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 Tématem předkládané práce je porušován autorských práv a související odpovědnost 
v prostředí internetu, které autor pojímá poměrně široce. Komplexní náhled do dané problematiky 
je bezesporu přínosný i pro širší právnickou veřejnost, a to zvláště vzhledem k překotnému 
technickému vývoji v dané oblasti. Výběr tématu je zajímavý i z pohledu praxe, neboť právě 
ustanovení týkající se užití autorských děl na internetu bývají častým předmětem mylných výkladů 
veřejnosti.  Za nejpřínosnější část práce pak považuji zejména detailní rozbor odpovědnosti 
jednotlivých subjektů pohybujících se v síti internet za případné porušení autorských práv.  
 
 Práce krom standardních obsahových náležitostí poměrně podrobně popisuje i velmi 
aktuální legislativu, která byla v říjnu 2010 přijata ve Francii, a jež je známa pod zkratkou HADOPI. 
Tato legislativa se pokouší řešit problém nelegálního šíření autorských děl v síti internet 
prostřednictvím zapojení poskytovatelů internetového připojení (ISP). ISP jsou povinni rozesílat 
varovné dopisy těm uživatelům internetu, kteří opakovaně poruší autorská práva. Z mého pohledu je 
pak podstatná ona opakovanost varování (dva varovné dopisy a při třetím opakování porušení 
autorských práv je případ předán soudu), která má i prevenční charakter, neboť osoba, která od 
svého jednání na základě varovného dopisu upustí, je nadále beztrestná. Zajímavý je pak i možný 
trest, který může soud uložit, a sice odpojení od internetu. 
 
 Francie však není jedinou zemí, kde se problém nelegálního šíření autorských děl na 
internetu řeší spoluprací ISP. V červenci tohoto roku podepsali v USA majitelé autorských práv a  
zástupci největších ISP dohodu o spolupráci při vymáhání autorských práv na internetu, která 
částečně kopíruje francouzskou legislativu HADOPI. 
  
 Práce splňuje požadavky kladené na obdobný druh prací a jako takovou ji doporučuji k ústní 
obhajobě, v průběhu které se navrhuji zaměřit na zmiňovaný vývoj ve vymáhání autorských práv na 
internetu v USA a na užití DRM (Digital Rights Management)  v kontextu pořízení rozmnoženiny 
pro osobní potřebu fyzické osoby. 
 
V Praze dne 5.9.. 2011      JUDr.Zuzana Císařová 


