Posudek školitelky
na disertační práci Bc. et Mgr. Lukáše Vondřicha
„Mezinárodně-právní aspekty deliktní odpovědnosti na internetu“
Disertační práce je zaměřena na mezinárodněprávní problematiku internetu, těžištěm
zájmu autora je deliktní odpovědnost a obecněji otázka přeshraničních internetových deliktů.
Téma souvisí s tzv. internetovým životním stylem a průvodními internetovými jevy, včetně
vytváření virtuálních identit. Jak známo, identifikace a lokalizace škůdce je v této sféře
obecně velmi obtížná. Cílem disertace, jak autor uvádí, je identifikovat problematické
momenty výkladu a aplikace norem mezinárodního práva soukromého v kontextu
přeshraničních soukromoprávních deliktů na internetu a nalézt jejich vhodná řešení. Téma
jsem velice přivítala, kromě obecných otázek souvisejících s regulací internetu se autor
zaměřil zvlášť na poměry s mezinárodním prvkem, a to ve srovnávacím pohledu práva
českého, resp. evropského unijního práva a práva USA.
Disertace je rozdělena do šesti kapitol, jimž předchází Úvod a po nichž následuje
Závěr. V Úvodu, který osvětluje záměr práce, autor mj. zdůrazňuje, že je vhodné porovnat
některá východiska evropského mezinárodního práva soukromého s odlišnými přístupy
americké úpravy. Účelem je najít vhodné řešení některých negativních důsledků, které
způsobuje rigidita příslušných kolizních ustanovení a extenzívní výklad Soudního Dvora EU.
První kapitola obecně charakterizuje internet a základní pojmy, druhá kapitola se věnuje
regulaci, cenzuře, správě a monopolizaci internetu. Třetí kapitola již přímo míří na deliktní
odpovědnost, s poukazem na specifika zprostředkovatelů jednotlivých technologických
služeb. Čtvrtá kapitola uvádí do kontextu mezinárodní právo soukromé. Pátá kapitola se
zabývá otázkami mezinárodní soudní příslušnosti, na ni navazuje šestá kapitola posuzující
rozhodné právo přeshraničních deliktů na internetu. Práce vyúsťuje v Závěr, v němž autor
poukazuje na některé významné judikáty SDEU, které mají podle jeho názoru určité negativní
dopady. Za jedno z možných řešení považuje autor využití konceptu směřování aktivity,
známého z praxe USA, ale i z evropského spotřebitelského práva.
Práce je napsána srozumitelným jazykem, téma je obtížné, autor využívá literaturu
českou i zahraniční, práce uvádí řadu cenných judikátů. Doporučuji autorovi, než bude práci
publikovat, aby text ještě pečlivě prošel a zrevidoval.
Práci pokládám za způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě
mohl být doktorandovi Mgr. Lukášovi Vondřichovi udělen titul PhD.
V Praze dne 8. 9. 2016

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

