
Posudek oponenta rigorózní práce – Některé aspekty elektronického obchodu z pohledu 

mezinárodního práva soukromého 

Tématem předložené rigorózní práce je - Některé aspekty elektronického obchodu z pohledu 

mezinárodního práva soukromého. Kolega Mgr. Dušan Mičica se ve své práci, která má 

rozsah 114 stran, zabývá otázkami, které souvisí s internetovým obchodováním a 

mezinárodním právem soukromým. 

Vzhledem k tomu, že prostředí internetu je vlastní jeho používání subjekty z různých států a 

dále to, že je velmi obtížné jej podřídit jednotným pravidlům, tak se při jeho užívání objevuje 

celá řada otázek, které se dotýkají mezinárodního práva soukromého.  

Autor si tedy vybral téma aktuální, které ještě nebylo v odborné literatuře dostatečně 

zpracováno.

Autor práci rozdělil do třech logických celků. 

V první části, kapitoly 1-5, se autor zabývá obecnými otázkami, které souvisí s předmětem 

jeho rigorózní práce. Zabývá se zde jednak obecnou právní povahou internetu, relevantní 

právní úpravou z oblasti mezinárodního práva soukromého, potažmo evropského 

mezinárodního práva soukromého, která se v oblasti internetu aplikuje. Dále se zde autor

věnuje struktuře právních norem, které se v oblasti internetu aplikují. Autor se v této části 

zabývá také důležitým institutem tzv. e-smlouvy, která je základem pro samotné internetové 

obchodování (str. 17 a násl.). Dále pojednává i o spotřebitelských smlouvách, jakožto důležité 

skupině e-smluv (str. 28). 

V souvislosti s pojednáním o právních normách relevantních pro právní regulaci internetu lze 

ocenit, že autor zde zařadil i pojednání o volbě nestátních pravidel, kde zmiňuje například lex 

mercatoria (str. 41). 

Druhá část, kapitoly 6-9, se věnuje problematice samotných závazkových vztahů v rámci e-

businessu. 

Autor se zde zabývá otázkami určení rozhodného práva pro smluvní závazkové vztahy 

v rámci e-obchododování, především dle Římské úmluvy a dle nařízení Řím I. Ocenit lze 

v této části pojednání o judikatuře Soudního dvora Evropské unie ohledně zaměření činnosti 

poskytovatele služeb (str. 54 a násl.). Autor se v této části své rigorózní práce věnuje i určení 

rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy. Zabývá se jednak nařízením Řím II a 

právní úpravou dle ZMPS. 

Autor se v této části také stručně zabývá aplikací Vídeňské úmluvy o mezinárodní kupní 

smlouvě na oblast e-obchodu. 



Ve třetí části své rigorózní práce se autor zabývá řešením přeshraničních sporů v rámci e-

obchodu. Autor se věnuje aplikaci nařízení Brusel I, nařízení o evropském platebním rozkazu 

a dále pak nařízením o drobných nárocích. 

Autor v této části hojně odkazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, zejména pak 

ve vztahu k nařízení Brusel I (např. str. 92, 94). 

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

K čemu mám však výhrady, je výběr literatury, a to zejména zahraniční. Dle mého názoru 

autor pracoval nedostatečně se zahraniční literaturou. 

Dále lze autorovi vytknout, že se ve své rigorózní práce zabývá pouze stručně Úmluvou OSN 

o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace (např. str. 28, str. 80 a násl).  

V rámci obhajoby své rigorózní práce by se měl autor vyjádřit, zda by mělo být pro oblast e-

businessu speciálně upraveno místo podnikání. 

Dále by se měl vyjádřit k otázce, zda je dle jeho názoru možné uzavírat prorogační dohody 

mezi podnikatelem a spotřebitelem prostřednictvím webové stránky odkazující na všeobecné 

obchodní podmínky podnikatele? 

Závěr:

V předložené rigorózní práci se dle mého názoru autorovi podařilo popsat základní otázky 

právní regulace mezinárodního e-businessu.

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě a jsem toho názoru, že tato práce je 

způsobilá obhajoby. Pokud bude práce úspěšně obhájena, doporučuji udělení akademického 

titulu JUDr. 

V Praze dne 6.6.2011

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva 

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




