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1. Aktuálnost tématu:

Diplomant  si  vybral  téma  „Elektronické  obchodování  s mezinárodním prvkem: 

Jurisdikce státu a koncept směřování obchodní společnosti na internetu“. Ve své práci 

analyzuje  určování  pravomoci  soudů  v oblasti  elektronického  obchodování  v pojetí 

rozhodovací praxe Soudního dvora EU a soudů ve Spojených státech amerických (na úrovni 

federální i členských států Unie). Jedná se o téma nepochybně stále aktuální, protože pravidla 

pro stanovení pravomoci soudů ve výše uvedené oblasti se doposud nepodařilo uspokojivě 

vymezit ani v právní úpravě ani v judikatuře. 

2. Náročnost tématu:

Téma  diplomové  práce „Elektronické  obchodování  s mezinárodním  prvkem: 

Jurisdikce státu a koncept směřování  obchodní společnosti  na internetu“ považuji  za 

průměrně  náročné,  přestože  pro  jeho  zpracování  musel  diplomant  prostudovat  rozsáhlou 

judikaturu zahraničních (zejména amerických)  soudů. K teoretickým znalostem diplomanta 

nemám připomínky. Z hlediska  použitých  metod  si  diplomant  zvolil  právně-analytický, 

právně-komparativní a právně-popisný přístup. Diplomantova analýza se zaměřuje především 

na rozbor jednotlivých koncepcí pro určování jurisdikce soudů v oblasti smluv uzavíraných 

prostřednictvím počítačové sítě Internet z pohledu evropské a americké judikatury a literatury. 

Vstupní údaje, které si diplomant obstaral, zpracoval uspokojivým způsobem a ve své 

práci  vycházel  z tuzemské  i  cizí  odborné literatury.  Prostudovaná judikatura  je  ve vztahu 

k danému tématu dostatečně reprezentativní.   



3. Hodnocení práce:

Diplomant  se  ve  své  stručné  práci  nejdříve  zabývá  vymezením  pojmů:  státní 

suverenita,  jurisdikce státu a Internet.  Následně charakterizuje elektronické obchodování a 

právní úpravu mezinárodní  soudní pravomoci.  Jádro práce tvoří  komparativní  pojednání o 

konceptu směřování v evropské a americké právní úpravě a judikatuře.

Předložená diplomová práce je logicky strukturována. Po stručném úvodu následují 

čtyři kapitoly (1. Národní suverenita, právo a jurisdikce státu v kyberprostoru, 2. Elektronické 

obchodování na internetu a právní úprava mezinárodní soudní pravomoci v EU, 3. Koncept 

směřování obchodní aktivity v USA a 4. Koncept směřování obchodní činnosti v EU). Práce 

je  zakončena  dvoustránkovým  závěrem.  Pozitivně  hodnotím,  že  v celé  práci  diplomant 

zaujímá vlastní dílčí názory ke zkoumané problematice.

K práci  s použitou  literaturou  včetně  odkazů  v poznámkách  pod  čarou  mám 

následující připomínku. Diplomant v poznámkách uvádí nadbytečně cizí slova, ačkoliv v řadě 

případů pro ně existují české ekvivalenty (např. na s. 6 v pozn. č. 13 – „case“, na s. 30 v pozn. 

134 – „unreported“, nebo na s. 34 v pozn. č. 156 „Grand Chamber“).

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Jazyková 

a stylistická úprava přeložené diplomové práce je uspokojivá. Diplomant projevil dostatečné 

teoretické  znalosti  získané  studiem tuzemské  i  zahraniční  odborné  literatury  a  schopnost 

analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Na s.  26  v odst.  1  měla  být  blíže  specifikována  kritika  rozhodnutí  ve  věci  Inset  

systems, která se nachází v publikaci M. Redishe. 

Na s. 27 v odst. 2 není jasné, zda existuje přímá souvislost mezi rozhodnutím soudu 

prvního stupně ve věci CompuServe Inc. v Patterson a rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci 

Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, nebo zda si obě kauzy účelově spojil diplomant 

na podporu své argumentace.  

Na s. 28 v pozn. č. 126, 128 a 128 mělo být uvedeno, že se jedná o rozhodnutí soudů 

prvního stupně, která nemají takovou váhu jako rozhodnutí federálních soudů vyššího stupně. 
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Obdobně měl  v odkazech na  rozhodnutí  amerických  soudů postupovat  i  v dalších  částech 

práce.

Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měl  diplomant  vyjádřit  k výhradám 

uvedeným výše. Dále by měl na základě komparativní právní analýzy evropské a americké 

judikatury  vymezit  jednotný koncept  směřování  obchodní  činnosti,  který  by se  mohl  stát 

základem mezinárodně-smluvní úpravy jurisdikce soudů v oblasti elektronického obchodu.  

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 16. července 2012                                                            

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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