
Posudek vedoucího diplomové práce – Internetové obchodování s mezinárodním 

prvkem

Tématem předložené diplomové práce je Internetové obchodování s mezinárodním prvkem.

Kolega Tomáš Uram se ve své předložené diplomové práci, která má rozsah 54 stran a 

odevzdána byla dne 15.11. 2012, zabývá otázkami, které souvisí s obchodováním v prostředí 

internetu. 

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 zabývá obecnými právními aspekty internetového obchodování.  Zamýšlí se 

nad právní povahou internetu a představuje základní dělení internetových obchodních 

transakcí (str. 12). 

Ve druhé části své diplomové práce se autor zabývá některými hmotně právními normami, 

které jsou v oblasti internetu aplikovány. Zejména v této části akcentuje ochranu spotřebitele a 

to jak na vnitrostátní tak i komunitární úrovni (str. 22 a násl. diplomové práce). 

Třetí část autorovy  diplomové práce lze označit za klíčovou. Autor se zde nejprve věnuje 

pojmu mezinárodní prvek v oblasti internetového obchodování. Dále se věnuje normám 

vypracovaným na půdě UNCITRAL - Úmluvě OSN o uzavírání smluv prostředky 

elektronické komunikace a Vídeňské úmluvě o mezinárodní kupní smlouvě (str. 31 a násl). 

Dále se zabývá určením rozhodného práva na základě kolizních norem, kdy je zajímavé jeho 

pojednání o určení rozhodného práva při internetových aukcích dle nařízení Řím I ( str. 45). 

Autor v této části své diplomové práce pojednává i o procesních otázkách spojených 

s internetovým obchodováním.

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 v základní rovině postihnout zásadní body rozebírané 

problematiky, především pak představil aktuální právní normu - Úmluvu OSN o uzavírání 

smluv prostředky elektronické komunikace.  



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. Dále by  měl shrnout vzájemný  vztah obou úmluv UNCITRAL a to Vídeňské úmluvy 

a Úmluvy OSN o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace.  

Práci doporučuji k obhajobě a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně.
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