Posudek
disertační práce Eleny K u r i l o v é
nazvané Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého
I. Volba tématu
Výběr zvoleného téma považuji za velice vhodný pro zpracování disertační práce,
neboť m.j. rozbor textu Vídeňské úmluvy pro možnost její aplikace v oblasti
elektronického obchodu společně s rozborem další Úmluvy OSN je víc jak aktuální.
Tato aktuálnost vyplývá zejména ze současného kladení důrazu na elektronické
komunikační prostředky a z toho důvodu jsou předmětem zájmu mnohých, zejména
různých mezinárodních organizací, ale i zahraničních odborníků, právě uvedené
dokumenty.
II. Cíl práce
Autorka si vytkla za svůj cíl práce (někdy nazvané i jako výzkum - str. 75)
prozkoumat, jak se aplikuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na
oblast elektronického obchodu a současně porovnat tuto úmluvu s Úmluvou o
uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace vzhledem k odstraňování
právních překážek elektronickému obchodu. Tato druhá úmluva by měla být
nástrojem, který případné překážky může překonat. Vytčený cíl, který se jí podařilo
beze zbytku splnit, současně naplnil i předpoklady pro řízení k udělení vědecké
hodnosti.
III. Obsah práce
Práci disertantka rozčlenila do sedmi částí včetně úvodu a závěru, které pak vnitřně
člení do kapitol a ty pak ještě do dalších bodů.
V první kapitole, kterou tvoří obsáhlejší úvod, pak postupuje od obecného ke
zvláštnímu. Ve druhé části v první kapitole se zabývá nejprve elektronickým
obchodem a jeho úpravou. Věnuje pozornost samotnému pojmu a jeho
charakteristice. (Toto pojednání lze zajisté vztáhnout i na úpravu tuzemskou). Druhá
kapitola se pak zabývá mezinárodně právní úpravou. Třetí část je zaměřena na
obecnou charakteristiku Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluvy OSN o
uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace. Čtvrtá část se zabývá
působností Vídeňské úmluvy s možností aplikace na elektronický obchod, rozebírá
mezinárodní charakter smlouvy a věcnou působnost. V páté části rozebírá formu, a
to jak Vídeňské úmluvy, tak i Úmluvy o uzavírání smluv prostředky elektronické
komunikace. Šestá část obšírně pojednává o uzavírání smlouvy. Sedmá závěrečná
část pak shrnuje poznatky, které autorka při psaní práce získala.
Tímto členěním, kdy jednotlivé části i kapitoly logicky na sebe navazují, pokryla
autorka zvolené téma v plném rozsahu. Postihla vše, co se k tématu vztahuje, v
některých případech šla i nad jeho rámec. Mohu proto členění práce pozitivně
hodnotit a konstatovat , že je zcela vyhovující.

Pokud jde o práci s mezinárodními smlouvami, odbornou literaturou včetně
zahraniční a dalšími zdroji - v práci jich uvádí více jak sto - odkazů pod čarou je pak
bez mála pět stovek, konstatuji, že práce s nimi odpovídá citačním standardům a že
s uvedenými zdroji autorka umí pracovat. Tuto činnost nelze než rovněž pozitivně
hodnotit.
V. Připomínky k obsahové stránce
Připomínek, resp. doplnění, mám vskutku jen poskrovnu a ty nikterak nesnižují velmi
dobrou obsahovou stránku celé práce.
Např. na str. 10 - se uvádí, že vztahy obchodní povahy zahrnují právní jednání. Takto
nelze na vztahy pohlížet, neboť právním jednáním tyto vztahy vznikají (mění se nebo
zanikají) a právě tato jednání mohou být různá. Ke str. 15 – kde se hovoří o
uváděných vlastnostech (která by to mohla být?) snad vhodnější vyjádření, že jde o
charakteristické znaky. Ke str. 17 - ztotožňuje se autorka s názorem na široké pojetí
elektronického obchodu, zejm. s ohledem na bod č. 3. Ke str. 38 - uzavírají smlouvy
podniky nebo jiná uskupení, konkrétně která? Ke str. 48 z textu nevplynulo, zda je
autorka zajedno s názorem Coetzeeho či je jiného názoru. Ke str. 83 - v případě, že
by došlo k vyloučení povinnosti prodávajícího převést vlastnické právo ke zboží,
jednalo by se vůbec o kupní smlouvu? Ke str. 102 - pod pozn. 375 je uveden určitý
názor, chybí zde stanovisko disertantky, zda s ním souhlasí či je jiného názoru.
Konstatování Šelepiny na téže straně považuji za nepřesný, což ale nelze vytknout
disertantce. Podobně pak i Kučery na str. 114 - resp. chybí vysvětlení, o jaké
vlastnosti by se mělo jednat, aby šlo ještě o nabídku.
Oproti uvedeným, nikoli zásadním připomínkám, však s řadou názorů uvedených
v práci lze vyslovit souhlas, např. s tím na str. 37, který doplním dalším
konstatováním, že tak může docházet k dalšímu rozvoji celosvětového obchodu či na
str. 107 i j.
Na závěr kladu disertantce otázku, zda se zamyslela nad názvy uváděných
dokumentů OSN, které používají vedle sebe pojmy úmluva a smlouva. Považuje-li
jejich označení za zdařilé, nechť vysvětlí proč.
V. Formální stránka práce
S uspokojením mohu tuto stránku práce hodnotit jako výbornou. V práci jsem
nenašla, s výjimkou tří chybiček, které není třeba zmiňovat, žádný nedostatek, na
který by bylo třeba autorku upozornit. A toto konstatování nebývá častým jevem,
neboť úroveň a znalost českého jazyka i vysokoškolsky vzdělaných osob není
bohužel na příliš vysoké úrovni.

VI. Závěrečné hodnocení

Posuzovanou disertační práci hodnotím po stránce obsahové, ale i formální za práci
zdařilou. Pozitivně hodnotím prostudování velkého počtu odborné literatury, a to jak
tuzemské, tak i zahraniční, v neposlední řadě i značný počet mezinárodních
dokumentů. V problematice se disertantka pohybuje s velkým přehledem, sama
dospívá k řadě názorů, se kterými lze vyslovit souhlas, či se k názorům jiných
odborníků hlásí. Připomínky uvedené v posudku nepovažuji vůbec za závažné,
zpracovaného tématu se dotýkají jen okrajově, mají jen dílčí povahu a nijak hodnotu
práce nesnižují.
Vzhledem k tomu, že obsah práce, jakož i formální zpracování považuji za zdařilé, je
možno celkově konstatovat, že práce přináší odpovědi na některé problémy. Práce je
napsána kultivovaně a s přehledem o zvoleném tématu.
Autorka prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce, je schopna
samostatné tvůrčí činnosti.
Posuzovaná práce splňuje požadavky na disertační práce kladené a proto ji
doporučuji k ústní obhajobě.
Po úspěšném obhájení pak doporučuji, aby autorce byl příslušnou komisi udělen titul
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