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ABSTRAKT 
 

Disertační práce analyzuje mezinárodní internetové právo v jeho užším pojetí 

tedy v pojetí elektronického obchodu, a to zejména z pohledu práva procesního. 

Autorka se zaměřuje na otázky soudní příslušnosti, jež považuje ve vztahu 

k elektronickému obchodu za specifické a do jisté míry i kontroverzní. Další 

procesněprávní problematiku jako je např. uznání a výkon rozhodnutí disertační práce 

neřeší, a to zejména z důvodu, že v této problematice autorka nespatřuje specifičnost 

ve vztahu k elektronickému obchodu. 

V teoretické části se první kapitola věnuje internetu jako médiu 

zprostředkovávajícímu elektronický obchod. Kapitola druhá vymezuje pro disertační 

práci klíčové pojmy mezi něž patří, mimo jiné, i elektronický obchod.  

Přestože se práce detailněji zabývá soudní příslušností, jsou v kapitole třetí 

rozebrány i hmotněprávní normy týkající se elektronického obchodu. Správným 

pochopením hmotněprávních norem (v kontextu této práce především unijního 

nástroje: směrnice o elektronickém obchodu a z pohledu mezinárodního: Úmluvy 

UNCITRAL o používání elektronických prostředků při uzavírání mezinárodních 

smluv), jejich principů a základních stavebních kamenů, lze snadněji a lépe 

zanalyzovat procesněprávní problematiku elektronického obchodování. Tudíž i těmto 

a dalším právním normám je v práci věnován prostor. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla výslovně řešící problematiku 

elektronického obchodu v procesněprávních normách doposud zakotvena nejsou,  je 

třeba na daný právní vztah aplikovat normy obecné, hlavním jádrem praktické části je 

analýza nařízení Brusel I. Nařízení Brusel I považuje autorka vzhledem k přímé 

aplikovatelnosti jak z pohledu národního tak i z ohledu evropského resp. unijního za 

klíčovou procesněprávním normu řešící určení soudní příslušnosti. 

Práce se snaží především potvrdit či vyvrátit hypotézy týkající se nalezení 

odpovědí na otázky určení soudní příslušnosti v případě sporů vzniklých v souvislosti 

s elektronickým obchodováním. Jádrem práce je kapitola pátá, kde jsou  detailní 

analýze podrobeny zejména články 2, 5 a 23 nařízení Brusel I.  
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Tato kapitola analyzuje v praxi dvě zásadní možné situace v případech řešení 

soudních příslušnosti týkající se sporů vzniklých z elektronického obchodování. 

Prvým případem je situace, kdy mezi stranami dojde k volbě soudu dohodou a druhá 

situace nastane v případě absence takové dohody.  

Autorka dochází k závěru, že situace prvá v praxi může způsobit obtíže 

zejména v případech uzavírání takových smluv se spotřebiteli, ovšem mnohem větší 

obtíže nastanou v případě druhém. Druhá část kapitoly páté se snaží nalézt odpovědi, 

jak správně určit soudní příslušnost a vyhovět požadavkům nařízení Brusel I a 

zároveň zajistit, aby zvolené kritérium soudní příslušnost určující bylo v praxi 

použitelné. 

Práce se též v šesté kapitole věnuje stále více aktuální problematice postavení 

spotřebitelů v případech elektronického obchodu, opět především, avšak nikoli pouze, 

z pohledu určení soudní příslušnosti. Detailnější analýze jsou opět podrobena 

ustanovení nařízení Brusel I, především články 15, 16 a 17.  

Samozřejmě bez povšimnutí nezůstává ani zákon o mezinárodním právu 

soukromém či občanský zákoník a z mezinárodních instrumentů pak např. Haagská 

úmluva o dohodách o volbě soudu.  

Lze shrnout, že snahou autorky a zároveň cílem práce je zejména potvrdit či 

vyvrátit stanovené hypotézy, zkoumat problematiku určení soudní příslušnosti 

v odlišných případech elektronického obchodování a právní normy zanalyzovat 

z praktického pohledu, vyjádřit se k perspektivám a vyslovit názor ohledně dalšího 

možného vývoje procesněprávních norem a elektronického obchodu. 

 


