
 1 

     POSUDEK 

na disertační práci Mgr. Daniely Davidové  předložené na Univerzitě Karlově, Právnické   

                      fakultě na téma „E-business“ a mezinárodní právo soukromé 

 Disertační práce je zaměřena na nesporně stále  významnější a aktuální problematiku 

obchodování prostřednictvím internetu. Disertační práce je v rozsahu 226  stran a dále 

obsahuje tři přílohy. Cílem  disertační práce je podle autorky poskytnout obecný přehled o 

aplikovatelných právních předpisech v oblasti mezinárodního práva soukromého při 

provozování e-businessu českým podnikatelem (str. 13). Na druhé straně, jak konstatuje  

autorka nebylo možné se věnovat zcela vyčerpávajícím způsobem veškerým dílčím otázkám 

souvisejícím s provozováním e-businessu s mezinárodním prvkem. Z tohoto důvodu byly 

z práce vyloučeny otázky týkající se rozhodčího řízení a specifické smluvní typy, např. 

smlouvy z finanční oblasti nebo mezinárodní přepravy (str. 14). 

Účelem práce je podle uchazečky  vymezení nebo potvrzení několika hypotéz (str. 14). 

První je, že stávající hraniční určovatele lze aplikovat v prostředí  e-businessu (kapitola 2). 

Další, že stávající pravidla mezinárodního práva soukromého se v plném rozsahu použijí na 

vybrané smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o technické podpoře, licenční smlouva) a na 

vybrané mimosmluvní závazkové poměry (nekalá soutěž, porušení osobnostních práv, 

porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví) aniž by bylo potřeba jakkoli zohlednit 

podstatu e-businessu (kapitola 3 a 5). Další hypotézou je, že smluvní podmínky vybraných 

podnikatelů provozujících e-business jsou v souladu s pravidly mezinárodního práva 

soukromého (kapitola  4). Poslední hypotézou je, že existují řešení, která by mohla stávající 

situaci v oblasti aplikace pravidel mezinárodního práva soukromého v prostředí e-businessu 

zlepšit (kapitola 6).   Pokud jde o metody použité v práci podle autorky používá jak 

normativní, tak deskriptivní přístup a pracuje zejména s metodou abstrakce/konkretizace a  

analýzy/syntézy.  

Vzhledem  k takto vymezeným cílům je disertační práce členěna  na  úvod, šest kapitol 

a závěr.  V první kapitole mimo jiné uchazečka rozlišuje mezi pojmy elektronický obchod (e-

commerce) a e-business. Zdůrazňuje, že se nejedná o synonyma, naopak tyto pojmy nemají 

stejný obsah. E-commerce chápe  pouze ve vztahu ke smluvním vztahům, kdežto e-business 

je chápán v celém rozsahu podnikání na internetu a zasahuje tak nejenom do smluvních, ale i 

do mimosmluvních poměrů (str. 21). Určitou výtku mám k tomu, že v této kapitole je použita 

zkratka ICANN (str. 19), aniž by uchazečka vysvětlila o co se jedná. Dále v práci je pouze 

uvedeno, že se jedná o neziskovou organizaci. Otázku vyvolává konstatování doktorandky o 

tom, že celosvětová akceptace technologických standardů internetu vedly k vytvoření 
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mezinárodního obyčeje (str. 24). Znamená to, že vzhledem k tomu, že se jedná o podkapitolu 

zaměřenou na mezinárodní právo veřejné a internet governance, že se ustálila v této oblasti 

praxe států, která vede ke vzniku mezinárodního obyčeje? 

Druhá kapitola je zaměřena na otázky e-businessu a mezinárodní právo soukromé  

v České republice. Uchazečka konstatuje, že praxe se přiklonila k tomu, že právní poměry 

vzniklé při provozování e-businessu se řídí pravidly, které se uplatňují i v případě podnikání 

v reálném světě. V této části  autorka mimo jiné rozebírá základními pojmy  mezinárodního 

práva soukromého. Na str. 34 se zmiňuje o předmětu právního poměru, otázkou je zda tím má 

na mysli předmět v přímém či nepřímém slova smyslu?  V dané kapitole se zabývá i vztahem 

práva EU k mezinárodním smlouvám v dané oblasti. Na str. 38 je obsaženo několik hypotéz o 

vztahu „evropského práva“ k mezinárodním smlouvám. Není zde však řešena otázka, kdy 

daný právní vztah je upraven jak právem EU, tak i mezinárodní smlouvou. Je otázka, zda 

bude mít přednost mezinárodní smlouva. Na str. 37 to uchazečka konstatuje, dále však uvádí, 

že, ne vždy judikatura  SDEU připouští. Při ústní obhajobě by mohla doktorandka vysvětlit 

toto své konstatování i na konkrétních případech. Místy je v této kapitole použita nejednotná 

právní terminologie, kdy uchazečka v souladu s novou právní úpravou v občanském zákoníku 

a ZMPS používá pojem právní poměr, dále např. na str. 38 používá termín právní vztah. Na 

str. 40 v souvislosti s kolizními normami se zmiňuje o určení jurisdikce. Nevysvětluje však co 

pod pojmem jurisdikce, který má různé významy rozumí. Na str. 40 je zmínka o přímých 

normách v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Jaké konkrétní normy měla doktorandka na 

mysli?  Významná v této kapitole je analýza různých hraničních určovatelů, které se ´vztahují 

nebo mohou vztahovat k e-businessu.  Přínosným je uvedení  i  nových speciálních hraničních  

určovatelů majících vztah k e-businessu (str. 51 a násl). Uchazečka v této části poukazuje i na 

problematiku mobilních konfliktů, tj. jaký hraniční určovatel má být použit. Autorka 

konstatuje, že vedle časové fixace, může působit problémy i fixace teritoriální. Jaké by bylo  

nejvhodnější řešení  těchto mobilních konfliktů v souvislosti s e-businessem? 

Třetí kapitola je zaměřena na aplikaci pravidel mezinárodního práva soukromého na 

vybrané smluvní typy. Uchazečka zde opětovně zdůrazňuje, že se práce věnuje pouze těm 

normám, které se aplikují na právní poměry českého podnikatele provozujícího e-business. 

Autorka v kapitole rozebírá otázku jaká pravidla mezinárodního práva soukromého budou 

aplikovány na právní poměry vzniklé při provozování e-businessu a to na základě rozdělení 

norem na normy evropské, mezinárodní a národní a na základě rozdělení norem na přímé a 

kolizní.  
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Uchazečka zde mimo jiné logicky konstatuje, že vzhledem ke specifickému uzavírání 

smluv při provozování e-businessu nabývá otázka formy ještě více na významu (str. 66). 

V této kapitole  autorka aplikuje  ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012  Sb.  na 

smlouvy  uzavírané elektronickými prostředky. Vyvstává zde otázka jak interpretovat 

ustanovení občanského zákoníku o tom, že písemná forma je zachována i při právním jednání 

učiněném elektronickými  nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení obsahu 

a určení jednající osoby (str. 68). Znamená to, že pro zachování písemné formy je nutný 

elektronický podpis, k čemuž lze dospět na základě tvrzení autorky?  Je naplněn požadavek 

písemné formy v případě výměny e-mailů podle Vídeňské úmluvy o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží ? (str. 76). Na str. 78 odkazuje na názor autorů tam uvedeným ve 

vztahu k Nařízení Brusel I, že e-mail, který umožňuje zachytit trvalý záznam dohody, 

v dnešní době zcela naplňuje požadavek „písemnosti“.  Dále se v této kapitole doktorandka 

zabývá otázkou hraničních určovatelů, které mohou být použity. Následně se autorka zaměřila 

na vybrané smluvní typy. Vede zde mimo jiné úvahy o kupní smlouvě, jejímž předmětem by 

mohlo být nehmotné plnění.  Konstatuje, že za kupní smlouvu bude považována pouze taková 

smlouva jejímž předmětem je dodání plnění v reálném světě. Poskytnutí „digitálního plnění“ 

nebude posouzeno jako kupní smlouva, ale zpravidla jako smlouva licenční (str. 100). 

Dále se zabývá otázkami příslušnosti soudů a rozhodného práva pokud jde o kupní 

smlouvu v rámci Evropské unie a zabývá se i přímou úpravou v rámci Vídeňské úmluvy OSN 

o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v souvislosti s e-businessem. Rozebírá i českou 

právní úpravu v ZMPS. Následně se autorka zaměřuje na licenční smlouvu a smlouvu o 

technické podpoře. V této souvislosti vyvstává otázka co lze chápat pod smlouvou o 

poskytování služeb např. v Nařízení Řím I (str. 108). Smlouvu o technické podpoře uchazečka 

spojuje s bezproblémovým fungováním počítačového programu. Rovněž v tomto případě 

postupuje  tak jak si vytkla, tj. nejprve rozebírá právní úpravu v rámci EU, dále se zaměřuje 

na mezinárodní právo a nakonec se věnuje národní úpravě v České republice. A to z hlediska 

příslušnosti soudů a dále z hlediska rozhodného práva. Čtvrtá kapitola je věnována smluvním 

podmínkám konkrétních podnikatelů provozujících e-business. Věnuje se zde např. otázkám 

Slevomatu.cz, AVASTu, který poskytuje antivirovou ochranu. Microsoft. Autorka zde 

rozebírá i otázku soudů, které by byly příslušné rozhodnout případné spory a otázkou 

rozhodného práva. Uchazečka zde kriticky rozebírá smluvní podmínky vybraných 

společností, výběr rozhodného práva a soudů, které budou spory řešit. V závěru kapitoly 

dospívá autorka k závěru, že podnikatelé provozující e-business nevyužívají vůbec nebo 

částečně zmatečně pravidla MPS ve svých smluvních podmínkách. Nejčastěji opomíjejí 
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speciální spotřebitelský režim (str. 139). Předposlední kapitola je věnována specifickým 

ustanovením, které se týkají mimosmluvních právních poměrů, tj. deliktům a kvazideliktům. 

Rovněž zde se ucháčky zaměřila na otázky příslušnosti soudů, rozhodného práva z hlediska 

práva EU, mezinárodního práva, národního práva. Pojem škoda chápe uchazečka ve své práci 

jako pojem zahrnující jak materiální škodu, tak i nemateriální škodu – újmu (str. 144). Zabývá 

se zde i zajímavou problematikou náhrady škody v oblasti osobnostních práv. Závěrem 

kapitoly  uchazečka konstatuje, že pravidla pro určení příslušnosti soudu a rozhodného práva 

u obecné náhrady škody jsou až na výjimky jsou aplikovatelná i na případy specifických 

mimosmluvních (str. 179. Poslední kapitola obsahuje autorčiny úvahy de lege ferenda. 

V závěru doktorandka hodnotí, zda se původně stanovené hypotézy potvrdily nebo nikoliv. 

Uchazečka konstatuje, že se první hypotéza potvrdila, druhá hypotéza se potvrdila částečně. 

Konstatuje zde, že u smluvních závazkových poměrů jsou v oblasti e-businessu plně 

aplikovatelné kolizní pravidla reálného světa, u mimosmluvních závazkových poměrů je 

situace složitější. Rovněž třetí hypotéza byla potvrzena pouze částečně v tom směru, že 

mnoho podnikatelů provozujících e-business ve svých smluvních podmínkách neupravuje 

rozhodné právo ani mezinárodní soudní příslušnost. Čtvrtá hypotéza o tom, že existují řešení, 

která by mohla stávající situaci v oblasti aplikace pravidel MPS v prostředí e-businessu zlepšit 

se potvrdila. 

Pokud jde o hodnocení, doktorandka ve své práci naplnila cíle disertační práce. 

V práci jsou také dostatečně přesvědčivě potvrzeny či částečně potvrzeny vymezené  

hypotézy.  Pokud jde o zhodnocení postupu řešení problémů, práce má logickou koncepci.  

Doktorandka také prokázala svou schopnost pracovat s vědeckým metodami, které v úvodu 

vymezila. Práce je napsána srozumitelným jazykem, čtivou formou. Jsou zde pouze drobné 

jazykové nesrovnalost, např. výraz „domoct“ na str. 13 nebo „různí lidi“ na str. 22.  Seznam 

použité literatury obsahuje řadu položek děl českých a zahraničních autorů včetně různých 

dokumentů. Práce obsahuje i rozbor rozsudků SDEU a českých soudů. O práci s literaturou 

svědčí i na 306 poznámek pod čarou. 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práce. Na základě výše 

uvedeného  dle čl. 66 odst. 8 Vnitřního předpisu, kterým se mění pravidla pro organizaci 

studia na PF UK: „Práci  doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací“. Zároveň doporučuji, aby při ústní obhajobě uchazečka reagovala na 

otázky a připomínky obsažené v posudku.  

V Praze dne  31. 7. 2014 

                                                                                doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
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