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1. Úvod
K porušování autorských práv docházelo i před příchodem Internetu. V minulosti lidé
přepisovali knihy, kopírovaly se diskety nebo se přehrávaly magnetové či VHS kazety.
S příchodem Internetu se ale porušování autorských práv stalo téměř masovou záležitostí.
Zároveň došlo ke zvýšení počítačové gramotnosti, a tak opatřit si autorské dílo na Internetu
nelegální cestou dnes zvládne téměř každý průměrný uživatel. Postupem času se zlepšovala
i rychlost internetového připojení, čímž došlo ke zrychlení stahování autorských děl a díla se
na Internetu stala dostupnější, než kdy předtím.
I proto jsem si vybral téma této diplomové práce – Internet a autorské právo – rozsah
odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsoby ochrany proti pirátství. Myslím si, že toto téma
je velmi aktuální, zejména pokud vezmeme v úvahu, jak rychle se technologický vývoj ubírá
kupředu. Autorské právo se musí rychle rozvíjet, aby mohlo na tento vývoj reagovat.
V diplomové práci se tak budu zabývat odpovědností jednotlivých subjektů na Internetu –
poskytovatele internetového připojení, poskytovatele webhostingu a koncového uživatele.
V úvodní kapitole přiblížím to, jak Internet vznikal a jak se postupně dostával do domácností
v České republice. Následující kapitola bude pojednávat o mezinárodních dohodách týkajících
se autorského práva a také o právních úpravách ve světě a v rámci Evropské unie. Nakonec
rozeberu úpravu vnitrostátní. V rámci této kapitoly také uvedu, jakých přestupků a trestných
činů je možné se v rámci autorského práva dopustit a jak se tyto protiprávní jednání postihují.
Ve své práci se soustředím zejména na porušování autorského práva sdílením autorsky
chráněných děl, především počítačových programů audio a audiovizuálních děl, a to
prostřednictvím sítě peer-to-peer, konkrétně prostřednictvím protokolu BitTorrent. V další
kapitole se zaměřím na problematiku zpřístupňováním děl jejich nahráváním na internetová
úložiště a jejich stahováním jinými uživateli. Následovat budou kapitoly týkající se
streamingu, tedy kontinuálního přenosu audiovizuálního díla ze zdroje ke koncovému
uživateli a linkingu, neboli odkazování. V kapitole týkající se streamingu zmíním aktuální
nařízení týkající se zákazu zeměpisného blokování streamovacích služeb. V kapitole
o linkingu budu pojednávat o odkazování na stránky obsahující autorsky chráněná díla.
Do další, samostatné kapitoly, uvedu současnou evropskou právní úpravu a judikaturu SDEU
týkající se jednotného digitálního trhu.
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V závěru této práce uvedu některé možnosti, které by mohly pomoci v boji s internetovými
piráty. Zmíním, která preventivní opatření shledávám jako účinná a která by mohla vést ke
zvýšení povědomí o autorském právu. V rámci této kapitoly také popíšu, jaký vliv má
na užívání peer-to-peer sítí příchod nových služeb, které umožňují pohodlné a legální
konzumování audio a video obsahu. Dále uvedu nástroje, které dává právní úprava v USA
uživatelům k tomu, aby se mohli proti pirátství bránit. Také uvedu metody, jejichž účelem je
ztížit nebo zabránit zneužívání autorsky chráněných děl. Poslední kapitola obsahuje možnosti,
které subjektům v boji (nejen) s piráty poskytuje autorský zákon.
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2. Vznik a vývoj Internetu
Za vznik internetu je považováno založení agentury ARPA (dnes DARPA, což byl projekt
grantové agentury Ministerstva obrany USA s názvem Defense Advanced Research Projects
Agency) v roce 1969. Agentura DARPA měla v období studené války zajistit obnovení
vedoucího technologického postavení USA a vznikla jako reakce na vypuštění družice
Sputnik tehdejším Sovětským svazem.1
Po vypouštění družic Sputnik založily Spojené státy v obavách z technologické nadvlády
Sovětského svazu NASA, agenturu pro nevojenský vesmírný výzkum. Vedle tohoto
vojenského programu byla založena právě agentura ARPA, kdy byl v jejím rámci zřízen Úřad
pro technické postupy zpracovávání informací (zkráceně IPTO). Právě IPTO dostal na starosti
vyvinout nový komunikační systém, který dostal název ARPANET a můžeme ho považovat
za předchůdce internetu. První zpráva byla přes ARPANET poslána v roce 1969, jednalo se
o zprávu poslanou mezi Kalifornskou univerzitou v Los Angeles a Výzkumným institutem
Stanfordské univerzity. Ačkoliv se jednalo o pokus úspěšný jen částečně, můžeme říci, že
i tak se jednalo o počátek informační revoluce. Právě technická podstata ARPANETu je
dodnes základem internetu.2
Pojem Internet je nesprávně označován za synonymum tzv. World Wide Webu, přestože se
o synonyma nejedná. Fungování World Wide Webu je umožněno vytvořením protokolů
HTTP a jazykem HTML. Ty byly navrženy v 90. letech 20. století pro potřeby Evropské
organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě (zkráceně CERN). Ukázalo se, že
vyhledávání a odkazování pomocí těchto protokolů jde použít nejen pro potřeby CERNu, ale
vyhledávat lze i v celé internetové síti. Výraz World Wide Web se tedy stal synonymem pro
veškeré internetové aplikace.3

2.1 Vývoj Internetu v České republice
Tehdejší Československo se k Internetu připojilo 13. února 1992. Toto datum je považováno
za formální počátek Internetu v Česku a jednalo se o napojení dejvického kampusu ČVUT
1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 7-8. ISBN 978-80-7552-327-3.
3
Viz tamtéž, str. 16.
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na síťový uzel internetu v rakouském Linzi.4 Před rokem 1995 byl Internet v Čechách, stejně
jako jinde ve světě, téměř výhradně akademický, ke komerčnímu otevření Internetu došlo až
po roce 1995, a to tím, že byl ukončen monopol Eurotelu na veřejné datové služby. Tím se
otevřel prostor pro další komerční poskytovatele Internetu (neboli ISP - Internet Service
Provider).5
V roce 1996 byl spuštěn dnes největší internetový portál a zároveň nejnavštěvovanější stránky
českého internetu – seznam.cz. O dva roky později, v roce 1998, spustily své služby portály
iDNES.cz a Týden. Na přelomu let 1998 a 1999 bylo v Čechách podle studie Monitor.cz
přibližně 480 000 aktivních uživatelů Internetu.6 Pro srovnání, podle Českého statistického
úřadu bylo v roce 2016 připojeno k Internetu 76,1% domácností7.
V listopadu roku 1998 se bojovalo proti monopolu Telecomu. Ten chtěl zdražit vytáčené
internetové připojení, čímž by pravděpodobně došlo k výraznému pozastavení rozvoje
Internetu u nás. Proti tomu se zvedla vlna protestů, kdy v čele stály v té době hlavní postavy
českého Internetu, které se zformovaly do skupiny „Internet proti monopolu“. Díky nim
a zorganizovaným protestům nakonec Telecom od plánovaného zdražování upustil.
Důležitost Internetu může dokázat např. fakt, že velikost obratu v e-commerce
v České republice byla v roce 2016 vyšší než 100 miliard Kč, což je 24% nárůst oproti
předchozímu roku.8 Nejde samozřejmě jen o obchod, ale hlavně také o svobodu, kterou
Internet uživatelům přináší.
Postupem času se zvyšovala i kvalita a rychlost internetového připojení. Pokud vezmeme
původní, vytáčené připojení, kde rychlost byla od 2,4 kb/s do 56 kb/s, soubor o velikost
700 MB (což může představovat jak kompletní audio nahrávku, tak film) bychom stahovali
rychlostí 56 kb/s po dobu skoro 30 hodin. Při pirátském stahování tohoto souboru byl zřejmě
komfort při získávání nelegálního souboru velmi malý.

4

http://technet.idnes.cz/cesko-slavi-25-let-internetu-dfq-/sw_internet.aspx?c=A170209_230427_sw_internet_vse
https://www.lupa.cz/clanky/casova-mapa-ceskeho-internetu/
6
https://www.lupa.cz/clanky/jaky-byl-internet-v-roce-1998-bojovalo-se-proti-monopolu-a-vznikla-lupa/
7
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
8
https://www.shoptet.cz/stav-e-commerce-v-cr-2016/
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Po přechodu většiny domácností k vysokorychlostnímu internetu (dnes nabízí UPC Internet
s rychlostí

až

500

Mb/s)

se

tento

komfort

rapidně

zvýšil.

V případě

prvních

vysokorychlostních přípojek byla rychlost Internetu nejčastěji 2 Mbit/s. Při stahování souboru
o velikosti rovněž 700 MB by rychlost stažení audio nahrávky nebo audiovizuálního díla
mohla být teoreticky už necelých 50 minut. Poskytovatelé také začali postupně opouštět
model, kdy se platilo za přenesená data a představili tzv. FUP (Fair User Policy), kdy
po dosažení určitého datového limitu bylo pouze připojení zpomaleno. Dnešní připojení
domácností jsou i bez těchto limitů, nikdo tedy nehlídá, kolik dat který uživatel stáhne. Kdo
ale politiku FUP stále uplatňuje, jsou mobilní operátoři u mobilního Internetu.9
Rychlost a kvalita připojení ale nebyly to jediné, co se postupem času zlepšovalo.
Od přehrávání gramofonových desek nebo audiokazet (jejich přehrávání a následné šíření
patřilo mimochodem k vcelku běžné činnosti porušující autorská práva) se technologie dostala
až ke kompaktním diskům (CD, DVD, Blu-ray disk) a k digitální podobě médií. Společně
s tímto pokrokem se přirozeně zvětšovaly i velikosti souborů například u filmů. Z několika
jednotek gigabytů, které se vměstnaly na DVD, se velikost filmů rozrostla až na několik
desítek gigabytů na nosičích Blu-ray disk. To samozřejmě i přes rychlejší Internet ztěžuje
pirátům stahování nelegálního obsahu. Proto se objevily tzv. ripy, neboli komprese původního
filmu při zachování průměrné kvality. Tyto ripy mohou mít od velikosti od vyšších stovek
megabytů po jednotky gigabytů, pro stahování jsou tedy mnohem dostupnější než originální
velikost filmu, která může být až několik desítek gigabytů. To samé platí pro audio nahrávky.
Nejrozšířenější je formát MP3, jedná se o ztrátovou kompresi kódováním audia, opět
ale může hrát jejich velikost roli při nelegálním opatřování audionahrávek. Na druhé straně
stojí formáty jako WAV nebo FLAC, tedy formáty nekomprimované, kdy například velikost
jedné písně může mít kolem 60 MB.
V případě audiovizuálních děl ale nejde jen o dobu stahování. Jde také o komfort pro
uživatele. Při pirátském stahování je potřeba pro neanglicky hovořící uživatele
k cizojazyčným filmům pracně dohledávat titulky, které nebývají součástí pirátských kopií.
Vzhledem k množství pirátských kopií daného filmu a počtu jeho verzí je velmi náročné
dohledat kompatibilní titulky s daným titulem. I přesto ale každý průměrný uživatel počítače
je schopen si jak stáhnout film nelegální cestou, tak si k němu opatřit zmíněné titulky.

9

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fair_User_Policy
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Pokud si chce ale uživatel opatřit zvukový nebo zvukově obrazový obsah legální cestou, jsou
tu samozřejmě možnosti nabízející již také vysoký uživatelský komfort. Postupem času
vznikly služby jako Apple iTunes, Google Play, Deezer, Apple Music, Spotify nebo Netflix.
Hlavně poslední tři zmíněné služby, společně například ještě se službou Amazon Prime, mají
poslední dobou konstantní nárůst uživatelů.10

10

http://www.businessinsider.com/spotify-users-versus-apple-music-2018-2
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3. Autorské právo ve virtuálním světě
S tím, jak se ve světě rozšiřoval Internet, rostla i potřeba jeho regulace a regulace obsahu
sdíleného na Internetu a tím se zvyšoval i význam autorského práva. Internet je opravdu
globální médium, není tedy možné spoléhat se na právní úpravu v rámci jednotlivých států,
jelikož je autorské právo teritoriální. To znemožňuje vymáhání autorských práv. Rozšíření
vysokorychlostního Internetu také vytvořilo nové situace, na které právo nestíhalo reagovat.
Proto se Evropská unie snaží o harmonizaci v této oblasti, aby byla ochrana autorských práv
účinnější. Mezi další prostředky ochrany autorských práv patří mezinárodní smlouvy.

3.1 Mezinárodní právo
Ochranou autorského práva se zabývá Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).
Některé z nich stály za vznikem a popř. spravují mezinárodní úmluvy a dohody. Pro uvedení
do problematiky autorského práva jsem vybral následující mezinárodní smlouvy:
3.1.1.1 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886)
Bernská úmluva z roku 1886 (dále jen „RÚB“), později několikrát revidována a doplněna11 je
součástí

českého

právního

řádu

na

základě

vyhlášky

ministra

zahraničních

věcí ČR č. 133/1980 Sb.12 Jedná se o základ mezinárodní spolupráce v oblasti autorských
práv. Smlouva je založena na třech základních principech – díla pocházející ze signatářských
států úmluvy musí mít stejnou ochranu v každém signatářském státě (princip národního
zacházení), princip automatické ochrany bez nutnosti formální registrace a ochrana je
nezávislá na existenci ochrany v zemi původu díla. Po jejím přijetí byla stanovena lhůta
ochrany 50 let po smrti autora na autorská díla, ať už se jednalo o díla literární, vědecká či
umělecká, bez ohledu na jejich formu Od roku 1967 se její správou zabývá WIPO.13

11

Doplněná v Paříži dne 4. května 1896, revidována v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne
20. března 1914, revidována v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne
14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971.
12
ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 78. ISBN 978-80-7552-327-3.
13
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html#_ftnref3
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3.1.1.2 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových
záznamů a televizních a rozhlasových organizací - Římská úmluva (1961)
Římská úmluva byla podepsána v roce 1961, Česká republika participuje na dodržování
Římské úmluvy s účinnosti od 14. srpna 1964. Společně je spravována mezinárodními
organizacemi, jimiž jsou Organizace Spojených národů pro vědu, kulturu a výchovu
(UNESCO), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Mezinárodní organizace
práce. Jak je z názvu úmluvy patrné, v Římské úmluvě jsou upravena tři ochranná práva:
ochrana výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a televizních a rozhlasových
organizací. Vedle ochrany výkonných umělců se jedná také o ochranná práva poskytována
výrobcům v oblasti kultury, kterým je v úmluvě přisuzováno zvláštní postavení. Výrobci se
stávají primárními nositeli práva, aby si mohli zajistit uspokojivý výnos ze svých investic.14
3.1.1.3 Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví - TRIPS15 (1994)
Jedná se o přílohu 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) podepsané
v Marrákeši v roce 1994. Společně s dalšími dohodami vstoupila TRIPS v platnost dne
1. ledna 1995, a to i pro Českou republiku.
Hlavním úkolem organizace WTO je podpora mezinárodního obchodu, nestranné urovnávání
sporů mezi vládami a organizace obchodních jednání.16 Struktura WTO se sestává ze tří pilířů
– z dohody GATT (pokrývající oblast obchodu se zbožím), GATS (pokrývající obchod se
službami) a právě dohoda TRIPS, která pokrývá otázky týkající se duševního vlastnictví.
Dohoda TRIPS je dosud nejvíce uceleným mezinárodním dokumentem týkající se ochrany
práv duševního vlastnictví v mezinárodním obchodu. Za cíl si klade zmírnit překážky
mezinárodního obchodu podporou účinné a přiměřené ochrany práv duševního vlastnictví.
TRIPS můžeme rozdělit na tři části, kdy první část se zabývá hmotněprávní úpravě duševního
vlastnictví, druhá část vymáhání práv a třetí část se věnuje prevenci a řešení sporů mezi
členskými státy.17
TRIPS se liší od ostatních smluv tím, že stanovuje minimální standard ochrany práv
duševního vlastnictví. Toho jsou povinny dosáhnout všechny členské země. Členské státy ale

14

DIETZ, Adolf. Pět pilířů evropského kontinentálního práva autorského. Právní rozhledy. 2004, č. 20, s. 742.
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
16
https://www.mzp.cz/cz/svetova_obchodni_organizace
17
ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 79. ISBN 978-80-7552-327-3.
15
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nejsou omezeny v tom eventuálním přijetí přísnější ochrany práv k duševnímu vlastnictví.
Dohoda TRIPS má, v porovnání s jinými smlouvamy, které jsou spravovány WIPO, širší
pokrytí, zejména o rozvojové země. Naopak některé významné země členy TRIPS nejsou. Jak
již bylo uvedeno, dohodu TRIPS spravuje WTO. Mezi WTO a WIPO, která spravuje všechny
ostatní smlouvy v této oblasti, byla podepsána dohoda o spolupráci.18
3.1.1.4 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WIPO
Copyright Treaty, dále jen „Smlouva WCT“) (1996) a Smlouva Světové
organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a zvukových
záznamech (WIPO Performances and the Phonograms Treaty, dále jen
„Smlouva WPPT“) (1996)
Smlouva WCT a Smlouva WPPT byly přijaty na diplomatické konferenci v roce 1996
v Ženevě. Vzhledem k jejich zaměření se vžilo označení „Internetové smlouvy“. Evropská
unie začlenila obsah obou smluv do znění Směrnice o harmonizaci některých aspektů práva
autorského a práv souvisejících v informační společnosti (v české literatuře označována jako
„Informační směrnice“). V Americe se obsah smluv promítl do Digital Millenium Copyright
Act.19
3.1.1.5 ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) - Obchodní dohoda proti
padělatelství
ACTA je jednou z mezinárodních smluv, která vzbudila velké kontroverze a byla vnímána
jako první smlouva, která by mohla ohrozit svobodné prostředí Internetu. Vyjednávání této
dohody se nekonalo na půdě žádné mezinárodní organizace, ale bylo utajené. I přesto se
k utajovaným dokumentům dostala řada korporací, mezi kterými byly např. Google, eBay
nebo Time Warner a další velcí zástupci hudebního nebo filmového průmyslu. Na druhé
straně veřejnost neměla žádnou možnost účastnit se jednání o znění dohody a jakýmkoliv
způsobem jej tak ovlivnit.
V únoru roku 2012 se Evropská komise obrátila na Evropský soudní dvůr s otázkou, zda
dohoda je nebo není v souladu se základními právy a svobodami Evropské unie. Dohodu také
zamítly všechny výbory Evropského parlamentu, kterým byla přiřazena. V plenárním
18

https://www.mpo.cz/dokument6336.html
ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2003, str. 40-41. ISBN 807201-423-4.
19
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hlasování o ratifikaci v Evropském parlamentu v červenci 2012 hlasovala většina proti
ratifikaci. Tímto byla ACTA definitivně smetena ze stolu.20
Hlavním problémem byla „digitální“ část ACTA, konkrétně článek 27. Ten zní:
„Každá strana zajistí, aby její právní řád zahrnoval postupy prosazování práv, (…) způsobem
umožňujícím účinné kroky vůči jakémukoliv porušování práv k duševnímu vlastnictví, k němuž
dojde v digitálním prostředí včetně urychlených nápravných opatření, která by zabránila
porušování, a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování.“
Podle některých názorů by bylo v případě schválení dohody možné v souladu s tímto článkem
odpojit uživatele od Internetu.21
Dalšími kontroverzními body byly opatření na hranicích, které by ACTA zaváděla. Jedním
z nich by byla možnost kontroly elektronických přístrojů příslušníky celní správy
na hranicích, a to v případě podezření, že elektronické přístroje obsahují data porušující práva
duševního vlastnictví. Kritizovaným bylo i ustanovení o „vyšší spolupráci v podnikatelských
kruzích“, tedy např. zejména mezi poskytovateli připojení a hostingu. Poskytovatelé připojení
by měli poskytnout informace „umožňující identifikaci účastníka, jehož účet byl údajně využit
v rámci činností porušujících právo, pokud majitel práv uplatnil právně dostačující žalobu
na porušení práva k ochranné známce nebo autorského práva či souvisejících práv a pokud
jsou takové informace žádány pro účely ochrany nebo prosazování těchto práv. […]“. I toto
ustanovení, vágně formulované (zejména slovní spojení „účet byl údajně využit“), vzbuzovalo
velké obavy.22

3.2 Prameny autorského práva v Evropské unii
Evropská komise funguje jako předkladatel nové legislativy v otázkách, jež nelze účinně řešit
na vnitrostátní úrovni. Mezi náplň její činnosti patří také vydávání Zelených knih. Ty většinou
v první části popisují stav určité problematiky a následně navrhují řešení, jak se se situací
vypořádat.23 V Zelené knize o autorském právu a technologických výzvách z roku 198824
bylo vytyčeno 6 základních oblastí harmonizace:
a) pirátství
20

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
https://www.lupa.cz/clanky/acta-budou-znbspinternetovych-provideru/
22
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
23
https://www.euroskop.cz/8913/sekce/zelene-knihy/
24
Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology, 1988
21
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b) domácí kopírování
c) právo na šíření, vyčerpání práva na šíření
d) počítačové programy
e) databáze
f) role společenství ve dvoustranných a vícestranných mezinárodních vztazích.
Na základě těchto bodů pak byly přijaty následující směrnice:
3.2.1.1 Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991, o právní ochraně
počítačových programů
Tato směrnice byla první směrnicí, která měla chránit počítačové programy, jelikož ty nebyly
právními předpisy členských států chráněny jednoznačně. V recitálu směrnice je uvedeno, že
„(…)vývoj počítačových programů vyžaduje využití značných lidských technických
a finančních zdrojů, zatímco kopírování počítačových programů je možné s velice nízkými
náklady v porovnání náklady na jejich nezávislý vývoj. Přijetí této Směrnice tedy bylo reakcí
na počáteční pirátství, zde ještě pravděpodobně ve formě kopírování disket.
Předmětem ochrany jsou tedy počítačové programy, které Směrnice připodobňuje k literárním
dílům ve smyslu Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl. Směrnice tedy
neobsahuje definici počítačového programu, uvádí, že se vztahuje na vyjádření počítačového
programu v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení
(hardware). Autorem počítačového programu může být jak osoba fyzická, tak právnická.
Nositel autorských práv k programu má právo udělovat svolení jinému k rozmnožování
počítačového programu, k překladům, úpravám či jakékoliv změně programu, k jeho šíření
včetně pronájmu. Na tyto práva se vztahují výjimky, které např. dovolují nabyvateli upravit
bez svolení nositele práv počítačový program tak, aby mu umožnil jeho užívání.25
V článku 7 ukládá Směrnice povinnost členským státům opatření proti nepovolenému
rozmnožování programu a nepovolenému uvádění programu do oběhu. Směrnice Rady
91/250/EHS byla nahrazena Směrnicí 2009/242/ES.

25

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0250
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3.2.1.2 Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a
půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících
s autorským právem
Před přijetím této Směrnice existovaly rozdíly v právní ochraně poskytované dílům
chráněným autorským právem a předmětům ochrany podle práv souvisejících s právem
autorským a praxí členských států – pokud jde o právo na pronájem a půjčování. To
způsobovalo překážky v obchodu a narušovalo hospodářskou soutěž. Směrnice také v recitálu
uváděla to, že výroba nedovolených napodobenin představuje stále větší hrozbu.
Ve článku 1 Směrnice byly mimo jiné definovány pojmy „pronájem“ a „půjčování“. V části
týkajících se práv souvisejících s právem autorským je určena doba trvání těchto práv
na 20 let od konce roku, v jehož průběhu byl záznam pořízen.26
Implementace této Směrnice se ale neobešla bez problémů. Portugalsko bylo potrestáno
u Evropského u Soudního dvora Evropské unie za to, že nedodrželo taxativnost výčtu
článku 2 odst. 1 Směrnice.27Belgie byla potrestána za to, že zavedla systém, podle něhož se
výše odměny, která se odvádí autorům za veřejné půjčování, počítá výlučně v závislosti
na počtu vypůjčitelů zaregistrovaných u veřejných zařízení a na základě stanovené paušální
částky za každého vypůjčitele a každý rok.28
Směrnice byla v roce 2007 nahrazena kodifikovanou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006.
3.2.1.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000,
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména
elektronického obchodu, na vnitřním trhu
Tato směrnice byla implementována do českého právního řádu zákonem č. 480/2004 Sb.,
zákon o některých službách informační společnosti. Předmětem byla implementace institutů
souvisejících s rozvojem informační společnosti a elektronického obchodu a také snaha
stanovit odpovědnost, práva a povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a osob
šířících obchodní sdělení. Důležité bylo také zavedení právní definice poskytovatele služeb

26

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0100
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=56482&doclang=CS&mode=&part=1
28
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0271
27
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informační společnosti.29 Praktický přínos pro uživatele přinesl tento zákon v podobě zákazu
nevyžádaných obchodních sdělení. Zákon povoluje pouze obchodní sdělení pouze
s výslovným souhlasem adresáta. I přes souhlas adresáta má odesílatel obchodního sdělení
povinnost např. uvést platnou adresu, na kterou může adresát přímo a účinně zaslat informaci
o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Další,
a pro odpovědnost subjektů na Internetu důležitější úprava, byla ze Směrnice transponována
do § 3 až 5 zákona č. 480/2004 Sb., kde je upravena odpovědnost poskytovatele služby za
obsah přenášených informací, za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
a ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem. V článku 15 Směrnice je také
zakotvena neexistence obecné povinnosti dohledu, podle které členské státy neukládají těmto
poskytovatelům služeb obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané
informace nebo povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávní
činnost.30
3.2.1.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti
Tato směrnice byla přijata krátce poté, co vstoupila v účinnost novela autorského zákona.
Ačkoliv byly při tvorbě novely zohledněny přípravy na této směrnici, definitivní podoba
nemohla být do novely autorského zákona zahrnuta.31 V mé práci se soustředím zejména
na články 2 až 4, které upravují právo na rozmnožování, právo na sdělování děl veřejnosti
a právo na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti a nakonec právo na rozšiřování.
Směrnice také stanovuje výjimky a omezení, které mohou být stanoveny členskými státy.
Směrnice také například v článku 5 stanovuje, že dočasné úkony rozmnožení (technologické
rozmnoženiny), které jsou krátkodobé nebo příležitostné a tvoří nedílnou součást
technologického procesu a které nemají žádný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva
na rozmnožování.32

29

MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti: komentář. V Praze: C. H. Beck,
2016. Beckovy komentáře, str. 1. ISBN 978-80-7400-449-0.
30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
31
https://www.epravo.cz/top/clanky/nad-problematikou-souladu-ceskeho-autorskeho-prava-s-pravem-es16639.html
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32001L0029
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3.2.1.5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006
o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního
vlastnictví souvisejících s autorským právem
Tato směrnice definuje pojmy pronájem, půjčování a také film. Dále upravuje, kdo je
nositelem práva na pronájem a půjčování a zavádí nezadatelné právo na spravedlivou
odměnu.33
Mezi další důležité směrnice EU ve vztahu k ochraně autorského práva v informační
společnosti patří následující:
-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní
ochraně počítačových programů

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/ES ze dne 27. září 2011, kterou se
mění směrnice 2006/116/ES, o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním
souvisejících

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012
o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro
více území k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu.

Nároky z porušování práv on-line pak řeší především nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy, známé také jako
„Řím II“.34

3.3 Právní úprava autorského práva v České republice
3.3.1 Autorský zákon a definice díla
V této kapitole se budu zabývat tím, co je autorské dílo na Internetu a jak je možné jej chránit.
Samotné dílo je definováno v § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AutZ).
Nejčastější formou ochrany díla na Internetu je ochrana autorským právem, jelikož autorské
právo poskytuje autorovi díla určitá výhradní práva, jako jsou výhradní právo dílo užít tedy
dle § 12 odst. 4 AutZ, tedy:
33

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0115
ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie, str. 83. ISBN 978-80-7552-327-3.
34
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-

právo na rozmnožování díla (§ 13),

-

právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14),

-

právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15),

-

právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16),

-

právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17),

-

právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18 – 23).

Ačkoliv se majetkových práv autor nemůže vzdát a tato práva jsou nepřevoditelná, může
autor udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k užití díla dle § 12 AutZ.
Pro to, aby bylo dílo chráněné, je třeba, aby splňovalo následující kritéria. Dílo musí být
výsledkem tvůrčí činnosti autora, musí být vyjádřeno v jakékoliv vnímatelné podobě a musí
být také jedinečné. Podle § 2 odst. 2 AutZ je u počítačových programů a fotografií dostačující
kritérium původnosti, které spočívá v tom, že tato díla jsou vlastním výtvorem duševní
činnosti jejich autora.35

3.3.2 Zákon o některých službách informační společnosti
Zákon o některých službách informační společnosti implementoval do českého právního řádu
instituty, které mají souvislost s celkovým rozvojem informační společnosti a také
elektronického obchodu. Implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES
ze dne 8. června 2000 o určitých aspektech služeb informační společnosti a Směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v elektronických komunikacích. Zákon dále stanovuje
odpovědnost, práva a povinnosti poskytovatelů informačních služeb a osob šířících obchodní
sdělení. Tento zákon tedy zavádí pro nevyžádaná obchodní sdělení, tzv. spam, obecnou
zásadu opt-in. Tu je možné přeložit jako zásadu přihlašovací, kdy odesílatel je oprávněn
zasílat obchodní sdělení pouze těm adresátům, kteří se zasíláním obchodního sdělení předem
souhlasili. Podle zákona o některých službách informační společnosti tedy již první zaslání
nevyžádaného obchodního sdělení bez předchozího souhlasu bude v rozporu s tímto zákonem.

35

JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján
MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016, str. 321. ISBN 978-80-251-4664-4.
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Výjimkou by byla situace, kdy zasílatel obchodního sdělení získal elektronický kontakt od
svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby.36
3.3.3 Pojem odpovědnost
Pokud chceme hovořit v této práci o odpovědnosti na Internetu, musíme se nejprve s tímto
pojmem seznámit. Odpovědnost můžeme posuzovat v několika rovinách. Nejobecněji
můžeme rozlišit odpovědnost soukromoprávní, správněprávní a trestněprávní. Další z rovin
může být posouzení z hlediska časového průběhu, kdy můžeme rozlišovat odpovědnost
retrospektivní, tedy odpovědnost za stav nebo událost, která se udála v minulosti. Dále
můžeme odpovědnost posuzovat dle toho, zda byla založena ex lege, neboli ze zákona anebo
ex contractu, tedy ze smlouvy. Odpovědnost také může vzniknout na základě protiprávního
jednání, resp. odchýlení se od jednání, které předpokládá zákon nebo odchýlení se
od ustanovení smlouvy.37
Odpovědnost má každý, kdo má deliktní způsobilost. Tu mají všechny právnické osoby,
u fyzických osob závisí na zákonem stanovené věkové hranici a duševnímu stavu v době
spáchání deliktu. U zletilých osob se deliktní způsobilost presumuje, pokud není prokázán
opak.
Soukromoprávní odpovědnost je upravena především občanským zákoníkem, ten také
upravuje sankční následky porušení odpovědnosti – nastává buď povinnost uvedení
do původního stavu neboli restituce anebo povinnost náhrady neboli reparace. Odpovědnost
dle občanského zákoníku může nastat pouze v případě zavinění. Pouze v konkrétních
případech uvedených v zákoně je možné, aby odpovědnost nastala za výsledek či protiprávní
stav.38
Oproti tomu autorský zákon, který je normou speciální k občanskému zákoníku, staví
na odpovědnosti objektivní. V případě autorského zákona je tedy lhostejné, zda osoba
porušující právo věděla nebo mohla vědět, zda svým jednáním zasahuje do autorských práv
osob třetích. Jelikož je toto pravidlo poměrné přísné, je objektivní odpovědnost „změkčena“
36

https://www.epravo.cz/top/clanky/on-line-reklama-zasilani-obchodnich-sdeleni-88349.html
MAISNER, Martin a Zdeněk VANÍČEK. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 2, ISBN 978-807357-964-7.
38
Viz tamtéž, str. 3.
37
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v § 18 AutZ. Ten uvádí, že „Sdělováním veřejnosti není pouhé provozování zařízení
umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.“ To znamená, že osoby, které pouze
zajišťují nebo umožňují sdělování chráněného obsahu veřejnosti (například internetové
služby, které umožňují vyhledávání obsahu) osobami sdělujícími nejsou.39
Veřejnoprávní odpovědnost může být trestněprávní nebo přestupková. Následkem porušení
veřejnoprávní povinnosti je trest nebo sankce stanovená v zákoně o odpovědnosti
za přestupky.
Nakonec ještě zmíním možnost vyvinit se z odpovědnosti. To lze, pokud odpovědná osoba
prokáže, že škodlivý následek nezavinila. To naopak nelze v případě objektivní odpovědnosti,
kde odpovědnost nastává bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost lze ale vyvozovat
pouze tam, kde to stanoví právní předpis. Existují dva druhy této odpovědnosti, a to
s možností liberace, kdy osoba odpovídat nebude, prokáže-li, že byl naplněn některý
ze zákonem stanovených liberačních důvodů a na druhé straně objektivní odpovědnost
absolutní, kde možnost liberace není.40
3.3.4 Ochrana proti přestupkům v oblasti autorských práv
Přestupková ochrana je upravena v AutZ v § 105a-105d. Po přijetí zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se změnila i terminologie v AutZ. Fyzická osoba
se přestupku dopustí tím, že neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či
zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi. Ke spáchání
přestupku není třeba úmysl, postačí nedbalost. V případě právnických osob už po přijetí
zákona o odpovědnosti za přestupky nehovoříme o správních deliktech právnických osob,
ale taktéž o přestupcích.
3.3.5 Ochrana autorských práv dle Trestního zákoníku
V rámci zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (díle jen TZ), je autorským právům věnována
ve zvláštní části TZ Hlava VI., díl IV – Trestné činy proti průmyslovým právům a proti

39

MAISNER, Martin. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační
společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. ISBN 978-80-7400-449-0.
40
MAISNER, Martin a Zdeněk VANÍČEK. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, str. 3. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-807357-964-7.
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autorskému právu. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost dle trestního práva je ultima racio,
tedy že trestněprávní odpovědnost je třeba považovat až za nejzazší řešení.
Proti trestnému činu pirátství směřuje § 270 TZ, který ve své objektivní stránce stanovuje, že
trestem odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude
potrestán ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoliv nepatrně do zákonem chráněných práv
k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu,
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi. Přísněji bude pachatel potrestán,
pokud bude vykazovat čin uvedený v objektivní stránce znaky obchodní činnosti nebo jiného
podnikání, získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li
jinému značnou škodu nebo se dopustí takového činu ve značném rozsahu. A nejpřísněji bude
potrestán pachatel, který se dopustí takového činu takového činu ve velkém rozsahu nebo
získá-li činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému
škodu velkého rozsahu.
Trestný čin porušování autorského práva dle § 270 odst. 1 TZ vyžaduje úmyslnou formu
zavinění. K úmyslu k § 270 TZ uvádí Šámal následující: „Úmysl se však musí vztahovat i na
pachatelovo vědomí, že jde o dílo jako výsledek tvůrčí činnosti autora jako duševní výtvor
spočívající v individuálním ztvárnění myšlenky nebo že obdobně jde o umělecký výkon
výkonného umělce, zvukový nebo zvukově obrazový záznam anebo o rozhlasové nebo televizní
vysílání či databázi (v tomto rozsahu jde o tzv. normativní znaky skutkové podstaty, u kterých
se v případě omylu postupuje podle zásad o omylu skutkovém ve smyslu § 18). Není však
nutné, aby pachatel znal přesný rozsah uvedených práv autora či jiných oprávněných osob
tak, jak jsou vymezena zákonem. Postačí, že pachatel si je alespoň v hrubých rysech vědom
toho, že nakládá s dílem, výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem
nebo rozhlasovým či televizním pořadem anebo databází, které jsou chráněny autorským
právem.“41

41

ŠÁMAL, Pavel. § 270 [Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi].
In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN,
Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2734. ISBN 978-80-7400-428-5.
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4. Konkrétní případy odpovědnosti subjektů
V následujících kapitolách bych chtěl rozebrat konkrétní případy odpovědnosti. Jelikož může
mít odpovědnost subjektů na internetu různou podobu, zaměřím se zejména na sdílení
autorsky chráněných souborů, které jsou uživateli nejčastěji stahovány, tedy audiovizuální
díla, hudba, počítačové programy a počítačové hry. Různou podobu má také získávání
a sdílení zmíněných souborů, zaměřím se proto na sdílení přes službu BitTorrent,
na internetová úložiště, streaming a na tzv. linking. Nejprve si ještě ale uvedeme okruh
subjektů, a také je nutné si vysvětlit tzv. třístupňový test, který je uveden v § 29 AutZ.

4.1 Uživatel
Subjekty jsou upraveny v několika zákonech. Pro definici uživatele musíme nahlédnout
do zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS),
konkrétně do § 2. V tom je uvedeno, že se pro účely tohoto zákona rozumí „uživatelem každá
fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména
za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací.“ Pojem uživatel je definován i v zákoně
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 2 odst. b). Podle tohoto zákona je
uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací. Ve směrnici 2000/31 je místo pojmu uživatel používán pojem příjemce služby,
český

zákonodárce

se

tedy

rozhodl

pro

odlišné

pojmenování.

Vzhledem k ustanovení § 2 ZNSIS, kde je užitý termín „zejména“, je třeba považovat rozsah
činnosti uživatele pouze za demonstrativní.42

4.2 Poskytovatel služby
Dalším subjektem je poskytovatel služby. Ten je definován v § 3 ZNSIS. Poskytovatel, jehož
činnost spočívá pouze v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí
elektronických komunikací, odpovídá za obsah přenášených informací jen, pokud
a) přenos sám iniciuje,
b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

42

MAISNER, Martin. § 2 [Vymezení některých základních pojmů]. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých
službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 2. ISBN 978-80-7400449-0.
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Jedná se nejčastěji o ty poskytovatele, kteří se zabývají prostým přenosem dat, neboli mere
conduit. Typicky se bude jednat o poskytovatele internetového připojení. Činnost těchto
poskytovatelů spadá pod tzv. safe harbour neboli bezpečný přístav, a to z toho důvodu, že
přes tyto poskytovatele přechází obrovské množství dat, jelikož poskytují připojení
i poskytovatelům uvedeným v § 4 a §5 ZNSIS. Jsou tedy velice snadno postižitelnou
skupinou, která by teoreticky mohla být odpovědná společně s jinými uživateli za delikty
pramenící z jejich služeb.
§ 3 odst. 2 ZNSIS uvádí, že kromě již zmíněného odstavce 1 zahrnuje přenos informací
a zprostředkování přístupu také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených
informací. To znamená, že poskytovatel bude v režimu bezpečného přístavu i za situace, kdy
budou přenášené informace poskytovatelem automaticky a krátkodobě dočasně ukládány.
Jelikož se jedná o poskytovatele internetového připojení, jediný možný důvod pro dočasné
uložení dat je za účelem jejich následného a bezodkladného přenosu dále.43
Pokud tedy chce být poskytovatel služby chráněn v režimu bezpečného přístavu, musí
splňovat podmínky stanovené v § 3 odst. a) až c) ZNSIS. Pokud by tyto podmínky
nesplňoval, neznamená to, že ztráta ochrany v rámci bezpečného přístavu vede automaticky
k odpovědnosti, ale bude se následně posuzovat, zda se poskytovatel služby (kvazi)deliktu
skutečně dopustil. Poskytovatel totiž žádný datový přenos neiniciuje, to činí uživatel (alespoň
co se týče obsahu přenosu), který svým jednáním může porušit právo. Poskytovatel služby by
ale mohl být v tomto případě spoluodpovědný.44V čl. 12 odst. 3 směrnice 2000/31 je uvedeno,
že limitací odpovědnosti uvedené v § 3 odst. a) až c) ZNSIS není dotčena možnost soudního
nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem
členských států, aby poskytovatel ukončil porušování práv nebo mu předešel. To dává
možnost subsidiárně požadovat nároky stanovené českým právním řádem, kdy poskytovatel
služby bude pasivně legitimován pro odstraňovací nebo zdržovací nárok vznesený
poškozeným.45
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MAISNER, Martin. § 3 [Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací]. In: MAISNER,
Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016,
s. 39. ISBN 978-80-7400-449-0.
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MAISNER, Martin. § 3 [Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací]. In: MAISNER,
Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016,
s. 39-40. ISBN 978-80-7400-449-0.
45
HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k
informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy. 2014, č. 17, s. 590-593.

20

4.3 Caching
Další ustanovení, § 4 ZNSIS, pojednává o odpovědnosti poskytovatele služby za obsah
automaticky dočasně meziukládaných informací. Jedná se o tzv. caching46, kdy § 4 vymezuje
podmínky pro bezpečný přístav v případě cachingu. Na rozdíl od § 3 ZNSIS se nemusí jednat
o přenos prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Poskytovatel služeb také na rozdíl
od § 3 jednak zajišťuje přenos informací poskytnutých uživatelem a také některé
z přenášených informací ukládá. Nutno dodat, že samotné ukládání informací není podmínkou
pro fungování služby, ale slouží pouze k jejímu zrychlení. Bezpečný přístav pro poskytovatele
služeb zde slouží k maximálnímu zefektivnění přenosu dat. Poskytovatel služby bude
odpovědný za obsah informací, jen pokud
a) změní obsah informace,
b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,
c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána
v příslušném odvětví,
d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném
odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo
e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke
znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu
ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či
znemožnění přístupu k této informaci.
Vzhledem k tomu, že na jedné straně je poskytovatel služby caching nucen být co nejvíce
efektivní a na straně druhé je mu zapovězeno mít jakýkoliv vedlejší efekt na na uložené
informace, je postaven do vcelku složité situace.47 To v podstatě vylučuje, aby se
poskytovatelem služby caching staly neprofesionální společnosti. Na jedné straně je
nevhodné, aby se poskytovatel chránil tím, že bude sledovat obsah přenášených informací,
což je nevhodné zejména z důvodů ochrany osobních údajů, práva na svobodu projevu či
práva na informace. Pokud bychom ale zbavili poskytovatele odpovědnosti úplně, možnost
domáhání se výkonu práv by se pro vlastníky práv duševního vlastnictví velmi znesnadnila.
46

Pozn. autora: caching slouží k urychlení přístupu k často používaným datům tím, že jsou data uchovávána
v mezipaměti. Např. cache webového prohlížeče obsahuje dříve navštívené stránky, takže pokud se uživatel vrátí
zpět nebo následující stránka obsahuje stejné prvky, jsou načteny právě z cache. Nebo se může se jednat
napříkad o načítání webových stránek umístěných ve vzdálených zemích (ČR a USA), kdy mají cachovací
servery přednačtený obsah webových stránek, čím se výrazně zvyšuje rychlost načtení dané stránky
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Cache).
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Stejně jako ve čl. 12 odst. 3 směrnice 2000/31 týkajícího se služeb mere conduit je
i v čl. 13 odst. 2 uvedeno, že zmíněným článkem není dotčena možnost soudního nebo
správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských
států, aby poskytovatel ukončil porušování práv nebo mu předešel. Tedy aby byl podle
českého právního řádu pasivně legitimován pro odstraňovací nebo zdržovací nárok.48

4.4 Hosting
Poslední ustanovení týkající se odpovědnosti poskytovatele služby je § 5 ZNSIS, tedy
hosting. Ten se týká ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem. Jedná se pouze
o služby automatického a pasivního charakteru. Důvod pro tento bezpečný přístav je ten, že
ukládané informace mohou zasahovat do práv cizích osob. To souvisí s tím, že třetí osoby
budou mít k takto uloženým informacím přístup, což je v podstatě smysl hostingu. Zákon tedy
předpokládá, že tyto informace budou zpřístupněny třetím osobám nebo uživatelům
na nějakém jiném místě, jako příklad můžeme uvést webhostingové služby a v podstatě
jakékoliv internetové stránky sloužící k projevům uživatelů, tedy např. portály typu Facebook,
Instagram nebo YouTube nebo různé typy blogů. Informace mohou pocházet od třetích stran
a mohou být nechráněné právy, stejně tak se ale může jednat o obsah chráněný právem
autorským a právy souvisejícími.49
Jaké jsou tedy podmínky pro poskytovatele hostingu, aby mohli využít klady bezpečného
přístavu? Hosting je upraven v čl. 14 směrnice 2000/31, která uvádí:
„Členské státy zajistí, aby v případě služby informační společnosti spočívající v ukládání
informací poskytovaných příjemcem služby nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace
ukládané na žádost příjemce, pokud:
a) poskytovatel nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo informací a ani
s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom skutečností nebo okolností,
z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, nebo
b) poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto informace nebo
k nim znemožnit přístup.“
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Směrnici transponoval ZNSIS do § 5 písm. a) a b). Nejprve bych rozebral písmeno b). Jak
jsem již uvedl na začátku této kapitoly, hosting je služba automatického a pasivního
charakteru. Poskytovatel služby tedy aktivně nekontroluje informace ukládané uživateli.
Pokud by tak činil, automaticky by nemohl podléhat režimu bezpečného přístavu. V případě
pasivity je zde samozřejmě možnost, jak se může dozvědět o tom, že konkrétní obsah je
protiprávní. Tou možností je obdržení sdělení, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace
o protiprávním obsahu. Důvodová zpráva bohužel neupřesňuje, jak by mělo takové sdělení
vypadat, můžeme ale dovodit, že protiprávní obsah v něm musí být dostatečně specifikován,
aby jej poskytovat mohl snadno vyhledat a odstranit nebo jej znepřístupnit. Nejlépe jej lze
pravděpodobně identifikovat přiloženým odkazem na konkrétní soubor.50
U sdělení je zřejmě jedno, jakou bude mít formu, mělo by být ale samozřejmě možné doložit,
že bylo učiněno. A to z toho důvodu, že § 5 písm. b) hovoří o tom, že se poskytovatel služeb
musel o protiprávní povaze obsahu nebo jednání uživatele dozvědět prokazatelně. Stejně jako
zákonodárce nespecifikoval formu sdělení, není upřesněno, ani, kdo jej je oprávněn učinit.
Domnívám se, že to může být jak ten, kdo má na odeslání takového sdělení právní zájem, ale
mohly by to být i osoby které takový zájem nemají či by se mohlo jednat o sdělení čistě
anonymní. Zde může být problém s tím, že ne vždy je jasné, zda je uložení konkrétní
informace protiprávní či nikoliv. Zejména se to týká děl chráněných autorským právem.
Tomu se ale budu věnovat v samostatné kapitole týkající se úložišť a filehostingových
a file-share severů.51
Nyní zpět k písmenu a) u § 5 ZNSIS. Oproti písm. b), kde je uvedeno „a neprodleně neučinil
veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto
informací“, žádná taková možnost v písm. a) uvedená není. Tím by bylo způsobeno, že by se
poskytovatel služeb nemohl vyhnout odpovědnosti v případě dle písm. a), ale pouze v případě
písm. b). V praxi by to znamenalo, že by byl poskytovatel odpovědný za obsah informací
v každém případě, když by se dozvěděl o protiprávním obsahu ukládaných informací. Tento
výklad by byl zcela jistě chybný, a proto musíme zvolit výklad eurokonformní. Podle toho by
bylo možné vyhnout se odpovědnosti v případě písm. a) taktéž neprodleným učiněním
veškerých kroků k odstranění nebo znepřístupnění protiprávního obsahu. V tomto případě
50
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není třeba žádného oznámení, ale přihlíží se k předmětu činnosti poskytovatele a k povaze
případu. Pokud má poskytovatel nějaké obecné povědomí o tom, že se v rámci jeho služeb
nachází protiprávní obsah, pro založení odpovědnosti toto povědomí nestačí.52
A nakonec k § 5 odst. 2, který uvádí, že: Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá
vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující
vliv na činnost uživatele. Je tedy jedno, zda je vliv přímý nebo nepřímý, hlavní kritérium je,
že je rozhodující. Na rozdíl od znění čl. 14 odst. 3 směrnice 2000/31, který odpovědnost
subjektu vylučuje, § 5 odst. 2 ji naopak zakládá. Když budeme vycházet ze znění směrnice,
výklad by měl být takový, že odpovědnost přímo nezakládá, zakládá pouze možnosti
odpovědnosti, pokud jsou splněny obecné podmínky pro její vznik s ohledem na okolnosti
případu. Odstavec 2 článku 14 směrnice uvádí, že se režim bezpečného přístavu neužije,
pokud je příjemce závislý na poskytovateli nebo podléhá jeho dohledu. Příjemcem služby zde
bude uživatel. Zmíněný odstavec směrnice můžeme vykládat jako vliv nad jednáním třetí
osoby v rámci různých odvětví soukromého práva, zejména práva obchodního, pracovního
nebo občanského nebo pokud poskytovatel jedná prostřednictvím spřízněné osoby nebo svého
spolupracovníka.53
Na závěr bych se ještě chtěl vrátit k nešťastné implementaci čl. 12, 13 a 14 směrnice 2000/31.
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti implementoval zmíněné
články do § 3 (mere conduit), § 4 (caching) a § 5 (hosting). Zákonodárcem zvolená formulace
„odpovídá za obsah“ je velice nešťastně zvolená. Podle gramatického výkladu by bylo možné
dovodit, že by ustanovení nikoliv omezovalo odpovědnost poskytovatele, ale naopak ji
zakládalo. Jelikož jsou tyto chybně formulované ustanovení aplikovány chybně i soudy,
například v případě pod sp. zn. 31 C 72/2011 rozhodovaným Městským soudem v Praze,
který podrobněji popíši v kapitole „Odpovědnost provozovatele úložiště“.
Jak tedy zmíněná ustanovení vykládat? Tak, že v případech uvedených v § 3-5 ZNSIS
nebudeme aplikovat při nesplnění podmínek automatickou odpovědnost, ale pouze v těchto
případech není vyloučena odpovědnost dle zvláštních právních předpisů. 54
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4.5 Neexistence obecné povinnosti dohledu
Směrnice 2000/31 v článku 15 uvádí:
Členské státy neukládají poskytovatelům služeb uvedených v článcích 12, 13 a 14 obecnou
povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost
aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost.
Toto ustanovení bylo implementováno do českého právního řádu § 6 ZNSIS. Ten uvádí, že
poskytovatelé služeb uvedeni v § 3 až 5 nejsou povinni
a) dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací,
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah
informace.
Jako příklad pro vysvětlení písm. a) můžeme použít podobný případ, jako ve zmíněném
rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 31 C 72/2011. Poskytovatel služeb pronajímá
uživatelům prostor na Internetu sloužící k ukládání dat a jejich následnému stahování. Mezi
těmito daty se vyskytne autorsky chráněné audiovizuální dílo uložené jedním z uživatelů.
Vlastník autorských práv se obrátí na poskytovatele služeb s tím, že se dle jeho informací na
úložišti nachází jeho dílo a žádá poskytovatele služeb o sdělení bližších informací. Ty ale
poskytovatel služeb nemá, jelikož nevykonává dohled nad obsahem dle § 6 písm. a) ZNSIS.
Pokud by se však vlastník autorských práv obrátil na poskytovatele služeb s konkrétní
informací, tedy pokud by např. poskytl seznam odkazů na jím vlastněná díla, musí
poskytovatel služeb na základě této výzvy soubory odstranit nebo znepřístupnit v souladu s
§ 5 odst. 1 ZNSIS.
Pokud by se po poskytovateli služeb následně autor domáhal, aby vyhledal další soubory, ke
kterým má autor práva, není to poskytovatel vzhledem k § 6 písm. b) povinen učinit. Není ani
povinen zjišťovat, zda např. uživatel, který autorsky chráněné dílo na úložiště nahrál, je nebo
není vlastníkem licence k tomuto dílu.55
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5. BitTorrent
BitTorrent je nástroj pro P2P neboli peer-to-peer (to by se dalo přeložit jako rovný s rovným)
distribuci souborů. Pomocí BitTorrent protokolu je možné distribuovat velké objemy dat, a to
decentralizovaně. Není tedy nutné mít centrální server, na kterém by byla data uložena. Název
BitTorrent se používá jako název distribučního protokolu, pomocí kterého je možné otevírat
originální klientské aplikace a další typy souborů s příponou „.torrent.“. Tyto soubory
obsahují pouze metadata, která ukazují, kde je takový soubor uložen. Soubory torrent mají
většinou shodné názvy se soubory, na které odkazují, což vede ke snazšímu vyhledávání
a orientaci. Pomocí protokolu BitTorrent jsou soubory rozděleny na menší bloky. Účastníky
procesu jsou seeder („rozsévač“) a leecher („pijavice“). Seeder umožňuje leecherům
stahování souboru, který je celý uložen v paměti jeho zařízení, leecherem je ten uživatel, který
sice nemá soubor stažený kompletně, ale umožňuje ostatním leecherům stahovat již tu část
souboru, která je částečně stažena v jeho zařízení.
K získání souboru s příponou „.torrent“ obsahující metadata vedoucí ke konkrétnímu souboru
(například ripu nějakého filmu) je nutné navštívit nějakou internetovou stránku, která
shromažďuje databázi torrentů. Mezi nejznámější z nich patří asi The Pirate Bay. Na tomto
veřejném serveru je umožněno uživatelům hledat a stahovat torrent soubory, tedy například
konkrétní film nebo hudební album. Po stažení konkrétního torrentu je pro úspěšné stažení
nutné torrent otevřít v tzv. klientu, což je aplikace běžící v počítači uživatele. Skrze tu pak
probíhá samotné stahování a sdílení dat. Tyto databáze, jako např. The Pirate Bay, se označují
jako BitTorrent index. Na rozdíl od samotného sdílení souborů, které neprobíhá
centralizovaně, jsou soubory typu torrent uloženy na serverech. K navázání spojení zvaného
handshake („potřesení rukou“) je ještě potřeba tzv. BitTorrent tracker. Tracker je služba, přes
kterou je zprostředkováno spojení mezi seedery a leechery, samotná data ale přes něj
neprochází. Jedná se v podstatě o server, prostřednictvím kterého je mezi uživateli navázán
kontakt.56
Vzhledem k tomu, že jsou díla sdílena po malých částech mezi mnoha uživateli, je z hlediska
potencionální represe velmi složité, ač nemožné, najít nějaký centrální bod. Uživatelé mohou
v podstatě sdílet libovolný soubor téměř donekonečna, postih případného nelegálního obsahu
56
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je ztížen tím, že se torrentové soubory mohou nacházet v podstatě u uživatelů kdekoliv
na světě, tedy i mimo jurisdikci nositelů práv, čím je velmi ztížena, či dokonce znemožněna
možnost domoci se svých práv. BitTorrentový protokol byl také vytvořen jako open source,
tzn., že ke kódu tohoto protokolu má každý přístup. Důsledkem je to, že prakticky neustále
vznikají různé klony a variace a je tedy prakticky nemožné proti BitTorrentu nějak
zasáhnout.57
Obecně lze tedy říci, že ačkoliv se jednotlivé soubory šíří prostřednictvím peer-to-peer
systému, samotné torrent soubory se v naprosté většině případů šíří klasickým způsobem,
který je příznačný pro systém uživatel-server.

5.1 Rozsudek v kauze The Pirate Bay
Patrně nejznámější soudní spor mezi majiteli a provozovateli webu pro šíření torrent souborů
The Pirate Bay a mezi nositeli autorských práv, byl posuzován švédskými soudy. Jak jsem již
v úvodu této kapitoly naznačil, The Pirate Bay patřil a patří k jednomu z nejpopulárnějších
a největších serverů, který umožňuje ukládání a vyhledávání torrent souborů. Zároveň také
zprostředkovává spojení mezi uživateli, kteří na jedné straně soubory sdílí a na straně druhé
stahují.
Provozovatelé tohoto webu byli shledáni vinnými a odsouzeni k trestu odnětí svobody
jednoho roku a k pokutě 30 milionů švédských korun.58 Odsuzující rozsudek byl založen na
trestněprávní odpovědnosti obžalovaných, ta spočívala ve formě účastenství na trestném činu
porušování autorských práv. Pachatelé se provinili tím, že třetím osobám prostřednictvím
serveru The Pirate Bay umožňovali neoprávněně rozšiřovat autorská díla. Na samotném
serveru ale žádná autorská díla nebyla, nedocházelo tedy k přímému porušování autorského
práva. Nicméně autorský zákon nepřímou formu porušování autorských práv nezná, nemohli
být obžalovaní shledáni vinnými za spáchání trestného činu porušování autorského práva.
Soud se tedy zabýval nejprve tím, zda ze strany jiných osob docházelo k trestné činnosti
spočívající v porušování autorských práv a následně dovozoval a prokazoval, zda obžalovaní
napomáhali či usnadňovali takové jednání.
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Soud dále shledal, že „provozováním webové stránky, která poskytovala rozvinuté
vyhledávací funkce, jednoduchý způsob nahrávání a ukládání dat, zprostředkování spojení
mezi uživateli, kteří sdíleli chráněná díla pomocí BitTorrent trackeru, který byl provozován
spolu s webovou stránkou, aktivity serveru The Pirate Bay napomáhaly k páchání trestné
činnosti třetími osobami.“59
Ačkoliv byli provozovatelé před lety odsouzeni, server The Pirate Bay funguje nadále a to
na několika desítkách proxy severů v taktéž několika desítkách různých zemí po celém světě,
je tedy téměř nemožné jakkoliv blokovat jeho aktivitu.60

5.2 BitTorrent a legální využití
Pokud srovnáme BitTorrent a internetová úložiště (typu uloz.to nebo již nefungující
Megaupload či RapidShare), mohou obě tyto služby sloužit i účelům, kde nemusí nutně
docházet k porušování autorských práv. Na rozdíl od dle mého názoru obecně mylné
představy, že skrze torrenty je stahován a nahráván pouze autorsky chráněný obsah, lze
legálně využívat i služby peer-to-peer včetně klientu BitTorrent. Možností je spousta.
Torrenty mohou sloužit ke sdílení velkých souborů (o velikosti např. desítek GB), kdy
v tomto případě by bylo téměř nemožné nahrát takto velké soubory na některá internetová
úložiště. Například služba uloz.to umožňuje nahrát soubor o velikosti maximálně 18 GB.61
V případě stahování souboru z některých z úložišť je většinou nutné se spokojit s omezenou
rychlostí stahování, pokud chcete stahovat neomezenou rychlostí, je potřeba si například dobít
kredit. U již zmíněné služby ulož.to stojí kredit o velikosti 150 GB 500 Kč, nejedná se tedy o
levnou záležitost.
Pokud ovšem využijete sdílení formou peer-to-peer, můžete se vyhnout jakýmkoliv platbám
při zachování stejného, ne-li většího uživatelského komfortu. Navíc se nemusíte omezovat
ve velikosti nahrávaných souborů. Stačí k tomu torrent klient, např. rozšířený uTorrent. Je
samozřejmě možné rozlišit, zda se bude jednat o veřejný nebo soukromý soubor. Že v případě
sdílení přes tuto službu nejde o výjimečnou záležitost, dokazuje to, že tuto službu využívá
k šíření například svobodný a otevřený počítačový operační systém Linux, dále je možné
59
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stahovat autorská díla patřící pod americkou neziskovou organizaci Creative Commons.
Obecně lze na internetu najít různé vyhledávače, které shromažďují soubory jako hudbu,
filmy či knihy od nezávislých tvůrců, které je možné šířit legálně. Mezi další uživatele
torrentů patří např. největší nezisková digitální knihovna Internet Archive, kterou můžeme
najít pod doménou archive.org. Ta obsahuje několik milionů knih oskenovaných do digitální
podoby, volně šiřitelné hudební soubory a skladby nebo videa. V neposlední řadě můžeme
zmínit i Her Majesty’s Treasury, tedy britské Ministerstvo financí, které skrze odkaz (mimo
jiné) na BitTorrent sdílí výdaje jednotlivých resortů62nebo Hubblův vesmírný dalekohled
provozovaný vládní agenturou NASA a mezivládní agenturou ESA. Z internetových stránek
Hubblova teleskopu je zase možné přes BitTorrent stáhnout například zachycení Galaxie
v Andromedě, což je obrázek o velikosti 4.3 GB.63 Je tedy zřejmé, že BitTorrent nevyužívají
pouze soukromé subjekty, ale veřejné instituce.
Kromě soukromých subjektů a veřejných institucí je ale samozřejmě BitTorrent využíván také
pro šíření autorsky chráněných děl. V roce 2010 vydala Internet Commerce Security
Laboratory (ICSL) patřící pod University of Ballart v Austrálii studii64. V té autoři zkoumali
procentuální počet torrentů, které porušují či neporušují autorská práva. Jako vzorek si vybrali
1000 torrentů, které byly v daný moment nejsdílenější. U 89.3 % torrentů se jim podařilo
určit, zda se jedná o legální nebo nelegální soubory. U zbylých 10.7 % to bylo nejednoznačné.
Výstup z této studie, který byl také medializován65, uvádí, že pouze 0,3% ze souborů
dostupných skrze BitTorrent je legální. Bohužel metodologie, kterou autoři z ICSL používali,
má dle mého názoru značné trhliny. Už tím, že vybrali pouze 1000 nejsdílenějších torrentů
pravděpodobně diskvalifikovali většinu legálních torentů. Touto kategorizací, kdy nezahrnuli
do studie veškeré torrenty, ale jen ty nejčastěji stahované, zkreslili datový výstup. Například
volně šiřitelné knihy mají daleko menší stahovatelnost než některé populární televizní show
nebo filmy. Autoři studie také nezkoumali, zda se pod jednotlivými torrenty skutečně
skrývaly uvedené soubory, tedy zda se nejednalo o fake torrenty. Přesná čísla, i když 8 let
stará, se tedy z této studie zřejmě nedozvíme. To ale nic nemění na skutečnosti, že jsou přes
různé vyhledávače torrentů dostupné tisíce autorsky chráněných děl.
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5.3 Odpovědnost subjektů v systému BitTorrent
Vzhledem k tomu že se těžiště práce týká rozsahu odpovědnosti jednotlivých subjektů,
je nutné si všechny subjekty v rámci přenosu souborů prostřednictvím BitTorrentu určit.
Problémem v rámci peer-to-peer sítí je jejich relativní technická komplikovanost, a to
v porovnání s klasickým centralizovaným způsobem šíření autorsky chráněných děl, například
prostřednictvím internetových úložišť. Dalším specifikem je pluralita subjektů, které
se přenosu prostřednictvím technologie BitTorrent účastní. Prvním z nich je uploader,
tedy uživatel, který soubor vytvořil a nahrál jej na tracker. Peer se říká všem uživatelům,
nehledě na to, zda data právě sdílejí nebo stahují. Na začátku této kapitoly jsem již zmínil
seedera, což je ten, který má soubor z torrentu kompletně stažený a dál jej sdílí.
Následuje leecher, který ještě nemá kompletně stažený torrent, ale stahuje jej a zároveň již
stažená data taktéž sdílí. Ten funguje tedy i jako aktivní poskytovatel souboru, byť jen
po omezenou dobu, přesněji po nejméně po tu dobu, po kterou daný soubor stahuje. V tom
tkví dle mého názoru největší odlišnost od stahování z internetových úložišť, tedy serverů,
kde je daný soubor umístěn. V rámci BitTorrentu nelze určitý soubor stáhnout, aniž byste jej
(nebo jeho část) zároveň neposkytli někomu jinému.66 Při stahování uživatel získává různé
části souboru od různých seederů (pokud je jich více než jeden, což je naprostá většina
případů), to znamená, že žádný ze seederů nemusí poskytnout uživateli dílo celé, ale jen jeho
různé části. Pokud leecher kompletně stáhne soubor, může se z něj stát seeder, tzn., že celý
soubor „nabízí“ dále ostatním leecherům.67
Pro odpovědnost subjektů v rámci přesnou dat prostřednictvím torrentů se bude nutné zaměřit
na provozovatele BitTorrent indexů, BitTorrent trackerů, a to v souvislosti s uploadery, tedy
těmi, kdo soubor na začátku vytvořili a nahráli jej na tracker. Dále bude nutné určit
odpovědnost u uživatelů, kteří soubory stahují a tím poskytují dalším uživatelům nikoliv
soubory celé, ale jejich části.

5.4 Odpovědnost koncových uživatelů (seeders a leechers)
Trestní a civilní judikatura týkající se platformy BitTorrent bohužel úplně chybí, budeme se
tedy muset spolehnout na právní předpisy a jejich komentovaná znění.
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V případě seederů je odpovědnost jasná. Seeder má celý soubor chráněný autorským právem
stažený a nabízí jej prostřednictvím klientu BitTorrent ke stažení ostatním uživatelům.
Jednání se posuzuje podle § 18 odst. 2 AutZ jako zpřístupnění díla veřejnosti.68
U leecherů je situace o poznání komplikovanější. Jasné je, že tím, že když si leecher autorsky
chráněný soubor stáhne, dojde k pořízení rozmnoženiny díla podle § 13 AutZ. Otázka
odpovědnosti leechera přináší řadu otázek. Většina pořízení rozmnoženin pro osobní potřebu
bude spadat pod § 30 AutZ, tedy pod volné užití díla. To je možné i bez souhlasu oprávněné
osoby za podmínek, že jde o užití pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není
ekonomický prospěch. Podle § 30 odst. 3 AutZ ale volné užití díla není možné pro počítačové
programy a elektronické databáze. Výjimku také moderuje § 29 odst. 1 AutZ, který uvádí, že
výjimky lze uplatnit pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem
užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Jedná se
o tzv. tříkrokový test. Tato zásada je zakotvena už v Bernské úmluvě a v dohodě TRIPS
a stanovuje tři podmínky, za kterých je možné dílo užít volně.69 Jsou to:
a) výjimky a omezení autorského práva lze uplatnit pouze ve zvláštních případech
stanovených zákonem,
b) pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla,
c) pokud užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.
Protože volné užití autorsky chráněných děl je vždy zásahem do výlučných práv autora díla,
je nutné posuzovat případy podle konkrétních okolností. Na jedné straně stojí právní jistota
uživatele, který si chce být jist, že spadá pod výjimku uvedenou v § 30 AutZ a na straně druhé
jsou práva autora, který naopak nechce, aby bylo v rámci této výjimky jeho dílo neoprávněně
užíváno.70
V konkrétním případě by soud mohl posuzovat, zda uživatel věděl či mohl vědět o tom, zda je
dílo chráněno. Jak jsem již uváděl, skrze BitTorrent se dá stáhnout mnoho volných děl. Pokud
68

ČERMÁK, Jiří. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k
rozsudku ve věci The Pirate Bay. Právní rozhledy. 2010, č. 8, s. 272-280.
69
CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 29 [Uplatnění výjimek a omezení, volná užití a zákonné licence].
In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017,
s. 76. ISBN 978-80-7400-671-5.
70
ČERMÁK, Jiří. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím
k rozsudku ve věci The Pirate Bay. Právní rozhledy. 2010, č. 8, s. 272-280.

31

ale vezmeme v úvahu, že by český uživatel stahoval film prostřednictvím BitTorrentu, který
byl uveden do kin teprve před pár dny a navíc jen v USA a ne v České republice, uživatel
téměř jistě musel vědět, že je tento film autorsky chráněný a že se tudíž nemůže bránit
výjimkou uvedenou v § 30 AutZ. Proto by dle mého názoru soud rozhodl tak, že bylo
zasaženo do autorského práva zhotovením neoprávněné rozmnoženiny a uživatel by nebyl
výjimkou v § 30 AutZ chráněn.
Kromě této úvahy by nám mohl pomoci rozsudek SDEU ve věci C-435/12 ACI Adam BV a
další proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding ze
dne 10. dubna 2014. Základem tohoto řízení bylo zodpovědět předběžnou otázku, zda je nebo
není dovolené pořizovat rozmnoženiny pro vlastní potřebu, pokud zdrojový soubor nebo dílo
pochází z nelegálního zdroje. V bodě 37 odůvodnění SDEU uvádí, že „Nelze tak tolerovat
vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný rozdíl mezi soukromými rozmnoženinami
pořízenými

z oprávněných

zdrojů

a rozmnoženinami

pořízenými

z padělaných

či

nedovolených zdrojů.“ Dále je v bodě 39 v rozhodnutí uvedeno, že „Kdyby se totiž připustilo,
že takové rozmnoženiny mohou být pořízeny z neoprávněného zdroje, podporovalo by to oběh
padělaných děl nebo nedovolených napodobenin, čímž by se zákonitě snížil objem prodeje
nebo jiných zákonných obchodů souvisejících s chráněnými díly, což by bylo v rozporu
s běžným způsobem užití uvedených děl.“ Závěrem soud v bodě 41 stanovuje, že čl. 5 odst. 2
písm. b) směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na případ, kdy
jsou soukromé rozmnoženiny pořízeny z neoprávněného zdroje.
Soud bohužel nestanovuje žádný návod či instrukce, jak by mohl uživatel poznat, zda se jedná
o legální nebo nelegální rozmnoženinu. Nakonec tedy bude nutné vrátit se k třístupňovému
testu a nadále posuzovat, podle něhož výjimka z autorského práva ve prospěch soukromého
rozmnožování nesmí narušit normální způsob užití díla a nesmí způsobit neospravedlnitelnou
újmu oprávněným zájmům autora71
Uživatelé technologie BitTorrent mají ale postavení ztíženou ještě tím, že ve většině případů,
zároveň když data stahují je i odesílají dalším leecherům a tím pádem se dostávají
do postavení poskytovatele a do režimu § 18 AutZ, do sdělování díla veřejnosti. To je ale
71
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třeba vzít v úvahu společně s tím, jak odesílání dat v rámci BitTorrentu funguje. Data nejsou
odesílána postupně a uživateli „jeden na jednoho“, ale jsou sdílena v tzv. roji (swarm). Pokud
máme např. šest leechers a tři seedery, jedná se o roj devíti. Uživatelé v tomto roji nezískávají
data od jednoho konkrétního seedera, ale získávají různé části od různých seederů.
Na odesílání dat ke stažení kompletního filmu se tímto podílí více uživatelů. Tímto způsobem
se může stát, že dokud soubor (např. zmíněný film nebo hudební dílo) není stažen ze 100 %,
nebude možné jej přehrát, protože se v rámci filmu budou objevovat „trhliny“.
To ale nic nemění na tom, že je nutné si zodpovědět otázku, zda sdílením jednotlivých částí
souboru seederem nebo leecherem dochází k užití díla jeho sdělováním veřejnosti.
Čermák (2010)72 ve své práci odkazuje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
(dále jen „SDEU“) z července 2009 Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening
(dále jen „Infopaq“), který rozhodl, že „úkon učiněný během procesu sběru údajů, který
spočívá v elektronickém uložení výňatku z chráněného díla složeného z jedenácti slov, jakož
i ve vytištění tohoto výňatku, lze podřadit pod pojem ‚rozmnožování po částech‘ ve smyslu
čl. 2 směrnice, pokud – což je povinen ověřit předkládající soud – jsou prvky, které byly takto
převzaty, vyjádřením autorova vlastního duševního výtvoru“. SDEU v tomto rozhodnutí
přiznal autorskoprávní ochranu i úryvku v délce jedenácti slov, tedy vcelku malé části z celku,
kterým byl novinový článek. V rozsudku Football Association Premier League Ltd a další
proti QC Leisure a další (C-403/08) soudní dvůr rozhodl, že „Článek 2 písm. a) směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být
vykládán v tom smyslu, že právo na rozmnožování se vztahuje i na vytváření přechodných
fragmentů děl v paměti satelitního dekodéru a na televizní obrazovce za podmínky, že tyto
fragmenty obsahují prvky, které jsou vyjádřením vlastního duševního výtvoru dotyčných
autorů, přičemž při ověřování, zda část díla obsahuje takové prvky, je třeba posuzovat celek
složený z fragmentů rozmnožených zároveň.“
Z toho analogicky dovozuji, že i fragmenty, které jsou sdíleny uživateli při používání
technologie BitTorrent, lze považovat za rozmnožování díla po částech, jak je uvedeno
ve směrnici 2001/29 v článku 2 a 3. Prvky nicméně musí být vyjádřením vlastního duševního
výtvoru autora. Podle mého názoru je tato myšlenka potvrzena i v bodě 38 rozhodnutí SDEU
Infopaq, který říká, že „pokud jde o části díla, je třeba konstatovat, že nic ve směrnici 2001/29
72
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nebo v jiné směrnici použitelné v této oblasti nenaznačuje, že by tyto části podléhaly jinému
režimu, než je režim, kterému podléhá dílo ve svém celku. Z toho vyplývá, že jsou chráněny
autorským právem, pokud jako takové přispívají k původnosti díla v jeho celku.“
Na druhou stranu, jak již bylo uvedeno, technologie BitTorrent neumožňuje přehrání díla
dříve, než je stažené na 100%. Ačkoliv existují programy, které by byly schopné přehrát film,
který je např. stažený z 95 % (možná s občasnými trhlinami ve stopáži či „useknutým“
koncem filmu), tato možnost dle mého názoru nebude pro běžného uživatele známá a proto
ani proveditelná, tudíž se jí nebudu zabývat. Nekompletní soubor tedy představuje jen určitý
objem dat, ze kterého ani není zřejmé, o jaké autorské dílo se ve skutečnosti jedná, jelikož jej
nejde přehrát či spustit. Toto naopak nahrává tomu, že by se v tomto případě nejednalo
o vyjádření autorova vlastního duševního výtvoru. Uživatel, který takto dílo sdílí, jej ale sdílí
celé (ač si toho je nebo není vědom) a nemůže předvídat, které konkrétní „bloky“ z celkového
datového objemu díla se dostanou ke kterému uživateli. Zde se opět můj názor shoduje
s Čermákem, který dovozuje, že i přes to, že příjemce získá od poskytovatele jen třeba určitou
část dat představující dílo, není to na překážku tomu, aby se takové jednání poskytovatele
dalo posoudit jako sdělování díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 směrnice 2001/29 a § 18 odst. 2
AutZ.

5.5 Odpovědnost provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb
Fungování sítě BitTorrent nestojí pouze na uživatelích, ale také na tvůrcích a provozovatelích
těchto sítí nebo na poskytovatelích. Ti ale žádná díla ve smyslu autorského zákona nesdílí a
ani je nestahují, nelze je tedy postihovat za neoprávněný zásah do práv autorů. Jedinou
odpovědnost, kterou bychom mohli dovodit, je odpovědnost nepřímá, tu by bylo nutné
dovozovat podle jiných ustanovení autorského zákona nebo i jiných právních předpisů.73

5.6 Odpovědnost provozovatelů databází torrent souborů
Dalšími subjekty figurujícími v rámci sdílení souborů skrze platformu BitTorrent jsou
internetové katalogy, na kterých jsou ukládány soubory typu torrent. Ačkoliv tyto soubory
obsahují pouze metadata a nikoliv díla chráněna autorským zákonem, za určitých okolností by
tito provozovatelé odpovědní být mohli. Pokud ale budou na jejich internetových stránkách
jen soubory typu torrent, jedná se v podstatě pouze o obdobu poskytnutí linku odkazujícího
73

ČERMÁK, Jiří. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k
rozsudku ve věci The Pirate Bay. Právní rozhledy. 2010, č. 8, s. 272-280

34

na dílo, jako u jiných webových stránek na Internetu. V takovém případě dle mého názoru
odpovědnost provozovatele nenastává. Na Internetu se nachází nespočet odkazů vedoucí
na různé webové stránky, které jsou také dílem, takovéto odkazování by tedy znamenalo
rozmnožování nebo sdělování díla veřejnosti.74
Pak jsou tu ještě provozovatelé stránek s torrent soubory, kteří vystupují aktivně. Mezi ně
patří zmiňovaný portál The Pirate Bay, který byl předmětem soudního sporu. V jeho průběhu
bylo vydáno rozhodnutí SDEU ze dne 14. června 2017 Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4All
Internet BV. Stichting Brein je nizozemská nadace zastupující zájmy nositelů autorských práv
a společnosti Ziggo BV a XS4All jsou společnosti poskytující přístup k Internetu. Velká část
klientů společností Ziggo BV a XS4All jsou uživatelé, kteří využívají platformu The Pirate
Bay a klient BitTorrent. V rozhodnutí soud uvádí, že soubory torrent nabízené na on-line
platformě The Pirate Bay jsou v převážné většině díla chráněna autorským právem, aniž by
nositelé práv udělili provozovatelům a uživatelům svolení k předmětnému sdílení. V prvním
stupni řízení společnost Stichting Brein po zmíněných poskytovatelích Internetu požadovala,
aby jim soud přikázal blokovat doménová jména a IP adresy platformy The Pirate Bay, čemuž
soud vyhověl. Ve druhém, odvolacím řízení, však soud návrhy společnosti Stichting Brein
zamítl.
Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud, Nizozemsko) měl za prokázané, že se
prostřednictvím The Pirate Bay mohou uživatelé dostat k chráněným dílům bez svolení
nositelů práv a také že klienti společností Ziggo BV a XS4All zpřístupňují autorsky chráněná
díla bez svolení nositelů práv. Nejvyšší soud v Nizozemsku si kladl otázku, zda on-line
platforma pro sdílení The Pirate Bay uskutečňuje sdělování děl veřejnosti ve smyslu
článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29 a to tím, že:
-

„vytváří a udržuje systém, v rámci něhož se uživatelé internetu mezi sebou propojují
za účelem sdílení fragmentů děl nacházejících se v jejich vlastních počítačích;

-

provozuje internetovou stránku, z níž mohou uživatelé zpřístupňovat on-line soubory
torrent, které odkazují na fragmenty těchto děl, a

-

indexuje soubory torrent umístěné on-line na této internetové stránce, a tím, že je
kategorizuje tak, že fragmenty těchto děl, na něž odkazují, mohou být nalezeny
a uživatelé si tato díla mohou stáhnout (jako celek) do svých počítačů.“
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Proto se rozhodl přerušit řízení a položit SDEU předběžnou otázku, zda se jedná o „sdělování
veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 provozovatelem internetové stránky,
jestliže tato internetová stránka neobsahuje žádná chráněná díla, avšak existuje systém […],
prostřednictvím něhož se indexují a kategorizují metainformace o chráněných dílech, jež se
nacházejí v zařízeních uživatelů, aby uživatelé následně na základě těchto informací dokázali
nacházet, nahrávat a stahovat chráněná díla?“
Soud uvádí, že je potřeba upřesnit pojem „sdělování veřejnosti“ z článku 3 odst. 1 směrnice
2001/29. Ten je třeba chápat v širokém smyslu, jak je uvedeno v bodě 23 odůvodnění
směrnice a je také třeba jej posuzovat vždy individuálně. Soudní dvůr také připomněl, že aby
se mohlo jednat o sdělování veřejnosti, musí být dle ustálené judikatury sděleno specifickou
technologií odlišnou od technologií, které byly dosud používány, nebo „nové veřejnosti“, tedy
veřejnosti, kterou nositelé autorského práva nebrali v potaz při udílení svolení k prvotnímu
sdělení jejich díla veřejnosti. Dále soudní dvůr zkoumal i výdělečnou povahu sdělování.
Sdělování by mělo zahrnovat jakýkoliv přenos nebo další přenos díla pro veřejnost
nepřítomnou v místě, ze kterého sdělování vychází, i bezdrátově. Postačuje také, aby dílo bylo
zpřístupněno veřejnosti takovým způsobem, že osoby, které tvoří veřejnost, mohou mít
k tomuto dílu přístup v místě a okamžiku, jež si individuálně zvolí a není rozhodující, zda této
možnosti využijí či nikoliv. Mezi tyto způsoby patří i hypertextové odkazy vedoucí
na chráněná díla. Podle soudu může být sdělováním jakékoliv jednání uživatele, který při plné
znalosti věci zpřístupní svým klientům chráněná díla.
Ze stanoviska generálního advokáta se dozvíme, že platforma The Pirate Bay splňuje výše
uvedené znaky a že ačkoliv autorsky chráněná díla jsou prostřednictvím této platformy
zpřístupňována uživateli, jsou to provozovatelé, kteří indexací souborů a vytvářením seznamů
torrentů umožňují a značně usnadňují uživatelům díla nacházet a sdílet je. Pokud by tak
provozovatelé nečinili, bylo by vyhledávání souborů pro uživatele značně ztíženo. Kromě
toho sestavují provozovatelé rejstřík podle různých kategorií, kde se taktéž nacházejí odkazy
na autorsky chráněná díla. Provozovatelé taktéž aktivně filtrují některý obsah a odstraňují
zastaralé nebo chybné soubory torrent. Ze všeho výše uvedeného soud dovodil, že
poskytování a správa takové on-line platformy pro sdílení je považováno za sdělování ve
smyslu článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29.
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A co se týče pojmu „sdělování veřejnosti“, veřejnost musí zahrnovat určitý minimální práh,
tedy nikoliv malá či dokonce zanedbatelná skupina. Zjišťuje se také, kolik osob má
k souborům přístup postupně a kolik souběžně. V platformě BitTorrent mají uživatelé přístup
k souborům kdykoliv a souběžně a navíc se v tomto případě jednalo dle vyjádření
předložených soudu o značný počet uživatelů. Soud tedy dospěl k názoru, že tímto způsobem
jsou autorsky chráněná díla skutečně sdělována veřejnosti. Jedná se také o sdělování „nové
veřejnosti“, tedy té, kterou nositelé autorského práva nebrali v potaz při udílení svolení
k prvotnímu sdělení. Provozování platformy je také zdrojem značných zisků z reklamy.
Soud dospěl k závěru, že provozování platformy The Pirate Bay je „sdělování veřejnosti“
ve smyslu článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29 a že tento pojem musí být vykládán v tom
smyslu, že za takových okolností takových okolností jako ve věci v původním řízení zahrnuje
zpřístupnění a správu platformy pro sdílení na internetu, která prostřednictvím indexace
metadat týkajících se chráněných děl a poskytování vyhledávače umožňuje uživatelům této
platformy tato díla nacházet a sdílet je v rámci sítě „peer-to-peer“.
Podle mého názoru se takoví provozovatelé vyhledávačů souborů typu torrent, kteří aktivně
zasahují do činnosti portálu tím, že
-

indexují soubory torrent, aby je uživatelé mohli snadněji nalézt a poté stáhnout;

-

kromě vyhledávače provozují i databáze s různými kategoriemi autorsky chráněných
děl nebo řebříčky tzv. „top 100“ podle kategorií autorsky chráněných děl s tím, že tyto
žebříčky sestavuje provozovatel vyhledávače (v tomto případe The Pirate Bay)
a nikoliv uživatelé vyhledávače;

-

odstraňují staré a chybné soubory typu torrent a aktivně filtrují obsah;

-

používají reklamu k propagaci (The Pirate Bay) ve které na fórech a různých typech
internetových blogů výslovně uvádějí, že jejich cílem je zpřístupnění chráněných děl
uživatelům75

sami stávají odpovědnými. A to z toho důvodu, že výše zmíněným aktivním zasahováním již
nelze hovořit o pouhém poskytování odkazu, ale v souvislosti s uvedeným judikátem SDEU
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Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4All Internet BV je nutné klasifikovat jejich jednání jako
sdělování díla veřejnosti podle článku 2 a 3 směrnice 2001/29.76

5.7 Odpovědnost tvůrců BitTorrent protokolu a souvisejících programů
Tvůrci BitTorrent protokolu pouze vytvořili tento protokol, který může být uživateli
zneužíván k tomu, aby skrze něj byla šířena autorsky chráněná díla. Jak jsem uváděl
v kapitole BitTorrent a legální využití, tento protokol se dá využívat i např. ke stahování volně
šiřitelných děl nebo pro sdílení velkých souborů např. v rámci rodiny. Jeho vytvořením se
autoři nedopustili (a ani nedopouštějí) žádného protiprávního jednání. Autorům protokolu
nelze přičítat to, že je využíván k šíření děl, které jsou autorsky chráněny, jelikož zde chybí
souvislost mezi vytvořením protokolu a jeho následným využíváním. To samé se dá říci
i o souvisejících programech.77,78
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6. Úložiště
Oproti relativně technicky složité platformě BitTorrent má internetové úložiště jednoduchý
princip. Jedná se o provozovatele internetových stránek, na jejichž servery je možné ukládat
jakékoliv soubory, včetně videí, audio obsahu, fotografií a podobně. K těm se pak mohou
dostat jak uživatelé, kteří soubor nahráli, tak třetí osoby. Mezi nejznámější služby v České
republice patří servery uloz.to, uschovna.cz, leteckaposta.cz, hellshare.cz nebo jedno
z nejstarších u nás CZshare.cz (nyní Sdílej.cz). Ve světě patřily mezi nejznámější RapidShare
se sídlem ve Švýcarsku nebo Megaupload zakladatele Kima Dotcoma s ústředím v Hong
Kongu. Tyto služby jsou u nás provozovány poskytovateli služeb informační společnosti, jak
je (ISP – information service provider) definuje směrnice č. 2000/31/ES. Aby se jednalo
o poskytovatele dlé této definice, musí být služba splňovat tyto znaky:
a) služba musí být poskytována pro jiného,
b) elektronickou komunikací,
c) služba je poskytována individuálně.79
Na tento typ služeb se vztahuje opět směrnice č. 2000/31/ES a zákon č. 480/2004 Sb, který
upravuje služby typu hosting v § 5. To znamená, že i pro tyto služby platí režim safe harbour
při splnění jeho podmínek. Služba tohoto typu může být poskytovatelem provozována i zcela
zdarma. Většina těchto serverů ale limituje uživatele například rychlostí stahování, objemem
dat, který mohou uživatelé stáhnout nebo nějakým časovým limitem pro stahování soubor.
Pokud uživatelé nechtějí čekat, mohou zakoupit tzv. kredit na určité časové období nebo pro
určitý objem dat. Ten jim umožňuje stahovat v plné rychlosti nebo i několik souborů
najednou, což je většinou neplatícím uživatelům zapovězeno.
Uživatelé mohou samozřejmě na datová úložiště ukládat soubory, ke kterým vlastní autorská
práva. Může se jednat stejně jako u BitTorrentů o sdílení rodinných fotoalb (soubory se
na většině úložišť dají pochopitelně zaheslovat, aby k nim neměly přístup neoprávněné
osoby), nebo se také dají využít např. kde sdílení studijních materiálů se spolužáky a podobně.
Problém ale nastává, pokud se rozhodne dílo zveřejnit uživatel, který k němu nevlastní
autorská práva a zpřístupní jej pro neomezený okruh třetích osob. U úložišť můžeme uvažovat
o odpovědnosti u tří okruhů subjektů. První jsou zmínění uživatelé, kteří soubory nahrají,
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druhou skupinou jsou provozovatelé serverů a nakonec osoby, které si autorsky chráněná díla
stáhnou.

6.1 Odpovědnost za cizí obsah ukládaný uživateli
Jak jsem již naznačil, bude záležet, které soubory budou uživatelé nahrávat a také kam.
Při nahrávání souboru na Internet se jedná o vytváření kopie pro vlastní potřebu. Dle dikce
zákona jde o užití díla rozmnožováním podle § 13 AutZ. Při nahrávání děl na úložiště musíme
vzít v úvahu i § 30 AutZ, který říká, že za užití se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické
osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu. Možnost volného užití díla se nevztahuje na počítačové programy a elektronické
databáze.80
Při posuzování, kam bylo dílo nahráno, musíme vzít v úvahu, zda dané úložiště soubory
indexuje či umožňuje vyhledávání. Pokud soubor nahrajeme na server, který takovéto služby
nenabízí, dochází pouze k vytvoření kopie pro vlastní potřebu, což zákon nezakazuje.81 Pokud
bychom ale odkaz na soubor, který je autorsky chráněný, umístili někam na Internet, kde by
byl přístupný dalšímu individuálně neurčenému okruhu uživatelů a ti by se následně mohli
k souboru dostat, už by se jednalo o sdělování díla veřejnosti podle § 18 AutZ. S tím
samozřejmě souvisí skutečnost, že k tomu, aby soubor mohl být na úložisti vyhledatelný, je
potřeba, aby pojmenování souboru sedělo s jeho faktickým obsahem. Pokud by jej uploader
nepojmenoval stejně, i tak je možné, že by sever odhalil jeho skutečný obsah a to například
pomocí různých vyhledávacích nástrojů nebo enginů. Ty mohou například audiovizuální
soubory porovnávat podle délky a tím přijít na co, že se nějaké konkrétní dílo skrývá
na serveru pod souborem s jiným názvem. Pokud by vyhledávací engine takto dílo odhalil,
bude se opět jednat o sdělování díla veřejnosti podle § 18 AutZ.82
Na závěr tedy shrnutí. Aby nebyl porušen zákon a dílo nedošlo ke sdělení díla veřejnosti,
musí být dílo nahráno na server pouze pro osobní potřebu, a to tak, aby jediný, kdo k němu

80

CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 30 [Volná užití]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr.
Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 78. ISBN 978-80-7400-671-5.
81
Pozn. autora: například web leteckaposta.cz, který při nahrání pouze zobrazí odkaz, přes který je možné se
k nahranému souboru dostat. Tento server neumožňuje vyhledávání mezi nahranými soubory, navíc nahrané
soubory po 33 dnech automaticky maže.
82
KVASNIČKA, Filip. Internet a autorské právo-rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů (webhosting,
poskytovatel připojení…) a způsoby ochrany proti pirátství (identifikace a postih piráta…). Praha, 2015.
Diplomová práce. Karlova univerzita, Právnická fakulta.

40

bude mít přístup, bude uploader (uploader nesmí ani zveřejnit link odkazující na umístění
díla). Také se nesmí jednat o počítačový program nebo databázi.
Trestněprávní odpovědnost v případě porušení autorského práva, práv souvisejících s právem
autorským a práv k databázi upravuje § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Jako jedno z trestních rozhodnutí týkajících se filehostingu mohu uvést rozhodnutí
5 Tdo 171/2014. Obviněný byl uznán vinným zločinem porušení autorského práva podle
podle § 270 odst. 1, 2 písm. c), odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. tím, že ze svého
počítače prostřednictvím Internetu bez souhlasu oprávněných nositelů vložil na dva
filehostingové servery přes 300 filmových audiovizuálních děl nebo zvukově obrazových
záznamů a rozmnoženiny více než 30 hudebních děl, ačkoliv věděl, že jde o díla chráněná
autorským právem a k jejich šíření mu majiteli autorských práv nebyl udělen souhlas.
Na různých internetových fórech pak zveřejnil odkazy, kde bylo možné uvedená díla
stáhnout, čímž je zpřístupnil veřejnosti. Podle rozsudku soudu prvního stupně měl obviněný
způsobit škodu v celkové výši 11 041 514 Kč. Obviněný podal proti tomuto rozsudku
dovolání a argumentoval tím, že nelze stanovovat ušlý zisk společnosti jako způsobenou
škodu prostým vynásobením počtu nelegálně stažených děl cenou, za kterou se prodávají
legální CD a DVD nosiče. Obviněný poukazoval na to, že kvalita stažených děl byla
nesrovnatelně cižší než kvalita na originálních nosičích a také tím, že nelze předpokládat, že
všichni, kdo si díla stáhli, by si je také na legálních nosičích koupili. Uživatel získal pro sebe
prospěch ve výši 7 810 Kč tím, že za počet stažení děl, která umístil na datová úložiště, mu
přibývaly tzv. prémiové kredity.
Státní zástupkyně se k dovolání také vyjádřila s tím, že náhrada autorské odměny za
neoprávněné užití díla je nárokem z odpovědnosti za bezdůvodné obohacení, nikoliv
z odpovědnosti za škodu. Dodala, že v těchto případech se prospěch pachatele počítá podle
obvyklé odměny za licenci, kterou by jinak musel pachatel zaplatit.
Nejvyšší soud rozhodl, že tímto způsobem nelze stanovovat výši škody, jelikož zde není
příčinná souvislost mezi neoprávněným zveřejněním díla na Internetu a počtem prodaných
originálních CD a DVD. Soud uvedl, že pro správný výpočet by musel být uveden skutkový
podklad svědčící o tom, že počet prodaných legálních nosičů se snížil právě o tolik kusů,
kolikrát si uživatelé počítačové sítě Internet stáhli z datového úložiště dílo, které tam
obviněný neoprávněně v několika kopiích umístil. Nakonec soud představuje úvahu, podle
které by se měla stanovovat náhrada škody jako paušální částka např. podle výše licenčních
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poplatků nebo poplatků, které by musel porušovatel práv zaplatit, pokud by žádal o udělení
oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví.

6.2 Odpovědnost za stahování obsahu
V případě stahování děl z internetových úložišť bude situace jednodušší než v případě
stahování prostřednictvím platformy BitTorrent, jelikož při stahování z úložišť uživatel
nesdílí žádná data s ostatními uživateli. Pořízení takovéto rozmnoženiny spadá opět
pod § 30 AutZ. Problém ale nastává, pokud budeme posuzovat, ze kterého podkladu nebo
souboru lze vytvořit legální kopii. Zde se vrátím ke kapitole „Odpovědnost koncových
uživatelů (seeders a leechers)“, kde se blíže zabývám tříkrokovým testem a rozhodnutím ve
věci ACI Adam. Autorský zákon pro pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu nestanovuje
nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možné rozmnoženinu díla pro osobní potřebu
pořizovat. Může se jednat jak o originální dílo, tak o jeho rozmnoženinu. Autorský zákon ani
neříká nic o tom, jestli musí být rozmnoženina pořízena legálním způsobem nebo zda může
být pořízena způsobem, který je v rozporu s autorským zákonem. Z toho plyne, že takové
jednání zakázané není. Opět tedy bude nutné posuzovat každý případ dle konkrétních
okolností a to s pomocí tříkrokového testu. Hlavní význam bude mít to, zda je pořízení
konkrétní rozmnoženiny v rozporu s běžným způsobem užití díla a zda jsou nepřiměřeně
dotčeny oprávněné zájmy autora.83

6.3 Odpovědnost provozovatele úložiště
Poskytovatel této služby ukládá informace, které na servery posílají uživatelé. Mohou být
dva typy úložišť, první neumožňuje vyhledávání mezi soubory, druhé ano. Jedná se o službu
typu hosting, která je upravena v § 5 ZNSIS. Na tyto poskytovatele se také vztahuje režim
bezpečného přístavu. Ke splnění podmínek bezpečného přístavu musí být služba automatická
a poskytovatel se musí chovat ve vztahu k ukládaným informacím pasivně. Druhou
podmínkou je povinnost poskytovatele odstranit nebo znemožnit přístup k informacím, které
porušují autorská práva, a to hned jakmile se o nich poskytovatel dozví.84
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 30 [Volná užití]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon (EVK). 1.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 343. ISBN 978-80-7179-608-4.
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MAISNER, Martin. § 5 [Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných
uživatelem]. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 62-63. ISBN 978-80-7400-449-0.
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Postup,

kdy uživatelé

mohou

nahlásit

protiprávní

obsah,

je

tzv.

mechanismus

notice & takedown. Notice spočívá v tom, že držitel práv nebo i obyčejný uživatel upozorní
poskytovatele, že jeho služba obsahuje obsah chráněný autorským právem. Takedown je
znepřístupnění nebo odstranění závadného obsahu. Pokud tak poskytovatel neučiní, bez
zbytečného odkladu, dojde ke ztrátě režimu bezpečného přístavu a poskytovatel se může stát
za závadný obsah odpovědný.85
Konkrétně například u serveru uloz.to je možné použít tlačítko „Nahlásit“, které se nachází
u každého souboru. Tím je možné nahlásit jak třeba neoprávněné použití autorské známky,
pomluvu, narušení soukromí, ale hlavně porušení autorských práv. Následně lze zvolit, zda
soubor porušuje autorská práva nahlašovatele jako fyzické osoby, práva společnosti nebo
autorská práva někoho jiného. Pak nahlašovací formulář vygeneruje URL daného souboru a je
možné ručně přidat i další odkazy vedoucí k závadnému souboru. Poté je ještě nutné zvolit,
jaké dílo soubor obsahuje, zda se jedná o hudební dílo nebo např. video. Při nahlašování
souboru, který porušuje autorská práva někoho jiného formulář nelze použít, ale je nutné
žádost odeslat e-mailem.86
Ačkoliv by čistě technicky vzato mezi tyto služby mohly spadat i portály tipu youtube.com,
není tomu tak. Konkrétně YouTube se nechová pouze jako pasivní poskytovatel, jelikož
umožňuje uživatelům, kteří nahráli své audio nebo video soubory na server, využívat nástroj
Content ID. Ten z nahraných souborů od konkrétních uživatelů vytvoří tzv. fingerprint, což je
jedinečný otisk uživatelova souboru. Ten pak YouTube uchovává v databázi. Následně
YouTube skenuje veškerá díla a porovnává je s otiskem. Pokud jiný z uživatelů využije byť
jen hudební melodii z původního díla, může vlastník původního autorského díla buď video
zablokovat nebo požádat YouTube o monetizaci, neboli zpeněžení výdělků z reklam, na které
video dosáhlo.87 Jak se ale mohli někteří uživatelé přesvědčit, tento systém rozhodně není
bezchybný. Pro držitele autorských práv je to i přesto vítané, jelikož se díky tomuto systému
mohou dostat k podílům na zisku.88
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NULÍČEK, Michal. Nová evropská legislativa a její dopady na práva a povinnosti ISP. Právní rozhledy. 2017,
č. 9, s. 317-321.
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https://technet.idnes.cz/hudba-youtube-autorska-prava-dj2-/kratke-zpravy.aspx?c=A180105_234123_teckratke-zpravy_pka

43

6.3.1.1 Rozsudek 31 C 72/2011
Jeden z rozsudků týkající se odpovědnosti provozovatele úložiště je již zmiňované rozhodnutí
Městského soudu v Praze sp. zn. 31 C 72/2011 ze dne 2. prosince 2011. Žalovanou byla
společnost ShareRapid a.s. a zároveň i její vlastník (fyzická osoba) provozující web sharerapid.cz, na kterém byl umístěn audiovizuální soubor s názvem „Kuky se vrací“. Žalobkyně,
společnost

BIOGRAF

JAN SVĚRÁK s.r.o.

ale

nepřistupovala

k žalovanému

jako

k poskytovateli služby úložiště, ale jako dlužníku. Po společnosti ShareRapid a.s. a po jejím
vlastníku žalobkyně požadovala zaplacení výše obvyklé ceny díla dle obdobných licenčních
smluv za jedno stažení vynásobené částkou stažení díla. Mimo to žalobkyně požadovala
i bezdůvodné obohacení. Podle obžaloby se žalobkyně obrátila písemně na oba žalované
a vyzvala je k zamezení protiprávního uložení díla na portálu share-rapid.cz, což žalovaní
neučinili a ani neznemožnili ukládání nových souborů na portál.89
Rozsudek byl ale vydán na základě fikce uznání nároku žalovaným, nedošlo tedy bohužel
k žádné pádné argumentaci ze strany žalované. Už se tedy nedozvíme, jak chtěl donutit
žalovanou k odpovědnosti tím, že uživatelé služby share-rapid.cz umisťovali na toto úložiště
autorsky chráněné soubory. Jak jsem již zmiňoval, kvůli špatné transpozici směrnice 2000/31
a špatné formulaci v § 3 až 5 ZISIF došlo doslovným gramatickým výkladem k tomu, že
nebyla odpovědnost poskytovatele služby omezena, ale naopak založena.90
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http://blog.eision-line.org/2013/09/01/rozhodnutia-prazskych-sudov-vo-veci-share-rapid-cz/
HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k
informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy. 2014, č. 17, s. 590-593.
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7. Linking
K tomu, aby uživatel mohl odkazovat (neboli linkovat) na nějakou stránku obsahující soubory
je nejprve nutné umístit tyto soubory na server, který je přístupný pomocí webové stránky.
Serverem může být buď cyberlocker (on-line služba umožňující ukládání dat) nebo služba,
které umožňuje streamování videí (o tom dále podrobněji v kapitole „Streaming“).
Ke každému souboru, který je uložen na těchto službách vede unikátní URL neboli link.
O linking se jedná zejména v případech, kdy osoba, která umístila link umožňující přístup
k souboru (neboli k rozmnoženině díla) je odlišná od osoby, která je vlastníkem konkrétní
rozmnoženiny.91
Tyto linky se většinou umisťují na tzv. warez fóra. Warez je v počítačovém slangu označení
autorského díla, se kterým je nakládáno v rozporu s autorským právem. Na těchto fórech
uživatelé sdílí linky vedoucí právě k různým autorsky chráněným dílům. Linky jsou
hypertextové odkazy, které buď odkazují na stránku, kde je pak nutné požadovaný obsah
vyhledávat nebo vedou přímo ke konkrétnímu dílu na určité stránce. Linky mohou být také ve
formě embedded linků, tzn., že je možné zobrazit obsah přímo v rámci navštěvované stránky
bez nutnosti proklikávání se na stránku další. Obsah tedy není stažený ze stránky jiné,
ale např. u audiovizuálních děl je tzv. frame, neboli rám, zobrazen přímo do stránky, aniž by
bylo nutné obsah stahovat a znovu jej na stránku vkládat. U tohoto typu není na první pohled
zřejmé, ze kterého zdroje obsah pochází.92
Pokud sám autor zveřejní dílo na Internetu na stránce, kde k dílu může mít kdokoliv přístup,
nemůžeme tím, že někde zveřejníme odkaz vedoucí na tuto stránku, zasáhnout do autorových
práv. A to z toho důvodu, že sdílením odkazu není možné nikterak rozšířit okruh uživatelů,
kteří by se mohli k tomuto dílu dostat. Je to proto, že Internet je považován za obecně
přístupnou síť a ani sám autor nemůže hranice dostupnosti rozšířit na další veřejnost.
To ostatně dovodil i SDEU v rozsudku C-466/12 ze dne 13. února 2014 Svensson a další
v. Retriever Sverige AB. SDEU při řízení o předběžných otázkách zkoumal zejména
čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Soudní řízení se týkalo sporu mezi novináři a společností,
která provozovala internetové stránky, na něž umisťovala hypertextové odkazy vedoucí
na články novinářů. Předběžné otázky se týkaly toho, zda poskytnutí hypertextového odkazu
(jinou osobou než nositeli autorských práv) vedoucího na stránky novinářů je sdělováním
91

TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 18 [Obecná ustanovení]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon
(EVK). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 213. ISBN 978-80-7179-608-4.
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veřejnosti ve smyslu zmíněného článku směrnice. Dále se švédský soud ptal, zda
na posouzení první otázky má vliv to, že dílo, na které je odkazováno, je přístupné všem
uživatelům Internetu bez omezení, popř. to, že by byl přístup ke stránce nějakým způsobem
omezen.93
Aby šlo o sdělování veřejnosti dle čl. 3 odst. 1 směrnice, je nutné, aby bylo bylo dílo určeno
nové veřejnosti. To znamená veřejnosti, kterou nositelé autorského práva nebrali v potaz při
udílení svolení k prvotnímu sdělení veřejnosti. Soud dovodil, že v tomto případě se
o sdělování děl nové veřejnosti nejednalo, protože přístup k dílům na uvedené stránce
nepodléhal žádnému omezujícímu opatření a tak k dílům mohli mít volný přístup všichni
uživatelé. Tito uživatelé byli i potenciálními adresáty prvotního sdělení, a tedy součástí
veřejnosti, kterou nositelé autorského práva brali v potaz při udílení svolení k prvotnímu
sdělení a žádná „nová veřejnost“ již neexistovala.
Oproti tomu případy, kdy hypertextové odkazy vedou na stránky a umožňují obejít omezující
opatření, která jsou na stránkách, kde se nacházelo chráněné dílo, představují zásah, bez
kterého by další uživatelé nemohli mít šířená díla k dispozici. Tito noví uživatelé budou
považováni za novou veřejnost a svolení vlastníků autorských práv je k takovému sdělování
veřejnosti nutné. Dále se v této kapitole budu zabývat pouze sdělováním děl nové veřejnosti
ve smyslu tohoto rozsudku.
Dle mého názoru se při vytváření embedded linků jedná o sdělování díla veřejnosti dle
§ 18 odst. 2 AutZ. Tyto linky navíc nebudou spadat do režimu volného užití podle
§ 30 odst. 1 a 2 AutZ, a to z toho důvodu, že zveřejněním linku uživatelem například
na zmíněném warez forum dojde k zpřístupnění díla veřejnosti. Z toho plyne, že se nemůže
jednat o užití pro osobní potřebu fyzické osoby.94
Naopak při umisťování prostých linků (tedy těch, co nejsou embedded nebo hyperlinky)
na web se dle mého názoru o sdělování díla veřejnosti jednat nebude. Nejvyšší soud
v rozhodnutí 8 Tdo 137/2013 v rozhodnutí uvádí, že je nutné rozlišovat právě mezi prostým
odkazováním na díla a jejich zpřístupňováním pomocí metody vloženého kódu (embedding).
V případě prostých linků se podle soudu jedná spíše o informování o umístění díla, aniž by
došlo k jeho zpřístupnění.
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https://www.iurium.cz/2018/04/27/deep-link/#_ftnref5
Pozn. autora: K tomu také rozsudek Nejvyššího soudu 5 Tdo 1136/2014 ze dne 12. 11. 2014.
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Takovéto jednání ale bude v praxi spíše výjimkou, častější bude umisťování embedded linků
na web takovou formou, aby provozovatel služby dosáhl určitého majetkového prospěchu,
například z reklamy.

47

8. Streaming
Streaming je technologie, kdy se data kontinuálně přenáší ze serveru, na kterém je soubor
uložen, ke koncovému uživateli. Streamování je alternativa stahování s tím rozdílem, že při
streamingu data nezůstávají stažena v koncovém počítači, ale ukládají se do mezipaměti
(tzv. buffering). Zařízení koncového uživatele ukládá do mězipaměti „dopředu“ pouze část
souboru, aby došlo k jeho plynulému přehrávání. Nedochází tedy k pořízení trvalé
rozmnoženiny v zařízení koncového uživatele, jedná se o výkon autorského práva k sdělování
díla na vyžádání (on demand). Streamovat lze pouze audiovizuální nebo audio soubory. 95
Ačkoliv nedochází k pořizování trvalé rozmnoženiny, jedná se o sdělování díla veřejnosti
podle § 18 odst. 2 AutZ. Sledování děl touto cestou spadá do režimu podle § 29 odst. 1 AutZ,
dílo je možné užít pro osobní potřebu fyzické osoby, a to samozřejmě v souladu s § 30 AutZ.
Užitím pro osobní potřebu může být například sebevzdělání, samostudium, osobní zábava
a podobně. Užití díla v rámci soukromí lze také v rámci domácnosti nebo v okruhu osob
blízkých. Naopak dílo nemohou užít osoby právnické a také nesmí být užito pro přímý nebo
nepřímý hospodářský prospěch. Musí se také jednat o dílo, které již bylo zveřejněné
(srov. § 29 odst. 2 AutZ).96
V rámci tzv. druhého copyrightového balíčku vstoupilo v účinnost dne 20. března 2018
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017
o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
To reaguje na rozšíření užívání přenosných zařízení, jako jsou notebooky, tablety a chytré
telefony, pomocí kterých lidé využívají on-line služby poskytující obsah. Právní úprava těchto
služeb se před účinností nařízení značně lišila. Nařízení zejména cílí na odstranění překážek,
které vznikaly při přesunu spotřebitele využívajícího on-line služby dočasně do jiného
členského státu. Překážky byly způsobeny například tím, že licence k právům na přenos
obsahu chráněného autorským právem, jako např. audiovizuální díla, byly udělovány
na územním základě nebo tím, že se poskytovatelé on-line služeb rozhodli poskytovat tyto
on-line služby pouze na určitých trzích.97
S touto překážkou teritoriality byla v nařízení odstraněna vytvořením právní fikce v čl. 4,
který zní: Za místo, kde dochází k poskytnutí on-line služby poskytující obsah podle tohoto
95
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nařízení účastníkovi, který je dočasně přítomen v jiném členském státě, jakož i k přístupu k
této službě a jejímu využívání ze strany daného účastníka, se považuje pouze jeho členský stát
bydliště.
Podle tohoto ustanovení je lhostejné, kde se účastník zrovna nachází, jelikož za místo
poskytnutí služby bude vždy považován členský stát bydliště účastníka. To je možné podle
čl. 5 určit několika způsoby, mezi které patří například platební údaje, fakturační adresa
účastníka nebo prohlášení účastníka potvrzující jeho adresu v členském státu.
Dalším termínem, který bylo nutné specifikovat, byl termín „dočasná přítomnost v jiném
členském státě“. Nařízení se ale jeho vysvětlením nijak nezaobírá, proto bude nutné počkat si
na výklad tohoto pojmu. Tlak na co nejkratší časový úsek bude ze strany držitelů autorských
práv, na druhé straně uživatelé budou vždy usilovat o časový úsek co nejdelší.98
Po přijetí tohoto nařízení se uživatelům zpohodlnilo užívání on-line služeb, podle mého
názoru by účinnost tohoto nařízení mohla vést i ke snížení internetového pirátství, neboť
odpadl další důvod, proč si nepředplácet legální streamingové služby např. s audiovizuálním
obsahem.

98

KOCAROVÁ, Klára. Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv. Praha, 2017. Diplomová
práce. Karlova univerzita, Právnická fakulta, str. 36-38.
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9. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském
právu na jednotném digitálním trhu
Na půdě Evropské unie několik let sílily hlasy po reformě autorského práva. Po letech diskuzí
konečně v roce 2016 Evropská komise v návaznosti na Strategii pro jednotný digitální trh
v Evropě představila „autorskoprávní balíček“, jehož součástí byly dva návrhy směrnic a dva
návrhy nařízení.99
Dne 5. července 2018 proběhlo v Evropském parlamentu hlasování o diskutovaném návrhu
směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „návrh směrnice“ nebo
„směrnice o copyrightu“), kdy pro přijetí směrnice hlasovalo 278 poslanců a proti jejímu
přijetí 318. Z výsledku hlasování se (zatím) mohli radovat odpůrci návrhu směrnice. Ta je
součástí tzv. druhého Copyrightového balíčku100. Návrh směrnice budí rozpaky zejména kvůli
článkům 11 a 13. Obsahem článku 13 se budu dále zabývat podrobněji.
Návrh směrnice upravuje výjimky a omezení ze stávajících směrnic (Hlava II. Opatření pro
přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí). Ustanovení v této
hlavě mají řešit situace případy, kdy dochází k nakládání s autorskými díly v prostředí
Internetu. Zavádí výjimky týkající se vytěžování textů a dat s ohledem na rozmnožování
a extrakce prováděné výzkumnými organizacemi, druhá výjimka umožňuje užití děl a jiných
předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech. Poslední výjimka
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ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva – konečně posun, pohroma nebo požehnání? In: KŘÍŽ, Jan;
et al. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha. Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
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autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž
budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení;
návrh Směrnice o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě
autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově
postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

50

umožňuje institucím spravujícím kulturní dědictví pořizovat kopie děl nebo jiných předmětů
ochrany v jakémkoliv formátu či na jakémkoliv médiu.101
Hlava III. zavádí opatření ke zlepšení postupů udělování licencí a zajištění širšího přístupu
k obsahu. Těmito opatřeními je možnost užití komerčně nedostupných děl institucemi
kulturního dědictví. V praxi tato ustanovení usnadní muzeím, archivům a dalším institucím
digitalizovat komerčně nedostupná díla a ty pak zpřístupňovat v dalších státech.
Kapitola 2. Hlavy III. zavádí mechanismus vyjednávání, pomocí kterého se strany, které
chtějí uzavřít dohodu za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na
vyžádání, budou moci obrátit pomoc nestranného orgánu. Tyto nestranné orgány mají být
zřízeny členskými státy.102
A konečně, hlava IV., která zavádí opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti
autorského práva. V této hlavě se nachází zmiňovaný článek 13., který ukládá povinnosti
poskytovatelům služeb informační společnosti, kteří „ukládají velké množství děl a jiných
předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti.“ Tito
poskytovatelé mají přijmout ve spolupráci s nositeli práv opatření, která „zajistí fungování
dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo
která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět
ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují.“
Článek 13 uvádí jako jednu z možností například používání účinných technologií
rozpoznávání obsahu.103 To představuje problém z důvodu rozporu se současnou právní
úpravou a judikaturou SDEU. Další problém představuje nejednoznačnost některých pojmů.
Jedno z rozhodnutí, které je v rozporu s článkem 13 návrhu směrnice, je rozhodnutí SABAM
v Netlog, C-360/10.104 Dle tohoto rozhodnutí není možné zavést systém filtrování ukládaných
informací za účelem zamezení zpřístupnění souborů porušující autorská práva. Jako
problematický se jeví i pojem „velké množství dat“, který návrh směrnice dále nespecifikuje.
Poskytovatelé si proto nemohou být jisti, zda to této kategorie spadají.
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Článek 13 je nutné číst společně zejména s recitály 37 až 39. Recitál 38 uvádí, že pokud
poskytovatelé provozují službu informační společnosti, pomocí které mohou uživatelé ukládat
díla chráněná autorským právem a zpřístupňovat je veřejnosti, tak tito poskytovatelé jsou
povinni uzavřít s nositeli práv licenční dohody, pokud ovšem nejsou způsobilí pro výjimku
z odpovědnosti, kterou stanovuje směrnice 2000/31/ES v článku 14. V této souvislosti dále
recitál 38 uvádí, že „Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje
aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany
nebo je propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije.“ Ustanovení
článku 14 směrnice 2000/31/ES se týká režimu bezpečného přístavu, se kterým souvisí
rozhodnutí ve věci L’Oreál v eBay, C‑324/09105, které je dle mého názoru také v rozporu
s recitálem 38 návrhu směrnice. Podle citovaného rozhodnutí musí být článek 14 vykládán
v tom smyslu, že se použije na provozovatele, který nehraje aktivní roli takové povahy, že by
bylo možné konstatovat, že uložená data zná nebo kontroluje. Pokud by ale provozovatel
(poskytovatel) byl aktivní tím, že by chráněná díla prezentoval, propagoval nebo
optimalizoval, potřeboval by už k těmto činnostem uzavřít licenční dohody.
Pokud se vrátím k recitálu 38 v návrhu směrnice, v posledním, třetím odstavci, je uvedeno, že
„pro zajištění fungování jakékoli licenční dohody by poskytovatelé služeb informační
společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných
předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, měli
přijmout vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných předmětů
ochrany, jako je zavedení účinných technologií“. V poslední větě recitálu návrh směrnice
zmiňuje, že tato povinnost by měla platit i v případě, kdy jsou poskytovatelé služeb
informační společnosti způsobilí pro výjimku z odpovědnosti, kterou stanovuje zmíněný
článek 14 směrnice 2000/31/ES. Jako opatření je pak v článku 13 návrhu směrnice uvedeno
„např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu“. Tím by mohla být kupříkladu
technologie, kterou využívá společnost YouTube (Content ID, viz kapitola 6.3).106 Článek 13
v návrhu směrnice je také v rozporu se závěry, které přijal SDEU v rozsudku Scarlet
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Extended v SABAM, C-70/10107. V tomto případě soud dospěl k závěru, že právo EU,
zejména článek 15 směrnice 2000/31/ES, brání tomu, aby byla poskytovateli internetového
připojení (poskytovateli služeb) uložena povinnost zavést systém filtrování obsahu, který
bude použitelný vůči všem, preventivně, na náklady poskytovatele a bez časového omezení.
Soud také uvedl, že by daný systém mohl porušit svobodu informací, jelikož by hrozilo, že
tento systém nebude dostatečně rozlišovat mezi legálním a protiprávním obsahem. Tímto by
se stanovení obecné povinnosti poskytovatelům on-line služeb filtrovat obsah dostalo také
do rozporu s Listinou EU (články 8, 11 a 16).108
Ačkoliv se všichni shodují, že reforma autorského práva je nutná, pokud by byl návrh
směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu přijat v této podobě, přinesly by
zmíněné rozpory nejistotu jak pro poskytovatele služeb informační společnosti, tak pro ostatní
subjekty figurující na digitálním trhu.
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10. Internetové pirátství a boj proti němu
Tento termín, původně označující námořní lupiče přepadající obchodní lodě, se začal užívat
i pro posádky lodí, které z mezinárodních vod neoprávněně vysílaly v 50. a 60. letech hudbu.
Tyto lodě fungovaly jako rádia a v mezinárodních vodách se plavily proto, aby se vyhnuly
jurisdikci a posádka nemohla být postižitelná za vysílání autorsky chráněného obsahu. Tento
termín se s příchodem Internetu začal užívat také pro osoby, které se dopouští jakéhokoliv
neoprávněného užití autorského díla a ostatních předmětů ochrany podle práv souvisejících
s právem autorským, takovým způsobem, který přísluší nositelům práv k těmto dílům a
ostatním předmětům.109
Nutno dodat, že pirátství v té podobě, v jaké jej rozebírám v této práci, existuje pouze
posledních pár let a za jeho nástup by se dalo považovat rozšíření vysokorychlostního
Internetu. Ale pirátství ve smyslu kopírování se ve společnosti vyskytovalo už před nástupem
Internetu a to v podobě kopírování disket s počítačovými hrami, „přetáčení“ kazet s hudbou
nebo VHS filmy.
Důvodů, proč se piráti dopouštějí tohoto protiprávního jednání, může být několik. Někteří
lidé, zejména mladší generace, si nemusí být vědomi, že stahováním autorsky chráněného
obsahu se dopouštějí něčeho protiprávního. Jiní se dopouštějí pirátství čistě z ekonomických
důvodů nebo i z přesvědčení. Další skupinou budou lidé, kteří se chtějí dostat k nějakému
autorsky chráněnému obsahu, ale v jejich zemi neexistuje legální cesta, jak si takovýto obsah
pořídit. Příkladem může být seriál Game of Thrones, který je nelegálně stažen každý týden
vícekrát, než je sledován na kabelové televizi. Ale ani kdyby byly díly tohoto seriálu umístěny
za rozumnou cenu on-line, problém by to zřejmě nevyřešilo, jelikož zisky z on-line prodeje by
byly stejně nižší než peníze, které tvůrci obdrží od kabelových televizí. 110 Jako poslední bych
uvedl uživatelskou „pohodlnost“, jelikož autorská díla z nelegálních zdrojů je možné získat
opravdu díky pár kliknutím myší. Pokud bude tato cesta výrazně jednodušší než cesta legální,
bude velmi těžké proti internetovému pirátství bojovat.

10.1 Public awarness
Public awarness by se dalo přeložit jako informovanost nebo povědomí veřejnosti. Jak jsem
již uvedl, dle mého názoru je veřejné povědomí týkající se porušování autorských práv
109
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pirátstvím na nízké míře. Mladí lidé umí zacházet s počítačem na takové úrovni, aby si byli
schopni obstarat autorská díla nelegální cestou daleko dříve, než by mohli získat základní
právní znalosti nebo dokonce znalosti z práva autorského. Tímto způsobem se pro ně může
stát stahování či sdílení autorsky chráněného obsahu jako něco běžného. Proto si myslím, že
dobrým způsobem jak tomuto předejít by mohly být informační kampaně týkající se této
problematiky.
Jednou z prvních kampaní v Čechách byla kampaň Mezinárodní federace fonografického
průmyslu ČR (IFPI ČR) z roku 2000. IFPI ČR v tu dobu sdružovala 25 vydavatelských firem
a rozhodla se kampaní bojovat proti poklesu prodeje originálních hudebních nosičů. Kampaň
s názvem „Kopírování zabíjí hudbu“ bohužel vzbuzovala velmi rozpačité dojmy, a to zejména
kvůli tomu, že v té době cena originálních nosičů CD vzrůstala, pokles prodejů tedy mohl být
způsoben tím. Další důvod byly silné výroky některých umělců, kteří byli IFPI ČR osloveni,
aby kampaň propagovali.111
Další kampaní byla osvěta České protipirátské unie (ČPU). Toto zájmové sdružení
právnických osob bylo založeno v roce 1992 za účelem potírání všech forem pirátství.
Kampaň tohoto sdružení nesla název „Filmy nejsou zadarmo“ a odstartovala v roce 2006.
Součástí této kampaně byly i filmové upoutávky, které byly přehrávány i v kinech před
začátkem samotného filmu. V letech 2007 a 2008 poskytlo Ministerstvo kultury ČPU dotaci
na úhradu části nákladů této kampaně.112
Subjektivně bych zhodnotil tuto kampaň jako úspěšnou, alespoň co se dosahu týče. Osobně si
pamatuji, jak jsem tyto krátké spoty viděl před promítáním filmu v kině několikrát.

10.2 Příchod nových služeb
Další možnost jak bojovat proti pirátství je vytvářet lepší služby, než jaké jsou možnosti při
nelegálním stahování obsahu. Podle analýzy britské společnosti MUSO, která se zabývá
vývojem softwaru pro boj s pirátstvím, došlo globálně k poklesu návštěvnosti stránek s torrent
soubory o téměř 19%, pokud porovnáme první a druhé pololetí roku 2015. Analýza také
uvádí, že ze všech pirátských návštěv webů s filmovými a televizními díly bylo téměř 74%
směřováno na weby se streamovanými díly.113 Oblíbeným argumentem, proč dochází
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k poklesu stahování nelegálních děl je právě jednoduchá dostupnost zejména streamových
služeb, jako jsou Netflix nebo Spotify. Obě tyto služby nabízí jak nová, tak klasická a starší
díla, přístup lze získat jednoduše pomocí zaplacení měsíčního paušálu, který je možné zase
kdykoliv zrušit. Uživatel se tedy nemusí zavazovat na několik měsíců dopředu. Za měsíční
paušál získá přístup k dílům s obstojnou kvalitou a může si být jist, že se nevystavuje riziku
jako internetoví piráti, kteří při stahování mohou snadno narazit na malware či jiné tipy
počítačových virů.
Tento trend potvrzuje i výzkum společnosti YouGov, který probíhal ve Velké Británii. Podle
dat získaných touto společností klesl počet Britů, kteří stahují nelegální hudbu z 18%
v roce 2013 na 10% v roce 2018. Společnost YouGov to v analýze připisuje právě nástupu
služeb na streamování hudby, a to z toho důvodu, že 63% uživatelů, kteří přestali se
stahováním nelegální hudby nyní služby na streamování hudby používá.114
Bohužel vždycky se najdou takoví uživatelé, pro které je i minimální paušální částka příliš
mnoho. A některé typy produktů pochopitelně nelze streamovat, například knihy, počítačové
hry nebo jiný software.115 I tak ale uživatelé chtějí co nejjednodušší a nejrychlejší služby a
myslím si, že jejich vývoj může při boji s pirátstvím výrazně pomoci.

10.3 Digital rights management
Neboli DRM je kombinace softwarové a hardwarové technologie, která má za cíl zabránit
nebo omezit použití nějakého zakoupeného digitálního obsahu. Pokud například hudební
skladba žádný DRM neobsahuje, je možné ji kopírovat, remixovat nebo přehrát na jakémkoliv
přístroji. Pokud však multimédia DRM obsahují, můžou být fyzicky nemožné tyto operace
provést.
Existuje několik typů DRM. První z nich zmíním on-line ověření. Pokud si zakoupíte hudbu
např. na aplikaci iTunes nebo počítačovou hru skrze platformu Steam, která je určena
k digitální distribuci her a softwaru, DRM bude kontrolovat, zda soubory, které se snažíte
přehrát, jsou spárovány s tím účtem, ze kterého byly zakoupeny. U iTunes je omezen počet
přístrojů, na kterých je zakoupená hudba možná přehrát.116 V případě platformy Steam to
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bohužel znamená, že není vůbec možné spustit zakoupené hry, aniž by byl uživatel připojený
k Internetu. V tomto případě může být pro zákazníky uživatelsky přívětivější stáhnout si
pirátskou kopii, která má tento ochranný prvek odstraněný. U her a jiného softwaru byl také
hojně používán produktový klíč (product license key), který certifikoval, že určitá kopie
produktu je originálem. Klíč se zadával například z obalu softwarového produktu
a v některých případech musel být uživatel on-line, aby se pravost kódu ověřila. Nevýhodou
je to, že při ztrátě kódu a odinstalování softwaru byla originální kopie nepoužitelná.
K prolomení těchto kódů, které byly sestavovány pomocí algoritmů, piráti vytvářely
tzv. keygeny. Při odhalení algoritmu, ze kterého se sestával originální klíč, pak tyto keygeny
generovaly další klíče, se kterými bylo možné nelegální kopie odemknout.117
Dalším ochranným prvkem může být, v případě služeb nabízejících streamování, snaha
zabránit uživatelům si streamovaný obsah stáhnout. Vynalézaví piráti opět přišli na způsoby,
jak toto zabezpečení obejít, ale výsledná kvalita médií se tímto postupem může rapidně
zhoršit.
V případě optických disků jako Blu-ray disk nebo DVD se ochrana může sestávat ze zámku
(tzv. regional lockout), který neumožňuje přehrát tato média mimo určené území nebo naopak
musí být přehrávány na určitých zařízeních.118
Tato opatření vedou k nevoli zákazníků, kteří například nemohou zálohovat filmy na počítač,
které si legálně zakoupili na DVD, zahrát si počítačovou hru nebo přehrát film pokud jsou
offline. To vytváří rozporuplnou situaci, kdy lidé, kteří si dílo stáhli nelegálně a je pirátsky
zbaveno DRM, nejsou v jeho užívání nijak omezeni.119

10.4 Digital Millenium Copyright Act
Digital Millenium Copyright Act (DMCA) je rozsáhlý zákon, který ve Spojených státech
amerických upravuje společně s dalšími zákony autorské právo. Účinnost tohoto zákona je od
28. října 1998. DMCA implementoval do právního řádu v USA dohody WIPO týkající se
autorského práva, můžeme také najít podobnost mezi DMCA a směrnicí 2000/31/ES. Oba
předpisy pojednávají o vyloučení odpovědnosti a o režimech safe harbour. Část týkající se
těchto témat v DMCA je část II. s názvem On-line Copyright Infringement Liability
Limitation Act (OCILLA). Na základě tohoto článku je možné podat tzv. „takedown notice“,
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kterým může vlastník nebo nositel autorských práv k obsahu upozornit buď vlastníka webu
nebo poskytovatele on-line služeb na výskyt autorsky chráněného obsahu. Tito jsou pak
povinni závadný obsah stáhnout. Podání takedown notice doprovázejí určitá procesní
pravidla, jedno z nich je to, že musí souhlasit, že v případě perjury (křivé přísahy nebo
celkově uvedení nepravdivých údajů v podání) bude za uvedený záměrně chybných nebo
nepravdivých údajů odpovědný.120 Touto cestou je možné žádat i o odstranění linku
ve výsledcích vyhledávání v Googlu, kdy je přes tento link možné dostat se k obsahu
porušujícímu autorská práva. Že tato možnost je využívána hojně dokládají i čísla. Na začátku
roku 2016 to bylo okolo 2 milionů požadavků denně.121

10.5 Možnosti ochrany proti pirátům dle Autorského zákona
Na území České republiky je možné se bránit proti neoprávněnému zásahu do práv autora
pomocí autorského zákona. AutZ uvádí ve své části páté demonstrativní výčet právních
prostředků ochrany, na které pak navazují další ustanovení, které je rozšiřují, resp. specifikují.
Uvedené právní prostředky jsou založené na objektivní odpovědnosti. K odpovědnosti tedy
není třeba zavinění.122 V této souvislosti je třeba ještě upozornit na zásadu vigilantibus iura
scripta sunt (právo patří bdělým), podle které se při ohrožení soukromých práv musí subjekt
svých práv domáhat sám soukromoprávními prostředky (srov. I. ÚS 69/06).123
Ustanovení týkající se ochrany je § 40 AutZ, který člení nároky takto:
a) právo na určení autorství podle odst. 1 písm. a),
b) právo na preventivní opatření podle odst. 1 písm. b),
c) právo na informace podle odst. 1 písm. c),
d) právo na odstranění následků podle odst. 1 písm. d),
e) právo na satisfakci podle odst. 1 písm. e),
f) právo na další preventivní opatření podle odst. 1 písm. f).
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Dále přiblížím jednotlivé nároky, které mohou subjekty pomocí AutZ uplatnit.
10.5.1 Právo na určení autorství
Prvním z nároků je nárok autora na určení svého autorství. Jelikož se jedná o speciální
ustanovení, podmínkou proto není nutnost prokázat naléhavý oprávněný zájem, jak je tomu
u určovací žaloby obecně (§ 80 OSŘ). Jedná se tedy o žalobu, spočívající ve výkonu nároku,
jímž je speciálně vybaveno autorské právo. Tímto ustanovením ale samozřejmě není
vyloučeno uplatnit nárok z hlediska občanského práva typovou určovací žalobou. V tomto
případě ale žalobce naléhavý právní zájem prokazovat musí.124
10.5.2 Právo na preventivní opatření
Nárokem zápůrčím nebo také negatorním se lze domoci zákazu jednání, které byť jen
ohrožuje autorské právo. K samotnému porušení práva tedy dojít nemusí, postačí pouze jeho
ohrožení. AutZ uvádí demonstrativní výčet zápůrčích nároků, kterých se může autor domáhat.
Z povahy věci se nelze takto bránit proti situacím, kdy již škodlivý stav netrvá (například byl
odstraněn).125
10.5.3 Právo na informace
Informační nárok spočívá v povinnosti poskytnout zákonem stanovené informace. Smyslem
tohoto ustanovení je zejména získání informací o způsobu a rozsahu neoprávněného užití,
o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo např. o osobách,
které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny
či napodobeniny určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě a další. To může zahrnovat
i jména a adresy výrobců, distributorů nebo předchozích držitelů. Účelem je samozřejmě také
kromě získání informací též ochrana před dalšími zásahy do autorského práva.126Získání
informací o porušitelích autorského práva může být efektivní způsob, jak odhalit
a identifikovat piráta a následně jej žalovat v civilním řízení.
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10.5.4 Právo na odstranění následků
Pokud již došlo k porušení práva, nastává možnost využít právo na odstranění zásahu
do práva (restituční nárok). Ustanovení obsahuje demonstrativní výčet, který byl vlivem
směrnice 2004/48/ES rozšířen. Autor, do jehož práva bylo zasaženo, se může domáhat
odstranění následků například stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny z obchodování
nebo jiného užití, zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny, ale i zničením nástrojů
použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny.127 Pokud
by tedy počítačový pirát používal určité zařízení (počítač) k nahrávání autorsky chráněných
děl na internet, bylo by možné požadovat dle tohoto ustanovení zničení tohoto počítače.
10.5.5 Právo na satisfakci
Satisfakční nárok spočívá v poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou
nemajetkovou újmu. Může být ve formě omluvy či se může jednat o zadostiučinění
v penězích. To lze požadovat, zejména pokud by zadostiučinění ve formě omluvy nebylo
dostačující. Výši peněžního zadostiučinění určí soud podle hledisek, kterými jsou závažnost
vzniklé újmy a okolnosti související se zásahem do práva. Soud se ale bude vždy zabývat
konkrétními okolnostmi, jelikož uvedená hlediska jsou obecná.128
10.5.6 Právo na další preventivní opatření
Dalším preventivním opatřením je zvláštní zápůrčí nárok spočívající v zákazu poskytování
služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva. Na rozdíl od jiných
nároků, tento nesměřuje vůči rušiteli či ohroziteli autorského práva, ale vůči jiným osobám,
pro které komunitární právo stanovilo pojem „prostředníci“. Tento nárok se zjevně vztahuje
zejména na poskytovatele služeb informační společnosti, vymezení okruhu osob se ale bude
vždy posuzovat podle konkrétních okolností. V každém případě bude vždy nutné posuzovat
příčinnou souvislost mezi poskytovatelem služby a porušováním či ohrožováním autorského
práva. Za určitých okolností by se toto ustanovení mohlo vztahovat i na provozovatele
centralizovaných nebo peer-to-peer služeb.129
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11. Závěr
V předkládané diplomové práci jsem se snažil popsat, jak funguje autorské právo v prostředí
Internetu. Jelikož Internet je globální síť, je nutné přistupovat k jeho regulaci taktéž globálně.
Tomu pomáhají mezinárodní dohody a v Evropské unii zejména směrnice přijímané v rámci
komunitárního práva. Jelikož Internet je technologie fungující jen pár desítek let, relevantní
judikatura zatím moc hojná není. Každé další rozhodnutí týkající se tohoto tématu dále
specifikuje problematiku a usnadňuje interpretaci norem, čímž činí pohybování se
v internetových vodách jistější.
Internetové pirátství je stále velmi aktuální problém, který nemá rychlé ani jednoduché řešení.
Podle mého názoru je nutné uplatňovat důslednou osvětu a snažit se zvýšit povědomí
o autorském právu. Dále je nutné, aby legální služby k získávání nebo konzumování autorsky
chráněného obsahu byly na lepší úrovni než služby nelegální. Myslím, si, že hlavně mezi
mladými lidmi začíná být „trendy“ platit si za služby jako je Netflix, Spotify nebo Apple
Music, z toho důvodu by mohlo nelegální sdílení, stahování nebo streamování děl pomalu
klesat. Na druhou stranu zde bude vždy skupina lidí, kteří si nebudou moci dovolit ani tyto
služby. Myslím si, že v budoucnu bude trh patřit těm službám, které dokáží nabídnout za
rozumný paušální poplatek co nejširší knihovnu děl, aby uživatel nemusel platit za několik
takovýchto služeb najednou. Naopak si nemyslím, že by přílišná represivní opatření vedla
k tomu, že se internetové pirátství vymýtí.
Podle mého názoru je česká legislativa týkající se odpovědnosti na Internetu v souladu
s evropským právem a s mezinárodními smlouvami a dohodami, kterých se Česká republika
účastní, a to až na pár nepřesností, které byly způsobeny chybnou transpozicí evropských
směrnic. Zejména mám na mysli transpozici směrnice 2000/31/ES do zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti. I přesto se domnívám, že je česká právní úprava
na dobré úrovni a je schopna dobře regulovat prostředí Internetu. Budoucnost také
pravděpodobně přinese nové výzvy v podobě tzv. Internetu věcí nebo například 3D tisku.
Jako dobré opatření v rámci autorského práva na Internetu se mi jeví možnost režimu
safe harbour a to mimo jiné z toho důvodu, že ISP získávají výhody tohoto režimu, pokud
jsou pasivní ve vztahu k datům, které přes ně procházejí. To je žádoucí nejen pro samotné ISP
z hlediska odpovědnosti za obsah, ale také z hlediska svobodného Internetu. Pokud by totiž
byl provoz dat na Internetu kontrolován, filtrován nebo ukládán, mohla by být tato data
snadno zneužita. Jsem toho názoru, že Internet je a měl by i nadále zůstat svobodné médium,
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díky kterému může každý získávat a šířit informace. Protože tam, kde se omezuje svoboda na
Internetu, se obvykle omezují i svobody demokratické.
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12. Seznam použitých zdrojů
12.1 Mezinárodní úmluvy a dohody
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1886)
Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a
televizních a rozhlasových organizací - Římská úmluva (1961)
Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví - TRIPS (1994)

12.2 Předpisy
Digital Millenium Copyright Act
Směrnice Rady 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a půjčování a
o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o některých právních aspektech služeb
informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, o harmonizaci určitých aspektů
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES, o právu na pronájem a půjčování a
o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem
zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 99/1963, občanský soudní řád
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12.3 Judikatura SDEU
C-466/12 ze dne 13. února 2014
C-610/15 ze dne 14. června 2017
C-403/08 ze dne 4. října 2011
C-435/12 ze dne 10. dubna 2014
C-5/08 ze dne 16. července 2009
C-324/09 ze dne 12. července 2011
C-70/10 ze dne 24. listopadu 2011
C-360/10 ze dne 28. června 2010

12.4 Judikatura českých soudů
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Internet a autorské právo – rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů
a způsob ochrany proti pirátství
Abstrakt
Cílem této práce bylo posoudit, jak rozšířené je internetové pirátství, a které subjekty
odpovídají za protiprávní sdílení souborů nebo autorsky chráněných děl při využívání různých
platforem. Pro práci jsem se rozhodl zejména z důvodu stále přetrvávajícího fenoménu
internetového pirátství a porušování autorských práv. V práci nabízím eventuality, pomocí
kterých by bylo možné s internetovým pirátstvím bojovat. Zmiňuji také aktuální evropskou
legislativu a judikaturu SDEU týkající se autorského práva a Internetu.
Práce je dělena do jedenácti kapitol, které obsahují další podkapitoly. V úvodní kapitole
seznamuji čtenáře s jevem pirátství a porušováním autorských práv. Další kapitoly se zabývají
se vznikem a vývojem Internetu ve světě a u nás.
Třetí kapitola popisuje autorské právo ve virtuálním světě, uvádím problematiku
mezinárodního práva, prameny autorského práva v Evropské unii a právní úpravu autorského
práva v České republice, včetně ochrany proti přestupkům v této oblasti a ochrany autorských
práv dle trestního zákoníku.
Čtvrtá kapitola se týká konkrétních případů odpovědnosti subjektů, tedy uživatele
a poskytovatele služby, dále uvádím definice cachingu, hostingu a odpovědnost při
provozování těchto služeb. Na konci čtvrté kapitoly popisuji neexistenci obecné povinnosti
dohledu, jak ji uvádí směrnice 2000/31/ES.
Obsahem páté kapitoly je odpovědnost subjektů v rámci platformy BitTorrent, zmiňuji také
důležitý rozsudek v kauze The Pirate Bay a zamýšlím se i nad legálním využitím této
platformy.
Šestá kapitola pojednává o úložišti a o odpovědnosti subjektů, které ukládají cizí obsah na
tyto služby, kteří obsah stahují a také kteří jej provozují. Zmiňuji i vnitrostátní judikaturu
týkající se tohoto typu služby.
Sedmá a osmá kapitola obsahuje odpovědnost při uživání linkingu a streamingu. V kapitole
o streamingu se také zaměřuji na nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb, které
vstoupilo v účinnost v březnu 2018.
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Devátá kapitola pojednává o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském
právu na jednotném digitálním trhu. V této kapitole se zabývám zejména problematickými
ustanoveními, jejichž přijetí v rámci směrnice by mohlo způsobit rozpory s již existující
evropskou legislativou a judikaturou SDEU.
V desáté kapitole nastiňuji některé možnosti pro boj s internetovým pirátstvím, které by
mohly podle mého názoru v tomto boji pomoci. V druhé podkapitole se věnuji možnosti
ochrany proti pirátům, které poskytuje autorský zákon.
V závěru práce se zamýšlím, jak bude vývoj internetového pirátství pokračovat, a shrnuji
obsah práce.
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72

The Internet and copyright - the scope of liability of individual parties
involved and modes of protection against piracy
Abstract
The main aim of this thesis is to evaluate the extension of Internet piracy as well as to
determine which subjects are liable for the unlawful sharing of files and copyright protected
works by using different platforms. I have decided to write about this topic primarily because
of the persisting phenomenon of Internet piracy and copyright infringement. In this thesis
I am proposing some ideas which could help to fight Internet piracy. I am also considering
current EU legislation and the EU case-law regarding copyright on the Internet.
The thesis is divided into eleven chapters, which include sub-chapters. The opening chapter
introduces the reader to the piracy phenomenon and copyright infringement. The following
chapters deal with the evolution of the Internet in the world in general and in the
Czech Republic specifically.
The third chapter describes copyright in cyberspace. Further, I consider the relevant
international law, legal sources of copyright in the EU and the copyright legislation in the
Czech Republic, including the protection against administrative offences in the field of
copyright and criminal offences.
The fourth chapter highlights specific examples of liability of subjects, including the Internet
service provider and the user. Subsequently, I explore the definition of caching, hosting and
the liability concerning these services. Towards the end of chapter four, there is a description
of “no general obligation to monitor information transmitted” as it is stated
in Directive 2000/31.
The fifth chapter considers the liability of the subjects within the BitTorrent platform,
including commentary on the important court decision regarding The Pirate Bay and
deliberation over the legal use of this platform.
In the sixth chapter I discuss Internet storage websites and the subjects using this platform for
saving and downloading data as well as the subjects operating these websites. There is also
reference to the case-law regarding the storage website platform.
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Chapters seven and eight consider the liability when using, linking and streaming. In these
chapters I also focus on the Regulation on cross-border portability of online content services
in the internal market, which came into force in March 2018.
The ninth chapter consists of a Proposal for a Directive of the European Parliament and the
Council on copyright in the Digital Single Market. I aim to address the problematical
provisions, which could lead to contradiction between existing legislation and EU case-law.
In the tenth chapter I outline some preventive and punitive solutions, which in my opinion
could help to combat Internet piracy. In the second sub-chapter I examine the protective
measures against piracy, which are provided by the Act No. 121/2000 Coll.
I close by summarizing the main themes of my thesis, while proposing some ideas of, how
Internet piracy could evolve in the future.
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