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na disertační práci JUDr. Barbory Krajcové

„Mezinárodní internetové právo a
příslušnost soudu v internetových sporech“

Autorka si vytýčila nelehký úkol: zaměřit se na internetové obchodování ve vztazích 
s mezinárodním prvkem z dosud ne zcela prozkoumaných hledisek se zvláštním zaměřením 
na určení soudní příslušnosti. Z celého textu je zřejmé, že autorka je do této dost obtížné 
tématiky hluboce zasvěcena, důvěrně zná související praxi a na tu se také především orientuje.  
Téma disertační práce je věnováno jak vymezení základních teoretických pojmů a východisek 
(první část), tak problémům zcela praktickým (druhá část). Autorka si stanovila dvě hypotézy: 
základem úpravy určení soudní příslušnosti je v případě sporů týkajících se elektronického
obchodování možnost volby práva stranami sporu; a v případě, že k volbě práva nedojde, je 
soudní příslušnost primárně určena na základě bydliště žalovaného. Tyto dvě hypotézy ve své 
práci ověřuje. Práce je originální, autorka vychází z bohaté zahraniční literatury i z dalších 
zdrojů a přináší zcela aktuální poznatky. 

Práce je rozdělena do šesti základních kapitol, jimž předchází Úvod a po nichž 
následuje Závěr. Po Úvodu, který osvětluje záměr práce, autorka vymezuje pojem internet a 
základní pojmy, jako je elektronický obchod, mezinárodní prvek a soudní příslušnost. Třetí 
kapitola uvádí klíčové hmotněprávní normy reflektující elektronický obchod. V mezinárodní 
rovině autorka zdůrazňuje význam často opomíjené Úmluvy UNCITRAL, dále pak 
Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a možnosti jejího použití na 
elektronické obchody. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na klíčové procesněprávní normy, zejména 
na Haagskou úmluvu o volbě soudu, evropské nařízení Brusel I a zčásti i na české vnitrostátní 
mezinárodní právo soukromé. V rámci praktické části se pátá kapitola již přímo zabývá 
aplikací nařízení Brusel I, a to určováním soudní příslušnosti ve specifických případech, 
včetně judikatury. Tato část je zcela originální a unikátní a je nepochybně těžištěm práce. 
Šestá kapitola se zaměřuje na spotřebitelské smlouvy a je další centrální částí práce. V Závěru 
se autorka snaží syntetizovat své poznatky: zatímco první hypotéza je potvrzena, vzhledem 
k tomu, že zatím neexistuje jasné řešení situací, kdy k určení soudní příslušnosti nedojde, u 
druhé hypotézy lze konstatovat, že ji výsledky, k nimž autorka dospěla, nepotvrzují. 

Práce je napsána výstižně, kultivovaně a srozumitelně, je nepochybně přínosem pro 
českou literaturu.

Práci pokládám za plně způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě 
mohl být doktorandce JUDr. Barboře Krajcové udělen titul PhD. 

V Praze dne 14. 5. 2013                                 
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