
INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ S MEZINÁRODNÍM PRVKEM 

Nedávný technologický rozvoj s sebou přinesl nové formy elektronické komunikace a obchodní 

strategie na Internetu, mimo jiné i přímý elektronický obchod provozovaný prostřednictvím 

dynamicky generovaných webových stránek. V důsledku toho přitom byla zpochybněna dostatečnost 

tradičních právních norem, a to včetně pravidel určování státní jurisdikce. Právo se tak snaží na tyto 

změny reagovat jednak adopcí nových právních konceptů a principů, popřípadě adaptací těch 

původních. Jedním z nich je koncept směřování obchodní aktivity, který byl do práva EU zaveden v 

souvislosti s jurisdikční ochrannou spotřebitelů členských států v rámci nařízení Brusel. 

Cílem této práce je charakterizovat koncept směřování obchodní aktivity jakožto jedné z podmínek 

aplikace ustanovení jurisdikční ochrany spotřebitele dle čl. 15 Nařízení Brusel I, stejně tak jako 

definovat kritéria relevantní pro jeho naplnění, a to v kontextu sporů plynoucích ze smluvních 

závazkových vztahů vzniklých v důsledku podnikatelské činnosti obchodníka na Internetu. 

První část této práce se zabývá tradičními základy státní suverenity a jurisdikčních pravidel, přičemž 

druhá část identifikuje specifický charakter Internetu a World Wide Webu a reflektuje jeho důsledky 

ve vztahu k tradičním pravidlům určování státní jurisdikce normami mezinárodního práva 

soukromého.  

Po krátkém úvodu do širšího kontextu následuje třetí část, jež popisuje povahu a základní východiska 

principu směřování činnosti tak, jak jej přijaly soudy USA v souvislosti s principem minimálního 

kontaktu, a následně rozvinuly pro účely aplikace v rámci zvláštních právních vztahů vznikajících na 

Internetu. V poslední části práce je analyzován význam konceptu směřování obchodní činnosti v 

rámci čl. 15 nařízení Brusel I, včetně jeho autonomního výkladu SDEU v nedávném případu Hotel 

Alpenhof, kde za účelem aplikace konceptu v kontextu směřování aktivity prostřednictvím webových 

stránek bylo identifikováno několik relevantních faktorů jako stupeň interaktivity, jazyk či měna 

stránky, forma a rozsah uvedených kontaktních informací nebo skutečnosti svědčící o úmyslu 

provozovatele stránky územně ohraničit svou on-line obchodní činnost. 

V samém závěru práce jsou posuzovány některé možná zlepšení, zejména zahrnutí filtrovacích 

mechanismů webové stránky mezi faktory testu směřování činnosti. V neposlední řadě práce kriticky 

zvažuje dopad rozhodnutí SDEU, přičemž se zaměřuje na další možný vývoj konceptu směřování 

obchodní činnosti v blízké budoucnosti. 

 


