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I. 

Vhodnost a náročnost tématu práce 

 

Uchazeč zvolil zajímavé a aktuální téma, které se dotýká nejmodernějších způsobů kontraktace a v druhé 

části se pak zabývá problematikou autonomních vozidel. Někteří právní vědci si kladou otázku, zdali má 

specifický technický způsob kontraktace založený na blockchaine vůbec nějaký vliv na právně teoretické 

pojetí kontraktace smluv. Zastávají názor, že jde pouze o technikálii, která však nemá žádný vliv na právně 

teoretické pojetí kontraktačního procesu. Jiní však zastávají názor, že blockchaine klade zásadní otázky 

stran právně teoretického pojetí kontraktace smluv, autonomie vůle, vzniku právního jednání (právního 

úkonu) apod. Mám proto za to, že uchazeč zvolit téma nové, neprobádané, velmi diskutabilní vyvolávající 

vášnivé diskuse v právní obci, i když mnohdy právní odborníci nedostatečně chápou technicistní otázku 

kontraktace založené na blockchaine, a proto i právně teoretický kontext jim může uniknout. Rovněž tak 

otázky týkající se např. odpovědnosti za škodu (újmu) vzniknuvší při provozu autonomního vozidla patří 

k nejnovějším palčivým otázkám vznikajícím v kontextu nových technologií. Téma práce lze proto 

hodnotit jako velmi aktuální s možností přinést nové zásadní právně teoretické názory a obohatit tak právní 

vědu o nové zásadní premisy.  
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II. 

Stanovení a splnění cílů práce, zhodnocení dosažených výsledků a vlastního přínosu uchazeče 

  

 

Uchazeč si v rámci úvodu své práce stanovuje několik výzkumných otázek a hypotéz, které se snaží 

v průběhu své práce potvrdit či vyvrátit.  

 

Na základe všetkého doteraz uvedeného sme si v úvode výskumu vymedzili základné výskumné 

otázky a určili čiastkové hypotézy nasledovne:  

Výskumná otázka 1: Je možné blockchain a jeho deriváty legálne subsumovať pod niektorý z 

existujúcich právnych inštitútov?  

Hypotéza č. 1: Blockchain je nový technologický rámec, ktorý de lege lata v slovenskom právnom 

poriadku nemá právne vymedzenie.  

Hypotéza č. 2: Kryptoaktíva sú sui generis majetkovou hodnotou a systém súkromného práva 

umožňuje ich použitie v právnom obehu.  

Výskumná otázka 2: Sú smartkontrakty samostatným právnym dôvodom vzniku záväzkového 

právneho vzťahu alebo ide o osobitný nástroj splnenia záväzku vzniknutého z iného právneho dôvodu?  

Hypotéza č. 3: Zásada zmluvnej slobody nebráni zmluvným stranám prejaviť vôľu vo forme 

počítačového kódu.  

Hypotéza č. 4: Smartkontrakt vyjadrený vo forme počítačového kódu môže, no i nemusí byť 

samostatným právnym dôvodom vzniku záväzkového právneho vzťahu.  

Výskumná otázka 3: Zakladá škoda spôsobená pri prevádzke autonómneho vozidla zodpovednosť 

prevádzkovateľa podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného 

prostriedku alebo zodpovednosť výrobcu podľa ustanovení za škodu spôsobenú vadným výrobkom?  

Hypotéza č. 4: Subjektom zodpovedným za škodu spôsobenú autonómnym vozidlom počas autonómnej 

prevádzky bude zodpovedať jeho prevádzkovateľ s možnosťou regresnej náhrady voči výrobcovi 

vozidla. 

Uchazeč se v průběhu práce snaží na výzkumné otázky odpovědět a na základě analýzy nabídnout 

odpověď, zdali jsou vytyčené hypotézy pravdivé či nikoli. V závěru práce shrnuje a syntetizuje své 

poznatky k dané materii a prezentuje své odůvodněné závěry.  

 

Po seznámení se s obsahem habilitační práce mám za to, že se uchazeči podařilo zdařile odpovědět na 

stanovené otázky a analytickou prací odpovědět na (ne)pravdivost vytyčených hypotéz.  
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Ráda bych zdůraznila, že práce reaguje na aktuální otázky současného světa elektronické kontraktace 

smluv (blockchaine atd.), avšak nezabývá se řešením jen právně teoretických otázek, které by mohly 

čtenáře „nudit“. Právě naopak s využitím technických poznatků daného způsobu kontrakce smluv 

habilitant kultivovaně reaguje a nabízí právní řešení podložená a založená na solidní právně teoretické 

práci v kontextu detailních znalostí technicistního rázu.   

 

 

III. 

Odborná úroveň práce, obsahové připomínky 

Habilitační práce je sepsána na 149 stranách včetně příloh. Práce je členěna do dvou částí. První část se 

věnuje problematice blockchaine, zatímco druhá se zabývá problematikou autonomních vozidel. První 

část práce se v první kapitole věnuje přímo blockchaine, zatímco druhá kapitola analyzuje právně 

teoretické otázky týkající se kryptoměn a třetí se zabývá právně teoretickými otázkami smart kontraktů. 

Práce je završena závěrem.   

Habilitant se nejdříve snaží laikovi v oblasti IT vysvětlit z hlediska technického problematiku blockchaine, 

aby pak následně analyzoval celou materii z pohledu právního. Byť by se mohlo zdát, že technicistní část 

je poněkud rozsáhlejší, mám za to, že jde o vhodný způsob přiblížení dané problematiky právním 

odborníkům, kterým zpravidla není technický způsob kontraktace způsobem blockchaine vůbec znám, a 

proto k němu přistupují laicky, a vzhledem k tomu, že neznají technickou otázku kontraktace, nemohou 

ani dostatečně precizně promyslet právně teoretické dopady.   

Rovněž tak je možné si položit otázku, zdali bylo vhodné do habilitační práce pojmout z hlediska 

technicistního dvě zcela odlišné entity – blockchaine a provoz autonomních vozidel, byť autor nazval svou 

práci Vybrané technologie z pohledu soukromého práva. Můžeme konstatovat, že jde o relativně odlišné 

oblasti společenské reality, avšak z hlediska reakce práva a právní vědy na nové technologické možnosti 

současného světa, lze mít za to, že spolu tyto otázky svým způsobem souvisí. 
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IV. 

Jazyková a formální úroveň práce 

  

Habilitační práce dle mého názoru netrpí formálními pochybeními. Práce je psána kultivovaným a čtivým 

jazykem a respektuje obvyklé citační standardy.   

 

V. 

Předepsaná formulace závěrů 

 

Habilitační práce JUDr. Martina Križana, PhD. s názvem „Vybrané technológie z pohľadu 

súkromnoprávneho“ obsahuje původní vědecké výsledky a originální zpracování ucelené části 

problematiky zvolené specializace.  Habilitační práce splňuje požadavky standardně kladené na 

habilitační práce v oboru občanské právo.  

 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

Habilitant uvádí: „…vzhľadom na technickú náročnosť a štrukturálnu komplexnosť bude príprava 

hoci len jednoduchého smartkontraktu náročnejšia a bude vyžadovať programátora alebo skupinu 

programátorov s pokročilými znalosťami s prácou v danom programovacom jazyku. Hoci by bolo 

možné prirovnať to príprave zmluvy v prirodzenom jazyku, na ktorej taktiež pracuje právnik ako 

osoba s istým špecifickým vzdelaním a schopnosťami, toto prirovnanie nie je vhodné.“ V rámci 

obhajoby habilitační práce bych uvítala diskusi nad touto otázkou smartkontraktů.   

 

Dále pak v práci nalézáme: „Vyvstáva preto otázka, či súčasný zodpovednostný právny rámec, ktorý 

zakladá, podľa okolností prípadu, zodpovednosť výrobcu vozidla alebo zodpovednosť 

prevádzkovateľa vozidla, možno pro futuro považovať za vyhovujúci a dostatočne robustný z 

pohľadu nových rizík, s ktorými je spojená prevádzka autonómnych systémov. Inými slovami – je 

potrebné prijať novú právnu úpravu alebo je súčasný právny rámec postačujúci?“ Považuji za vhodné, 
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aby se habilitant v rámci obhajoby své práce vyjádřil, zdali je dle jeho názoru potřebné přijímat novou 

právní úpravu či nikoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. černa 2022      podpis oponenta 


