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ANOTACE 

 

Předložená práce se věnuje vybraným aspektům souvisejícím s e-businessem a fungováním 

mezinárodního práva soukromého. Jejím cílem je zjistit, zda jsou stávající pravidla 

mezinárodního práva soukromého použitelné i v případě právních poměrů vzniklých při 

provozování e-businessu.  

Práce se skládá ze šesti kapitol: Internet a e-business, E-business a mezinárodní právo 

soukromé v České republice, Aplikace pravidel mezinárodního práva soukromého na vybrané 

smluvní typy, Smluvní podmínky konkrétních podnikatelů provozujících e-business, 

Specifická ustanovení týkající se mimosmluvních právních poměrů, De lege ferenda.  

První a druhá kapitola poskytují základní úvod do problematiky, včetně objasnění 

terminologie a vysvětlení, jak funguje internet a e-business.  

Třetí a pátá kapitola se věnují teoretickým problémům vznikajícím při aplikaci pravidel 

mezinárodního práva soukromého na právní poměry vyplývající z e-businessu.  Nejzásadnější 

otázky, které jsou v této práci zkoumány, jsou následující: který soud a dle jakého práva je 

oprávněn rozhodnout o sporu v případě právního poměru vyplývajícího z e-businessu? 

Odpovědi na tyto otázky jsou poskytnuty z pohledu českého podnikatele provozujícího e-

business, který prodává zboží/poskytuje služby zákazníkům z celého světa. Obě kapitoly jsou 

doplněny nejnovějšími rozsudky Soudního dvoru EU.  

Ve čtvrté kapitole je zhodnocen soulad smluvních podmínek vybraných podnikatelů 

provozujících e-business s pravidly mezinárodního práva soukromého. Mezi vybrané 

podnikatele patří AVAST, Microsoft a Slevomat. 

V poslední kapitole, nazvané „De lege ferenda“, uvádím návrhy, které by mohly zlepšit 

stávající normy mezinárodního práva soukromého, a to využitím technologie územního 



určovatele, reformy systému doménových jmen, reformy internet governance a větší 

mezinárodní spolupráce v oblasti e-businessu. Každé z uvedených řešení by mohlo přispět 

k zlepšení stávající situace, pro kterou je charakteristická existence právních norem různých 

úrovní (národní, evropské a mezinárodní). Výsledkem je, že podnikatel provozující e-business 

nemůže předvídat výsledek ohledně určení jurisdikce a rozhodného práva.  

V práci bylo potvrzeno, že stávající normy mezinárodního práva soukromého lze aplikovat ve 

vztazích vzniklých při provozování e-businessu. Nicméně, změny v této oblasti (a to jak 

právní, tak technické) jsou však žádoucí.  

 


