
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci: Mgr. Dušan Mičica

„Některé aspekty elektronického obchodu 
z pohledu mezinárodního práva soukromého"

             Rigorózní práce se zaměřuje na obchodování prostřednictvím internetu z pohledu 

mezinárodního práva soukromého – to je dnes již poměrně oblíbené téma, které se ale stále 

setkává s novými otázkami a podněty. Autor, jak uvádí na s. 9 své práce, se snaží zaměřit na 

některé vztahy vznikající v souvislosti s elektronickým obchodováním, a to v poměrně

širokém záběru. Tento přístup umožňuje podat relativně komplexní pohled na obchodování po 

internetu, na druhé straně však autor nemohl jít do podrobností, které by si jednotlivé dílčí 

otázky zasluhovaly. To je určitou slabinou této práce: postrádám hlubší zamyšlení, „příspěvky 

do diskuse“, která v této oblasti probíhá, zejména ovšem, to je nutno připustit, v zahraniční 

literatuře. Rigorózní práce vychází zčásti z práce diplomové, byla však rozšířena, 

přepracována a zejména aktualizována – máme nová rozhodnutí Soudního dvora EU, která 

přinášejí řadu podnětů; navíc - v mezidobí byla přijata i významná nařízení Evropské unie, 

která danou matérii rovněž zahrnují a se kterými je třeba počítat zejména v budoucí 

perspektivě.

Rigorózní práce je přehledná a logicky strukturovaná. Práce sestává z jedenácti částí, 

většinou dále podrobněji rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je Závěrem.

K práci je připojen poměrně stručný seznam literatury, většinou české, jakož i odkazy na 

základní internetové zdroje. Pozitivně hodnotím zejména uváděná rozhodnutí Soudního dvora 

EU, která autor ovšem čerpal právě ze serveru EU, nikoli z komentářů k těmto rozhodnutím, 

které by ho možná inspirovaly ve směru, který jsem výše naznačila.

Po Úvodu se autor věnuje vymezení pojmů internet a elektronický obchod. Dále 

stručně pojednává o e-smlouvě v obecném pojetí (kapitoly druhá až čtvrtá). Kde s. 35, kde 

autor uvádí, že pokud by v rámci přeshraničního sporu bylo jako rozhodné určeno právo 

cizího státu, které by neposkytlo spotřebiteli dostatečnou ochranu z pohledu českého práva, na 
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základě výhrady veřejného pořádku by muselo být odmítnuto a aplikovalo by se právo české, 

mám dotaz.  Jsou normy na ochranu spotřebitele imperativními normami? Mohla by aplikace 

takových cizích norem naplnit rozpor s českým veřejným pořádkem? Může autor uvést nějaký 

příklad?  Uvědomuji si, že to není lehká otázka a judikatura různých států ji řeší různě. Pátá 

kapitola se věnuje normám mezinárodního práva soukromého. Šestá kapitola se podrobněji 

věnuje kolizní úpravě smluvních závazků. Pozitivně hodnotím, že autor podrobně uvedl 

rozhodnutí SD EU ve věci Pammer a Alpenhof, zajímalo by mne, jak autor hodnotí závěry, 

k nimž SD EU dospěl (ke s. 61)? Sedmá kapitola dost stručně uvádí kolizní úpravu 

mimosmluvních závazků. Ke s. 70: zajímá mne, které kritérium – zda lex loci damni nebo lex 

loci delicti autor hodnotí jako vhodnější a zda bylo v pořádku, že nařízení Řím II v podstatě 

kritérium místa deliktu opustilo. Zcela postrádám jakýkoli názor autora (ke s. 70 a 

předchozímu výkladu). Následuje stručné uvedení Vídeňské úmluvy o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží (osmá kapitola). I v této partii bych uvítala stanovisko autora – na s. 

74 uvádí bez dalšího, že aplikace CISG je při on-line plnění komplikovaná, to by mohl 

konkretizovat při ústní obhajobě. Dále autor zmiňuje další prameny práva (devátá kapitola) a 

řešení sporů z přeshraničního e-obchodu (desátá kapitola), kam by asi mělo spadat i rozhodčí 

řízení. Práce ústí v Závěr, v němž autor shrnuje poznatky, k nimž v rigorózní práci dospěl.

Rigorózní práci hodnotím přes uvedené kritické připomínky pozitivně, autor zpracoval

vytčené téma na slušné úrovni (s drobnými nepřesnostmi, např. na s. 44 nejsou dostatečně 

odlišeny pojmy kogentní vs. imperativní). Je škoda, že autor nešel do větších podrobností a 

nezamýšlel se nad úpravou, kterou si zvolil jako téma své práce, v kritičtějším stylu, to může 

napravit u ústní obhajoby, kde by měl zodpovědět nastíněné otázky. 

Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a úspěšném 

vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Dušanovi Mičicovi přiznán akademický titul JUDr.

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

V Praze dne 1.6.2011
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