Oponentský posudek
na disertační práci Mgr. Daniely Davidovové, zpracovanou na téma
„E-business a mezinárodní právo soukromé“
Doktorandka si za předmět své disertační práce zvolila problematiku, která je velmi aktuální. Elektronické podnikání je totiž forma, která k realizaci obchodních transakcí používá moderní elektronické komunikační prostředky, zejména internet. E-business však není
pouze e-commerce (elektronické obchodování), patří sem i mnoho dalších aktivit, jejichž
cílem je podpora a zvýšení efektivity podnikových procesů, např. nejrůznější systémy pro
správu dat, intranet atd.
Disertační práce je logicky členěna na (i) internet a e-business, (ii) e-business a mezinárodní právo soukromé v České republice, (iii) aplikaci pravidel mezinárodního práva soukromého na vybrané smluvní typy, (iv) smluvní podmínky konkrétních podnikatelů provozujících e-business, (v) specifická ustanovení týkající se mimosmluvních právních poměrů a (vi) de lege ferenda.
Doktorandka ve své práci konstatuje, že stávající hraniční určovatele lze aplikovat
i v prostředí e-businessu (i když u některých to může být spojeno s jistou mírou právní
nejistoty), že stávající pravidla mezinárodního práva soukromého se v plném rozsahu
použijí na vybrané smluvní typy a mimosmluvní závazkové poměry, aniž by bylo potřeba
jakkoli zohlednit podstatu e-businessu, a že existují řešení, která by mohla stávající situaci v oblasti aplikace pravidel MPS v prostředí e-businessu zlepšit. Dále ve své práci shledává, že částečně platí soulad smluvních podmínek podnikatelů provozujících e-business
s pravidly MPS. S těmito závěry lze souhlasit.
Po obsahové stránce se jedná o zdařilou práci z oblasti mezinárodního práva soukromého
psanou solidní právnickou češtinou. Práci vidím jako přínosnou zejména proto, že doktorandka provedla seriózní analýzu právní úpravy dané oblasti a pracuje s návrhy de lege
ferenda. V práci mně trochu chybí širší pojetí oblasti spotřebitelských smluv, protože
v současné době tato problematika převažuje. Protože je ještě v současné době nemnoho
české odborné literatury, která se zabývá uvedeným tématem, je na škodu, že doktorandka nevyužila více cizojazyčné literatury a převážnou část bibliografie tvoří internetové zdroje. Četnost příslušné judikatury považuji za přiměřenou. Lze konstatovat, že práce
je originální.
Co se týká formální stránky disertační práce, doktorandka uvádí (str. 11), že „koncem
roku 2011 používalo internet až 12,3 miliardy lidí“. V tomto roce činila světová populace
však pouze asi 7 mld. lidí. Zkratky TPC/IP (str. 17), DNS (str. 19) nejsou uvedeny
v seznamu zkratek. Doktorandka uvádí již zastaralou literaturu - kniha doc. Ondřeje Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní je již ve 4. vydání (v tisku je již vydání 5.).
V textu by se mělo uvádět vedle nařízení Brusel I i nařízení Brusel I bis, které je již
v platnosti a částečně i v účinnosti. V práci není správně provedeno odsazení odstavců.
Názvy norem (zákon, nařízení, směrnice atd.) doktorandka měla uvádět s malým počátečním písmenem.
Přes uvedené drobné připomínky je možno uvést, že hodnota předložené disertační práce
je na velmi slušné úrovni. Je z ní patrno, že byla zpracována na základě seriózního
zkoumání zvolené problematiky, studia tuzemských, evropských a mezinárodních právních norem a dostupné literatury. Bez pochyb doktorandka projevila hluboké znalosti
zvolené problematiky. Celkově lze říci, že disertační práce je kvalitním zpracováním daného tématu a bylo by škoda ji celou nepublikovat (samozřejmě po precisním dopracování formální stránky).
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Závěrem si dovoluji konstatovat, že doktorandka svou prací navzdory výše uvedeným
výhradám prokázala způsobilost teoreticky pracovat a že ovládá metody vědecké práce.
Výsledek její činnosti splňuje podle mého názoru požadavky kladené na disertační práce,
a proto práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních
prací a dále navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl doktorandce udělen akademický titul
Ph.D.

V Praze dne 18. 8. 2014

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM
oponent
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