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Doposud nebylo ãesk˘mi soudy vydáno roz-
hodnutí, t˘kající se odpovûdnosti provozovate-
lÛ blogÛ ãi samotn˘ch blogerÛ za protiprávní
obsah. Takové spory lze nicménû oãekávat. Pro-
vozovatelé platforem pro uÏivatele blogÛ jsou
vystaveni riziku soudních sporÛ v rÛzn˘ch ze-
mích. Otázka odpovûdnosti tûchto subjektÛ
mÛÏe vést k vyfie‰ení nûkter˘ch otázek, souvi-
sejících s teoretickou koncepcí omezení posky-
tovatelÛ sluÏeb informaãní spoleãnosti a vyfie‰it
praktické problémy pfii aplikaci pfiedmûtn˘ch
pfiedpisÛ. Je tak podnûtné k této problematice
uvést dvû ãerstvá rozhodnutí, která se stala pre-
cedenty v Nûmecku a ve Velké Británii. Oba státy
jsou vázány Smûrnicí 2000/31/ES o elektronic-
kém obchodu (dále jen „Smûrnice“), ale národní
úprava hraje v˘znamnou roli pfii argumentaci
vedoucí ke stanovení odpovûdnosti provozova-
telÛ blogÛ v dan˘ch státech.

V pfiípadu Tamiz v Google Inc.1 Payam Tamiz
zaÏaloval spoleãnost Google Inc. v souvislosti
s osmi komentáfii, které podle nûj zasáhly do je-
ho práva na ãest a dÛstojnost, nacházející se
v dubnu 2011 na blogu „London Muslim“. Îa-
lobce se stal pfiedmûtem zpráv v souvislosti s ob-
vinûním, Ïe rezignoval na kandidaturu za
konzervativní stranu v komunálních volbách
v dÛsledku nevhodn˘ch poznámek na Ïeny. âlá-
nek, ke kterému byly pfiipojeny pfiedmûtné ko-
mentáfie, se zab˘val touto událostí. Titulek
ãlánku znûl: „Muslimsk˘ kandidát Payam Tamiz
rezignoval poté, co nazval dívky prostitutkami“.
P. Tamiz nezaÏaloval uÏivatele (vlastníka) blogu,
ani osoby, které pfiíspûvky napsaly.

Soud prvního stupnû do‰el k závûru, Ïe ko-
mentáfie byly povût‰inou pouhou vulgárností,
ale tfii komentáfie byly difamující, kdyÏ obvinily
Ïalobce z drogového dealerství, okradení svého
zamûstnavatele a z jeho negativního pfiístupu
k Ïenám. Po obdrÏení dopisu Google Inc. dne 
8. ãervence 2011 kontaktoval Ïalobce s tím, aby
své oznámení doplnil o to, zda komentáfie jsou
nepravdivé, neboÈ tato skuteãnost z jeho podá-
ní nevypl˘vá. Dne 19. ãervence Google Inc. za-

slal e-mail Ïalobci s dotazem, zda mÛÏe ozná-
mení zaslat vlastníku blogu a Ïalobce byl dále
upozornûn, Ïe Google Inc. sám neodstraní ko-
mentáfie. Odpovûì od Ïalobce dostal Google
Inc. dne 22. ãervence, a toto pfieposlal vlastníku
blogu dne 11. srpna. Ten komentáfie odstranil 
14. srpna 2011.

Soud prvé instance shledal tfii komentáfie po-
tenciálnû difamaãní, ale na základû principu
Common law není Google Inc. vydavatelem
pfiedmûtn˘ch v˘rokÛ a jako takov˘ neodpovídá
pfied oznámením ani po nûm. Pokud by Google
Inc. byl nazírán jako vydavatel, pfiíslu‰ela by
mu v takovém pfiípadû ochrana zakotvená 
v ãl. 1 Zákona na ochranu cti a dÛstojnosti (De-
famation Act 1996), protoÏe podnikl ve‰keré kro-
ky k tomu, aby kontaktoval blogera s pfiedáním
stíÏnosti poté, co se o ní dozvûdûl. Doba mezi
pfiijetím oznámení o protiprávnosti a odstranû-
ním komentáfiÛ byla natolik krátká, Ïe nemohla
zapfiíãinit vznik odpovûdnosti. V takovém pfií-
padû by byla újma natolik triviální, Ïe by byla
v rozporu s principy, vyjádfien˘mi v pfiípadu Ja-
meel (Yousef) v Dow Jones & Co Inc. Koneãnû, po-
kud by byla potfieba posuzovat pfiípad dle
Smûrnice ãl. 14 by pfiedstavoval ochranu pfied
stanovením odpovûdnosti.

Google Inc. dává jasnû najevo, Ïe poskytuje
svou sluÏbu v souladu s právem USA,2 a to za-
ruãuje, Ïe difamaãní obsah je odstranûn pouze
tehdy, byla-li jeho protiprávnost stanovena 
soudem. Google Inc. tak není vydavatelem ob-
sahu tfietích osob, uloÏeném na serveru blog-
spot.com. Îalobce tak musí uplatnit své právo
pfiímo u autora materiálu, nikoli u tfietí osoby,
která poskytuje sluÏbu blogger.com.

Dle odÛvodnûní rozsudku soudu prvého
stupnû, Google Inc. nemá odpovûdnost jako vy-
davatel, neboÈ nevykonává editorskou kontrolu
nad obsahem blogÛ, které hostuje. Jeho role ja-
ko poskytovatele platformy pro blogy je zcela
pasivní. Odpovûdnost mu nelze pfiiãíst ze stej-
n˘ch dÛvodÛ jako v pfiípadû Bunt v Tilley,3 kdyÏ
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1 [2012] EWHC 449 (QB) ze dne 2. 3. 2012, potvrzen˘
rozsudkem odvolacího soudu – [2013] EWCA Civ 68 ze dne 
14. 2. 2013.

2 Zde uÏíváno pro zjednodu‰ení. V Google Terms of service the
laws of California, U.S.A.

3 [2006] EWHC 407 (QB) ze dne 10. 3. 2006.
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Ïalovaní byli poskytovatelé internetového pfii-
pojení, tedy odpovûdnost se jim nezakládá, ne-
boÈ nedisponují Ïádnou vûdomostí, která by
zakládala obecnou odpovûdnost.

Soud prvního stupnû odkázal na rozhodnutí
ve vûci Davison v Habeeb and Others4, kter˘ se t˘kal
difamujícího materiálu uvefiejnûného na blogu
hostovaném Google Inc. Soud se k odpovûd-
nosti vyjádfiil tak, Ïe Google operuje jako velká
nástûnka, která nemá pfiehled o tom, co se na ní
nachází a není tak vydavatelem tohoto obsahu
do doby, neÏ je na protiprávnost upozornûn.

Soud zmínil pfiípad Metropolitan International
Schools Ltd v Designtechnica Corpn,5 ve kterém
byla pouÏita analogická anal˘za ve vztahu k di-
famujícím komentáfiÛm na internetové stránce,
na které se objevily krátké extrakty stránek
(snippet) pfii zobrazení v˘sledkÛ pfii vyhledává-
ní Ïalobcova jména prohlíÏeãem Google Inc.
V daném pfiípadû bylo fieãeno, Ïe podle Com-
mon law je stanovení odpovûdnosti moÏné jen
tehdy, jestliÏe je pfiítomen volní element. Vyhle-
dávání je provádûno automaticky bez pouÏití
lidské síly.

Na rozdíl od soudu prvního stupnû, odvolací
soud nepovaÏoval ãinnost Google Inc. jako zce-
la pasivní, neboÈ poskytuje platformu pro blogy,
spoleãnû s reklamními sluÏbami. Platformu pro-
vozuje s vlastními podmínkami, a pokud je uÏi-
vatel nesplÀuje, je oprávnûn blog zru‰it nebo
omezit pfiístup. To je rozdíl od vyhledávaãe. Ne-
vykonává v‰ak pfiedbûÏnou kontrolu obsahu.
Tím, Ïe pouze umoÏÀuje publikaci, nejedná se
o primárního vydavatele blogu, neboÈ blog ne-
vytváfií a nemá kontrolu nad jeho obsahem. Ne-
ní v pozici autora nebo editora, ani v pozici
vlastníka novin, kde je difamující ãlánek otisk-
nut. Tfietí osoby, uÏivatelé blogu, nejsou v Ïád-
ném zamûstnaneckém vztahu ke Google Inc.
Nejednají na základû pfiíkazu Google Inc., ani
jejím jménem. Google Inc. nemá odpovûdnost
ani z pozice sekundárního vydavatele, kter˘ je
ãinn˘ zpÛsobem analogick˘m distributorÛm.6

Co se t˘ãe odpovûdnosti po obdrÏení ozná-
mení o protiprávním obsahu, odvolací soud je
jiného názoru neÏ soud prvního stupnû. Názor
se opírá o rozhodnutí Byrne v Deane7 z roku
1937, t˘kající se difamaãních ver‰Û, které nûkdo
vyvûsil na v˘vûsku v golfovém klubu, a které
tam zÛstaly po nûkolik dnÛ. Îalovaní byli vlast-
níci klubu, a pfiesto, Ïe se nejednalo o autory,
odpovûdnost jim vznikla na základû toho, Ïe
neodstranili obsah i pfiesto, Ïe o nûm vûdûli.

Tento pfiípad byl vzat do úvahy v pfiípadu
Godfrey v Demon Internet Ltd,8 ve kterém Ïalova-
n˘ ISP mûl na svém zpravodajském serveru
umístûn difamující ãlánek o Ïalobci publikova-
n˘ tfietí osobou. Îalobce upozornil Ïalovaného

na protiprávní ãlánek a poÏadoval jeho odstra-
nûní. Îalovan˘ to odmítl a obsah zÛstal na ser-
veru následujících deset dní do doby, neÏ
automaticky vypr‰ela jeho platnost. Podle sou-
du s odkazem na v˘‰e uveden˘ rozsudek ztra-
til Ïalovan˘ svou obranu proti odpovûdnosti
oznámením o protiprávnosti s odkazem na § 1
zákona na ochranu cti a dÛstojnosti.

Dle odvolacího soudu se Google Inc. v daném
pfiípadû stal odpovûdn˘ za publikaci ve smyslu
Byrne v Deane poté, co obdrÏel upozornûní. Je
ale nutno pfiihlédnout ke konkrétnímu skutko-
vému stavu. Za situace, kdy mezi oznámením
a odstranûním komentáfie ubûhlo pouze pût
t˘dnÛ, byla tato lhÛta natolik krátká, Ïe neza-
kládá odpovûdnost, nikoli v‰ak na základû to-
ho, Ïe by Google Inc. nebyl vydavatelem.

Pro úãely Zákona o ochranû cti a dÛstojnosti, se
odpovûdnosti za publikaci zprostí ten, kdo proká-
Ïe, Ïe (a) nebyl autorem, editorem, vydavatelem
pfiedmûtného tvrzení, (b) publikoval s fiádnou pé-
ãí a za (c) nevûdûl a nemûl dÛvod vûfiit, Ïe to, co
udûlal, zapfiíãinilo nebo vedlo k publikaci difa-
mujících tvrzení.

Soud prvního stupnû konstatoval, Ïe pod-
mínky jsou kumulativní a byly v daném pfiípadû
splnûny. Soud uzavfiel, Ïe se nejedná o vydava-
tele ani není osobou, která má efektivní kontro-
lu jako operátor nebo poskytovatel pfiístupu ke
komunikaãnímu systému nad v˘rokem, kter˘ je
jím pfiená‰en. Ani smluvní podmínky o obsahu
blogu nezakládají efektivní kontrolu nad oso-
bou, která zvefiejÀuje tyto v˘roky. Co se t˘ãe
otázky, zda podnikl fiádnou péãi po oznámení,
je nutné brát v úvahu rozsah jeho odpovûdnosti
za obsah v˘roku nebo rozhodnutí k publikaci,
povahu nebo okolnosti publikace a pfiedchozí
jednání nebo povahu autora, editora nebo vy-
davatele. Odvolací soud v˘rok potvrdil soudu
prvního stupnû, Ïe Google Inc. vyhovûl v‰em
kritériím na fiádnou péãi, neboÈ nemûl odpo-
vûdnost za komentáfie ani za rozhodnutí je vy-
dat, del‰í ãasové období pro odpovûì je
zpÛsobeno znaãn˘m mnoÏstvím materiálu na
blogspot.com. Situace je tak odli‰ná od pfiípadu
Godfrey v Demon Internet, neboÈ v daném pfiípa-
dû se ISP rozhodl nereagovat a neodstranit dané
v˘roky. KdyÏ nepodnikl Ïádné kroky, soud do-
spûl k názoru, Ïe se jiÏ nejedná o fiádnou péãi.

Nûmeck˘ spolkov˘ soud rozhodoval ve vûci
odpovûdnosti provozovatele blogu – rovnûÏ
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4 2011 EWHC 3031 (QB).
5 2011 1 WLR 1743.
6 Ten, kdo roz‰ifiuje, je povaÏován za vydavatele jen tehdy, pokud

vykonal náleÏitou péãi k tomu dozvûdût se, Ïe obsah je
difamující.

7 1937 1 KB 818
8 2001 QB 201.
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Google Inc. – za v˘roky tfietích osob v rozsudku
VI ZR 93/10 ze dne 25. 10. 2011, kdyÏ konstato-
val, Ïe provozovatel blogu je odpovûdn˘ aÏ tehdy,
jakmile je upozornûn na poru‰ení osobnostních
práv. To pfiedpokládá, aby stíÏnost po‰kozené-
ho byla natolik konkrétní, aby nebylo tûÏké tvr-
zené protiprávnosti pfiisvûdãit. PoÏaduje-li
po‰kozen˘ po poskytovatelovi sluÏeb spoãívají-
cích v ukládání informací dodan˘ch uÏivatelem
blogu upu‰tûní od ‰ífiení projevÛ, které zasahu-
jí do osobnostních práv po‰kozeného, pfiedpo-
kládá odpovûdnost (Störerhaftung)9 ISP
poru‰ení pfiimûfiené dÛkazní povinnosti. Povin-
nost k v˘mazu pfiedmûtného záznamu nastává,
kdyÏ na základû stanoviska osob za blog odpo-
vûdn˘ch a pfiípadnû repliky po‰kozeného, lze
dojít s pfiihlédnutím na poÏadované dÛkazy k
závûru, Ïe k protiprávnímu zásahu do osob-
nostních práv.

Îalobce v pfiedmûtném sporu poÏadoval po
Ïalovaném provozovateli blogové sluÏby blog-
spot.com upu‰tûní od ‰ífiení tvrzení na pfied-
mûtném blogu. Îalobce byl jednatelem nûkolika
spoleãností podnikajících v nemovitostech. Na
blogu zaloÏeném tfietí osobou se v roce 2007 ob-
jevil ãlánek s nadpisem poukazujícím na inteli-
genci Ïalobce a obsahoval tvrzení o tom, Ïe
Ïalobci byla zablokována visa karta, kterou vy-
rovnával úãty za náv‰tûvy night klubÛ. Toto tvr-
zení poÏadoval po Ïalovaném odstranit.
Zemsk˘ soud10 zdrÏovacímu nároku Ïalobce vy-
hovûl, s tím, Ïe zákaz vztáhl na území Spolkové
republiky Nûmecko. Odvolání Ïalované bylo za-
mítnuto. Îalobce ve stíÏnosti popfiel, Ïe by visa-
kartu pouÏil k hrazení úãtÛ za sluÏby night klubÛ
a konstatoval, Ïe tvrzení se nezakládá na faktech.
Dle odvolacího soudu mûlo toto vysvûtlení Ïalo-
vanou pfiimût k podniknutí provûfiení spornosti
uráÏlivého tvrzení, a pokud nebylo objasnûno,
k v˘mazu pfiedmûtné pasáÏe. Pokud Ïalovan˘ na
základû stíÏnosti nepfiimûl tfietí stranu k v˘mazu
tvrzení, nastupuje jeho odpovûdnost.

Spolkov˘ soud se k postavení Ïalovaného vy-
jádfiil tak, Ïe má omezenou odpovûdnost, neboÈ
záznam ani nenapsal, ani nepojal za vlastní.
MÛÏe b˘t brán v úvahu jako naru‰itel, kdyÏ po-
skytuje technické zázemí pro blog. Jako naru‰i-
tel je odpovûdn˘ ten, kdo, aniÏ by byl pÛvodce
nebo úãastník, v rÛzné mífie úmyslnû nebo pfii-
mûfienû v pfiíãinné souvislosti pfiispûl k poru‰e-
ní práva. Tím, Ïe Ïalovaná provozuje webovou
stránku www.blogspot.com, na které poskytuje
uÏivatelÛm uloÏení sv˘ch webov˘ch stránek
(blogÛ), vûdomû a v pfiíãinné souvislosti roz‰i-
fiuje vyjádfiení, která zasahují do v‰eobecn˘ch
osobnostních práv tfietích osob.

Nicménû se tato odpovûdnost nemÛÏe nepfii-
mûfienû vztahovat na tfietí osoby, které proti-

právní tvrzení neuãinily. Rozsah dÛkazní po-
vinnosti se urãuje podle toho, zda a do jaké mí-
ry je moÏné ji podle okolností jednotlivého
pfiípadu s ohledem na funkci, nastavení a vlast-
ní odpovûdnosti tûch, co pfiímo poru‰ují osob-
nostní práva, poÏadovat. V návaznosti na
odpovûdnost dle principÛ Störerhaftung za blog
poru‰ující osobnostní práva se berou v úvahu
tato kritéria:

ISP není povinen pfiezkoumávat zákonnost
záznamÛ uÏivatelÛ pfied uvefiejnûním. Je v‰ak
odpovûdn˘, jakmile získá povûdomost o jejich
protiprávnosti. Uvûdomí-li po‰kozen˘ ISP o po-
ru‰ení osobnostních práv skrz blog, mÛÏe b˘t
ISP odpovûdn˘ jako naru‰itel v budoucnu po-
dobn˘m poru‰ováním zabránit. Toto uváÏení je
v souladu s opatfieními, která Soudní dvÛr Ev-
ropské unie a Spolkov˘ nûmeck˘ soud vyslovi-
ly v souvislosti s odpovûdností vymáhat na
internetov˘ch aukcích práva z ochrann˘ch zná-
mek, viz. L’Oreal v eBay.

Nicménû nelze pouze bez dal‰ího urãit tvrze-
né poru‰ení osobnostních práv. Je nutné váÏit
právo po‰kozeného na ochranu jeho osobnosti,
tak jako právo na respektování jeho soukromého
Ïivota, s právem na svobodu projevu blogera
a ISP. JestliÏe je ISP konfrontován se stíÏností po-
‰kozeného, která mÛÏe b˘t oprávnûná i neopráv-
nûná, je nezbytné vy‰etfiit a ohodnotit celkov˘
stav vûci a zohlednit pfiípadné stanovisko uÏiva-
tele blogu. Z toho plynou ISP tyto povinnosti:

ISP je povinen konat tehdy, kdyÏ je dÛkaz na-
tolik konkrétní, Ïe protiprávnost je na základû
tvrzení po‰kozeného bez obtíÏí, tedy bez práv-
ního nebo skutkového pfiezkoumání, seznatel-
ná. Rozsah pfiezkoumání ze strany ISP závisí na
jednotlivém pfiípadû, zvlá‰tû na závaÏnosti
oznámeného poru‰ení práva a na moÏnostech,
které k pfiezkoumání má k dispozici.

Obvykle je oznámení po‰kozeného pfieposílá-
no na uÏivatele blogu k replice. JestliÏe se do
pfiimûfiené lhÛty dle okolností nevyjádfií, vychá-
zí se z oprávnûnosti oznámení a vyt˘kan˘ záz-
nam by mûl b˘t odstranûn. JestliÏe z vyjádfiení
uÏivatele blogu vypl˘vají pochybnosti o opráv-
nûnosti stíÏnosti, ISP toto po‰kozenému sdûlí
a pfiípadnû vyÏádá od po‰kozeného dal‰í dÛka-
zy, ze kter˘ch vypl˘vá poru‰ení jeho práv. Jest-
liÏe po‰kozen˘ neodpoví nebo nedodá dÛkazy,
není po ISP vyÏadováno, aby inicioval dal‰í
zkoumání vûci. JestliÏe v‰ak z repliky po‰koze-
ného nebo z doloÏen˘ch dÛkazÛ i s ohledem na
vyjádfiení uÏivatele plyne, Ïe do‰lo k po‰kození
osobnostních práv, je nutné záznam odstranit.
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9 Odpovûdnost za poru‰ení povinnosti pfiedcházet ‰kodám.
10 Landgericht Hamburg – Urteil vom 22. Mai 2009 – 325

O 145/08, Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Urteil
vom 2. März 2010 – 7 U 70/09.

JURIS_07_13_zlom  25.10.2013  10:00  Stránka 5



V daném pfiípadû po‰kozen˘ uvedl, Ïe uve-
fiejnûné tvrzení je v˘mysl, Ïalovan˘ tak musel
podniknout dal‰í zkoumání. To Ïalovan˘ ISP
ale udûlal, poÏádal Ïalobce o souhlas s postou-
pením jeho stíÏnosti na uÏivatele blogu, coÏ Ïa-
lobce odmítl a aÏ s podáním Ïaloby pÛl roku
poté toto povolení udûlil, v návaznosti naãeÏ Ïa-
lovan˘ stíÏnost zaslal uÏivateli blogu. Soudy se
tak nezab˘valy tím, co prezentoval Ïalovan˘,
a to kroky, které podnikl z pohledu povinnosti
pfiezkumu. Proto Spolkov˘ nûmeck˘ soud vrá-
til vûc k opûtovnému rozhodování. Pokud by
soud dospûl k tomu, Ïe Ïalovan˘ poru‰il svou
povinnost, pak je pouze moÏné, aby rozsudek
znûl na zdrÏení.11

Závûr

PfiestoÏe se obû uvedená rozhodnutí t˘kala té-
hoÏ subjektu a v koneãném dÛsledku dospûla
ve vztahu k odpovûdnosti Google Inc. jako pro-
vozovatele blogové sluÏby k obdobnému závû-
ru, argumentace se s odkazem na národní
úpravu v˘raznû odli‰ují. Spolkov˘ nûmeck˘
soud odkazoval na smûrnici o elektronickém
obchodu, britské soudy primárnû fie‰ily posta-
vení Ïalovaného ve vztahu k odpovûdnosti dle
principÛ common law.

Podstatné je, Ïe soudy obou zemí potvrdily,
Ïe ISP tohoto typu není odpovûdn˘ za proti-
právní obsah do doby, neÏ je najisto postaveno,
Ïe se o protiprávní obsah jedná. V˘znamn˘m
faktorem pro stanovení odpovûdnosti je to, zda
ISP podnikl kroky, které vedly k objasnûní, resp.
podnikl kvazi dokazování, zda je obsah proti-
právní. JestliÏe postupoval tak, aby si ovûfiil
správnost tvrzení jednotliv˘ch stran, nenese od-

povûdnost. Co se t˘ãe doby, která byla nezbyt-
ná k tomuto postupu, v obou pfiípadech se jed-
nalo pfiibliÏnû o pût t˘dnÛ, coÏ soudy
povaÏovaly za pfiimûfiené okolnostem, povaze
a objemu dat ISP a nutné komunikaci mezi sub-
jekty. Nadto je tfieba zohlednit minimální vznik-
lou újmu v takto krátkém ãasovém období.
Koneãnû ve vztahu k nárokÛm za zásah do
osobnostních práv je z tûchto rozsudkÛ zfiejmé,
Ïe ISP v tûchto pfiípadech mÛÏe odpovídat jen
za poru‰ení povinnosti odstranit ãi zamezit pfií-
stup k závadnému obsahu. Pokud by svou po-
vinnost poru‰il, jako nárok ve vztahu k nûmu
by bylo moÏné poÏadovat odstranûní proti-
právního obsahu a zdrÏení se jeho dal‰ího ‰ífie-
ní. Smûrnice neukládá poskytovatelÛm
uveden˘ch sluÏeb obecnou povinnost dohlíÏet
na jimi pfiená‰ené nebo ukládané informace ne-
bo obecnou povinnost aktivnû vyhledávat sku-
teãnosti a okolnosti poukazující na protiprávní
ãinnost, obdobnû zákaz monitoringu v § 6 zá-
kona ã. 480/2004 Sb.,12 nebylo by tak moÏné ve
vztahu k tûmto subjektÛm pfiijmout opatfiení,
která by vedla k preventivnímu omezení obsa-
hu urãit˘ch osob ãi obsahu, tak jako bylo rozho-
dováno v pfiípadech Rolex v eBay/Ricardo,13 ãi
v˘‰e uveden˘ L’Oreal v eBay. V tûchto pfiípadech
navíc mnohem více rezonuje dÛraz na ochranu
konkurujících práv, pfiedev‰ím práva na svobo-
du projevu. 
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11 § 10 Telemediengesetz.
12 Poskytovatelé sluÏeb uvedení v § 3 aÏ 5 nejsou povinni 

a) dohlíÏet na obsah jimi pfiená‰en˘ch nebo ukládan˘ch
informací, b) aktivnû vyhledávat skuteãnosti a okolnosti
poukazující na protiprávní obsah informace.

13 BGH 11. 3. 2004, I ZR 304/01.

Obãanské právo hmotné 1
Jan Dvofiák, Jifií ·vestka, Michaela Zuklínová a kolektiv

Uãební pomÛcka od osvûdãeného autorského kolektivu z katedry obãanského
práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy podává v˘klad nového ãeského
soukromého práva podle zákona ã. 89/2012 Sb.

První svazek uãebnice obsahuje v˘klad obecné ãásti zákona (§ 1 aÏ 654).
V knize je vyloÏena systematika nového ãeského obãanského práva, jeho
vztah k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (ã. 91/2012 Sb.)
i zákonu o obchodních korporacích (ã. 90/2012 Sb.), stejnû jako nejdÛleÏitûj‰í
pojmy obecné ãásti (právní jednání, fyzické a právnické osoby, spotfiebitel,
podnikatel, institut zastoupení, prokura, pojem vûci, promlãení, prekluze a dal‰í).

Kniha pfiedstavuje ucelené my‰lenkové v˘chodisko pro v˘klad dal‰ích ãástí
nového obãanského zákoníku, kter˘ bude následovat v dal‰ích knihách.

Dílo bude jistû  vysoce oceÀováno nejenom akademickou obcí, ale i jako
praktická pomÛcka  v‰emi právními profesionály.

BroÏovaná vazba, 690 Kã. 
Objednávejte na www.obchod.wkcr.cz

V nakladatelství Wolters Kluwer v záfií vy‰lo: www.wkcr.cz
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