Posudek školitelky
na disertační práci Mgr. Daniely Davidovové
„E-business a mezinárodní právo soukromé“
E-business je často používané slovo, které zdomácnělo i v českém jazyce. Často se
uvádí, že v právní regulaci je potřebné zvlášť přihlížet ke specifikům této oblasti, o čemž
osobně nejsem zcela přesvědčena, ale je to celosvětový trend a je třeba přiznat, že určitá
specifika jsou pro tuto regulaci asi opravdu vhodná, i když kreativní a vzdělaný soudce,
rozhodce či jiný právník by se bez nich obešel. Disertační práce má za cíl podat přehled o
právních předpisech mezinárodního práva soukromého použitelných při provozování ebusinessu českým podnikatelem. Práce je podnětná, poukazuje na řadu aspektů regulace
internetu, které dosud nebyly takto zpracovány. Autorka si vytýčila čtyři hypotézy: stávající
hraniční určovatele lze aplikovat v e-businessu; stávající pravidla MPS 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 je třeba
zohlednit podstatu e-businessu; smluvní podmínky vybraných podnikatelů provozujících ebusiness jsou v souladu s pravidly MPS; existují řešení, která by mohla stávající situaci
v oblasti aplikace pravidel MPS v prostředí e-businessu zlepšit. Práce se zaměřila na to, zda se
tyto hypotézy potvrdí, či nikoli.
Práce je rozdělena do šesti kapitol, v nichž převažují praktické úvahy, autorka využívá
analýzu i syntézu, pracuje se zahraniční i českou literaturou a řadou judikátů, které jsou velmi
cenné. Po Úvodu, který osvětluje záměr práce, se autorka zaměřuje na internet a jeho
podstatu, dále na specifika mezinárodního práva soukromého, zejména jednotlivé hraniční
určovatele, na aplikaci na jednotlivé smluvní typy, na smluvní podmínky konkrétních
podnikatelů, jako jsou Slevovat, Microsoft, Avast, aj., jakož i na specifika mimosmluvních
závazků, zejména v oblasti průmyslových práv. Práci uzavírají úvahy de lege ferenda.
Jednotlivé hypotézy jsou zevrubně zkoumány: první byla potvrzena, druhá a třetí hypotéza se
potvrdily pouze částečně, zatímco poslední hypotéza byla potvrzena.
Práce je logická, přehledná, je orientována dost prakticky, což vůbec není na škodu,
naopak, je to práce, která je tímto dost ojedinělá, je zřejmé, že autorka se v tématu výborně
orientuje. V práci jsou drobnější gramatické prohřešky, které lze tolerovat; pokud však práce
bude publikována, bylo by vhodné ji ještě zrevidovat po formální stránce.
Práci pokládám za plně způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě
mohl být doktorandce Mgr. Daniele Davidovové udělen titul PhD.
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