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Posudek oponenta o diplomové práci Tomáše Elberta, studenta 

pátého ro čníku PFUK, s názvem „Notice and take down“ 

I.  Předmět posudku 

Posudek se týká diplomové práce p ředložené v prosinci 2010 

s výše uvedeným názvem, která má celkem 62 stran a obsahuje 

vlastní text práce psaný v angli čtin ě, strukturovaný do sedmi 

kapitol, seznam literatury, p řehled právních pramen ů v 

některých vybraných státech, p řehled rozhodnutí a další 

přílohu obsahující n ěkteré další prameny. Česká část se skládá 

z resumé a zkráceného obsahu práce (str.49-60).  

II.  Analýza a hodnocení práce 

1.  Téma práce 

Práce se zabývá problematikou odpov ědnosti poskytovatele 

služby informa ční spole čnosti v ůči t řetím osobám, za obsah 

informací ukládaných svým uživatelem. Jde o problem atiku, jež 

má právní základ ve sm ěrnici o elektronickém obchodu 2000/31 a 

v zákon ě č. 480/2004 Sb. O n ěkterých službách informa ční 

spole čnosti, jenž tento p ředpis transponuje. Téma práce 

s ohledem na četnost užívání této právní úpravy a relativní  

neprobádanost tohoto tématu je vrcholn ě aktuální. 

2.  Způsob zpracování, metoda 

Způsob p řístupu diplomanta k tématu je pozitivn ě ovlivn ěn 

jeho studiem ve Velké Británii, nebo ť jak název, tak jazyk, 

ale i zp ůsob prezentace je velmi „anglosaský“ (viz ale 

interpunkce, terminologie v českém resumé). Na základ ě kritiky 

směrnice a české úpravy si klade otázky (problémy), které je 

t řeba vy řešit a k jejich řešení po analýze problému pak 

dospívá. Je však z řejmé, že, i když diplomant provedl vymezení 
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svého tématu a omezil se jen na n ěkteré otázky odpov ědnosti, 

že problémy, které zejména česká právní úprava má a do kterých 

se „pustil“, je celá řada, takže i z pochopitelných d ůvod ů 

rozsahu diplomové práce nem ůže na všechny najít vy čerpávající 

odpov ěď (viz ad 3 níže). Chvályhodná je komparativní metod a, 

která umož ňuje čtená ři lépe proniknout do podstaty v ěci. 

Správn ě poukazuje na americkou (USA) úpravu, která byla  

modelem pro citovanou evropskou sm ěrnici a i na základ ě 

americké praxe provádí výklad sm ěrnice, který mu slouží jako 

východisko k interpretaci české právní úpravy. Forma 

presentace  je naprosto srozumitelná.  

3.  Věcný obsah práce 

Na rozdíl od správné metody hodnocené výše je t řeba se 

pozastavit nad n ěkterými řešeními. Jak již řečeno, vlastním 

obsahem a cílem práce je stanovit odpov ědnost poskytovatele 

služby. Odpov ědnost je tedy vztahem mezi odpov ědnou osobou a 

osobou, v ůči které poskytovatel služby odpovídá, jež zahrnuje 

povinnosti poskytovatele a práva t řetí osoby. Základem této 

odpov ědnosti je primárn ě zákon č. 480/2004 Sb.. Všechny její 

předpoklady však zde, jak správn ě autor uvádí, nejsou uvedeny, 

nebo uvedeny nedokonale. Bylo by tedy možné, by ť okrajov ě - se 

zabývat jednotlivými p ředpoklady odpov ědnostního vztahu v četn ě 

otázky zavin ění a p ří činné souvislosti a dále se zabývat 

možnými následky porušení povinnosti v četn ě újmy zp ůsobené 

t řetí osob ě.  

Základní rámec odpov ědnosti spo čívá podle autora 

v p ůsobnosti sm ěrnice, resp. české právní úpravy. Autor 

správn ě kritizuje nep řesný p řeklad, resp. zn ění sm ěrnice, 

které je obsahem ustanovení § 2 písm.a zákona. Neza bývá se 
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však otázkou, do jaké míry byla česká úprava novelizována tak, 

jak se to stalo na evropské úrovni, kdy sm ěrnice 98/34 byla 

novelizována sm ěrnicí 98/48. Stejn ě tak je t řeba vysv ětlit, 

pro č p ři aplikaci ustanovení o definici služeb informa ční 

spole čnosti s ohledem na „individuální žádost“ dochází 

k zamlžení pojmu poskytovatele služby. Naproti tomu  diplomant 

vcelku uspokojiv ě dovozuje, že ochranný režim poskytovaný 

směrnicí a zákonem je t řeba aplikovat i na poskytovatele 

služeb, kte ří službu poskytují bezúplatn ě. Ur čitého vysv ětlení 

pro zkratkovitost, si zasluhuje i v zásad ě správný záv ěr 

autora o právním základ ě, z n ěhož by  m ěla vycházet ochrana 

poskytovaná též poskytovatel ům služeb informa ční spole čnosti, 

avšak nikoliv ve form ě ukládání (hostingu).  

Zajímavá a p řínosná je pasáž, ve které autor srovnává 

formy ochrany poskytovatele služeb, tedy tzv. horiz ontální a 

vertikální p řístup.  

Konečně by m ěl autor vysv ětlit, do jaké míry je povinnost 

uvád ět v oznámení („notice“) identifikaci oznamovatele j ako 

nezbytnou podmínkou pro kvalifikaci jeho projevu v ůle ve 

smyslu zákona.  

Tyto p řipomínky, které by m ěl autor vysv ětlit p ři 

obhajob ě, nesnižují hodnotu práce, nebo ť otázek a problém ů 

v této materii je tolik, že p ři bližším zkoumání by práce 

překro čila rozsah o čekávaný od diplomové práce.  

III.  Hodnocení a doporu čení 

Posuzovaná diplomová práce je pln ě zp ůsobilá k obhajob ě. 

Výše uvedenými výtkami by se m ěl zabývat diplomant v jejím 

rámci. M ěl by dále vysv ětlit otázky rozhodného práva, otázky 
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odpov ědnosti za tzv. „mere konduit“ a „chacing“ ve smyslu  

analogické interpretace § 5 zákona, otázku, nad kte rou se sám 

autor pozastavuje, ale ne řeší, vyjasnit vztah mezi 

odpov ědností poskytovatele služby a jeho imunitou, jakož i 

vztah mezi odpov ědností a povinností nezasahovat do režimu 

informací.  

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.ledna 2011                          Prof.Dr. Luboš Tichý 


