Posudek vedoucího diplomové práce – Elektronické obchodování s mezinárodním
prvkem: Jurisdikce státu a koncept směřování obchodní činnosti na internetu
Tématem předložené diplomové práce je Elektronické obchodování s mezinárodním prvkem:
Jurisdikce státu a koncept směřování obchodní činnosti na internetu.
Kolega Lukáš Vondřich se ve své práci, která má rozsah 43 stran a odevzdána byla dne
20.6.2012, zabývá otázkami, které souvisí s obchodováním v prostředí internetu, přičemž se
zaměřuje na tzv. koncept směřování obchodní činnosti.
Vzhledem k tomu, že 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 se autor zabývá obecně otázkou jurisdikce států a zaměřuje se na otázku
jurisdikce v prostředí internetu a definuje pojem e-commerce (str. 19 diplomové práce). Dále
se autor v této části věnuje obecným otázkám elektronického obchodování. Také se v této
části věnuje otázce mezinárodní soudní pravomoci v právu EU, kdy zmiňuje především
nařízení Brusel I (str. 21 a násl. diplomové práce).
Ve druhé části práce se autor zabývá konceptem směřování obchodních aktivit v USA.
Zmiňuje zde důležitá soudní rozhodnutí (např. Inset Systems – str. 25 diplomové práce či
důležité rozhodnutí ve věci Yahoo! – str. 30 diplomové práce). Na závěr této části autor
správně uvádí, že soudy USA adaptují stále více koncept směřování na základě doktríny
účinku (str. 33 diplomové práce).
Ve třetí části své diplomové práce se autor zabývá konceptem směřování obchodních aktivit
v rámci EU. Zabývá se především čl. 15 nařízení Brusel I (str. 34 a násl. diplomové práce).
Správně zde zmiňuje důležité soudní rozhodnutí SD EU ve věci Alpenhof (str. 40 diplomové
práce)
Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti internetu a
počítačových technologií, tak i na poli mezinárodního práva soukromého.
Autorovi se dle mého názoru podařilo velice dobře postihnout zásadní body rozebírané
problematiky, především pak představil koncept směřování obchodních aktivit v právu USA a
v právu EU.
Dále lze ocenit, že se autor zabýval aplikací závěrů z důležitých soudních rozhodnutí na
rozebíranou oblast.

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad. Taktéž výběr
literatury považuji za dostatečný, a to české i zahraniční.
V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k významu výhrady
veřejného pořádku v oblasti e-obchodu a uvést příklad, kdy by bylo možné tuto výhradu
uplatnit.
Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň
výborně.
V Praze dne 23.7.2012
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