určitý druh prepojenia medzi cielenými obchodnými a profesionálnymi činnosťami a
zmluvou, ktorá je nakoniec uzavretá so spotrebiteľom.459 Táto požiadavka má zaistiť vhodné
spojenie medzi uzatvorenou zmluvou a činnosťou druhej zmluvnej strany.460 Zo znenia čl. nie je
úplne jasné, ako interpretovať „rozsah týchto činností". Znamená to, že zmluva by mala byť
priamym výsledkom obchodných alebo podnikateľských činností podnikateľa, ktoré sa
zameriavajú na štát bydliska spotrebiteľa? Má existovať príčinná súvislosť medzi spôsobom
smerovania činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa a uzavretím zmluvy? Je rozumné
uplatniť ochranné ustanovenie Nariadenia a chrániť tak spotrebiteľa za okolností, keď zmluva nie
je uzatvorená na diaľku, ale osobne v sídle podnikateľa?
Príčinné súvislosti sú zriedkakedy výslovne uvedené v znení príslušných právnych noriem,461
ale implicitne sa predpokladajú.462 Znenie čl. 17 odst. 1 písm. c) výslovne nevyžaduje príčinnú

456

Rozhodnutie SDEÚ zo dňa 23.12.2015, Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG a ďalší, C-297/14,
EU:C:2015:844.
457
MANKOWSKI, Peter. Research Handbook on the Brussels. Ibis Regulation, op. cit., str. 222.
458
MANKOWSKI, Peter. Research Handbook on the Brussels. Ibis Regulation, op. cit., str. 224.
459
MANKOWSKI, Peter. Research Handbook on the Brussels. Ibis Regulation, op. cit., str. 214.
460
MAGNUS, Ulrich; MANKOWSKI, Peter. Brussels Ibis Regulation – Commentary, op. cit., str. 499.
461
WILKE, Felix M.: Verbraucherschutz im internationalen Zuständigkeitsrecht der EU: Status quo und
Zukunftsprobleme, op. cit., str. 13 a 15.
462
LEGRAND, Véronique. Protection du consommateur dans les ventes transfrontalières: nouvelles précisions de la
CJUE, op. cit., str. 18 – 20.

69

súvislosť medzi činnosťou podnikateľa a uzavretím zmluvy.463 Zaviesť takúto požiadavku by bolo
ďalšou implicitnou podmienkou.464 Výraz „do rozsahu týchto činností" môže nabádať, že o
príčinnú súvislosť ide. Nemecká („Tätigkeit“), portugalská („actividade“) a poľská („działalność“)
verzia Nariadenia používajúca jednotné číslo pôsobia ešte jednoznačnejšie.465 Sú výslovne
uvedené podmienky čl. 17 odst. 1 písm. c) vyčerpávajúce?
Požiadavka na príčinnú súvislosť, in extremis probatio diabolica466 je v rozpore s l'effet utile
4. oddielu Nariadenia.467 SDEÚ našťastie v tomto smere poskytol široký výklad a vydal tri
rozhodnutia týkajúce sa tejto témy. Stručne povedané, postačuje mimoriadne voľný článok a
kritérium teda v skutočnosti nemá (alebo už nemá) nijaký obmedzujúci účinok.468
V prvom z dvoch chronologicky starších rozhodnutí, z ktorých každé zahŕňalo kúpu
motorového vozidla uskutočnenú príslušným spotrebiteľom od podnikateľa v zahraničí, SDEÚ
odmietol potrebu uzatvárania príslušných zmlúv na diaľku. Je však možné poznamenať, možno
takmer cynicky, že SDEÚ týmto rozhodnutím zanechal stopu „červeného sleďa“,469 keď doslovne
uvádza v bode 44, že „nadviazanie kontaktu na diaľku, ako aj rezervácia tovaru alebo služby na
diaľku či následné uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy na diaľku sú indície, ktoré svedčia
v prospech toho, že zmluva sa týkala takejto činnosti.“470 O to prekvapivejšie bolo, keď SDEÚ vo
svojom kritizovanom rozhodnutí vo veci Lokman471 o rok neskôr472 dospel k záveru, že kauzalita
prostriedku použitého k smerovaniu činnosti a uzavretie zmluvy zo strany spotrebiteľa473 sa
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nevyžaduje, a to s odkazom na účel, ktorý predmetné ust. sleduje s tým, že by zvýšená dôkazná
náročnosť internetovej kontraktácie mohla spotrebiteľa odradzovať od domáhania sa súdnej
ochrany.474 Vo svojom poslednom rozhodnutí v tejto súvislosti475 SDEÚ dokonca potvrdil
prepojenie spájajúce cieľovú činnosť a uzavretie zmluvy, kde bola následná zmluva (ktorá ani
nespadala do rozsahu pôsobnosti cieľovej činnosti) uzavretá tri roky po prvej zmluve, ktorá bola
uzavretá na základe cieľovej činnosti. Pretože zmluva a následná zmluva boli jednoducho „úzko
prepojené“476 ekonomicky (!), bolo prepojenie potvrdené. V tejto súvislosti Mankowski evokoval
vhodný dojem „infekcie“ medzi zmluvami.477
Hoci sa teda príčinná súvislosť neuplatňuje ako podmienka na uplatnenie ochranného pravidla,
nič nebráni tomu, aby mohla slúžiť ako kvalifikovaná indícia, ktorú súd môže posúdiť pri
rozhodovaní o uplatnení osobitnej právomoci v spotrebiteľských veciach.478
Tento široký výklad je pre účely ochrany spotrebiteľov vhodnejší. Priradiť čl. vyčerpávajúcu
povahu by vychádzalo z presvedčenia, že akákoľvek nepísaná dodatočná podmienka by významne
narušila už aj tak chúlostivú rovnováhu nastolenú európskym zákonodarcom,479 ako aj odchýlenie
sa od príslušnej judikatúry SDEÚ,480 zatiaľ čo nepridávanie nepísanej podmienky by posilnilo
ochranu spotrebiteľa.481 Napriek tomu nie sú tieto argumenty príliš silné, pokiaľ ide o požiadavku
týkajúcu sa príčinnej súvislosti. Vhodným riešením by bola podľa mňa vyvrátiteľná domnienka,
že marketingová stratégia podnikateľa viedla spotrebiteľa k uzavretiu zmluvy, najmä ak mal
podnikateľ webovú stránku; na vyvrátenie domnienky by podnikateľ musel predložiť dôkazy o
tom, že v konkrétnom prípade jeho webová stránka nespôsobila záujem spotrebiteľa.482 Týmto by
sa prekonali všetky ťažkosti na strane spotrebiteľa, že neuchováva podstatnú dokumentáciu.
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1.3 Čiastočný záver
Po analýze súčasných teórií by sa podľa mňa mal prijať hybridný prístup kombinujúci všetky.
V každom prípade by sa mali vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré vedú k uzavretiu
zmluvy. Súd by sa mal teda vyhýbať používaniu nepružného testu na určenie toho, či podnikateľ
smeruje činnosti na štát bydliska spotrebiteľa, ale mal by prijať flexibilný prístup, ktorý bude brať
do úvahy všetky okolnosti zmluvy.483 Niektoré zo skôr predpokladaných problémov môžu byť
riešené poskytnutím inovatívnej interpretácie a prijatím flexibilného prístupu v praxi.
Aj keď by malo byť kritérium "smerovania činností" pre elektronický kontext právne
definované,484 je nevyhnutné označiť tento problém za technického charakteru, skôr než
fundamentálneho.485 Požiadavka „smerovania činností” je v podstate relatívnym optimom.486
Súvisí s vlastnou marketingovou stratégiou podnikateľa a s nástrojmi, ktoré sa na tento účel
využívajú. Je určite žiadúce jeho vymedzenie v plnom rozsahu,487 ktoré stále chýba a možno ho
vôbec nie je možné dosiahnuť – vôbec prinajmenšom nie bez toho, aby sa neupustilo od výhod,
ktoré vyplývajú z otvorenosti a abstraktnej funkčnosti tejto koncepcie.488 Je zámerne formulovaná
dosť otvorenými slovami, ktoré nevylučujú žiadne marketingové stratégie podnikateľov. Využíva
technickú neutralitu voči použitým prostriedkom podnikateľov. Jeden by nemal podceňovať
vynaliezavosť podnikateľov, ktorí predávajú svoje výrobky alebo služby… V e-commerce by bolo
kvôli rýchlemu rozvoju technológií a zmien v obchodnom a marketingovom modeli, by bolo
poskytnutie rigidného výkladu vo veci konceptu smerovania problematické. Predsa nemožno
predvídať, ktoré marketingové stratégie budú prevládať o dvadsať rokov! Preto je potrebné
definovať dostatočne otvorený rámec na ochranu spotrebiteľa, ktorý umožní pružnú reakciu na
zmeny a rozvoj marketingových stratégií.489 Túto lekciu je možné jasne vyvodiť z čl. 5 odst. 2
Rímskeho dohovoru. Toto pravidlo bolo zastarané a nemoderné ešte predtým, ako vstúpilo do
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platnosti, pretože marketingová stratégia, ktorú chcel čl. regulovať, už vtedy zanikla. Považujem
súčasnú metódu SDEÚ racionálnu, vhodnú a efektívnu.
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2 PROCESNÁ OCHRANA SPOTREBITEĽA
Táto podkapitola sa bude venovať možnej ochrane spotrebiteľa v prípade, že nebola učinená
voľba príslušného súdu. Na spotrebiteľské zmluvy sa vzťahujú osobitné pravidlá právomoci,
pretože „slabšia strana by mala byť chránená pravidlami jurisdikcie viac“.490 Filozofia článkov,
ktoré majú chrániť záujmy spotrebiteľa je súčasťou perspektívy hlavného cieľa týchto ustanovení,
a to riadneho výkonu spravodlivosti.491 Základná zásada súdnej právomoci v spotrebiteľských
zmluvách je stanovená výhradne a výlučne v čl. 18 Nariadenia. Čl. 17 sa zaoberá iba rozsahom
pôsobnosti, čím vytvára predpoklady pre vznik jurisdikcie, nie však základov jurisdikcie ako
takej.492
Táto logika ochrany spotrebiteľa v kontexte elektronického obchodu, potvrdená na úrovni EÚ,
tak aj na celosvetovej úrovni, má niekoľko aspektov, ktorým venujem nasledujúce riadky.
2.1 Súdna príslušnosť pre nároky spotrebiteľov
Čl. 18 odst. 1 Nariadenia je príkladom procesného zvýhodnenia spotrebiteľa v podobe
rozšírenia príslušných súdov v prípade jeho aktívnej legitimácie v spore,493 kedy za určitých
podmienok a podľa vlastného výberu požíva výsady fora actoris.494 Ustanovenie teda umožňuje
žalujúcemu spotrebiteľovi, aby žaloval buď podľa bydliska jeho zmluvného partnera podnikateľa, alebo sa mu ponúka aj fórum miesta jeho vlastného bydliska.495
Niet pochýb, že je veľkou výhodou a pôsobí motivačne, ak môže spotrebiteľ zahájiť spor pred
súdmi svojej vlastnej krajiny („doma“) kvôli jazykovej znalosti, lepšej znalosti potrebných
formalít, ľahšiemu prístupu a nižšími nákladmi na právne poradenstvo a zastúpenie pred súdom,
čo prispieva k vyrovnaniu jeho postavenia slabšej strany. V praxi je druhá možnosť dominantná,
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zatiaľ čo prvá možnosť nezískala takmer žiadny význam.496 Možnosť výberu je možné ale
z dôvodu zlepšenia procesného postavenia spotrebiteľa jedine privítať.497
Bolo by ale nespravodlivé a mohlo by poškodiť rozvoj vnútorného trhu, ak by podnikatelia
mimo EÚ mohli získať výhody z trhu EÚ bez toho, aby podliehali spotrebiteľským ochranným
pravidlám. Preto čl. 17 ods. 2 Nariadenia rozšírilo spotrebiteľom výber a získalo osobitný význam.
Stanovuje technické pravidlo týkajúce sa zmlúv, ktoré spotrebiteľ uzavrel so stranou, ktorá nemá
sídlo v členskom štáte, ale má organizačnú zložku, obchodné zastúpenie alebo inú pobočku v
jednom z členských štátov. Táto strana sa v sporoch vyplývajúcich z činnosti organizačnej zložky,
obchodného zastúpenia alebo inej pobočky považuje za účastníka s bydliskom v tomto členskom
štáte.
Čl. 18 odst. 1 je dôležitým krokom k unilaterálnej univerzálnosti,498 pretože podriaďuje
podnikateľov so sídlom v tretích štátoch, ktorí nemajú sídlo v EÚ najagresívnejšiemu a
najzásadnejšiemu ochrannému prostriedku v rámci európskej ochrany spotrebiteľa, keď jasne
stanovuje, že „spotrebiteľ môže žalovať druhého účastníka zmluvy (…) bez ohľadu na bydlisko
druhého účastníka – na súdoch podľa miesta bydliska spotrebiteľa.“ Právo proste náleží
spotrebiteľovi bez ohľadu na domicil protistrany, resp. podnikateľa, a to vo svetovom merítku.
Bolo potrebné rozšíriť pravidlá o ochrannej jurisdikcii na podnikateľov mimo EÚ,499 najmä v
elektronickom obchode a predovšetkým na amerických podnikateľov, ktorí sa môžu zamerať na
európsky trh v ktoromkoľvek členskom štáte.500 Úniková stratégia priameho obchodu pred
európskou jurisdikciou už nefunguje. Inak by európski spotrebitelia nemohli byť náležite chránení
a museli by vedieť, ktoré webové stránky spravujú spoločnosti so sídlom v členských štátoch, aby
mohli uzavrieť zmluvu. Toto ustanovenie zvyšuje ochranu spotrebiteľa, aj keď môže byť
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neatraktívne pre podnikateľov so sídlom mimo EÚ, ktorí by sa mohli ocitnúť zraniteľní voči
žalobám v celej EÚ a ktorí nedokážu toto riziko zvrátiť dohodou o voľbe súdu.
2.1.1 Ochrana mimoeurópskych spotrebiteľov

Pravidlám o ochrannej súdnej príslušnosti sa nepriznávajú úplné medzinárodné účinky.
Slabinou Nariadenia je, že dopadá len na slabšie strany s bydliskom v členskom štáte EÚ. 501 Ak
by teda napr. podnikateľ z členského štátu EÚ žaloval spotrebiteľa z tretieho štátu, žiadne
ustanovenie európskeho práva ho nechráni ako slabšiu stranu.502 Nedomicilovaným spotrebiteľom
v členských štátoch EÚ je rezervovaný len režim národných úprav MPS.503 Ako by aj európsky
predpis mohol založiť príslušnosť súdu tretieho štátu?
Európsky zákonodarca premeškal príležitosť na odstránenie nedostatku a spôsobil
neospravedlniteľnú odchýlku medzi ochrannými režimami. Jednou z politík EÚ je ochrana
spotrebiteľa a podľa mňa je opodstatnené a spravodlivé poskytnúť určitú mieru ochrany aj
mimoeurópskym spotrebiteľom. Ochrana spotrebiteľov z tretích štátov by mohla byť zaručená
napr. ustanovením, ktoré by umožnilo súdom členského štátu EÚ odmietnuť príslušnosť v
prospech súdov nečlenského štátu, kde má taký spotrebiteľ bydlisko.504
2.2 Súdna príslušnosť pre nároky voči spotrebiteľovi
Spotrebiteľ ako pasívne legitimovaný zo sporu z online B2C zmluvy môže byť žalovaný
výlučne a výhradne v členskom štáte, v ktorom má bydlisko. Ustanovenie je v tomto ohľade
jednoznačné a používa rovnaký hraničný určovateľ ako čl. 4 Nariadenia. Dôležitosť tohto
ustanovenia však spočíva v skutočnosti, že druhá zmluvná strana – podnikateľ nedisponuje
rovnakou výhodou voľby, akou disponuje spotrebiteľ. V dôsledku toho má čl. 18 odst. 2 výlučnú
právomoc pred súdmi štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, ak je spotrebiteľ žalovaný
podnikateľom.
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Účel ochrany je v poskytnutí určitej miery istoty voči spotrebiteľovi – nebude nútený byť
podrobený nákladom či neznámym procesným špecifikám súdneho konania v inom štáte. Táto
procesne bezpečná situácia pre spotrebiteľov v kombinácii s výberom, ktorý majú spotrebitelia
podľa bodu 1, tvoria kľúčové faktory ochrany spotrebiteľa podľa Nariadenia.
Je pre spotrebiteľa právne, prakticky a ekonomicky výhodné, keď sa spor odohráva pred jeho
vlastnou jurisdikciou.505 Spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou bude poznať procesnú alebo
hmotneprávnu spotrebiteľskú ochranu - pravidlá jeho jurisdikcie a bude chcieť využiť ochranu
poskytnutú z takých pravidiel. Vonken potvrdzuje, že “sa nemôže od zmluvných strán očakávať
detailná znalosť hmotneprávnych ustanovení. Radšej má byť predpokladané, že majú všeobecné
vnímanie najzákladnejších princípov spravodlivosti stelesnených v ‘ich práve’.” 506 Spotrebitelia
si teda v zásade nesmú byť vedomí, že sú žalovaní inde ako v ich domovskom štáte - „ich“ jazyk,
„ich“ procesné práva a vo väčšine prípadov aj „ich“ právo507 im prospieva.
Existuje iba niekoľko výnimiek z tohto pravidla:
1. protipohľadávky podľa čl. 18 odst. 3,
2. výlučná príslušnosť podľa čl. 24 ktoré pravidlo má prednosť pred čl. 17 – 19,
3. dohody o jurisdikcii, pokiaľ to umožňuje čl. 19.
2.3 Čiastočný záver
Politika v oblasti kybernetickej ochrany spotrebiteľa je prostriedkom na vytváranie dôvery a
zabezpečenie rozvoja elektronického obchodu.508 Z politického hľadiska je potreba ochrany
spotrebiteľa v rámci internetového obchodovania zrejmá - vo väčšine online B2C zmlúv
spotrebiteľ platí vopred. V dôsledku toho je nepravdepodobné, že podnikateľ začne konanie proti
spotrebiteľovi.
Procesný režim v Nariadení diferencuje medzi situáciami, kedy je spotrebiteľ aktívne či
pasívne legitimovanou stranou. Forum actionis bude vždy minimálne miesto bydliska
spotrebiteľa. Pritom súčasne Nariadenie nevychádza z jednotnej definície domicilu fyzických osôb
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a nahradzuje ho lex fori dotknutého štátu, v ktorom sa bydlisko spotrebiteľa nachádza. Pasívne
legitimovanému spotrebiteľovi je rezervované jediné fórum, a to na základe jeho domicilu.
Øren potvrdzuje, že podnikatelia, ktorí investujú a využívajú technológiu na uzatváranie zmlúv
so spotrebiteľmi v iných jurisdikciách, by si mali byť vedomí rizík spojených s takýmito
činnosťami a nemali by očakávať, že budú oslobodení od toho, aby boli žalovaní v mieste bydliska
spotrebiteľa, ak by sa tam usúdilo, že majú usmerňované obchodné činnosti.509
Výhodou procesnej ochrany spotrebiteľa v elektronickom obchode (ktorú sektor
elektronického obchodu zjavne ignoruje) je to, že spotrebitelia budú vo všeobecnosti ochotnejší
nakupovať cez internet, keď budú mať primeranú procesnú ochranu a nebudú mať dôvod sa
obávať účasti na medzinárodnom obchode, keď im bude zaručená rovnaká miera ochrany ako
v prípade vnútroštátneho zmluvného vzťahu.510 Okrem toho tieto podmienky by mohli oslobodiť
spotrebiteľov od zaplatenia ohromných nákladov súdneho konania v zahraničí, častokrát pre veľmi
zanedbateľné sumy; čo vo väčšine prípadov predstavuje dôvody, na základe ktorých sa
spotrebitelia rozhodnú vzdať sa svojho práva súdiť sa.
Pre prax je možné dospieť k záveru, že vo veci určenia súdnej príslušnosti je najlepším
riešením jej vymedzenie v zmluve. Práve týmto nástrojom podpory právnej istoty účastníkov sa
bude venovať ďalšia podkapitola.
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3 SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ URČENÁ NA ZÁKLADE DOHODY O VOĽBE
SÚDU
Dohoda o voľbe súdu511 je dohoda zmluvných strán, ktorou určujú miesto riešenia sporov,
spravidla odlišné od miesta stanoveného právnymi normami.512 Obsahuje jednak účinky
prorogačné (založenie príslušnosti súdu), tak derogačné (odobratie príslušnosti súdom určených
právnymi normami).513 Predmet takých dohôd spočíva v predvídaní spôsobu riešenia eventuálneho
sporu, a teda sa radí medzi kontraktačné techniky anticipácie.514
Je bežnou praxou v medzinárodných občianskych a obchodných veciach umožniť stranám
zvoliť si príslušný súd a vo väčšine krajín je uznateľná jej vymáhateľnosť. Jedná sa o jednu z mála
oblastí, v ktorých možno dosiahnuť konsenzus.515 Prispievajú k odstráneniu zjavnej inherentnej
neistoty v prípade absencie organizácie medzinárodnej spoločnosti.516
Aj v prípadoch, kedy spotrebiteľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, je možné upraviť
súdnu príslušnosť dohodou, v ktorej bude zvolený príslušný súd. Pokiaľ ide o pripustenie takýchto
dohôd v spotrebiteľských zmluvách, panuje v určitých právnych predpisoch istá neochota.517
Autonómia pri výbere príslušného súdu nie je v spotrebiteľských zmluvách úplne zakázaná, ale
vykonateľnosť takých dohôd o voľbe súdu je do značnej miery obmedzená. Práve táto
problematika je zvlášť zaujímavá pre ďalšiu časť mojej práce. Pred tým ale pár viet k autonómii
vôle obecne.

511

Alebo tiež prorogačná dohoda, prorogačná doložka, prorogatio fori, jurisdikčná doložka, dohodnutá príslušnosť.
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom, op. cit.
513
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom, op. cit.
514
CADIET, L. Liberté des conventions et clause relatives au règlement des litiges. In: Petites affiches, 2000, n° 90,
str. 30.
515
Napr. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného má úspešne harmonizované pravidlá o dohodách
o voľbe súdu – viac str. 35 an.
516
CACHARD, O. Les modes électroniques de règlement des litiges. In: Communication commerce électronique,
2003.
517
CACHARD, O. Les modes électroniques de règlement des litiges, op. cit., str. 340 – 342 a 376.
512

79

3.1 Autonómia vôle
„Každý môže činiť, čo nie je zákonom zakázané
a nikto nesmie byť nútený činiť, čo zákon neukladá.“
Čl. 2 odst. 3 Listiny základných práv a slobôd
Idea slobody – základná podmienka fungovania materiálneho právneho štátu518 – je
premietnutá do hlavného princípu súkromného práva, do princípu autonómie vôle,519 a to aj v
otázkach súdnej príslušnosti.520 V zmluvných záležitostiach sa jej pripisuje veľký význam, pretože
sa zmluvným stranám ponecháva možnosť si v ich najlepšom záujme definovať zmluvné
podmienky.521 Zmluvné strany môžu vďaka zmluvnej slobode vyriešiť dve hlavné otázky: ktorý
súd bude v prípade potreby schopný urovnať spor a ktorý právny poriadok bude upravovať
zmluvu?
Ujednanie o príslušnosti na jednu stranu reflektuje autonómiu vôle strán, ale zároveň jej na
druhú stranu stanovuje isté limity.522 Ako sa jednotlivé zásady súkromného práva navzájom
neobmedzujú, ale vzájomne sa ovplyvňujú k zaisteniu harmonickej koexistencie, tak aj zásada
autonómie vôle je do svojej rýdzej podoby dotváraná ostatnými zásadami (napr. zásadou dobrej
viery, spravodlivosti, atp.).523 Termín „obmedzenie autonómie vôle“ je problematický a schválne
sa mu vyhýbam – vo výsledku obmedzenie pôsobí jednostranne len proti podnikateľovi a vo
výsledku ide skôr o rozšírenie katalógu možností, s ktorými spotrebiteľ disponuje.524 Je
nepravdepodobné, že by spotrebitelia dokázali vynútiť akúkoľvek preferenciu určitej jurisdikcie
pred zahraničným podnikateľom. Autonómia vôle by mohla byť uplatnená v plnom rozsahu len
za predpokladu, že všetky zúčastnené subjekty disponujú absolútne rovnakou vyjednávacou silou
a všetky subjekty sa vzájomne potrebujú. 525
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Na jednu stranu je možné nahliadať na problematiku tak, že prvky ochrany slabšej zmluvnej
strany sú zásahom do autonómie vôle a sú s ňou v rozpore.526 Na druhú stranu slúži ochrana slabšej
zmluvnej strany práve k naplneniu autonómie vôle, lebo ak by neboli slabšie subjekty chránené,
nejednalo by sa o prejav ich vôle, ale o vnútenie vôle silnejšieho subjektu. 527
Pred analýzou konkrétnych podmienok však overím, či tento fundamentálny princíp, tak často
využívaný v „nevirtuálnom analogickom svete”528 ponúka efektívne riešenia aj vo svete
virtuálnom a v rámci kontraktácie so spotrebiteľom online.
3.2 Voľba súdu
SDEÚ vypracoval celý súbor zásad, pokiaľ ide o to, kedy sú ujednania o voľbe súdu platne
dohodnuté a začlenené do hlavnej zmluvy. Tieto princípy sú v súčasnosti vzorom pre Európu.
Vo všeobecnosti by mal súd k dohodám o voľbe súdu v spotrebiteľských zmluvách pristupovať
nasledovne: po prvé, súd by sa mal ubezpečiť, že je daná dohoda platná ako z hľadiska formy, tak
z hľadiska obsahu podľa čl. 25 (podkapitola „Platnosť dohody“)529 a po druhé, platná dohoda o
voľbe súdu bude vykonateľná, iba ak sa na ňu vzťahuje jedna z troch výnimočných okolností
opísaných v čl. 19 (podkapitola „Vykonateľnosť dohody“).530
Čl. 25 je jedným z najdôležitejších ustanovení Nariadenia.531 Zo strany normotvorcov
Nariadenia je zrejmý úmysel posilniť pozíciu prorogačných dohôd532 - predmetné ustanovenie nie
je závislé na splnení jurisdikčného kritéria domicilácie strán sporu. Jeho účel je dvojaký: na jednej
strane zabezpečiť, aby si strany mohli zvoliť súd a na druhej strane dať tejto slobode primerané
hranice. Nariadenie prijíma všeobecnú zásadu rešpektovania autonómie strán, okrem dvoch
výnimiek:533 výlučná právomoc (čl. 24)534 a osobitná ochrana slabšej strany, vrátane B2C zmlúv
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(čl. 15, 19, 23).535 Dohodnutá príslušnosť tak môže v skutočnosti vylúčiť (iba) príslušnosť podľa
čl. 4, 7 a 8 Nariadenia.
3.2.1 Platnosť dohody

Dohoda o voľbe súdu by mala byť platná predtým, než je možné posúdiť jej vykonateľnosť.
Platnosť zahŕňa formálnu a vecnú platnosť. Platí, že všetky otázky, ktoré nie sú súčasťou
formálnych požiadaviek, sú súčasťou vecnej platnosti.536
3.2.1.1 a) Formálna platnosť

„Elektronická forma môže nahradiť ako plnú písomnú formuláciu
vedenú tradičnými cestami, tak aj písomné potvrdenie.“537
Úprava spotrebiteľského režimu ujednaní o príslušnosti neobsahuje formálnu úpravu
náležitostí dohody,538 preto budem vychádzať z obecného ustanovenia čl. 25 Nariadenia. Cieľom
formálnej platnosti v Nariadení je preukázať a zabezpečiť slobodný a informovaný súhlas medzi
stranami.539 Všeobecne sa vzťahuje na vonkajšie prejavy súhlasu, ktoré sa zvyčajne preukazujú a
vyjadrujú v zmluvách. Pravidlá pre formu ujednania musia byť vykladané autonómne bez ohľadu
na národné právo.540
Nariadenie poskytuje široký rozsah formálnych požiadaviek. Povolené sú tri alternatívne
formy541 - písomná forma alebo písomne potvrdená, potom forma, ktorá je v súlade s praxou, ktorú
medzi sebou zaviedli účastníci zmluvy 542 alebo forma, ktorá je v súlade so zvyklosťami, ktoré sú
alebo majú byť účastníkom zmluvy známe, a ktorá je v takomto obchode dobre známa a pravidelne
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dodržiavaná účastníkmi, ktorí uzatvorili zmluvu typickú pre daný obchodný vzťah.543 Aký má na
tieto formy vplyv elektronický obchod, ktorý mení spôsob, akým sa môže dohoda uzavrieť?
3.2.1.1.1.

Písomná forma

Tradičnou formou uzatvorenia prorogačnej dohody je písomná forma alebo ústna s písomným
potvrdením.544 Písomný dokument sa vyznačuje opakovanou prístupnosťou, čitateľnosťou,
trvanlivosťou, presnosťou a nemennosťou, preto predstavuje najpoužívanejší a najspoľahlivejší
spôsob, ako demonštrovať skutočný súhlas strán so zmluvou a zabezpečiť, aby žiadna strana
nepovažovala zmluvnú podmienku za nespravodlivú alebo prekvapivú.545 Požiadavka predpísanej
formy prorogačnej dohody je splnená len v prípade, kedy je jasne patrný konsenzus strán.546
Forma online B2C zmlúv sa zásadne líši od tradičných zmlúv a spochybňuje životaschopnosť
požiadavky písomnej formy v elektronickom obchode. Absencia písomnej formy doložky
vyvoláva pochybnosti o jej prípustnosti, pokiaľ ide o formu týchto doložiek, keďže sú uzatvárané
elektronicky. Predstavuje požiadavka písomnej formy tradičné zaznamenávanie len v papierovej
podobe? Ako je možné tento právny pojem uplatniť v ére internetu, kde sú online B2C zmluvy
nehmotné a nečitateľné bez pomoci správneho hardvéru a softvéru a sú uložené na pevných
diskoch, serveroch, atp. a môžu byť zobrazené ako text "len" na obrazovke počítača?
Mnoho krajín v tejto veci prijalo flexibilný prístup „funkčného ekvivalentu“,547 ktorým uznalo,
že elektronická forma spĺňa požiadavku písomnej formy, ak má charakteristiku "trvalého
záznamu" ako papierová podoba (napr. uloženie v elektronickej forme na spoľahlivom médiu).548
Rovnaký prístup bol prijatý v čl. 25 ods. 2 Nariadenia, ktorý vzdáva hold rozvoju elektronickej
komunikácie a podľa Rozehnalovej ju „veľmi elegantne“ reflektuje.549 Konkrétne stanovuje, že
“komunikácia elektronickou cestou, ktorá poskytuje trvalý záznam o dohode, sa považuje za
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546
HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Právní úprava formy prorogačních doložek na pozadí požadavku pí- semnosti v
mezinárodním právu soukromém, op. cit., str. 210.
547
Alebo tiež funkčnej rovnocennosti spočívajúci v hľadaní funkcií, ktoré predstavuje určitý právny inštrument a ich
presun na iný právny inštrument schopný tých istých funkcií. CAPRIOLI, Éric A.; SORIEUL, Renaud. Le commerce
international électronique: vers l’émergence de règles juridiques transnationales. In: Journal du Droit international,
1997, str. 323.
548
TANG, Zheng Sophia. Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, op. cit.
549
ROZEHNALOVÁ, Naděžda, TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách), op. cit., str. 270.
544

83

písomnú,“ zároveň je jediným ustanovením v Nariadení, ktoré výslovne zmieňuje uzatvorenie
dohody o príslušnosti elektronickými prostriedkami.
Pre to, aby sa všeobecné podmienky obsahujúce dohodu o voľbe súdu stali riadnou súčasťou
online B2C zmluvy je nutné zachovať určitý postup – musia byť prístupné stranám tak, aby si ich
mohli prečítať, príp. stiahnuť a uložiť. Ak elektronická zmluva môže poskytnúť trvalý záznam,
tak k nej možno získať prístup opakovane, nemenne a tým umožňuje trvalý záznam dohody (napr.
v e-mailovej schránke príjemcu, na disku, USB kľúči) tak, aby ju bolo možné kedykoľvek
reprodukovať v pôvodnej podobe a čase. Obsah online B2C zmluvy by sa preto mohol vytlačiť v
papierovom dokumente a kópia by bola presným záznamom dohodnutých podmienok a
zrkadlovým obrazom pôvodnej zmluvy. Elektronická zmluva je teda doloženou písomnou formou.
Príkladom takej prorogačnej dohody uzatvorenej elektronickými prostriedkami umožňujúcimi
trvalý záznam môže byť napr.: zmluva uložená v počítači ako dokument vo formáte Word
(zabezpečený heslom či read-only dokument) či ujednanie uzatvorené výmenou e-mailov.550
Požiadavky čl. 25 odst. 2 však nesplňujú informácie na webových stránkach, ktoré spotrebiteľ
nemôže stiahnuť a uložiť, a teda zostávajú vo sfére podnikateľa, ktorý ich môže kedykoľvek
ľubovoľne meniť.
Ďalej sa zdá, že ustanovenie nevyžaduje, aby bola zmluva v skutočnosti uložená.551 Príjemca
má mať možnosť ju uložiť; ak tak neurobí, môže byť ťažké preukázať obsah pôvodnej správy, ale
nespochybňuje to, že elektronická forma je ekvivalentná písaniu. V akej podobe je následne
reprodukovaná (na obrazovke počítača, papieri či v inej podobe) je irelevantné.552
Okrem ustanovenia Nariadenia by bolo možné zákonné pripustenie elektronickej formy
doložky o právomoci všeobecne odvodiť z uznania elektronického podpisu553 ako racionálneho
dôkazu par excellence554 s tým, že platnosť elektronických podpisov bola zaručená niekoľkými
medzinárodnými dohovormi a niekoľkými vnútroštátnymi zákonmi, a to podľa rovnakej vyššie
uvedenej teórie funkčnej rovnocennosti.
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3.2.1.1.2.

Podpis

S požiadavkou písomnosti je obvykle spojený aj podpis. Ten je podmienený povahou
použitých elektronických prostriedkov, pretože nie všetky umožňujú vlastnoručný podpis (napr.:
e-mail, objednávkový formulár na webových stránkach, atp.).555 Zostáva ale otázkou, či sa ešte
jedná o otázku formy.556 Podľa komentára k Nariadeniu postačuje prostý podpis (uvedenie mena)
a elektronický podpis sa nevyžaduje.557 V každom prípade musí dôjsť k obojstrannej výmene
dokumentov, aby sa s obsahom prorogačnej dohody mohli strany zoznámiť – a tým došlo ku
konsenzu.558
3.2.1.1.3.

Čitateľnosť

Požiadavka písomnej formy v Nariadení vyžaduje viac než len poskytnutie trvalého záznamu
k získaniu opätovného prístupu k informáciám - vyžaduje tiež, aby boli zmluvné podmienky
zaznamenané takým spôsobom, ktorý by stranám poskytoval dostatočné informácie o ich
existencii a obsahu. Dohoda o voľbe súdu k online B2C zmluve, ktorá je trvalo zaznamenaná na
pevný disk, ale je v čase uzavretia zmluvy nečitateľná, nemôže splniť požiadavku písomnej formy,
ktorá zahŕňa nielen písomnú formu, ale aj kvalitu písomnej formy.559 Dalo by sa povedať, že
elektronický obchod inovuje problémy spojené s touto tradičnou požiadavkou - ak bola
v minulosti nejaká zmluva v malom alebo drobnom písme, sťažovalo to čítanie. Dnes už však
väčšina webových prehliadačov umožňuje spotrebiteľovi upraviť veľkosť písma - zväčšiť alebo
zmenšiť obrazovku, teda aj text online B2C zmluvy a uľahčiť tak jej čítanie.
Všeobecné podmienky majú stromovú štruktúru a sú častokrát zložité z dôvodu početných
hypertextových odkazov, ktoré obsahujú, nezobrazujú sa priamo na jednej obrazovke a môžu
odkazovať na ďalšie zmluvy, ktoré sa kvôli niektorým technickým zvláštnostiam súvisiacim s
povahou internetu nachádzajú pár kliknutí od hlavnej zmluvy a ich prístup je ponechaný úplne na
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iniciatíve zmluvného partnera.560 Z dôvodu veľkosti obrazovky tieto klauzuly nemusia byť
okamžite viditeľné a zobrazuje sa iba časť dokumentu, ostatné ust. môžu byť skryté pod silnou
vrstvou hypertextových odkazov. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že dohody o voľbe súdu sú
obsiahnuté v inom počítačovom dokumente, na samostatnej webovej stránke, odlišnej od stránky
zobrazenej pri objednávaní. Tento mechanizmus má samozrejme určité výhody: vyhnúť sa
preťaženiu a predlžovaniu zmluvných dokumentov, reagovať na požiadavky na stručnosť
dátových správ na elektronickom trhu, atp. Poukazuje však na problém prístupu k rôznym
zmluvným doložkám, s ktorými musí byť spotrebiteľ najprv oboznámený, aby ich mohol vôbec
dodržiavať. Bola by dohoda o voľbe súdu platná, ak by bolo jej prečítanie

možné len s

vynaložením určitého úsilia?
Ak je dohoda o jurisdikcii obsiahnutá vo všeobecných podmienkach, je do zmluvy začlenená
iba ak je v nej uvedený jasný odkaz na všeobecné podmienky. Je zásadné preukázať, že sa strany
s obsahom podmienok skutočne zoznámili a prejavili vôľu byť nimi viazané. Podľa amerického
rozhodnutia Salotti v. RUWA561 je dohoda o právomoci platná, ak podnikateľ poskytol primerané
oznámenie o jej existencii informovaním spotrebiteľa, aby stránku otočil, posunul dole alebo
klikol na hypertextový odkaz.
Odvolací súd vo francúzskom Pau vo svojom rozsudku562 skúmal klauzulu o právomoci
obsiahnutú

vo

všeobecných

podmienkach

používania

webovej

stránky

https://www.facebook.com/. Poznamenal, že vzhľadom na to, že uvedená dohoda o voľbe súdu je
„tlačená malým písmom a neodlišuje sa od iných ustanovení“ s tým, že súhlas používateľa možno
vyžadovať jednoduchou manipuláciou po prístupe na stránku, je ťažké predpovedať, že pozornosť
používateľa „bude osobitne zameraná.“
Čo sa týka čitateľnosti, tak ešte k tomu v rozhodnutí vo veci 7E Communications Ltd v. Vertex
Antennentechnik GmbH563 sa k veci trefne vyjadril anglický Najvyšší súd: „ak je spotrebiteľovi
oznámená existencia malého písma, dohoda je platná, aj keď je výtlačok malý a odporca si ju
neprečítal.“ Argument, že ustanovenie online B2C zmluvy je nejasné z dôvodu elektronického
formátu (kedy je len jedna stránka zmluvy zobrazená na monitore a jej ďalšie stránky si vyžadujú
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rolovanie pomocou kurzoru) nemôže uspieť. Obdobne tradičná písomná zmluva môže byť
zachytená na niekoľkých stranách a vyžadovať otáčanie.564 Opačný názor by spôsobil chaos na
trhu a učinil by elektronické obchodovanie výrazne neefektívne – celkovo by to podkopalo
celistvosť akejkoľvek zmluvy uzatvorenej online.565
Neexistuje teda právomoc rušiť platnosť doložiek o právomoci v elektronickej forme, pokiaľ
je spotrebiteľ informovaný o ich existencii a požiadaný o ich prečítanie pred uzavretím zmluvy.
Na zabezpečenie prečítania boli prijaté rôzne techniky. Niektorí podnikatelia napríklad deaktivujú
ikonku označenú ako „zadať objednávku“ alebo „uzavrieť zmluvu“, pokiaľ spotrebiteľ neklikne
na potvrdenie, že si prečítal a prijal všeobecné podmienky; niektorí môžu deaktivovať
kontraktačné funkcie webovej stránky, až kým sa stránka alebo okno so zmluvnými podmienkami
nezobrazí na niekoľko minút; iní môžu povoliť pokračovanie procesu uzatvárania zmluvy až
potom, čo spotrebiteľ posúval obrazovku po obrazovke a zobrazil podmienky až do konca.566 Bez
ohľadu na to, ktorá technika je prijatá, nemôže zmeniť skutočnosť, že väčšina spotrebiteľov ich
stále nečíta. Môžu kliknúť na „Súhlasím“, posúvať obrazovku nadol až do konca alebo počkať na
uplynutie vopred stanoveného povinného času na čítanie bez toho, aby skutočne prečítali.
Gautrais567 navrhuje na zvýšenie kvality prezentácie obsahu na obrazovke príjemnú prezentácia,
absencia právneho jazyka568 a zvýraznenie určitých dôležitých ustanovení zmluvy, v tomto prípade
ustanovení týkajúcich sa príslušnej jurisdikcie. Ďalej tiež dodáva, že farba textu „Súhlasím“ by
mala byť červená.569
Podobne, ako si web dizajnéri uvedomili postoj priemerného kybernetika,570 je treba podľa
môjho názoru povzbudiť určité praktiky týkajúce sa priemerného kybernetického spotrebiteľa
k tomu, aby sa zaistila prístupnosť textu, na ktorý odkazuje (napr. zníženie dĺžky textu zmluvy;
včlenenie textu „Odmietam“ vedľa „Súhlasím“; obmedzenie počtu hypertextových odkazov;
zvýraznenie dôležitých bodov; zvlášť zviditeľnenie tlačidla odkazujúceho na všeobecné
podmienky, ktoré by boli k dispozícii v presnom okamihu formovania zmluvného vzťahu
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a spotrebiteľ by nemohol uzavrieť zmluvu skôr, ako si prezrie webovú stránku obsahujúcu dohodu
o voľbe súdu).
3.2.1.2 b) Materiálna platnosť

Vecná platnosť sa zvyčajne vzťahuje na ďalšie okolnosti, ktoré sa vyskytnú počas
vyjednávania a procesu uzatvárania zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie strán a kvalitu ich
súhlasu s dohodou o príslušnosti.571 Zákonodarcovia EÚ nezabezpečujú harmonizované
hmotnoprávne pravidlo platnosti, aké sa uplatňuje v prípade formálnej platnosti z toho dôvodu, že
harmonizácia EÚ v tejto otázke sa v krátkodobom horizonte ukazuje ako nemožná.572
Vnútroštátne právo týkajúce sa vecnej platnosti dohody (ktoré zahŕňa nátlak, omyl, skreslenie,
neprimeraný vplyv...) sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši, ničmenej vo väčšine moderných
právnych predpisoch je akceptované, že uzavretie platnej zmluvy si vyžaduje existenciu štyroch
podmienok: súhlas strany, ktorá sa zaväzuje, jej spôsobilosť, určitý predmet a zákonnú príčinu.
Čl. 25 odst. 1 Nariadenia je ust. týkajúcim sa otázky materiálnej platnosti prorogačných dohôd,
ktorý odkazuje na lex fori prorogovaného súdu.573 Dohoda o právomoci teda môže byť neplatná
podľa práva členského štátu.574 Čl. 25 odst. 5 Nariadenia ďalej výslovne upravuje princíp
autonómie prorogačnej dohody na hlavnej zmluve.575
3.2.1.2.1.

Vyjadrenie slobodného a jasného súhlasu na internete

Rýchlosť je samotnou podstatou internetu. Ľahkosť, s akou spotrebiteľ nakupuje na internete
preto môže niekedy súhlas skresliť alebo ho dokonca v kombinácii s príťažlivosťou produktu
zmeniť na jednoduchý reflex.576
Dohoda o voľbe súdu môže byť zjednaná ako samostatný dokument medzi stranami hlavnej
zmluvy, častejšia podoba je vo forme ujednania ako dohody obsiahnutej v hlavnej zmluve.577
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Typicky sú dohody o voľbe súdu kvôli štandardizácii a rýchlosti súčasťou všeobecných
podmienok,578 v praxi označovaných termínmi ako „zmluvné podmienky“, „podmienky
užívania“, „obchodné podmienky“,579 ktoré sa prijímajú pomocou tzv. click agree zmlúv. Pri ich
prijímaní v rámci prechádzania formulára spotrebiteľ len jednoducho označí políčko „súhlasím
(s obchodnými podmienkami)“ (angl. „I agree“). Vynára sa otázka, či sa v týchto prípadoch
zaškrtnutím políčka skutočne preukazuje spotrebiteľov súhlas (u niektorých click agree zmlúv nie
je potrebné ani rolovať na koniec zmluvných podmienok). Nakoľko sú tieto zmluvy vrátane ich
prorogačných dohôd pre spotrebiteľa záväzné, platné a v konečnom dôsledku v prípade sporu aj
vymáhateľné?580 Môže tento odkaz na prorogačnú dohodu urobiť z klauzuly (podľa
Eseinmannovho výrazu) patologické ustanovenie?581 Ako ale v rámci online kontraktácie zistiť a
dokázať skutočný konsenzus strán? K uzavretiu online B2C zmluvy môže dôjsť počas krátkej
chvíľky nedopatrením a „odkliknutím“ bez prečítania obchodných podmienok.582
Platnosť online B2C zmlúv by sa mala posudzovať podľa rovnakých kritérií ako zmluva
uzatvorená v papierovej podobe.583 Ničmenej online B2C zmluva a elektronický súhlas majú však
isté špecifiká, o ktorých sa napriek legislatívnej efektivite v rámci elektronického obchodu v
zákonoch takmer nehovorí. Ak na uzavretie zmluvy postačuje samotný súhlas, musí sa napriek
tomu preukázať dostatočne, jednoznačne a bez vad.584
Napriek istej neochote sa podľa judikatúry na vyjadrenie súhlasu uprednostňuje aktivácia
tlačidla alebo napísanie “Súhlasím“. Zoberme si napríklad stanovisko sudcu Winklera v prípade
Kormera v. spoločnosť Microsoft585 ktorý pri zamietnutí argumentov predložených žalobcami
usúdil, že aktivácia tlačidla „Súhlasím“ je rovnocenná platnému vyjadreniu súhlasu, a preto
akceptoval platnosť dohody o právomoci ustanovenej v online zmluve. Mal za to, že tento druh
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súhlasu vyžaduje aktívne správanie, keďže osoba, ktorá súhlasí, klikla na tlačidlo, a to stačí na to,
aby bolo možné sa domnievať, že súhlasila s podmienkami zmluvy.
Pre niektorých autorov sa zdá, že jednoduchý klik myšou nepostačuje na vyjadrenie
informovaného súhlasu a navrhujú techniku „dvojitého kliknutia“,586 ktorá by mohla predstavovať
prostriedok nápravy. V skutočnosti je systematickou povinnosťou každého, kto si želá učiniť na
internete zmluvný záväzok, dať najprv súhlas s predloženým návrhom a potom ho druhýkrát
potvrdiť.587 „Systém dvojitého kliknutia alebo kliknutia umožňuje výrazne znížiť riziko prijatia
spôsobené chybou manipulácie s počítačom alebo neúmyselne“,588 pretože „spomalenie rýchlosti
transakcií [je] nevyhnutnosťou pre zabezpečenie ochrany spotrebiteľa“.589
3.2.2 Vykonateľnosť dohody

„Ak je nerovnováha vo vzájomných právach a povinnostiach zmluvných strán
podľa zákonodarcu už neakceptovateľná, nie je tu už priestor pre striktné naplňovanie
zásady autonómie vôle a zásady pacta sunt servanda, lebo vôľa slabšieho subjektu bola
mnohokrát svojím spôsobom pokrivená a zákonodarca v týchto prípadoch poskytuje slabšej
strane možnosť ochrany, a to predovšetkým neplatnosťou takých zmluvných ujednaní.“590
Platná doložka o voľbe súdu ešte nemusí byť vykonateľná. Spotrebitelia nemôžu získať
dostatočnú ochranu jednoduchým spoliehaním sa na platnosť dohody o voľbe súdu. V čl. 19
Nariadenia sa uvádza, že dohoda o voľbe súdu v spotrebiteľskej zmluve by mala byť bez ohľadu
na jej trvanie prima facie neúčinná, s výnimkou troch okolností.591 Ochrana sa preto primárne
opiera o obmedzenie vykonateľnosti.
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V tejto súvislosti považujem za vhodné pripomenúť, že prorogácia je obmedzená len na
situácie uvedené v čl. 17 Nariadenia.592 Na ostatné prípady neuvedené v čl. 17 dopadá prorogačné
obmedzenie podľa čl. 25.593
Nasledujúce riadky budú venované trom alternatívnym pravidlám594 uvedeným v čl. 19,
ktorými sa riadia dohody o súdnej právomoci v online B2C zmluvách:
1. Dohoda o voľbe právomoci dojednaná po vzniku sporu
Prvá alternatíva sa zameriava na časový aspekt uzatvorenia dohody o voľbe právomoci a
vyžaduje, aby sa dohoda uzavrela medzi stranami po vzniku sporu. Nariadenia sa touto
podmienkou snaží zamedziť efekt adhéznych dohôd, ktorých súčasťou sú často ujednania o
príslušnosti gravitujúce v prospech podnikateľov.595 Neplatnosť dohody uzatvorenej ex ante pre
budúce spory so spotrebiteľom podľa Arsovského vedie aj k čistejšej štartovacej pozícii
spotrebiteľa, ak bude po vzniku sporu zvažovať nad uzatvorením prorogačnej dohody –
v momente vzniku sporu je rozumné predpokladať spotrebiteľovu vyššiu obozretnosť.596 Je
opodstatnené, že po vzniku sporu by si spotrebiteľ mal byť vedomý svojich práv a povinností a
mal by byť opatrný, aby príliš rýchlo nezačal uzatvárať doložky o právomoci. Ak spotrebiteľ
neprečíta a nezistí svoje práva po vzniku sporu pred uzatvorením doložky o právomoci, mal by
byť za to v plnej miere zodpovedný a mal by byť viazaný dohodou, ktorou sa slobodne zaviazal.
Elektronický obchod však môže pre túto podmienku predstavovať praktické výzvy.
Jednou z nich je napríklad odpoveď na otázku, kedy vzniká spor. Hovorí sa, že spor vznikol
„hneď ako sa strany nedohodnú v konkrétnom bode a súdne konanie je bezprostredné alebo
predpokladané.“597 Vysvetlenie je vágne a zastaralé. Je potrebné, aby sa rozhodlo, či bude súdne
konanie bezprostredné alebo zamýšľané. Z dôvodu rôznych skúseností, poznatkov a očakávaní
medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi je pravdepodobné, že jedna strana bude mať pocit, že súdne
konanie je bezprostredné, zatiaľ čo druhá strana nevidí potenciálne konanie vôbec. O to viac, že

592

viac str. 41 an.; NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v
internetových sporech, op. cit., str. 168.
593
NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v internetových sporech,
op. cit., str. 168.
594
GILLIES, Lorna. Jurisdiction for Consumer Contracts: European Union: Modified Rules of Jurisdiction for
Electronic Consumer Contracts, op. cit., str. 132.
595
ARSOVSKI, Kristijan. Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém – srovnání unijní a srbské úpravy,
op. cit., str. 77
596
Idem.
597
Správa J. Jenarda, op. cit., str. 32.

91

sa v elektronickom obchode nezhody oznamujú na diaľku, kde strany nemôžu rokovať tvárou v
tvár a nedokážu posúdiť zámer druhej strany na základe tónu, výrazu tváre, gesta či inej reči tela.
Je preto ťažšie predpovedať, čo druhá strana zvažuje. Posudzovanie toho, kedy v elektronickom
obchode vznikol spor, je preto náročnejšie. Toto vysvetlenie môže byť navyše nerealistické a
neprimerane odkladať čas, keď skutočne vznikol spor. V online B2C zmluvách nie je individuálny
súdny spor efektívny vzhľadom na jeho náklady, nepohodlie a vzhľadom k malej hodnote sporu.
Obidve strany nemusia považovať súdne konanie za uskutočniteľnú možnosť, a preto sa nikdy
nebude uvažovať o súdnom konaní alebo o jeho bezprostrednom zahájení. Neznamená to však, že
nikdy nevznikol spor.
Druhou výzvou v elektronickom obchode je čas uzavretia dohody o voľbe právomoci, ktorý je
neistý. Aj keď zatiaľ neexistuje vykonateľná harmonizácia v oblasti hmotného zmluvného práva
EÚ a SDEÚ zatiaľ neposkytol žiadny výklad vo veci, určité usmernenie je možné odvodiť z CESL.
Vo svojom čl. 35 prijíma pravidlo príjemcu, tj. zmluva sa uzatvára, ak sa prijatie doručí
navrhovateľovi. Ďalej tiež podľa čl. 11 odst. 1 smernice o elektronickom obchode598 platí, že ak
sa príkaz alebo potvrdenie uskutoční prostredníctvom technologických prostriedkov, považuje sa
za doručený, keď má k nemu adresát prístup. Keďže dohodu o voľbe súdu zvyčajne navrhuje
podnikateľ, spotrebiteľ bude cieľovým hráčom - dohoda o elektronickej jurisdikcii sa uzatvára,
keď má podnikateľ prístup k akceptácii zo strany spotrebiteľa. Technicky vždy, keď sa príjemcovi
doručí do e-mailovej schránky a je prístupná bez ohľadu na to, kedy alebo či sa príjemca rozhodne
prihlásiť a skontrolovať e-mail. Tento výklad by mohol zvýšiť právnu istotu a bol prijatý v
legislatíve iných jurisdikcií.599 Rovnaký výklad by bolo vhodné prijať aj v EÚ.600
2. Doložka o voľbe právomoci rozširujúca možnosti spotrebiteľa601
Druhý bod sa týka fóra určeného v prorogačnej dohode, pričom časový aspekt jej uzatvorenia
tu nehraje rolu. Táto výnimka sa týka dohôd o asymetrickej jurisdikcii, ktoré poskytujú jednej
strane ďalšie možnosti voľby bez toho, aby rovnaké poskytli druhej strane. Také ujednanie strán
musí mať povahu rozšírenia okruhu príslušných súdisk nad rámec 4. oddielu 2. hlavy
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Nariadenia.602 A čo je dôležitejšie, môže sa jednostranne uplatňovať iba v prospech spotrebiteľov.
Platnosť doložky o asymetrickej právomoci obecne spochybnil francúzsky Kasačný súd vo veci
Rothschild,603 kde rozhodol o jej neplatnosti ešte podľa čl. 23 nariadenia Brusel I.604 Hlavným
dôvodom bolo to, že presadzovanie tohto druhu doložky o právomoci úplne závisí od vôle jednej
strany a chýba jej konečnosť (angl. finality) a predmet.605 A nakoniec, ak je doložka o právomoci
nevýlučná a rozširuje možnosti obidvoch strán, bola by táto doložka považovaná za nevykonateľnú
alebo je selektívne vymáhateľná spotrebiteľom, ale nie podnikateľom podľa čl. 19 odst. 2? Keďže
čl. 19 by sa mal vykladať v spojení s čl. 25, vykladá sa tak, že akonáhle bude doložka o právomoci
spĺňať požiadavky platnosti podľa čl. 25, bude platná a o vykonateľnosti sa rozhodne podľa čl. 19.
V dôsledku toho doložku o nevýhradnej jurisdikcii môže spotrebiteľ uplatniť jednostranne, ale
nemôže sa na ňu odvolávať podnikateľ pri podávaní žaloby na spotrebiteľa v inej krajine, ako je
bydlisko spotrebiteľa. Záverom treba dodať, že je pre podnikateľov skôr neobvyklé vložiť do
štandardnej online B2C zmluvy dohodu o asymetrickej súdnej právomoci v prospech spotrebiteľa.
Štatutárne súdisko teda zostáva jediným miestom, kde podnikateľ v postavení žalobcu môže podať
žalobu, ak nie je ujednanie o príslušnosti uzatvorené po vzniku sporu podľa prvého bodu čl. 19
Nariadenia. 606
3. Čl. 19 odst. 3 Nariadenia607
Tretia kvalifikácia sa uplatňuje vo vnútroštátnej zmluve medzi stranami, ktoré mali v čase
uzavretia zmluvy rovnaké obvyklé bydlisko alebo obvyklý pobyt. Táto výnimka sa uplatňuje na
veľmi obmedzené okolnosti a nie je v elektronickom obchode veľmi užitočná. Podnikateľ
vykonáva medzinárodný elektronický obchod a nepredpokladá bydlisko alebo obvyklý pobyt
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potenciálnych spotrebiteľov. Bez takých znalosti by podnikateľ nemal mať očakávanie, že doložka
o právomoci v konkrétnej zmluve bude vykonateľná.608
3.3 Konkludentná voľba súdu
Konkludentná voľba súdu (tzv. submisia, podrobenie sa žalovaného či mlčky dohodnutá
príslušnosť) na základe čl. 24 Nariadenia je implicitná dohoda, ktorou si strany určia
medzinárodnú príslušnosť súdu pre rozhodovanie ich sporu.609 Môže byť tiež chápaná ako
jednostranný procesný akt žalovaného.610
Základným znakom tohto inštitútu je, že dohoda resp. jednostranný akt sa uskutoční až v
priebehu procesu, tj. po zahájení konania611 a spočíva v aktívnej účasti na konaní pred súdom,
ktorý inak nie je vo veci príslušný (čl. 26 odst. 1 Nariadenia).
Podľa Nariadenia súd bez návrhu preskúma a prípadne prehlási svoju nepríslušnosť len v
prípade, že podľa čl. 22 je výlučne príslušný súd iného členského štátu (čl. 25).612 V ostatných
prípadoch, ak nie je výlučne príslušný súd iného členského štátu, nemôže súd svoju medzinárodnú
ani miestnu príslušnosť preskúmať skôr než doručí žalovanému žalobu a umožní mu, aby sa k nej
vyjadril. Ak v prípade, že žalovaný najneskôr pri prvom svojom úkone, ktorý mu podľa
procesných predpisov prislúcha, vznesie námietku nepríslušnosti, môže súd svoju príslušnosť
preskúmať.613 Ak tak žalovaný neučiní, je nedostatok medzinárodnej aj miestnej príslušnosti
zhojený a príslušnosť je založená tzv. podrobením sa žalovaného (čl. 24). Podmienkou tejto
príslušnosti teda je, aby nebola absencia dôvodu príslušnosti namietnutá.
Čl. 24 Nariadenie sa uplatní aj v prípadoch obligatórnej príslušnosti v spotrebiteľských
zmlúv.614 Nariadenie obsahuje v čl. 26 odst. 2 ochranné ustanovenie, kedy má súd pred založením
príslušnosti povinnosť overiť, či bol žalovaný spotrebiteľ informovaný o práve namietať
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nepríslušnosť a o účinkoch, ktoré vyvoláva jeho účasť v konaní pred súdom a dať mu teda
možnosť, aby zvážil dôsledky vlastných procesných úkonov v konaní.
Podľa SDEÚ je jedinou podmienkou aplikácie ustanovení zakotvujúcich submisiu, aby sa súd,
u ktorého bolo konanie zahájené, nachádzal na území členského štátu.615 Pre subjekty z tretích
krajín teda tento inštitút predstavuje možnosť vybrať si fórum v EÚ na základe komunitárneho
predpisu, aj keď obidve strany majú domicil v nečlenskom štáte. Čl. 24 tak predstavuje ideálny
prostriedok ako obísť ustanovenie čl. predošlého a „implicitne“ si dohodnúť súdisko.
Jedinou nepriaznivou okolnosťou vyvolávajúcou dohady uvedenej koncepcie je, že judikovaný
názor sa neprejavil v znení Nariadenia. Je tak možné, že súdy členského štátu odmietnu svoju
príslušnosť na základe znenia Nariadenia neberúc pritom v úvahu judikatúru SDEÚ.616 Či už išlo
o úmysel tvorcu komunitárneho predpisu alebo opomenutie, nesúlad jazykového výkladu
Nariadenia a výkladu SDEÚ, zbytočne podrýva právnu istotu a predvídateľnosť rozhodnutí súdov
členských štátov.
3.4 Prorogačné dohody vo vzťahu k tretím štátom
Čl. 25 Nariadenia sa uplatňuje, ak si strany vybrali súd alebo súdy členského štátu, ktorý bude
rozhodovať o ich sporoch, bez ohľadu na ich bydlisko na území EÚ.
Ak má spotrebiteľ bydlisko v členskom štáte EÚ (bez ohľadu na sídlo podnikateľa), zatiaľ čo
je vybraný súd členského štátu EÚ, spotrebiteľ by mohol žalovať podnikateľa v mieste svojho
bydliska podľa čl. 18 ods. 1, ktorý sa nepoužije iba v prípade dohody strán podľa čl. 19.617 Ak má
podnikateľ sídlo v členskom štáte a spotrebiteľ ako žalovaný, má bydlisko v treťom štáte a je
vybraný súd jedného z členských štátov, uplatňuje sa čl. 25, ale nie ochranná kolízna norma.618
Ak majú obidve strany bydlisko v tretích štátoch, zatiaľ čo dohoda o voľbe súdu určila súd
členského štátu EÚ, súd by mal znovu uplatniť čl. 25 Nariadenia namiesto oddielu 4.619
Situácia môže byť komplikovanejšia, ak si strany vybrali súd tretieho štátu, pretože Nariadenie
výslovne nerieši situáciu, kedy je uzatvorená prorogačná dohoda v prospech súdu tretieho štátu.620
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Prevažujúci názor uprednostňuje široké uplatnenie oddielu 4 Nariadenia.621 Podľa tohto názoru sa
od výlučnej a ochrannej právomoci priznanej Nariadením nemožno odchýliť prorogáciou súdu z
tretej krajiny. Bol by to zvláštny výsledok, keď by nebolo možné uplatniť „povinné“ pravidlá o
príslušnosti podľa Nariadenia voľbou súdu v členskom štáte, ale voľbou súdu mimo členského
štátu. Striktnou interpretáciou Nariadenia a kogentnou povahou jeho pravidiel príslušnosti je ľahké
dospieť k záveru, že súd členského štátu je povinný prijať a rozhodovať aj o takomto spore.
Iní majú za to (napr. Simon),622 že dohodu o právomoci je možné uzatvoriť len v prospech
súdu členského štátu EÚ a dohoda o právomoci, ktorou sa vyberie nečlenský štát, by sa mala
vylúčiť z rozsahu pôsobnosti Nariadenia. Platnosť a predpoklady takej dohody o právomoci by sa
mali určiť podľa vnútroštátnych právnych predpisov.623
Tak, či onak, založiť príslušnosť tretieho štátu európsky predpis nemôže. Je preto podľa môjho
názoru vhodné zvážiť prijatie možnosti odmietnutia príslušnosti založenej Nariadením v prospech
prorogovaného súdu.624
3.5 Čiastočný záver
Podnikateľ, ktorý vykonáva cezhraničné transakcie, bude teoreticky vystavený riziku, že bude
žalovaný vo viacerých jurisdikciách, v ktorých sa nachádzajú jeho zákazníci - spotrebitelia.
Jedným z prístupov na zníženie tohto rizika je práve zjednanie dohody o príslušnosti. Ale v praxi
však nebude riziko, že bude podnikateľ čeliť viacerým jurisdikciám, veľké - to, či sa spotrebiteľ
rozhodne žalovať podnikateľa závisí od hodnoty pohľadávky, nákladov na súdny spor a na
vykonanie rozhodnutia. V spotrebiteľských zmluvách je hodnota pohľadávky obvykle nízka.
Spotrebiteľ bude mať motiváciu podať žalobu, iba ak hodnota pohľadávky výrazne prevyšuje
náklady na súdne spory. Spotrebiteľ vo všeobecnosti podá individuálnu žalobu proti zahraničnému
podniku, ak hodnota pohľadávky prevyšuje sumu nákladov na súdne spory, náklady na vymáhanie
a náklady na čas a úsilie.625
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Dohody o príslušnosti majú v spotrebiteľských zmluvách síce určité limity, ničmenej sú stále
možné a je nutné ich rešpektovať. Majú svoje opodstatnené miesto, a to z mnohých dôvodov:
lokalizujú vzťah, zabraňujú zmenám v súdisku, zaisťujú procesne priaznivé prostredie, znižujú
riziko pre podnikateľov pri rokovaniach s viacštátnymi spotrebiteľmi či znižujú obchodné náklady
vyplývajúce z neistoty a možného rizika.626 Aj keď zostáva otázkou, či znížené úspory nákladov
môžu byť pre spotrebiteľov prínosom vo forme znížených cien (ako to uviedol Najvyšší súd USA
v Shute).627 Myslím si, že aj keď podnikateľ do svojej zmluvy vložil doložku o právomoci, ktorá
mu umožňuje zníženie nákladov, podnikateľ nemusí túto sumu odpočítať od finálnej ceny.
Navyše, neovplyvní to rozhodnutie spotrebiteľa kúpiť a neovplyvní to ani jeho konkurenciu s
inými podnikateľmi na trhu.
Voľba súdu je obmedzená hierarchiou príslušnosti - nesmie byť na úkor výlučnej, špeciálnej
príslušnosti a príslušnosti založenej na podriadení sa zahájenému konaniu a ďalšími podmienkami,
ako napr. jasnosť a jednoznačnosť určenia. Ujednanie o príslušnosti okrem formálnej a materiálnej
platnosti závisí aj od splnenia jedného z troch alternatívnych kritérií a sleduje účel zamedzenia
nerovného postavenia spotrebiteľa v eventuálnom spore zo záväzkového vzťahu.
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu prorogačnej dohody so spotrebiteľom a nie sú rešpektované
hore uvedené pravidlá čl. 17 nariadenia Brusel I, je taká dohoda neplatná. Ak je vydané
rozhodnutie nepríslušným súdom, má povinný možnosť uplatniť v rámci uznávania a výkonu
takého rozhodnutia námietku neuznania.
V tomto smere je ešte nutné upozorniť na existenciu smernice Rady 93/13 EHS o
neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ktorá má podľa čl. 67 Nariadenia
aplikačnú prednosť pred Nariadením. Čl. 3 (1) (q) prílohy danej smernice uvádza, že dohoda o
voľbe súdu, ktorá inak zodpovedá čl. 17 a 23 Nariadenia môže byť považovaná za neplatnú. Je
povinnosťou súdu posúdiť ex officio rozpor dohody o voľbe právomoci s touto smernicou. 628
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3. časť - DE LEGE FERENDA
„Člověk nežije jen ve společnosti státní, on žije i ve společnosti širší,
která vůbec bývá nazývána lidskou společností universální.
Vážné zájmy člověka žádají takový způsob života, žádají tudíž možnost a rozvoj oněch styků
zahraničních povahy soukromé, mezinárodních poměrů soukromoprávních.
Právní řády konformují se pak těmto postulátům a dopouštějí vůbec možnost takového života
a takových styků, po případě i jejich rozvoji positivním zasaháním napomáhají.
Tedy s oním životem člověka v universální společnosti lidské nutně jest počítati
jako se skutečností neodbytnou.“629
Ako som ilustrovala vyššie, výkon právomoci súdov v konaniach s medzinárodným prvkom v
rámci online B2C zmlúv nie je v dnešnej dobe vždy jednoduchou záležitosťou. Touto prácou som
tiež chcela ukázať, že aj na prvý pohľad jednoduché, známe a bežné pojmy sa dnes v praxi môžu
stať komplikovanými a problematickými (napr. spotrebiteľ, smerovanie činnosti, …).
Ale výhovorky bokom - nibil novi sub sole - už v 60. rokoch 20. st. Mann naznačoval problémy
súvisiace s vtedajšími rozvíjajúcimi sa technológiami ako bol telefón, fax či televízia, čo je možné
vztiahnuť aj na distribúciu obsahu na internete dnes. Mal za to, že s nárastom cezhraničných stykov
klesá istota lokalizácie osôb a právnych jednaní a že rozširovanie obsahu naprieč územiami
rôznych štátov môže viesť k oslabeniu hraničných určovateľov založených na teritorialite z
dôvodu prílišnej rigidity týchto pravidiel.630
Je potrebné sa zamyslieť nad tým, aké hodnoty budú pre právnu reguláciu v budúcnosti
preferované – či bude kladený dôraz skôr na právnu istotu a predvídateľnosť alebo na flexibilitu
prijatého riešenia,631 s tým, že sa jedná o protichodné koncepty (aj keď nie absolútne).632
Primárnym cieľom MPS v akejkoľvek oblasti je zabezpečenie právnej istoty a predvídateľnosti
právnych vzťahov samotnými účastníkmi,633 preto je žiadúce, aby boli zmluvné strany schopné
predvídať, aká právna úprava sa na ne vzťahuje. Ideálne by mohli existovať jednotné a reálne
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vymáhateľné normy,634 to ale s ohľadom na dosah autority jednotlivých štátov môže znieť
utopisticky. Je ale možné sledovať presun zodpovednosti do súkromnoprávnej sféry – neštátne
organizácie (napr. ICANN pre oblasť doménových mien) alebo veľké internetové spoločnosti
(napr. Amazon, Facebook) vytvárajú určité pravidlá, napr. v deontologických kódexoch a
odporúčaniach.635 V istej vízii samoregulácie Gautrais presadzuje zaujímavú myšlienku, podľa
ktorej by inštitúcie zoskupenia podnikateľov mohli stanoviť neformálne štandardy, ktoré by mali
„záväznú úlohu pre celú komunitu.“636 V zásade považujem oblasť ochrany spotrebiteľa pri
elektronickom obchodovaní za natoľko citlivé právne odvetvie, ktoré si vyžaduje efektívnu,637
jednoduchú a zjednotenú právnu úpravu.
Základné princípy s internetom zostávajú zachované. Pri tvorbe právnych predpisov alebo ich
novelizácie by mali zákonodarcovia uvažovať koncepčnejšie,638 myslieť na dôvod a účel ich
prijatia. V niektorých oblastiach je nevyhnutné zmeniť právnu úpravu so zreteľom na požiadavku
zrozumiteľnosti a určitosti systému právnych noriem. Nebolo by na škodu vychádzať z rovnakých
prameňov, modelových zákonov vytvorených medzinárodnými organizáciami a rešpektovať
vývoj elektronického prostredia.639 Čo najviac podrobná právna úprava nie je vždy vhodná. Nie je
novinkou, že obecnejšie normy boli schopné odolať pôsobeniu času a prispôsobiť sa meniacemu
prostrediu omnoho lepšie (napr. ABGB, Code civil).640
Haagska konferencia MPS prehlásila, že je podľa nej žiadúce na miesto vytvárania nových
pravidiel využívať v maximálnej miere stávajúce princípy, pravidlá a postupy a ísť hlavne cestou
ich interpretácie.641 V blízkej budúcnosti neočakávam zásadnú zmenu pravidiel na určenie súdnej
právomoci, preto je vhodné hľadať jasný obsah a vymedzenie stávajúcich pravidiel.
Otázka súdiska je dôležitá jednak z hľadiska samotného konania, jednak z hľadiska "života"
rozhodnutia z neho vzišlého - je to práve súdisko daného sporu, ktoré ovplyvňuje to, či budú
vydané rozhodnutia uznané a vykonané príslušným štátom. ČR síce môže vytvoriť pravidlá, ktoré
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budú upravovať jednanie webových stránok dostupných z jej územia a lokalizovaných v zahraničí,
ale pokiaľ jej pravidlá nebudú dodržiavané a budú vydávané rozhodnutia v ich neprospech, také
rozhodnutie nemusí (a najskôr ani nebude) uznané a vykonané.642 Bez možnosti výkonu súdneho
rozhodnutia nemá vyššie uvedené žiaden zmysel. A to môže v prípade internetu predstavovať
kameň úrazu, keďže vzhľadom k zásade zvrchovanej rovnosti štátov štát môže, ale nemusí
uznávať cudzie rozhodnutia a neexistuje jednotná právna úprava - štáty si samé regulujú túto
otázku v prípade cezhraničných online sporov (ak vôbec). Rozšírenie právomoci by prichádzalo
do úvahy len, ak by neobmedzilo kontrolu nad územím druhého štátu,643 čo teda neprichádza do
úvahy vôbec. O to viac, s „posvätnou“644 povahou princípu teritoriality…
Vývoj ukazuje, že otázka medzinárodnej právomoci štátov nie je len otázkou práva v kontexte
internetu, ale práva v kontexte veľkých ekonomických a sociálnych zmien.645 Čo sa týka
perspektív budúceho možného vývoja týkajúceho sa určenia súdnej príslušnosti v prípadoch
elektronického obchodovania v rámci online B2C zmlúv, mám za to, že by sa dalo de lege ferenda
uvažovať o nasledujúcich riešeniach neželaných situácií.
3.5.1 Príliš ambiciózny globálny nápad

Keďže elektronický obchod má nadnárodný charakter, je pre efektívnu ochranu spotrebiteľov
žiadúce, aby štáty spolupracovali a zjednocovali svoje právne úpravy. Je nutné hľadať nadštátne
pravidlá regulácie online B2C zmlúv, vrátane zvýšenej ochrany spotrebiteľa, s voľbou či bez
voľby fóra, s jasnými pravidlami pre určenie hraničného určovateľa a pre uznanie a výkon súdnych
rozhodnutí. Cieľ najefektívnejšej ochrany spotrebiteľa je možné dosiahnuť len účinnou
medzinárodnou spoluprácou či dohovorom – ideálne na medzinárodnej úrovni a nielen v rámci
EÚ.
Toto riešenie je bohužiaľ ideálne len teoreticky. Prakticky z dôvodov neustáleho rýchleho
vývoja internetu nie je vždy dostatočne využiteľné a efektívne, pretože predstavuje veľmi náročnú
úlohu – jednak z časového hľadiska, tak vzhľadom k národnej špecifickosti rôznych štátov (štáty
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majú rôzne prístupy k moci súdnej a funkcii vnútroštátnych súdov)646 a tak aj pre dynamický vývoj
a globálnosť internetu ako takého.647 Tak napr. počas 13 rokov prípravných prací k Haagskemu
dohovoru o právomoci došlo k obrovskému nárastu využívania internetu (nielen) pre obchodné
účely.
Aj napriek neustálemu vývoju súkromného práva s ohľadom na slabšiu zmluvnú stranu bude
prípadná unifikovaná právna úprava obsahovať len také prvky ochrany, na ktorých bude panovať
širšia zhoda.648
3.5.2 Geolokácia

Ako som spomínala vyššie v kapitole „Problematika lokalizácie“, v prípade online B2C zmlúv
často dochádza k situáciám, kedy nie možné primárne určiť hraničný určovateľ, a teda žalobca
nebude schopný žalovať u súdu bydliska žalovaného. 649
Ponúka sa riešenie overenia identity a lokalizácie spotrebiteľa ako conditio sine qua non
k uzatvoreniu online B2C zmluvy formou elektronického podpisu, príp. elektronického
overovania totožnosti pomocou občianskeho preukazu. Príp. je možné za určitých okolností zvážiť
tzv. geoidentifikáciu, teda vytvorenie ochranných „hraníc internetu“ identifikáciou skutočnej
geografickej polohy spotrebiteľa ako užívateľa internetu či vytvorenie špeciálnych kolíznych
a materiálnych noriem pre úpravu vzťahov vznikajúcich na internete. Súhlasím s Kyselovskou, že
práve geolokačné technológie môžu byť nástrojom pre zaistenie vyššieho stupňa právnej istoty a
predvídateľnosti a autonómie strán.650 Môžu zaistiť tiež flexibilitu riešení vzhľadom k jednotlivým
krokom, ktoré podnikateľ pre „smerovanie činnosti“ učinil.651 Do budúcna je možné predpokladať,
že bude záležať predovšetkým na súdoch (predovšetkým podľa mňa na SDEÚ), ako sa k daným
otázkam postavia. SDEÚ vo svojich rozhodnutiach zatiaľ ešte nevzal geolokačné technológie do
úvahy ako možnosť pre lokalizáciu osôb a miesta, kde má ich jednanie právne účinky.652 Myslím
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si, že práve ony by mohli byť významným pomocníkom pre interpretáciu vyššie analyzovaných
príslušných pravidiel a kritérií.653 Zároveň si myslím, že sa ani európski ani národní
zákonodarcovia nevydajú cestou jasného definovania pojmov týkajúcich sa elektronického
obchodovania.
3.5.3 Odmietnutie súdnej príslušnosti

Fundamentálnejší problém predstavuje skutočnosť, že účinnosť a vplyv ochrannej jurisdikcie
v medzinárodnom kontexte by mohli byť limitované teritoriálnym obmedzením Nariadenia. Aj
keď Nariadenie už rozšírilo extrateritoriálny rozsah ochrannej jurisdikcie v porovnaní s
Nariadením Brusel I, je stále nedostatočný na poskytovanie plnej a nediskriminačnej ochrany
spotrebiteľom na medzinárodnom trhu. Na jednej strane Nariadenie podriaďuje podnikateľov z
tretích štátov ochranným ustanoveniam, ktoré stanovujú možnosť žalovať druhú stranu výhradne
v mieste jej bydliska, na druhú stranu spotrebiteľom z tretích štátov takúto ani žiadnu inú ochranu
nezaručuje654 - ak by podnikateľ z členského štátu EÚ žaloval spotrebiteľa z tretieho štátu u súdu
v EÚ, žiadne ust. európskeho práva nechráni slabšiu stranu z tretieho štátu. Navyše, Nariadenie
nemôže brániť súdu tretieho štátu rozhodnúť o príslušnej žalobe v rozpore s jeho čl. 15, 19, 23 a
24. Aj pokiaľ ide o uznanie a výkon takého rozsudku, Nariadenie (najmä čl. 45 odst. 1),
neprichádza do úvahy, pretože toto ustanovenie vyžaduje, aby rozsudok vydali súdy členského
štátu (čl. 36). Na jednej strane je to logické, že Nariadenie ako európsky právny predpis nemôže
obsahovať ust. zakladajúce príslušnosť súdu tretieho štátu, ale na druhú stranu sa mi javí
spravodlivé poskytnúť mimoeurópskym spotrebiteľom určitú mieru ochrany. Do úvahy prichádza
konzistentná a komplexná právna úprava odmietnutia príslušnosti na celoeurópskej úrovni,655 a to
výslovným zakotvením v Nariadení v prípade, kedy má súd tretieho štátu, kde má spotrebiteľ
bydlisko, výlučnú príslušnosť alebo si strany výlučnú príslušnosť súdu tretieho štátu zjednali
prorogačnou dohodou. 656 Len čas ukáže, ako budú aj naďalej a v e-commerce fungovať pravidlá
Nariadenia s nevyhnutnými geografickými obmedzeniami v širšom scenári.
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3.5.4 Od reflexného súhlasu k premyslenému

Mám za to, že komplikované zmluvné podmienky užívané (často v cudzojazyčnej verzii a v
drobnom písme) v rámci online B2C zmlúv predstavujú zásadnú faktickú prekážku pre
rozpoznanie a uplatnenie práv spotrebiteľa na internete.
Mnohokrát práve v dôsledku činnosti SDEÚ a zákonodarcov „bojujúcich“ za „bohumilý“
vyšší cieľ informovanosti spotrebiteľov, transparentnosti a zrozumiteľnosti online B2C zmlúv sú
online B2C zmluvy (a ich zmluvné podmienky) častokrát neprimerane dlhé, nezrozumiteľné a vo
finále – nikto ich nečíta.
Je vhodné zvážiť štyri podmienky predkladané Gautraisom, a to: ľahký prístup k ustanoveniam
pred uzavretím zmluvy, kvalitná prezentácia doložiek (čitateľnosť), výslovný súhlas spotrebiteľa
internetu - poskytnutie tlačidla „Súhlasím“ a vedľa tohto „Odmietam“ a nakoniec možnosť
spotrebiteľa opraviť chyby.657 V takom prípade môžem rovnako ako Bottini658 povedať, že keď sa
klauzula v samotnom texte zmluvy zreteľne zobrazuje na obrazovke, tak sa kliknutie (na uzavretie
zmluvy) považuje za akceptáciu zmluvy a podpis doložky, pretože klikajúci spotrebiteľ si mohol
a mal prečítať celý text zmluvy.
3.5.5 Nový hraničný určovateľ?

Myslím si, že situácia v budúcnosti vzhľadom k perspektívnemu rastu počtu online B2C zmlúv
bude vyžadovať opätovný výklad zavedených pojmov (napr. kritéria „smerovania činnosti“)659 a
potrebu prijatia vhodného a jasnejšieho hraničného určovateľa.660 Hraničný určovateľ domicil
nezaisťuje vždy právnu istotu strán pre určenie príslušného súdu v online prostredí.
V budúcnosti sa preto môže pripisovať zvýšený význam miestu doručenia alebo vyzdvihnutia
tovaru (angl. place of delivery alebo collection). V cezhraničnom kontexte bude potrebné

657

Možnosť opraviť vstupné chyby pred objednávkou je pre spotrebiteľov zaručená čl. 11 odst. 2 smernice o
elektronickom obchode.
658
DE BOTTINI, R. Détermination de la juridiction compétente et commerce international entre professionnel. In:
Actes du colloque de Nice des 23. – 25.10.2000, Les premieres journées internationales du droit du commerce
électronique, Litec, 2002, str. 62.
659
MANKOWSKI, Peter. Research Handbook on the Brussels. Ibis Regulation, op. cit., str. 226.
660
Idem.

103

pravidelne predpokladať smerovanie na všetky členské štáty, do ktorých sa tovar doručuje na
základe Nariadenia o geografickom blokovaní a slobody podnikania.661
3.5.6 Alternatívne mimosúdne riešenia sporov

Nedostupnosť rýchleho riešenia sporov má veľký negatívny vplyv na spotrebiteľské
transakcie. Je nutné, aby ochrana spotrebiteľov umožnila znížiť náklady na urovnávanie sporov,
ktoré sú často nízkej hodnoty a zohľadnila rozvoj nových technológií. Na základe prieskumov je
priemerné riziko sporu pri vnútroštátnych transakciách z online B2C zmlúv 1,25%.662 Čo však
v prípade cezhraničných online B2C zmlúv, kde spotrebitelia môžu pociťovať väčšiu neistotu
a prekážky? Riešením je prijatie vhodnejšieho postupu riešenia sporov z online B2C zmlúv
a výkonu rozsudkov, s ohľadom na rýchlosť a nízku nákladnosť internetu.
Pre riešenie spotrebiteľských sporov sa v poslednej dobe jednoznačne podporujú mimosúdne
metódy. V ČR prichádza podľa zákona o ochrane spotrebiteľa663 do úvahy mediácia a mimosúdne
riešenie, ktorých cieľom je dosiahnutie dohody a zmier.
Význam alternatívnych foriem riešenia sporov (ADR – Alternative Dispute Resolution) rastie
súbežne s počtom cezhraničných interakcií. Derivátom ADR významným pre oblasť
elektronických právnych pomerov je platforma664 pre online riešenie sporov665 (ODR – Online
Dispute Resolution), ktorá bola v EÚ zavedená nariadením o riešení sporov online666 ako nové
technologické rozhranie a procesné zázemie pre spotrebiteľov. V ČR bola mimosúdnym riešením
spotrebiteľských sporov poverená Česká obchodná inšpekcia v oblasti online predaja tovarov,
Finančný arbiter a Český telekomunikačný úrad. Aj keď môžu tieto právne normy znieť revolučne,
nepovažujú sa za príliš vhodné pre zložitosť postupov, ktoré navrhujú.667 Navyše, ani v jednom
prípade nie je rozhodované podľa práva (a nie je hľadaná spravodlivosť). Zostáva teda otázkou do
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akej miery sa spotrebiteľ ako slabšia strana pri uzatváraní dohody presadí. 668 Právna úprava preto
tak do istej miery bohužiaľ stráca význam.669
Ďalšiu možnosť pre spotrebiteľov môže predstavovať združenie, ktoré chráni spotrebiteľov a
obvykle zadarmo poskytuje poradenský servis a má navyše skúsenosti aj so zastupovaním
spotrebiteľov a môže zo zákona činiť podnety orgánom verejnej správy v súvislosti s ich dozorom
nad ochranou spotrebiteľov a ich záujmov. Vďaka Nariadeniu o spolupráci medzi národnými
orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa vznikla
celoeurópska sieť pre vymáhanie spotrebiteľských práv, ktorá prepája spotrebiteľské úrady670
v jednotlivých členských štátoch, na základe ktorej sa vnútroštátny orgán jedného štátu môže
obrátiť so žiadosťou o pomoc na ďalšie orgány v inom členskom štáte v prípade cezhraničného
porušovania pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľom a ich združeniam poslúži k
upevneniu ich postavenia proti nadnárodným koncernom a obchodným reťazcom mimo iné aj
webová stránka https://www.econsumer.gov/, kam môžu spotrebitelia z celého sveta zasielať svoje
sťažnosti.671
Myslím si, že úloha týchto združení nespočíva len v pomoci v prípadných sporoch, ale aj
v digitálnej osvete a vzdelávaní spotrebiteľov. Inšpiráciou môže byť počin nemeckého
Federálneho úradu pre informačnú bezpečnosť, ktorý v septembri 2020 zverejnil vôbec prvý
„Kybernetický manuál pre spotrebiteľov“,672 ktorého cieľom je pomôcť spotrebiteľom lepšie
zhodnotiť riziká spojené s používaním internetu.

668

SKALSKÁ, Helena. Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku, op. cit., str. 151.
Idem.
670
Európske spotrebiteľské centrá
671
SVOBODA, Pavel. Právní a daňové aspekty e-obchodu, op. cit., str. 219.
672
ConPolicy
–
Institut
für
Verbraucherpolitik [online].
[cit.
05.12.2020].
Dostupné
z: https://www.conpolicy.de/en/news-detail/first-cyber-manual-for-consumers/.
669

105

Záver
„Sieť tak, ako som si ju predstavoval sme ešte nepoznali.
Budúcnosť je stále omnoho väčšia než minulosť.“
Tim Berners-Lee – vynálezca internetu
Tému tejto práce považujem sčasti za kontroverznú. A to pre rôznosť názorov. Stretávajú sa
tu zástancovia čo najväčšej miery slobody s tými, ktorí pociťujú potrebu zásahu štátu pre ich
ochranu za účelom vyrovnania ich slabšieho postavenia. Na niektoré otázky týkajúce sa ochrany
spotrebiteľa nie je možné nájsť jednoznačné odpovede - tie budú totiž obvykle závisieť od
hodnotového a politického zázemia autora.673 Ohľadne vhodnosti ochrany spotrebiteľa podľa
môjho názoru nikdy nebude panovať absolútna zhoda.
Súčasnú podobu ochrany spotrebiteľa rozhodne vnímam ako kompromis medzi vyššie
uvedenými záujmami na pomerne kvalitnej a vysokej úrovni (či je ideálna – to je iná otázka).
Trendom pozorovaným na poli spotrebiteľského práva EÚ je princíp maximálnej harmonizácie,
ktorý má zaistiť vysokú ochranu spotrebiteľa a plné využitie európskeho trhu spotrebiteľom.674
Zaisťuje štandard ochrany spotrebiteľa tak, aby sa spotrebiteľ nemusel obávať, že by bolo jeho
postavenie v dôsledku medzinárodného prvku zhoršené a ktorá primárne ctí voľbu súdu.
Predpokladám, že v legislatívnej oblasti sa v najbližšej dobe neuskutoční vývoj smerom
k výraznému rozšíreniu ochrany slabšej zmluvnej strany v MPS.
Otázkou skôr podľa mňa zostáva, či spotrebitelia o takú ochranu vôbec stoja. Majú záujem o
poskytovanie informácií a vysvetlení? A venujú im spotrebitelia vôbec pozornosť? „Pouhá“
dostupnosť informácií je podľa môjho názoru bezcenná, ak spotrebiteľ nemá záujem ani snahu
vyhľadávať a rozširovať si o svojich právach právne povedomie. Nemyslím si, že by spotrebiteľ
učinil racionálnejšie rozhodnutia na základe poskytnutých informácií podnikateľom. Aj keď majú
spotrebitelia možnosť overiť si dôveryhodnosť zahraničného e-shopu predtým, než sa rozhodnú
v ňom realizovať svoj nákup, mnohokrát tak vôbec nečinia. Neide teda o nedostatočné
poskytovanie informácií podnikateľmi (tí sú často nútení do zmlúv zahrňovať stále ďalšie a ďalšie
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informácie, ktoré aj tak obvykle spotrebitelia nečítajú, o to viac kvôli zbytočnej dĺžke a
neprehľadnosti), ale nedostatočnosť celkovej koncepcie. 675
Základom trhových mechanizmov je porovnávanie kvality a ceny výrobku či služby. Pre
spotrebiteľov môže byť náročné už samotné len získanie potrebných informácií o kvalite
produktov či služieb ponúkaných na internete, o to viac je pre nich náročnejšie zisťovanie kvality
rozhodného práva či súdnej príslušnosti.676 Navyše, posúdenie dôsledkov určenia príslušného súdu
či obsah a dôsledky rozhodného práva môže byť veľmi náročné aj pre právnika, nie to ešte pre
bežného spotrebiteľa.677 Podľa Skalskej678 ďalej nedáva zmysel, aby si napr. spotrebiteľ, ktorý si
objednáva šaty z Francúzska v hodnote pár stoviek českých korún zisťoval a študoval francúzsku
legislatívu a judikatúru s tým, že taký prístup by veľmi rýchlo prekročil hodnotu kupovaných šiat
(ešte mimo posúdenia kvality šiat…). Tieto otázky sú pre spotrebiteľov vedľajšie minimálne do
okamihu, kedy nastane nejaký problém.
Správanie spotrebiteľov, kedy obsah rozhodného práva alebo dôsledky voľby súdu detailne a
racionálne nerieši je označované ako tzv. racionálna apatia.679 Jedná sa o behaviorálnu anomáliu
u spotrebiteľov v prípadoch, kedy spotrebiteľ síce disponuje potrebnými informáciami, čo ale
neznamená, že na ich základe učiní racionálne rozhodnutie680 (napr. z dôvodu optimistického
nahliadania na vývoj zmluvného vzťahu, angl. optimistic bias).681
Podnikateľom chýba incentíva pre poskytnutie právnej úpravy s vyšším štandardom ochrany
spotrebiteľských práv. Ak sú spotrebiteľom právne otázky týkajúce sa súdnej príslušnosti "jedno"
a nezaujíma ich to, prečo by im mal podnikateľ ponúkať "kvalitnejšie právo", keď sa spotrebiteľom
javí ako rozhodujúce iba cena?682
Zavedením normatívu tzv. priemerného spotrebiteľa (angl. average consumer) sa podľa prof.
Micklitzeho právo na ochranu spotrebiteľa (angl. consumer protection law) premenilo na obyčajné
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spotrebiteľské právo (angl. consumer law), v ktorom sa ochrana vytratila.683 Dôvod jeho zavedenia
je podľa neho práve v záujme podpory jednotného európskeho trhu.684 Jednotný európsky trh ale
potrebuje aktívneho, informovaného a schopného spotrebiteľa – tzv. rozumného spotrebiteľa
(angl. reasonable consumer)!685
Je zrejmé, že skutočne dobre fungujúci jednotný digitálny trh sa do veľkej miery spolieha na
adekvátne kolízne normy a pravidlá medzinárodného občianskeho súdneho konania. 686 Takéto
pravidlá však musia zodpovedať potrebám oboch strán - podnikateľov i spotrebiteľov.687
Spotrebitelia sami určite nedokončia jednotný trh. Z čisto právneho hľadiska, ako aj z hľadiska
hospodárskeho, je preto neuspokojivé, že medzinárodné pravidlá súdnej príslušnosti vyžadujú
čoraz viac vyššie náklady a neistotu spojené s realizáciou jednotného trhu jednej strany - konkrétne
podnikateľa. To platí a fortiori, pokiaľ ide o podnikateľov z tretích krajín, ktorých sa táto situácia
týka aj z dôvodu ust. v čl. 6 ods. 1 Nariadenia.688 Ak však bola miera prekročená v súvislosti s
ochranou spotrebiteľa v medzinárodnom občianskom súdnom práve, predstavuje to v konečnom
dôsledku ujmu pre spotrebiteľov.689 Ak neexistuje fungujúci trh, akákoľvek ochrana poskytnutá
jeho účastníkom zostáva teoretická.690
Otázkou zostáva, či vôbec existuje situácia, v ktorej by požiadavka autonómneho výkladu
nemusela byť naplnená, resp. za akých podmienok by mohla hodnota „vytvorenia a fungovania
jednotného trhu“691 byť na miskách váh nižšie než iná hodnota, napr. požiadavka predvídateľnosti
a právnej istoty.692
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K tomu všetkému je potrebné poznamenať, že podnikatelia, ktorí sa vyhýbajú cezhraničným
aktivitám, sa nevyhýbajú konkrétnym spotrebiteľom. Vo väčšine prípadov si v žiadnom prípade
neprajú diskriminovať domácich spotrebiteľov, pretože každý ekonomicky racionálny podnikateľ
musí mať tendenciu uprednostňovať uzatvorenie vxššieho než nižšieho počtu zmlúv693 (to platí
najmä pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú webové stránky za účelom podnikania). Táto otázka sa
skôr týka vyhýbaniu sa ďalším komplikáciám súvisiacim s takýmito zmluvami - čo zahŕňa aj
zamedzenie „vedľajších účinkov“ založenia zahraničnej jurisdikcie.694 Keď sa tieto vedľajšie
účinky posilnia, je potrebné rátať s tým, že hlavný zamýšľaný účinok legislatívnych opatrení podpora jednotného digitálneho trhu, sa nakoniec nepodarí naplniť alebo sa aspoň výrazne zníži.695
Pracovná hypotéza „Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ.“
preto bola potvrdená len čiastočne.
Poznatky, ktoré pred takmer 20 rokmi predložil Geist vo vzťahu k USA, sú prinajmenšom v
zásade stále platné, a to aj pre Európu: „Vyhliadka, že vlastník webovej stránky by mohol byť
vedený do súdnej siene v ďaleko vzdialenej jurisdikcii, je oveľa viac ako iba akademické cvičenie,
je to veľmi reálna možnosť.“696 Aj keď pravdepodobnosť zahájenia súdneho konania v zahraničí
môže byť v sektore B2C nižšia ako v iných oblastiach,697 je stále dostatočne vysoká na to, aby
významne znepokojila podnikateľov, čo v konečnom dôsledku vedie k mnohým preklenutiam
fungovania jednotného trhu. Je to o to viac poľutovaniahodné, že škodlivý účinok na jednotný trh
je spôsobený obavou z konania, ktoré by vo väčšine prípadov spotrebiteľom neposkytlo riešenie,
v ktoré dúfajú.
Aj cez vysoký počet každodenných online transakcií existuje len malý počet súdnych
rozhodnutí týkajúcich sa medzinárodnej právomoci súdov a teda aj veľmi obmedzený vplyv na
technologický rozvoj.698 To ale neznamená neexistenciu sporov medzi spotrebiteľmi a
podnikateľmi! Tento fakt je daný vysokou finančnou a časovou náročnosťou cezhraničných
súdnych konaní pre spotrebiteľov.

693

MANKOWSKI, Peter. Research Handbook on the Brussels. Ibis Regulation, op. cit., str. 227.
Idem.
695
Idem.
696
GEIST, M. Is there a there there? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction, op. cit., str. 1345.
697
HILL, Jonathan. Cross-Border Consumer Contracts (Oxford Private International Law Series), op. cit.
698
SVANTESSON, D. J. B. Celebrating 20 Years of WWW – a Reflection on the Concept of Jurisdiction, op. cit., str.
90
694
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Pevne verím, že to ale neznamená, že otázka založenia medzinárodnej právomoci súdov je
z hľadiska teórie a praxe nadbytočná a nezaujímavá. Určite nebráni v tom vytvoriť čo
najideálnejšie pravidlá súdnej právomoci! Existuje dobrý dôvod predpokladať, že si to všetci
želáme. A ako sa hovorí - nemôžeme nasmerovať vietor, ale dokážeme nastaviť plachty.
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Česká spořitelna as v. Gerald Feichter
Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi and Wadat Yusufi
E. Friz GmbH v. Carsten von der Heyden
eDate Advertising GmbH v. X
Flaminio Costa v. E.N.E.L.
Flightright GmbH v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del
Mediterráneo SA, Roland Becker v. Hainan Airlines Co. Ltd a
Mohamed Barkan a další v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del
Mediterráneo SA
Francesco Benincasa v. Dentalkit Srl
Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG a iní v.
Amministrazione del Tesoro dello Stato
Glaxosmithkline a Laboratoires Glaxosmithkline v. JeanPierre Rouard
Group Josi Reinsurance company SA v. Universal General
Insurance Company
Gruber v. Bay Wa AG
Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV
Harald Kolassa v. Barclays Bank plc
Lokman Emrek v. Vlado Sabranovic
Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) v Les Gravières
Rhénanes SARL, C
Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited
Olivier Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited
Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG a
Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller
Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG
Robin Swaddling v. Adjudication Officer
Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG a ďalší
Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft
für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH
Tanja Kreil v. Bundesrepublik Deutschland
TNT Nederland Express BV v. AXA Versicherung AG

Zoznam použitej českej judikatúry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nález Ústavného súdu ČR zo dňa 08.03.2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 28.03.2006, sp. zn. ÚS 42/03
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 06.11.2007, sp. zn. II. ÚS 3/06
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 26.11.2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 31.01.2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12
nález Ústavného súdu ČR zo dňa 27.11.2017, sp. zn. I. ÚS 1844/17
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 12.05.2005, sp. zn. 6 As 30/2005
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 02.06.2005, sp. zn. 30 Cdo 444/2004
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23.09.2008, sp. zn. NS 29 Nd 336/2007
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.08.2013, sp. zn. 28 Nd 276/2012

Zoznam použitej zahraničnej judikatúry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z r. 1990, Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499
U.S. 585
rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zo dňa 03.12.1945, International Shoe Co v.
Washington, 326 US 310
rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zo dňa 16.02.1997, Zippo Manufacturing v. Zippo
Dot Com Inc, 952 F Supp 1119.
rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu z r. 1999, Rudder c. Microsoft Corporation,
2 C.P.R. 474, C.S.J. Ont.
rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu v Ontariu z r. 1999, Rudder v. Microsoft
corp., Carswell Ont 3195
rozhodnutie parížskeho Súdu prvého stupňa (Tribunal de grande instance) zo dňa
22.05.2000 vo věci LICRA v. YAHOO
rozhodnutie francúzskeho Kasačného súdu vo veci Castellblanch SA v. Champagne
Louis Roederer SA z r. 2003
rozhodnutie francúzskeho Odvolacieho súdu v Pau zo dňa 23.03.2012, Sébastien R. v.
Facebook
rozhodnutie francúzskeho Kasačného súdu zo dňa 26.09.2012, Mme X. c./ Banque
Privee Edmond de Rothschild, Cass. Civ. 1, No 11- 16.022
rozhodnutie anglického Najvyššieho súdu zo dňa 26.02.2007, 7E Communications Ltd
v. Vertex Antennentechnik GmbH, EWCA Civ 140
rozhodnutie Najvyššieho súdu Austrálie zo dňa 10.12.2002 vo veci Dow Jones &
Company Inc. v. Gutnick

6 Zoznam ostatných zdrojov – Kvalifikačné práce
ANDRLÍK, Rostislav. Právní režim a volba práva u vybraných internetových služeb [online].
Brno, 2016 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/a61ee8/. Diplomová práca.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúca práce KYSELOVSKÁ Tereza.
ARSOVSKI, Kristijan. Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém – srovnání
unijní a srbské úpravy [online]. Brno, 2019 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/lbm62/. Diplomová práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
Vedúca práce DRLIČKOVÁ Klára.
ČIŠECKÁ, Nikol. Internetové obchodování s mezinárodním prvkem. 2019. Diplomová práca.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúci práce BRODEC,
Jan.
EISNEROVÁ, Andrea. Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom [online].
Brno, 2014 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/vb9vce/. Diplomová práca.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúca práce DRLIČKOVÁ Klára.
HRADSKÝ, Jiří. Princip teritoriality v mezinárodním právu soukromém a procesním historický vývoj, současné přístupy a problémy v kontextu internetu [online]. Brno, 2019 [cit.
05.12.2020]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zplcm/. Diplomová práce. Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce KYSELOVSKÁ, Tereza.
HŮLKA, Tomáš. Internetové obchodovaní s mezinárodním prvkem. 2017. Univerzita
Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúci práce BRODEC, Jan.
KONAROVSKÝ, Miroslav. Vybrané otázky elektronického obchodování [online]. Brno,
2009 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/po2v78/. Diplomová práca.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce SPÁČILOVÁ, Danuše.
KUČEROVÁ, Ida. Ochrana slabší strany – srovnání z pohledu zákona o mezinárodním právu
soukromém a procením a Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazky ze smluv [online].
Brno, 2006 [cit. 05.12.2020]. Dostupné z: https://theses.cz/id/h49gvf/. Diplomová práca.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce KAPITÁN, Zdeněk.
KURÁŇ, Jan. Princip ochrany slabší smluvní strany [online]. Brno, 2013 [cit. 05.12.2020].
Dostupné z: https://is.muni.cz/th/cxi2d/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická
fakulta. Vedoucí práce HURDÍK, Jan.
MACHOVÁ, Daniela. Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v
elektronických vztazích. Praha, 2017. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, Katedra obchodného práva. Vedúca práce PAUKNEROVÁ, Monika.
MAREŠ, David. Právní aspekty elektronického obchodu [online]. Brno, 2011 [cit.
05.12.2020]. S. 8. Dostupné z: https://theses.cz/id/tf5qof/. Dizertačná práca. Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Vedúcí práce KOTÁSEK, Josef

NOVÁKOVÁ KRAJCOVÁ, Barbora. Mezinárodní internetové právo a příslušnost soudu v
internetových sporech. 2013. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Katedra obchodného práva. Vedúca práce PAUKNEROVÁ, Monika.
SKALSKÁ, Helena. Postavení slabé smluvní strany při uzavírání smluv v obchodním styku.
2014. Diplomová práca. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva.
Vedúca práce EICHLEROVÁ, Kateřina.
URAM, Tomáš. Internetové obchodovanie s medzinárodným prvkom. Praha, 2012.
Diplomová práca. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedúci práce BRODEC, Jan.
ZAVADIL, Vojtěch. Příslušnost soudů ve sporech vyplývajících ze spotřebitelských smluv ve
světle rozhodnutí SDEU C-498/16 [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-07]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/if28q/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
Vedoucí práce KYSELOVSKÁ Tereza.

Online B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné
Abstrakt
Táto rigorózna práca analyzuje zvláštne postavenie spotrebiteľov pri uzatváraní online B2C
zmlúv podľa nariadenia Brusel I bis a hľadá odpoveď na otázku, či existuje kompromis medzi
širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie podnikateľov (obzvlášť
malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu) a podporou
obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ. V tejto práci je stanovená nasledujúca hypotéza:
„Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ.“
Práca je rozdelená na tri časti – obecnú časť, zvláštnu časť a časť de lege ferenda.
V prvej teoretickej časti sa práca venuje všeobecným otázkam a vymedzeniu kľúčových
pojmov ako internet, elektronické obchodovanie, medzinárodné právo procesné, slabšia strana,
spotrebiteľ, právomoc, príslušnosť či domicil a ďalšie súvisiace pojmy a ich špecifiká
predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru.
Následne sú rozobrané relevantné právne predpisy dopadajúce na túto problematiku na
vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej rovine.
Jadrom práce je druhá zvláštna časť, kde sú detailne analyzované jednotlivé články nariadenia
Brusel I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Prvá kapitola tejto časti sa venuje štruktúre súdnej
príslušnosti v nariadení Brusel I bis, zvláštna pozornosť sa venuje špeciálnej súdnej príslušnosti a
analýze aplikačných kritérií spotrebiteľskej ochrany online v procesných režimoch. Posledné dve
kapitoly analyzujú situácie, ktoré môžu vo veciach týkajúcich sa súdnej príslušnosti nastať –
prvým prípadom je situácia, kedy medzi stranami nedôjde k voľbe súdu dohodou a druhá situácia
je, ak k takej dohode dôjde.
Tretia časť sa zaoberá návrhmi de lege ferenda.
Záver potom ponúka zhrnutie a odpoveď na stanovenú hypotézu.
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Online B2C contracts and international procedural law
Abstract
The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C
contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I recast. It seeks to answer the question
of whether there is a compromise between broader consumer protection and the least possible
burden on businesses (especially small and medium-sized enterprises in e-commerce) and the
European single market and the EU economy. This thesis sets out the following hypothesis:
"Consumer protection demonstrates support for the EU's digital single market."
The work is segmented into three parts – general part, special part and de lege ferenda.
The first part addresses general issues and defines general terms such as of Internet, ecommerce, international procedural law, weaker party, consumer, jurisdiction or domicile and
other related terms and their specifics, especially in the presence of an international dimension.
Subsequently, the relevant legislation affecting this issue at the national, Union and
international levels is discussed.
The core of the thesis is the second part, where the individual articles of the regulation Brussels
I recast are analyzed in detail with regard to online B2C contracts. The first chapter of this part
deals with the structure of jurisdiction in the regulation Brussels I recast, with special attention to
special jurisdiction and the analysis of application criteria for online consumer protection in
procedural regimes. The last two chapters analyze two situations - the first case is a situation where
there is no choice of court between the parties by agreement and the second situation is if such an
agreement is concluded.
The third part deals with de lege ferenda proposals.
The conclusion then offers a summary and the answer to the established hypothesis.
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