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Úvod 

Nacházíme se v digitálním věku. Internet se stal naprosto běžnou součástí našeho života. 

Většina z nás jej používá při své práci, ať už v tradičních oborech, či v oborech vzniklých 

právě v důsledku digitální revoluce. Internet však přestává být pouhým nástrojem, ale čím 

dál tím více se stává prostorem, v němž trávíme velkou část našeho života: využíváme jej 

k osobní zábavě, navazujeme zde vztahy, uzavíráme obchody. Virtuální online svět tak 

začíná konkurovat reálnému světu offline. Přestože tento online svět není zcela nezávislým 

na světu reálném, má svá určitá specifika a jisté zákonitosti, které představují pro právo 

jistou výzvu, neboť dosavadní právní regulace nemusí těmto zvláštnostem zcela odpovídat a 

být na chování subjektů na Internetu zcela bez problémů aplikovatelná stejně jako v offline 

světě. Internet se tak dotýká celé řady právních aspektů, například ochrany osobních údajů, 

ochrany osobnosti nebo třeba závazkových právních vztahů. Jednou z oblastí nejvíce 

ovlivněných rozvojem Internetu je však právě oblast autorského práva. 

K lidské tvořivosti docházelo pochopitelně odpradávna a již několik staletí této oblasti 

v různé míře věnuje pozornost i právní regulace. Avšak zatímco v minulosti bylo autorské 

právo předmětem zájmu pouze úzké skupiny osob, v dnešní době a zejména v prostředí 

Internetu se téměř každý z nás musí s autorským právem někdy potýkat. Jistě, i dříve se lidé 

v běžném životě setkávali s výsledky tvůrčí činnosti – četli knihy, prohlíželi si obrazy, 

poslouchali písně či na ně tancovali na slavnostech či diskotékách, sledovali divadelní 

představení a později i filmy. Obvykle tak však činili v soukromí či v užší společnosti, 

způsobem pro autorské právo irelevantním. S rozvojem Internetu se však autorská díla nejen 

dostávají k většímu množství lidí, ale především dochází na Internetu, který je založen na 

principu sdílení informací s co největším počtem zpravidla neznámých osob, k užití díla, 

které se již významně dotýká zájmů autora. Autorské právo se tak dostává do popředí zájmu 

širší a nově i laické veřejnosti. 

Moje fascinace kulturou a lidskou tvořivostí předcházela můj zájem o právo; než mi 

rozum zavelel, abych se vydal na právnickou dráhu, snil jsem o kariéře spisovatele, herce či 

hudebníka. Dodnes zůstávám velkým fanouškem především filmové a televizní, ale i hudební 

tvorby a autorské právo tak pro mě představuje ideální průnik mezi těmito dvěma oblastmi 

zájmu: právem a kulturou. Vzhledem k tomu, jaké příležitosti, ale i úskalí Internet 

představuje pro šíření výsledků tvůrčí činnosti, rozhodl jsem se zvolit si za téma své 

závěrečné práce právě vztah Internetu a autorských práv. 
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Cílem této práce je vymezit základní oblasti, v nichž jednání osob v prostředí Internetu 

naráží na autorské právo (zejména způsoby, jakými dochází k užití díla na Internetu, a v čem 

se liší od tradičního užití v offline světě), a konfrontovat s těmito oblastmi současnou právní 

úpravu: nakolik úspěšně dotčení autorských práv na Internetu pokrývá a v jakých ohledech 

naopak zaostává. Výsledkem by mělo být hodnocení, nakolik současná právní úprava 

vyhovuje aktuálním potřebám informační společnosti a čemu by měla být věnována zvýšená 

pozornost při úvahách o reformě autorského práva zejména s ohledem na jeho aplikaci 

v online světě. 

První kapitola práce se věnuje vymezení pojmu Internet, jeho současnému významu, 

obecné právní regulaci a některým aktuálním otázkám spojeným s jeho užíváním. Druhá 

kapitola slouží jako obecný úvod do oblasti autorského práva a vysvětluje některé základní 

pojmy a aspekty, které je vhodné znát pro lepší pochopení dalších částí. Třetí kapitola 

vymezuje nejčastější podoby autorských děl, se kterými se na Internetu setkáme (včetně 

autorskoprávní povahy samotných webových stránek) a zejména jednotlivé způsoby užití 

autorských děl na Internetu, s důrazem na způsoby specifické právě pro Internet. Ve čtvrté 

kapitole se blíže zabývám právní povahou výkonu autorských práv v prostředí Internetu a 

jejich ochranou v případě jejich porušování: jaké právní prostředky má k dispozici sám 

nositel práv a co proti problematice internetového pirátství dělají státy. Konečně v poslední 

kapitole se zaměřím na aktuální snahy o reformu autorského práva na evropské úrovni a 

zkusím navrhnout některé úpravy, o kterých by se dalo uvažovat de lege ferenda. Práce se 

zaměřuje především na autorskoprávní rovinu, a nikoliv na rovinu odpovědnostní; ačkoliv se 

této problematiky lehce dotknu zejména ve čtvrté a páté kapitole, podrobný rozbor 

ponechávám na jiných akademických pracích. 

Tato práce se zabývá především českou právní úpravou a právní úpravou Evropské unie, 

která je z velké části předlohou té české. Na některých místech je dle potřeby věnována 

pozornost i relevantním mezinárodním právním aktům a právní situaci v jiných zemích, 

zejména členských státech EU. Práce v některých částech reflektuje také právní či 

společenskou situaci ve Spojených státech amerických, ačkoliv ta není předmětem této práce. 

Vzhledem k roli, jakou USA hrají na světovém digitálním trhu a v zábavním průmyslu, mi 

však přijde vhodné porovnat situaci v určitých oblastech i s touto zemí. 
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1. Internet 

1.1. Pojem Internet a jeho role v dnešním světě 

Co si představit pod pojmem Internet? Na samotném Internetu najdeme samozřejmě 

celou řadu definic Internetu, které však většinou říkají v podstatě totéž: jedná se o globální 

systém vzájemně propojených počítačových sítí (někdy také označovaný jako „Síť“ s velkým 

počátečním písmenem, nebo zkráceninou „Net“ z anglického slovíčka network), ve které 

mezi sebou jednotlivé počítače komunikují prostřednictvím protokolů TCP/IP1. Většina 

definic Internetu vychází z prvního vymezení termínu Internet americkou Federální radou 

pro vytváření sítí (Federal Networking Council - NFC) v roce 1995.2 Tyto definice jsou 

samozřejmě především technickými definicemi; pro potřeby běžného uživatele by bylo 

vhodnější Internet popsat jako celosvětovou síť, která funguje (zejména) jako komunikační a 

informační médium. V práci používám pro tento fenomén označení Internet i při vědomí 

toho, že se stále častěji užívá obecný název internet.  

Pro většinu uživatelů představuje Internet především službu World Wide Web (známou 

pod zkratkou „web“), která však tvoří pouze část Internetu a je třeba tyto dva pojmy 

nezaměňovat. Jedná se v podstatě o soustavu vzájemně propojených dokumentů, mezi 

kterými lze plynule přecházet prostřednictvím hypertextových (křížových) odkazů. Tyto 

hypertextové dokumenty jsou v běžné řeči (i dále v této práci) nazývány internetovými nebo 

webovými stránkami a k jejich zobrazování slouží internetové prohlížeče (browser)3. Díky 

svému jednoduchému a pohodlnému vyhledávání a zobrazování informací na Internetu se tak 

World Wide Web stal esenciální pro běžné užívání Internetu a přispěl k jeho komerčnímu 

boomu v 90. letech a následně. 

Původně byl však Internet armádním a akademickým projektem, k němuž veřejnost 

neměla přístup. Internet jako takový vznikl v 60. letech 20. století za studené války mezi 

USA a SSSR coby výsledek snahy vytvořit decentralizovanou komunikační síť schopnou 

přetrvat případný jaderný útok. První síť byla navázána mezi 4 americkými univerzitami a 

 

                                                  
1 Internetové protokoly vyjadřují určitá standardizovaná pravidla, na základě kterých Internet funguje po 

technické stránce. 
2 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 225. ISBN 978-80-7502-240-0. 
3 Mezi nejznámější prohlížeče v dnešní době patří Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Internet Explorer. 



4 

 

celý projekt probíhal pod finanční záštitou Ministerstva obrany USA a jeho organizace 

ARPA (Advanced Research Projects Agency)4 – odtud označení této prvotní sítě ARPANET. 

Na tuto páteřní síť se následně nabalovaly další dílčí sítě, pro jejichž systém se následně vžil 

náš pojem „Internet“.5 

O významu, jaký má Internet v dnešní době, si můžeme udělat lepší obrázek na základě 

několika čísel. Podle statistického serveru Internet World Stats6 ke konci roku 2017 

používaly Internet téměř 4 miliardy lidí po celém světě, což představuje přes polovinu 

světové populace (51,2 %). Na globálním počtu uživatelů Internetu se nejvíce podílí Asie 

(téměř 50 %), Evropa tvoří 17 % světové internetové uživatelské komunity, konkrétně 

Evropská unie potom zhruba 11 %. Když se podíváme konkrétně na Českou republiku, v té 

podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)7 mělo v 2. čtvrtletí roku 2017 79 % osob 

starších 16 let přístup na Internet, z čehož zhruba 4/5 uživatelů používaly Internet téměř 

každý den. V rámci Evropské unie jsme tak z hlediska penetrace Internetu (tzn. počtu osob 

s přístupem k Internetu) ve shodě s evropským průměrem. Stále významnější roli hrají 

přenosná zařízení, což dokazuje skutečnost, že každý druhý člověk se připojuje k Internetu 

prostřednictvím mobilního telefonu a 11 % osob používá některé z dalších přenosných 

zařízení, která v posledních letech začala také umožňovat přístup k Internetu (např. chytré 

hodinky, čtečka elektronických knih nebo hudební přehrávače). Jak vyplývá z těchto čísel, 

Internet dnes nejen ve světě, ale i v České republice hraje důležitou roli v každodenním 

životě lidí a spoluvytváří tak podobu dnešní společnosti. 

1.2. Právo na přístup k Internetu a síťová neutralita 

S ohledem na zvyšování popularity Internetu po roce 2000 a jeho přechod do nové fáze 

označované Web 2.08, která se vyznačuje vyšší participací uživatelů, se do středu pozornosti 

dostala i právní povaha přístupu k Internetu. Internet je v dnešní době bezesporu 

 

                                                  
4 Agentura ARPA byla později přejmenována na DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency; 

označení sítě ARPANET se však toto přejmenování nijak nedotklo. 
5 PETERKA, Jiří. Na počátku byl ARPANET .... In: EArchiv.cz [online]. [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: 

http://www.earchiv.cz/a95/a504c502.php3 
6 World Stats. Internet World Stats: Usage and Population Statistics [online]. 2018 [cit. 2018-02-22]. Dostupné 

z: https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
7 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci: za období 2017 

[online]. Praha: Český statistický úřad, listopad 2017. ISBN 978-80-250-2816-2 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/46014700/06200417.pdf/a0bd4497-d2b6-450b-95f0-

2f70c50786d5?version=1.1 
8 Web 2.0 označuje fázi, v níž uživatelé přestávají být pouhými pasivními příjemci informací, ale podílejí se více 

na tvorbě samotného internetového obsahu. V této fázi nabývají na významu sociální sítě, osobní blogy a 

technologie pro sdílení dat mezi uživateli. 
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nejvýznamnějším mediem, prostřednictvím kterého mohou lidé uplatňovat svá základní 

práva, především právo na svobodu projevu a právo na informace. Dle Listiny základních 

práv a svobod (dále jen „LZPS“) „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“9 Důležitou roli Internetu vyzdvihl v roce 

2011 ve zprávě Rady OSN pro lidská práva10 zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu práva 

na svobodu přesvědčení a projevu Frank La Rue. Jeho zpráva vyvolala velký rozruch, neboť 

v ní OSN otevřeně kritizovala praktiky některých států spočívající v omezování přístupu 

k Internetu a cenzuře obsahu na Internetu. Podle zprávy přitom přístup k Internetu spadá pod 

čl. 19 Všeobecné deklarace lidských práv, jakož i čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech, dle kterých svoboda projevu zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat informace jakýmikoliv prostředky, které lze omezovat jen ve výjimečných 

případech. La Rue tak vzhledem k tomu, jakou roli hraje v dnešní době Internet 

v uplatňování nejen politických, ale i hospodářských, sociálních a kulturních lidských práv, 

vyzval ve zprávě všechny státy, aby přijaly Internet za svou prioritu a učinily jej nejen 

přístupným, ale i dostupným všem skupinám obyvatel. 

OSN znovu odsoudila země omezující přístup k Internetu rezolucí11 přijatou v roce 2016, 

v níž zdůraznila, že stejná práva, která mají lidé v offline světě, musí být chráněna i online. 

Obecně je tak uznáván význam přístupu k Internetu pro naplňování zaručených základních 

lidských práv. Některé státy jsou však ještě o krok dál a ve svých právních řádech zakotvují 

přímo i právo na přístup k Internetu (např. Estonsko a Finsko). 

V souvislosti s přístupem k Internetu se v současné době hodně mluví také o pojmu 

síťová neutralita (Net neutrality), který poprvé zavedl americký profesor práva Tim Wu. 

Síťová neutralita spočívá v tom, že se s veškerým provozem (veškerými daty) na Internetu 

nakládá za stejných podmínek. To znamená, že poskytovatelé internetového připojení (tzv. 

operátoři) nesmějí s daty nakládat rozdílně v závislosti na odesílateli, příjemci nebo obsahu 

dat (např. zpomalovat či zcela blokovat přístup k určitým stránkám). Není divu, že profesor 

 

                                                  
9 Ustanovení čl. 17 odst. 2 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
10 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 

expression, Frank La Rue [online]. United Nations, Human Rights Council, Seventeenth session, 2011 [cit. 

2018-02-22]. Dostupné z: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf   
11 Resolution on The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet. Human Rights 

Council, 1 July 2016 [online]. United Nations, Human Rights Council, Thirty-second session, 2016 [cit. 2018-

04-13].  

Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement 
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Wu tuto zásadu označil za jeden ze základních principů fungování Internetu, který stojí za 

jeho dynamickým rozvojem a je předpokladem dalších inovací. Pro lepší pochopení, v čem 

tato zásada spočívá a jaký je její význam pro většinu lidí, je někdy síťová neutralita 

přirovnávána k účtování vody či elektřiny podle toho, k čemu je budeme používat (k 

hygieně, praní, vaření, sledování televize apod.). Další úsměvnou, ale trefnou analogii 

nedávno použil známý řetězec rychlého občerstvení Burger King. Ten se do debat ohledně 

síťové neutrality vložil videem, v němž svým zákazníkům síťovou neutralitu vysvětloval tím, 

že jim nabízel stejný a již připravený hamburger za tři různé ceny: základní cenu s nejdelší 

dobou čekání na výdej, dvojnásobnou cenu s kratší dobou čekání anebo trojnásobnou cenu 

s výdejem ihned.12 

O síťovou neutralitu se v posledních letech rozhořel boj na obou stranách oceánu, kdy na 

jedné straně stojí především poskytovatelé internetových služeb, kteří jsou závislí na 

internetovém připojení (mezi nimi i giganti jako Google, Facebook, Amazon nebo Netflix), 

ale také široká uživatelská veřejnost, a dokonce i někteří „otcové zakladatelé“ Internetu 

(např. Tim Berners-Lee nebo Vinton Cerf). Tito všichni vyzdvihují význam síťové neutrality 

pro rozvoj a spravedlivý chod Internetu. Na druhé straně barikády se pochopitelně nacházejí 

především poskytovatelé internetového připojení, kteří mohou ze zrušení síťové neutrality 

ekonomicky těžit (např. z příplatků za přístup do „rychlejšího pruhu“). Podle nich 

představuje síťová neutralita zbytečnou regulaci, neboť otevřenost Internetu a rovný přístup 

k němu by měl zajistit sám trh. Jak ale dokumentují případy z praxe, bez zákonné regulace 

mohou internetoví operátoři snadno podlehnout tendenci zneužívat své postavení 

(např. v roce 2014 byla streamovací společnost Netflix zpomalováním datového toku ze 

strany největšího amerického internetového operátora Comcast donucena zaplatit vyšší 

částku, aby nepřišla o zákazníky z důvodu technických nepříjemností).13 

Původně to vypadalo, že za oceánem budou mít navrch zastánci síťové neutrality, když 

v roce 2015 za podpory tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy přijala americká 

Federální komise pro komunikace (Federal Communications Commission – FCC) nové 

předpisy zaručující síťovou neutralitu. Radost této názorové strany však neměla dlouhé 

trvání: v prosinci 2017 FCC pod novým vedením regulaci z roku 2015 opět zrušila. Toto 

 

                                                  
12 BURGER KING. Burger King | Whopper Neutrality. In: YouTube [videozáznam online]. 24. 1. 2018 [cit. 

2018-02-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ltzy5vRmN8Q 
13 KASÍK, Pavel. PŘEHLEDNĚ: V USA zuří boj o svobodu internetu. FCC chce zrušit neutralitu. In: Technet.cz 

[online]. 12. prosince 2017 [cit. 2018-08-16]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/net-neutrality-fcc-sitova-

neutralita-dwv-/sw_internet.aspx?c=A171211_155232_sw_internet_pka 
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rozhodnutí se neobešlo bez bouřlivých reakcí a řada federativních států již deklarovala svou 

podporu principu síťové neutrality navzdory rozhodnutí FCC. 

V Evropské unii je aktuálně situace opačná. V roce 2015 bylo přijato Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/212014, které vešlo v obecnou známost především 

pro svou část zabývající se roamingovými službami (využívání mobilních služeb 

v zahraničí). Článek 3 však garantuje přístup k otevřenému Internetu a obsahuje obecnou 

povinnost poskytovatelů služeb přístupu k Internetu zacházet s veškerým provozem stejně, 

bez diskriminace v závislosti na odesílateli, příjemci či obsahu, zejména zákaz blokovat, 

zpomalovat, měnit, omezovat, narušovat, zhoršovat či diskriminovat konkrétní obsah, 

aplikace či služby (nebo jejich konkrétní kategorie). 

Je ještě příliš brzy na to hodnotit, jaké bude mít zrušení síťové neutrality v USA reálný 

dopad. Již z principu se však dle mého názoru jedná o nešťastné rozhodnutí, které, doufejme, 

Evropská unie v blízké době nenapodobí. Bude zajímavé sledovat, zda se misky vah v USA 

v příštích letech (zejména v případě nástupu nové administrativy) opět převáží a zda EU 

bude i nadále podporovat síťovou neutralitu, nebo bude následovat příkladu USA. 

1.3. Právní regulace Internetu 

V českém právním řádu nenajdeme žádnou legální definici Internetu. Ačkoliv se to na 

první pohled může zdát poněkud nešťastné, neboť jsme tak při vymezení tohoto pojmu 

odkázání na obecné, teoretické definice, je tato skutečnost vcelku pochopitelná vzhledem 

k dynamickému rozvoji v oblasti informačních technologií. Český zákonodárce tak raději 

v právních předpisech volí obecnější pojmy, pod které lze Internet subsumovat a dovodit tak 

působnost těchto předpisů i na online prostředí. 

Jedním z takových právních předpisů je zákon o některých službách informační 

společnosti15, který upravuje určité aspekty poskytování některých služeb na Internetu, 

především šíření obchodních sdělení (problematika spamu) a odpovědnost některých typů 

poskytovatelů služeb. Podmínky poskytování jednoho konkrétního typu služeb informační 

společnosti, a sice audiovizuální mediální služby na vyžádání (tzv. Video on Demand), 

 

                                                  
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví 

opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech 

uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve 

veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. 
15 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon o některých službách informační společnosti“). 
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upravuje speciálně zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.16 Internetu se 

dotýká i zákon o elektronických komunikacích.17 Ten upravuje podmínky podnikání a výkon 

státní správy v oblasti elektronických komunikací, jejichž sítě zajišťují mj. i datové přenosy, 

a vztahuje se tak na poskytovatele služeb přístupu k Internetu. Bezpečnost v internetovém 

prostředí upravuje zákon o kybernetické bezpečnosti18, vztahující se na kybernetický prostor, 

který definuje19 jako digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, 

tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací. 

Vedle právních předpisů, které se zabývají přímo informačními a komunikačními 

technologiemi, včetně Internetu, můžeme v dalších zákonech nalézt právní regulaci chování, 

které se odehrává v internetovém prostředí nebo které jako prostředek jednání používá 

Internet. Nejvýznamnější je v tomto ohledu bezpochyby občanský zákoník20, který obsahuje 

speciální úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem prostřednictvím prostředků komunikace 

na dálku (tzv. distanční uzavírání smluv)21. Pro tyto právní vztahy zákon předepisuje řadu 

speciálních pravidel, které mají zajistit zvýšenou ochranu spotřebitele. Internet je ale 

využíván i k nelegálním aktivitám, mezi něž náleží i šíření různých virů a jiných škodlivých 

programů, jejichž účelem je především získat neoprávněný přístup k počítači jiného uživatele 

a případně v něm napáchat škodu. Ochranu před touto tzv. počítačovou kriminalitou zaručuje 

zejména trestní zákoník.22 

I v případě, kdy neexistuje speciální úprava regulující chování osob na Internetu, je třeba 

mít na paměti, že Internet není žádným Divokým západem, na který se nevztahují běžná 

pravidla. I online prostředí se tak řídí obecnými normami, nejsou-li vzhledem ke specifické 

povaze Internetu neaplikovatelné. Pro Internet je tak relevantní zejména úprava právního 

jednání vůči nepřítomné osobě23 či úprava nekalé soutěže24 v občanském zákoníku, ochrana 

 

                                                  
16 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání“). 
17 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 
18 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o 

kybernetické bezpečnosti“). 
19 Ustanovení § 2 písm. a) zákona o kybernetické bezpečnosti. 
20 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 
21 Část 4., hlava I., díl 4., oddíl 2. občanského zákoníku. 
22 Část druhá, hlava V. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zejména § 230 až 232. 
23 Část první, hlava V., díl 1., oddíl 5. občanského zákoníku. 
24 Část čtvrtá, hlava III., díl 2., oddíl 2. občanského zákoníku. 
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osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů25, ochrana spotřebitele podle zákona 

o ochraně spotřebitele26 a mimo jiné i autorskoprávní úprava, která je předmětem této práce. 

2. Autorské právo 

2.1. Postavení autorského práva v systému práva 

Autorská práva jsou (spolu s právy průmyslovými) právy duševního vlastnictví, někdy 

také nazývanými právy k nehmotným statkům (nejde však o totožné pojmy, práva 

k nehmotným statkům jsou pojmem širším; pro účely této práce budu užívat pojmu práva 

duševního vlastnictví). Jde tedy o práva k nehmotným majetkovým hodnotám, nezávislým na 

případném hmotném nosiči, na kterém jsou zaznamenány, musí však být objektivně 

vnímatelné lidskými smysly. Práva duševního vlastnictví se dále vyznačují svou dočasností 

(omezená doba trvání práv), teritoriálním charakterem (jejich ochrana se vztahuje zásadně 

jen na území konkrétního státu) či hospodářskou využitelností. Práva duševního vlastnictví 

jsou součástí soukromoprávní soustavy absolutních práv27, působí tedy vůči všem (erga 

omnes). 

Ústavní základ autorských práv nalezneme především v čl. 34 odst. 1 LZPS, který 

zaručuje zákonnou ochranu výsledkům tvůrčí činnosti. Zákonným provedením tohoto článku 

je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (dále jen jako „autorský zákon“, nebo „AZ“). V obecnější rovině 

mají osobnostní práva autorská svůj základ v čl. 10 LZPS (ochrana osobnosti) a majetková 

autorská práva v čl. 11 LZPS (ochrana vlastnictví). Na mezinárodněprávní úrovni je autorské 

právo zakotveno zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv28 a Mezinárodním paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech29. 

Autorský zákon neupravuje pouze autorská práva, ale i různá práva související a tzv. 

databázové právo, jejichž účelem je především ochrana investic. Ačkoliv na Internetu 

dochází k dotčení i těchto jiných práv než práv autorských (zejména práv výkonného umělce 

k jeho uměleckému výkonu a práv výrobce zvukového nebo zvukově obrazového záznamu 

k jeho záznamu), tato práce se blíže zabývá pouze právy autorskými. 

 

                                                  
25 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
26 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
27 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 33. ISBN 978-80-7502-240-0. 
28 Ustanovení čl. 27 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv. 
29 Ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. c) Mezinárodního paktu a hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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2.2. Autorské dílo 

Práva autorská jsou právy autora k jeho autorskému dílu (dále také jen jako „dílo“), které 

je tudíž předmětem autorského práva. Autorský zákon definuje autorské dílo v § 2 odst. 1, 

přičemž tak činí vymezením tří definičních znaků, které výsledek tvůrčí činnosti musí 

splňovat, aby byl autorským dílem z právního hlediska, a dále příkladným, neuzavřeným 

výčtem děl. Je třeba podotknout, že definice autorského díla v AZ je poměrně obecná a 

v praxi tak přináší některé výkladové potíže. Autorské dílo tedy musí být: 

- dílo umělecké (literární nebo jiné) nebo dílo vědecké; 

- jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, a 

- vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (včetně podoby elektronické, 

trvale nebo dočasně). 

S prvním definičním znakem obvykle nebývají interpretační problémy. Druhý definiční 

znak představuje požadavek originality, tedy že dílo nesmí být totožné s jiným již existujícím 

dílem. Pokud by byla vytvořena dvě totožná díla, nešlo by ani v jednom případě o autorské 

dílo, nebo by jedno dílo bylo plagiátem díla druhého, autorského. Konečně třetí definiční 

znak nám v podstatě mj. říká, že pouhá myšlenka či nápad nejsou způsobilé být předmětem 

autorského práva, dokud nejsou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě, přičemž pro tuto 

práci je zejména důležité, že autorské dílo může být vnímatelné i v elektronické podobě. 

Postačí tedy, pokud bude dílo např. vyřčeno (např. povídka), ačkoliv často bude autorské dílo 

vnímatelné prostřednictvím hmotného nosiče (např. malba prostřednictvím plátna obrazu). Je 

však nezbytné zdůraznit, že existence autorského díla není závislá na existenci hmotného 

nosiče. Je proto vždy třeba rozlišovat mezi právy autora k autorskému dílu (malbě) a 

majetkovými právy vlastníka hmotného nosiče k tomuto nosiči (obrazu), přičemž i po zničení 

nosiče nadále trvají autorská práva (srov. § 9 AZ). 

Autorský zákon dále v § 2 odst. 2 vymezuje tzv. fiktivní díla nebo také „kvazidíla“. Jedná 

se o výtvory, které sice nesplňují všechny definiční znaky vyjmenované výše, ale přesto jsou 

považovány za autorská díla, pokud jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním 

duševním výtvorem. Konkrétně se jedná o počítačový program, databázi a fotografii, u 

kterých existuje možnost, že více lidí dospěje ke stejným výsledkům (např. dva fotografové 

vedle sebe mohou vytvořit dvě totožné fotografie). 

Autorské právo se vztahuje (podle § 2 odst. 3 AZ) nejen k dílu jako celku, ale také k jeho 

jednotlivým vývojovým fázím a částem. V praxi se můžeme setkat s případy, kdy je na 
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Internetu zveřejněna pouze první kapitola, či dokonce jen část kapitoly nějaké knížky bez 

souhlasu autora, zejména v případě bestsellerů (např. z knižní série Harry Potter). I 

v takovém případě dochází k porušení autorského práva. Chráněny jsou také název díla a 

jména postav, a to nejen v rámci díla (podle nauky tzv. vnitřní ochrana – nesmí být měněny 

bez souhlasu autora), ale i samostatně, pokud samy o sobě naplňují znaky autorského díla 

(podle nauky tzv. vnější ochrana – tu nebudou požívat názvy a jména typu „Kruh“ nebo „pan 

Novák“, ale např. název filmu „Sněženky a machři“ nebo jméno postavy „Bilbo Pytlík“ už 

samostatné ochrany požívat mohou). Autorským dílem může být podle § 2 odst. 4 AZ také 

dílo odvozené od jiného autorského díla, tedy dílo vzniklé zpracováním jiného díla (např. 

spojení dvou známých písní do jedné – tzv. mashup), včetně překladu do jiného jazyka 

(nejedná-li se o pouhý mechanický překlad, např. za použití automatizovaných internetových 

překladačů typu Google Translate). I takováto díla požívají autorskoprávní ochrany, pokud 

sama o sobě naplňují znaky autorského díla, a to i tehdy, pokud byla původní autorská díla 

zpracována bez souhlasu jejich autora (v takovém případě však původnímu autorovi vzniká 

nárok z protiprávního užití jeho díla autorem odvozeného díla). 

Pozornost je vhodné věnovat i ustanovení § 2 odst. 6 AZ, které nám říká, co není 

autorským dílem. Jde například již o zmíněnou myšlenku nebo námět díla sám o sobě. 

Předmětem autorského díla není ani denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě. Pokud je však 

určitá zpráva nebo jiný údaj doplněn o analýzu, hodnocení, komentář nebo jiný vlastní 

přínos, půjde již o některé z autorských děl publicistických (to je třeba mít na paměti 

zejména v souvislosti se zpravodajskými servery, na Internetu často vyhledávanými). 

Konečně je vhodné zmínit ještě výjimky z práva autorského ve veřejném zájmu30, které 

sice naplňují znaky autorských děl, ale ve veřejném zájmu jim není poskytována 

autorskoprávní ochrana. Jedná se o úřední díla, kterými jsou zejména právní předpisy či 

veřejné listiny, a výtvory tradiční lidové kultury, u kterých není obecně známo jméno autora 

a nejde o díla anonymní nebo pseudonymní (typicky lidové písně, např. píseň „Skákal pes“). 

2.3. Vznik a obsah autorského práva 

Česká republika je součástí kontinentální právní kultury, která je historicky založená na 

principu neformální ochrany.31Na rozdíl od průmyslových práv tak autorská práva vznikají 

 

                                                  
30 Ustanovení § 3 AZ. 
31 Oproti tomu v angloamerické právní kultuře (státy vycházející z právního systému common law, typickým 

představitelem je USA) byl vznik autorskoprávní ochrany, v těchto zemích představované institutem copyright, 
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přímo ze zákona okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné 

podobě (§ 9 odst. 1 AZ), bez nutnosti autorské dílo jakkoliv registrovat. 

Vzhledem k tomu, že je autorské dílo projevem osobní povahy, váží se k němu jednak 

výlučná práva osobnostní, jednak výlučná práva majetková (§ 10 AZ)32 – mluvíme o tzv. 

kvazidualismu českého autorského práva.33Ačkoliv jsou osobnostní a majetková práva od 

sebe oddělena a jsou poměrně samostatná, což se projevuje i jejich odlišnou dobou trvání 

(projev tzv. dualistické koncepce), vzhledem k tomu, že autorské dílo je neoddělitelně spjato 

s osobou jeho autora, jsou s ním spjata i všechna práva. Tedy nejen osobnostní, ale i 

majetková práva autora nelze převést na jinou osobu (projev tzv. monistické koncepce). 

V případě majetkových práv může autor pouze udělit jiné osobě oprávnění k výkonu určitého 

majetkového práva prostřednictvím závazku zvaného licence (jedná se o tzv. konstitutivní 

převod na rozdíl od běžného translativního převodu), případně může mimozávazkově 

poskytnout prostý souhlas s užitím díla směřovaný vůči neurčitému počtu osob (takový 

souhlas funguje jako okolnost vylučující protiprávnost).34 

Osobnostní práva autora zanikají jeho smrtí (s výjimkou tzv. postmortální ochrany) a 

patří mezi ně např. právo rozhodnout o zveřejnění svého díla nebo právo na nedotknutelnost 

díla (§ 11 AZ). Pro účely této práce jsou však důležitější majetková práva autora, která jsou 

projevem hospodářského využití tvůrčí činnosti a spočívají především v právu dílo užít.35 

Autorský zákon v § 12 vyjmenovává základní katalog práv díla užít36 a následně v § 13 a 

násl. z nich vyplývající způsoby užití díla, kterými jsou rozmnožování díla ve smyslu § 13 

AZ, jeho rozšiřování (tedy převod vlastnického práva k originálu či rozmnoženině díla), 

pronájem, půjčování a vystavování originálu či rozmnoženiny díla a sdělování díla 

veřejnosti. Zatímco prvních pět způsobů se vztahuje k užití díla v hmotné podobě, sdělování 

                                                                                                                                                       

tradičně podmíněn registrací. Teprve v posledních desetiletích došlo k postupnému sbližování obou právních 

kultur, mj. i v důsledku stírání hranic v prostředí Internetu a přistoupení států copyrightu k některým 

mezinárodním smlouvám. I tyto státy tak postupně přešly v podstatě k neformálnímu principu ochrany. 
32 Toto je druhý podstatný rozdíl oproti systému copyrightu, který tradičně chrání pouze majetková práva autora. 

Státy common law začaly uznávat existenci i osobnostních práv autora opět až pod vlivem některých 

mezinárodních smluv. 
33 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 10 [Obsah práva autorského]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon 

(EVK). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 137. ISBN 978-80-7179-608-4. 
34 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 56. ISBN 978-80-7502-240-0. 
35 Mezi majetková práva autora však patří i práva na tzv. „náhradní odměny“ vyjmenované autorským 

zákoníkem. 
36 Ačkoliv je tento výčet téměř vyčerpávající, stále se jedná o neuzavřený výčet – v případě, že v důsledku 

rychlého technologického rozvoje bude možné užít dílo i zcela novým způsobem, bude i tento nový způsob 

podléhat autorskoprávnímu režimu. 
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díla veřejnosti míří na užití díla v jeho nehmotné podobě. V prostředí Internetu se setkáme 

téměř výhradně pouze s rozmnožováním díla a jeho sdělováním veřejnosti, proto se 

v následujícím textu této práce budu blíže zaobírat pouze těmito dvěma způsoby užití díla 

vyjmenovanými v zákoně. Majetková práva autora trvají zásadně po dobu života autora a 

následně 70 let po jeho smrti (§ 27 odst. 1 AZ). 

2.4. Výjimky a omezení autorského práva, volné užití 

Základním konfliktem v oblasti autorského práva je střet subjektivních práv autorů, 

jejichž cílem je získat hospodářský prospěch z vlastní tvůrčí činnosti, a zájmu veřejnosti na 

přístup k autorským dílům a jejich využití (zejména za účelem uplatňování základních práv, 

jako jsou svoboda projevu a právo na informace, právo na vzdělání nebo právo přístupu ke 

kulturnímu bohatství). Ačkoliv existence autorských práv stojí a padá na uznání teze, že 

autor je oprávněn chránit své duševní vlastnictví a těžit z něj a společnost tak nemá 

neomezený přístup k jeho dílům, v určitých případech mohou zájmy uživatelů na přístup 

k dílům a jejich užití představující veřejný zájem převážit nad právy autorů. Rovnováhu mezi 

těmito protichůdným zájmy zákonodárce zajišťuje především prostřednictvím systému 

zákonem stanovených výjimek a omezení autorského práva. Ty představují zákonem 

dovolená užití autorských děl bez nutnosti souhlasu autora (tzv. zákonné licence). Jde tak o 

protiváhu vůči smluvním licencím upraveným v občanském zákoníku37 (zatímco smluvní 

licence slouží k ochraně individuálních zájmů konkrétních osob a předpokladem jejich 

sjednání je vůle autora, zákonné licence slouží k ochraně veřejného zájmu a mohou být užity 

i proti vůli autora). 

Český katalog výjimek a omezení autorského práva38 vychází z mezinárodních a unijních 

předpisů (zejména revidované Bernské úmluvy a Informační směrnice – k těm více níže). 

Všechny tyto výjimky a omezení lze v konkrétních případech uplatnit pouze za dodržení tzv. 

tříkrokového (též třístupňového) testu. Tříkrokový test je institut mezinárodního autorského 

práva, který je promítnutím zásady proporcionality v autorském právu39, tedy poměřování 

dvou proti sobě stojících zájmů. V českém právním řádu byl inkorporován do § 29 odst. 1 

AZ a sestává ze tří kroků: 

 

                                                  
37 Část čtvrtá, hlava II., díl 2., oddíl 5. občanského zákoníku. 
38 Obecné výjimky nalezneme v části první, hlavě I., díl 4. AZ, speciální výjimky vztahující se pouze 

k počítačovým programům v části první, hlavě I., díl 7. § 66 odst. 1 AZ. 
39 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 127. ISBN 978-80-7502-240-0. 
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1. výjimky a omezení lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem 

(tzn. uzavřený katalog výjimek a omezení); 

2. užití díla nesmí být v rozporu s běžným způsobem užitím díla, a 

3. užitím díla nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

Z hlediska omezení autorského práva hraje v praktickém životě jak v offline, tak v online 

světě nejvýznamnější roli tzv. volné užití díla (§ 30 AZ), které český zákonodárce vůbec 

nepovažuje za užití díla. Autorské právo je totiž založeno na zásadě oddělení soukromé sféry 

od sféry hospodářské, což se projevuje právě v institutu volného užití díla. Pokud je tedy dílo 

uživatelem užíváno výhradně v soukromí bez přímého dopadu na hospodářské zájmy autora, 

autorské právo takové užití vůbec nezajímá. Do autorského práva tak nezasahuje ten, kdo si 

vytvoří záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu dílu pro svou osobní potřebu a nepoužije 

je k žádnému jinému účelu. Osobní potřebou zákon rozumí osobní potřebu pouze fyzické 

osoby40, pokud účelem takového užití díla není dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. Takovou osobní potřebou může být např. pouhá 

zvědavost, samostudium nebo trávení volného času a osobní zábava.  Dle stávajícího výkladu 

se přitom osobní potřebou nemyslí pouze potřeba konkrétní osoby, která dílo užívá, ale i 

členů její domácnosti, případně jiných individuálně určených osob, které jsou osobě uživatele 

blízké. Zákon současně v § 30 odst. 3 uvádí některé výjimky, na které se volné užití 

nevztahuje: jedná se např. o užití počítačového programu či elektronické databáze nebo 

pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu 

(klasickým případem takového jednání je pořízení záznamu filmu při jeho promítání v kině, 

které se následně často sdílejí na Internetu jako tzv. „kinoripy“). Je však třeba rozlišovat 

mezi volným užitím díla a užitím tzv. volných děl, tedy děl, u kterých uplynula doba trvání 

majetkových práv.  

Vzhledem k rozvoji technologických možností společnosti i vzhledem k politickému a 

ideovému vývoji je třeba neustále vyvažovat zájmy autorů a zájmy uživatelů. Většina diskuzí 

ohledně revize autorského práva se tak točí zejména kolem systému výjimek a omezení – 

zastánci důsledného uplatňování a ochrany autorských práv mají zájem na současné uzavřené 

podobě katalogu a restriktivním výkladu výjimek, naopak příznivci otevřeného přístupu 

 

                                                  
40 Volné užití se tedy nevztahuje na právnické osoby, a to ani pro jejich interní potřebu – na rozdíl od zákonné 

licence zhotovení tiskové rozmnoženiny na papír podle § 30a AZ. 



15 

 

k autorským dílům usilují o rozšiřování katalogu výjimek a omezení, případně jeho 

otevřenost na základě určité generální klauzule podobné tříkrokovému testu41. 

2.5. Mezinárodní a unijní prameny autorského práva (zejména ve vztahu 

k digitálnímu věku) 

Výkon a ochrana autorského práva v prostředí Internetu, který zdánlivě boří hranice mezi 

státy, naráží na základní princip autorského práva, kterým je zásada teritoriality. Tato zásada 

spočívá v tom, že obsah a podmínky autorskoprávní ochrany se řídí právním řádem státu, 

v němž je ochrana autorského práva uplatňována. Ačkoliv se pravidelně objevují myšlenky o 

vytvoření jednotného mezinárodního práva autorského, v současnosti takový jednotný režim 

neexistuje a vzhledem k tomu, o jak politicky citlivé téma se jedná, si ani nemyslím, že by 

nějaká globální, nebo třebas jen evropská unifikace autorského práva byla na pořadu dne. 

Přesto však potřeba obchodovat s výsledky tvůrčí činnosti i za hranicemi země původu 

motivuje státy k tomu, aby na mezinárodní úrovni a pochopitelně i na úrovni Evropské unie 

alespoň harmonizovaly nejdůležitější aspekty autorského práva a stanovily určité minimální 

standarty autorskoprávní ochrany. 

2.5.1. Mezinárodní prameny 

V oblasti autorského práva hrají na mezinárodní úrovni nejvýznamnější roli dvě 

mezinárodní organizace sídlící v Ženevě, pod jejichž záštitou je sjednávána většina 

multilaterálních mezinárodních smluv a které tyto smlouvy následně spravují. Jedná se o 

Světovou organizaci duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena v roce 1967 a spadá 

do organizačního systému OSN, a Světovou obchodní organizaci (WTO), založenou v roce 

1995. Zatímco WIPO spravuje většinu autorskoprávních mezinárodních smluv včetně 

Bernské úmluvy nebo tzv. internetových úmluv WIPO, WTO spravuje tzv. dohodu TRIPS.42 

Nejstarší autorskoprávní mezinárodní úmluvou je Bernská úmluva o ochraně 

literárních a uměleckých děl z roku 1886. Tato úmluva prošla řadou revizí, poslední v roce 

1971 v Paříži, proto se v dnešní době někdy také používá její zkrácené označení Revidovaná 

úmluva bernská (RÚB). Bernská úmluva dones tvoří základ mezinárodního autorského 

práva, neboť zakotvuje jeho základní zásady (princip teritoriality, národního zacházení 

s cizinci a neformální ochrany) a minimální standarty autorskoprávní ochrany (dělení na 

 

                                                  
41 Podobnou otevřenou generální klauzuli představuje v systému copyrightu institut fair use. 
42 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 369. ISBN 978-80-7502-240-0. 
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osobnostní a majetková práva či dobu ochrany). Ačkoliv tedy tato úmluva vzhledem k době 

svého přijetí i poslední revize ještě nereaguje na existenci Internetu, je přesto důležité si ji 

zmínit, neboť následující mezinárodní úmluvy z RÚB vycházejí nebo její části přímo 

inkorporují do sebe. 

Specifickou mezinárodní smlouvou je Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví z roku 1994, známá pod zkratkou TRIPS. Tato dohoda tvoří 

přílohu Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a na rozdíl od předchozích 

autorskoprávních úmluv obsahuje komplexní materii, která upravuje jak práva autorská, tak 

práva související (a dále i některá průmyslová práva). Její význam však spočívá především v 

tom, že ukládá státům konkrétní závazky k přijetí prostředků k dodržování práv duševního 

vlastnictví. Ani TRIPS však ještě nereaguje na digitální věk. 

Nejvýznamnějšími mezinárodními úmluvami z hlediska úpravy autorských práv 

v digitálním věku jsou dvě smlouvy přijaté v rámci WIPO v roce 1996, pro které se vžilo 

označení internetové úmluvy, neboť přizpůsobují autorská a související práva digitálnímu 

světu. Jedná se konkrétně o Smlouvu WIPO o právu autorském (World Intellectual 

Property Organization Copyright Treaty – WCT) a Smlouvu WIPO o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech (World Intellectual Property Organization 

Performances and Phonograms Treaty – WPPT). WCT tak zejména zakotvuje právo na 

sdělování díla veřejnosti43 a WPPT právo na zpřístupňování zaznamenaných výkonů44 a 

zvukových záznamů veřejnosti45, které se vztahují právě na šíření děl, zaznamenaných 

výkonů a zvukových záznamů na Internetu. 

2.5.2. Prameny EU 

Vzhledem k základním ekonomickým svobodám, která Evropská unie zaručuje (volný 

pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu), se postupem času stalo pochopitelně i autorské právo 

jednou z oblastí zájmu Evropské unie. Na unijní úrovni tak dnes existuje celá řada směrnic, 

ale i nařízení, které se týkají autorského práva. 

 

                                                  
43 Ustanovení Čl. 8 Smlouvy WIPO o právu autorském. 
44 Ustanovení Čl. 10 Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech. 
45 Ustanovení Čl. 14 Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech. 
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Nejdůležitější směrnicí pro autorská práva na Internetu je bezpochyby tzv. Informační 

směrnice46. Účelem této směrnice bylo promítnout některé mezinárodněprávní závazky do 

unijního práva, vyplývající zejména z výše zmíněných internetových úmluv WIPO, a dále 

přizpůsobit systém autorského práva potřebám informační společnosti. Informační společnost 

je termín, který se vžil pro označení dnešní společnosti, pro kterou se používání informačních 

a komunikačních technologií stává nezbytnou součástí každodenního života. Vcelku 

uspokojující definici informační společnosti nabízí Česká terminologická databáze 

knihovnictví a informační vědy: „Společnost založená na integraci informačních a 

komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně 

mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků 

vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními 

technologiemi.“47 Informační směrnice upravuje autorská práva aplikovatelná v prostředí 

Internetu, tj. rozmnožování a sdělování veřejnosti. Dále obsahuje zejména široký katalog 

výjimek nebo omezení autorského práva, který však až na výjimku pro krátkodobé nebo 

příležitostné technické rozmnoženiny není pro členské státy závazný a ty si tak mohou 

vybrat, které výjimky z katalogu promítnou do svého právního řádu. Harmonizační efekt 

tohoto ustanovení je tak zpochybňován, když i nadále mohou být v každém členském státě 

zcela jiné seznamy výjimek, což může být pro nositele autorských práv i uživatele velmi 

nepřehledné. 

Mezi další významné směrnice v oblasti autorského práva z hlediska jejich uplatnění 

online patří především Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví48, upravující 

opatření k ochraně duševního vlastnictví (tedy nejen autorských práv) i s ohledem na jeho 

rozšířené užívání prostřednictvím internetové sítě, dále Směrnice o právní ochraně 

počítačových programů49, Směrnice o audiovizuálních mediálních službách50, která se 

vztahuje mimo jiné na provozování internetového televizního vysílání a služeb typu Video on 

 

                                                  
46 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 (dále jen „Informační směrnice“). 
47 JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 

vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2018-02-22]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD 
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního 

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

programů (dále jen „Směrnice o ochraně počítačových programů“). 
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (dále jen 

„Směrnice o audiovizuálních mediálních službách“). 
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Demand, Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl51, která se snaží 

řešit problémy spojené s digitalizací děl, jejichž autor není znám nebo jej nelze nalézt, nebo 

Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování 

licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu52, která 

upravuje některé aspekty online trhu s hudebními díly. Ze směrnic, které se netýkají přímo 

autorskoprávní problematiky, má velký význam především Směrnice o elektronickém 

obchodu53, která upravuje mj. odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb 

obecně – tedy i těch, kteří zprostředkovávají služby související s autorským právem (zejména 

jeho porušováním).  

Vzhledem k neochotě států přijmout jednotný nadnárodní systém autorského práva se 

unijní úprava podobně jako ta mezinárodní ubírá spíše cestou harmonizace než unifikace. 

Přesto se i v oblasti autorského práva můžeme setkat s některými přímo aplikovatelnými 

nařízeními, z nichž si můžeme připomenout především již výše zmíněné a poměrně aktuální 

nařízení z listopadu 2015 upravující roamingové služby a síťovou neutralitu a zejména 

nejčerstvější Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v 

rámci vnitřního trhu54 z roku 2017, které zaručuje uživatelům přístup k online službám 

poskytujícím autorskoprávní a obdobný obsah na základě smluv s jejich poskytovateli i při 

dočasném pobytu v zahraničí. 

Vzhledem k dynamickému vývoji informačních a komunikačních technologií, s nímž 

zákonodárce nedokáže držet krok, se právní úprava v této oblasti stává velmi rychle 

zastaralou a nedostatečnou. Tento problém se aktuálně snaží řešit Evropská komise, která 

v posledních letech představila několik návrhů ve snaze přizpůsobit aktuální právní úpravu 

současným potřebám informační společnosti. Tyto návrhy však vyvolaly vášnivé diskuze 

a staly se terčem velké kritiky, jejich budoucnost je tak v tuto chvíli nejistá. Této aktuálně 

projednávané reformě autorského práva se proto budu více věnovat v poslední kapitole. 

 

                                                  
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených 

způsobech užití osiřelých děl. 
52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/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 online na 

vnitřním trhu. 
53 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 (dále jen „Směrnice o 

elektronickém obchodu“) 
54 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. 
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3. Užití autorských děl na Internetu 

Za začátku této kapitoly se pro ilustraci podíváme, na jaká autorská díla můžeme na 

Internetu nejčastěji narazit. Následně se přesuneme již k samotnému užití díla na Internetu, a 

to jednak k základním způsobům, ke kterým při užívání Internetu nejčastěji dochází 

(nahrávání a sdílení díla a jeho stahování), a jednak se blíže zaměříme na určité specifické 

způsoby užití, které obvykle nějakým způsobem kombinují způsoby základní. 

3.1. Autorská díla na Internetu 

Na Internetu dnes neuděláme prakticky ani krok bez toho, aniž bychom se setkali 

s nějakým autorským dílem. Cílem každého majitele nebo správce webové stránky je vysoká 

návštěvnost. Na prázdnou stránku vám však nikdo nepřijde. Proto lidé přidávají na webové 

stránky určitý obsah, který má přilákat co nejvíce uživatelů, přičemž čím atraktivnější obsah, 

tím vyšší je šance, že si jej zobrazí více lidí a třebas i opakovaně. Obsah webových stránek 

tak velmi často naplňuje znaky autorského díla, a je proto předmětem autorského práva.  

Ve vytvoření autorského díla nehraje žádnou roli, zda je takové dílo vytvořeno bez 

pomoci technických zařízení, či s jejich pomocí, nebo dokonce přímo jejich 

prostřednictvím.55 Autorská díla, jejichž příklady uvádím níže, se tak budou sice na Internetu 

vyskytovat nejčastěji v podobě jejich reprodukce (elektronické rozmnoženiny), avšak 

můžeme se setkat i s díly, která budou vytvořena prostřednictvím počítačových programů 

nebo internetových aplikací přímo (originárně) v prostředí Internetu. Typickým příkladem 

takového díla je počítačová grafika.56 

3.1.1. Obrazový obsah 

Patrně nejčastěji se na Internetu setkáme s nejrůznějšími obrázky, které mohou 

představovat samotný obsah webových stránek (např. fotogalerie nebo obrázek doprovázející 

nějaký článek), případně se mohou podílet na vizuální stránce webových stránek 

(např. mohou tvořit pozadí stránek nebo být užita v jejich hlavičce). Obrázky mohou 

naplňovat znaky díla malířského v případě různých maleb či kreseb, častěji však půjde o 

fotografie.  

 

                                                  
55 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon (EVK). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 7. ISBN 978-80-7179-608-4. 
56 ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla a Vladimír SMEJKAL. Autorská díla v hromadných sdělovacích 

prostředcích. Praha: Linde, 2009. Str. 64. ISBN 978-80-7201-744-7.  
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Z autorskoprávního hlediska musíme rozlišovat několik typů fotografií, jak vysvětlují 

Telec a Tůma ve svém Komentáři.57 V prvním případě půjde o fotografické dílo, které 

naplňuje všechny znaky autorského díla, včetně znaku jedinečnosti ve smyslu 

neopakovatelnosti. V tomto případě mluvíme o uměleckých fotografiích, při jejichž tvorbě si 

autor dává záležet na jejich estetické hodnotě, jsou vyjádřením určité umělecké vize autora. 

Druhým typem fotografií budou fotografie spadající mezi tzv. fiktivní díla, tedy fotografie 

naplňující alespoň znak původnosti v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním 

výtvorem. Tyto fotografie neobsahují nějakou přidanou uměleckou hodnotu, která by byla 

vyjádřením autorovy vlastní jedinečné vize, a tudíž by stejné fotografie mohl pořídit i jiný 

člověk a dojít tak ke stejnému výsledku. Přesto však tyto fotografie musejí být výsledkem 

tvůrčí činnosti autora, a nesmí jít o pouhé mechanické, rutinní záznamy. Příkladem takové 

fotografie může být fotografie třídy v rámci školního fotografování nebo fotografie 

architektonické památky z obvyklého úhlu bez použití jakýchkoliv uměleckých efektů ze 

strany fotografa. Z hlediska autorskoprávní ochrany není rozdílu mezi těmito dvěma typy 

fotografií, oba podléhají ochraně. Autorskoprávně chráněn však není třetí typ fotografie, a 

sice prostý fotografický záznam, který nesplňuje ani znak původnosti, tedy není výsledkem 

tvůrčí činnosti autora. Půjde zejména o fotokopie, jejichž účelem je dosáhnutí přesné shody 

mezi originálem a rozmnoženinou. Na Internetu můžeme typicky narazit na fotokopie knih či 

časopisů, nejrůznějších právních dokumentů (např. smluv) nebo fotokopie osobních dokladů. 

3.1.2. Textový obsah 

Texty, které si na Internetu můžeme přečíst, budou nejčastěji z hlediska autorského práva 

naplňovat znaky literárních děl. Na Internetu můžeme nalézt díla slovesná, zejména 

žurnalistická či beletristická, jako jsou reportáže, komentáře, recenze, fejetony, povídky, 

romány, eseje apod. Nacházet se zde mohou ale i díla odborná nebo vědecká, např. odborné 

rozbory, analýzy, vědecké monografie či uživatelské příručky. Právě v případě textů však 

bude podíl těch, které naplňují znaky autorských děl, nižší než v případě jiného obsahu na 

Internetu. Vždy je třeba zkoumat, zda se skutečně jedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti 

autora, a nikoliv pouze o „mimovolné“ texty, které by mohl napsat kdokoliv. Za autorská díla 

tak pochopitelně nemůžeme považovat texty, které se vyznačují pouze svou technickou 

funkcí, např. názvy sekcí, tlačítek či jiných ikon. Autorskoprávní ochranu zpravidla nebudou 

požívat ani běžné diskuzní příspěvky a rutinní, netvůrčí popisy skutečností a událostí, např. 

 

                                                  
57 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon (EVK). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 7. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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základní informace o provozovateli webových stránek (obvykle umístěny v sekci nazvané 

např. „O MNĚ/NÁS“) či popis zboží v e-shopu. Pokud jsou však tyto texty zpracovány již 

nějakým tvůrčím způsobem (v případě informací o provozovateli webu třeba v podobě 

příběhu, v případě popisků zboží třeba za použití neobvyklých či hravých slovních spojení a 

přirovnání), o autorská díla se již jednat může. 

Zvláštní zmínku si zaslouží různé právní dokumenty jako smlouvy nebo obchodní 

podmínky. Právě obchodní podmínky jsou v prostředí Internetu velmi důležitým textem, 

neboť čím dál tím větší počet lidí se uchyluje k nakupování z pohodlí svého domova 

prostřednictvím internetových obchodů, tzv. e-shopů. Obchodní podmínky, které většina 

provozovatelů e-shopů používá pro úpravu svých vztahů se zákazníky, tak nejenže tvoří část 

smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, ale v případě prodeje spotřebitelům58, kteří 

představují většinu zákaznické klientely nakupující na Internetu, také obsahují celou řadu 

informací, které je prodávající ze zákona povinen před uzavřením smlouvy spotřebiteli sdělit 

(zejména poučení o možnosti odstoupit od smlouvy).59 Z toho důvodu je třeba při zakládání 

e-shopu vynaložit (někdy nemalé, zejména v závislosti na povaze nabízeného zboží či 

služeb) finanční prostředky na vytvoření obchodních podmínek pro konkrétní e-shop 

právními experty. Prostředky, které řada provozovatelů (zejména menších či začínajících) e-

shopů není schopna či ochotna vynaložit, a proto se často uchylují v lepším případě 

k vyplnění vzorových obchodních podmínek vytvořených různými internetovými generátory, 

v horším případě ke kopírování obchodních podmínek z jiných stránek. Zejména v tomto 

druhém případě je proto důležité zodpovědět otázku, zda jsou obchodní podmínky chráněny 

autorským právem. 

Představa, že by autorským dílem mohly být i právní dokumenty, by možná běžného 

uživatele Internetu zaskočila. Ani právní dokumenty se však neliší od ostatních textů a platí, 

že jsou-li zpracovány tvůrčím způsobem, a jedná se tedy o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti 

autora, půjde zpravidla o literární díla. Požadavek jedinečnosti znamená, že tyto texty nesmí 

být pouze souborem zákonných ustanovení (nejde-li o souborné dílo ve smyslu § 2 odst. 5 

AZ), neboť právní předpisy jsou z ochrany autorského práva vyjmuty, a nesmí se jednat o 

typové texty, které jsou v dané věci obvyklé. Takto například německý soud v jednom 

případu dospěl k závěru, že šestistránková typová pracovní smlouva není dostatečně 

 

                                                  
58 Spotřebitelem je dle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti 

nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
59 Část 4., hlava I., díl 4., oddíl 2. občanského zákoníku. 
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jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti, a proto nesplňuje požadavky pro přiznání 

autorskoprávní ochrany.60 Zatímco tedy typové, formulářové smlouvy obsahující pouze 

zákonné náležitosti obvykle autorskými díly nebudou, specifické smlouvy individuálně 

připravené pro konkrétní situaci (např. smíšená smlouva o dílo a o poskytování právních 

služeb spočívající ve vytvoření webových stránek a jejich následné správě pro druhou stranu) 

už by znaky autorského díla naplňovat mohly, pokud nebudou tvořeny pouhým výtahem 

zákonných ustanovení a obecným popisem skutečností. 

Podobné závěry můžeme vztáhnout i na obchodní podmínky. Ačkoliv se české soudy 

dosud autorskoprávní povahou obchodních podmínek výslovně nezabývaly (alespoň pokud 

je autorovi této práce známo), existuje v této oblasti již vícečetná judikatura německých 

soudů, které v několika rozhodnutích dovodily, že obchodní podmínky v daných případech 

naplnily znaky autorského díla zejména svou celkovou podobou a strukturou.61 Vzhledem 

k harmonizaci autorského práva v Evropské unii přitom můžeme předpokládat, že by 

k podobnému závěru došly i soudy české. Můžeme proto opět uzavřít, že pouze generické 

obchodní podmínky, složené téměř výhradně ze zákonných ustanovení, do kterých akorát 

provozovatel e-shopu dopíše své údaje (identifikace provozovatele, název e-shopu apod.), 

znaky autorského díla pravděpodobně naplňovat nebudou. Avšak vzhledem k tomu, že 

jedním z požadavků na obchodní podmínky je poskytnutí informací spotřebiteli jasně a 

srozumitelně, je pro provozovatele žádoucí zadat zpracování obchodních podmínek právním 

odborníkům, kteří vytvoří souvislý, ucelený, přehledný a srozumitelný text šitý na míru 

fungování konkrétního e-shopu. Tím bude obvykle naplněn znak jedinečnosti autorského díla 

a obchodní podmínky budou autorsky chráněny. Je však třeba doplnit, že i v případě, že 

obchodní podmínky nejsou autorským dílem, je možné se v případě jejich zkopírování na 

cizí webové stránky bránit prostřednictvím práva proti nekalé soutěži. 

3.1.3. Audio a audiovizuální obsah 

Dalším obsahem, se kterým se na Internetu běžně setkáváme a často jej i cíleně 

vyhledáváme, jsou hudba a videa. Tyto prvky mohou posloužit jako pozadí webových 

stránek (např. hudba, které se samovolně spustí při navštívení určité stránky), nebo mohou 

 

                                                  
60 LG Stuttgart, Az.: 17 O 68/08 – viz OTEVŘEL, Petr. Jak se chránit před kopírováním obchodních podmínek 

konkurencí?. In: PravoIT.cz [online]. 25. 8. 2015 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://pravoit.cz/novinka/jak-se-

chranit-pred-kopirovanim-obchodnich-podminek-konkurenci 
61 OTEVŘEL, Petr. Jak se chránit před kopírováním obchodních podmínek konkurencí?. In: PravoIT.cz [online]. 

25. 8. 2015 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://pravoit.cz/novinka/jak-se-chranit-pred-kopirovanim-

obchodnich-podminek-konkurenci. 
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být použity jako doprovodný materiál k nějakému článku (např. reportáž o nějaké sportovní 

nebo kulturní akci může být doprovázená záběry z této akce), častěji však budou 

představovat přímo obsah, na který cílí naše vyhledávání a který chceme konzumovat, často 

formou streamingu (k tomu více viz kapitola 3.5.3). 

V případě hudby a videí musíme však důsledně rozlišovat mezi autorskými díly a 

záznamy. Záznamy jsou širším pojmem, neboť vše, co na Internetu posloucháme nebo 

sledujeme, je záznamem, který však nemusí nutně zachycovat autorské dílo. V případě 

pouhého poslechu zvuků půjde o zvukový záznam, který autorský zákon definuje jako 

výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo 

jejich vyjádření.62 Z této definice vyplývá, že zvukový záznam může zachycovat umělecký 

výkon autorského díla výkonným umělcem (v kterémžto případě budou k záznamu existovat 

troje práva: práva výrobce zvukového záznamu, práva výkonného umělce vykonávající dílo a 

práva autora vykonávaného autorského díla na záznamu), ale může jít také o pouhé nahrávky 

různých zvuků a šumů, která nebudou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti (např. nahrávka 

pouličního ruchu). Bude-li však zvukový záznam zachycovat autorské dílo, půjde zpravidla o 

dílo hudební, ať už s textem, či bez textu (pouhé melodie). 

V případě videí je pak situace ještě o něco komplikovanější. Audiovizuální obsah na 

Internetu bude vždy zpřístupňován prostřednictvím zvukově obrazového záznamu, kterým 

zákon rozumí záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu 

souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, 

vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.63 

Z autorskoprávního hlediska tak bude video na Internetu nejčastěji zachycovat audiovizuální 

dílo. 

Audiovizuální dílo definuje autorský zákon v § 62 odst. 1 jako dílo vytvořené 

uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které 

sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať 

již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, 

vnímatelných i sluchem. Těmto dílům autorský zákon věnuje zvláštní pozornost64, neboť jak 

vyplývá z výše uvedené definice, jedná se zpravidla o díla vytvořená za pomocí celé řady 

dalších autorských děl, označovaných jako díla audiovizuálně užitá; např. scénář, hudba, 

 

                                                  
62 Ustanovení § 75 odst. 2 autorského zákona. 
63 Ustanovení § 79 odst. 1 autorského zákona. 
64 Část 1., hlava I., díl 7., § 62 až 64 autorského zákona. 
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kulisy, kostýmy. Setkávají se nám tak zde autorská práva hned několika osob (včetně práv 

souvisejících s právem autorských, zejména práva výkonných umělců), které uspořádáním 

dohromady vytváří jedno audiovizuální dílo, a je proto třeba vypořádat jejich vzájemné 

vztahy a otázku autorství audiovizuálního díla. Autorský zákon tak v souladu s unijním 

právem činí stanovením fikce autorství, když za autora audiovizuálního díla je vždy 

považován režisér, a specifickou úpravou licencování založenou na vyvratitelných 

domněnkách vůči výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla, který je v praxi 

označován za producenta. 

Za audiovizuální díla lze označit především různé filmy a seriály, ať už natočené 

primárně pro promítání v kinech (kinematografická díla), pro televizní vysílání (televizní 

díla), nebo čím dál tím častěji i přímo pro různé webové televize a streamovací servery 

(zejména tzv. webseriály, např. české seriály Kancelář Blaník nebo Semestr, vysílané 

původně na nejznámější české internetové televizi Stream.cz). S rostoucím počtem uživatelů 

Internetu nabývají na významu v rámci audiovizuálních děl díla videografická, kterými jsou 

např. videoklipy k písním hudebních interpretů nebo amatérská videa jednotlivých uživatelů, 

s jejichž produkcí se roztrhl pytel zejména v souvislosti s aktuálním fenoménem tzv. 

„youtuberů“ (název podle nejznámější platformy pro sdílení videonahrávek samotných 

uživatelů, YouTube). 

Ve výše uvedených případech tak pojmy zvukově obrazový záznam a audiovizuální dílo 

zdánlivě splývají, neboť nemůžeme dost dobře tato díla vnímat (konzumovat je) bez jejich 

záznamu. Obzvlášť v případě amatérských videí se pak autorská práva a práva související 

často sbíhají, když autor díla (režisér) a výrobce prvotního záznamu (producent) je většinou 

tatáž osoba, a sice konkrétní uživatel. Zároveň se však na Internetu nacházejí i zvukově 

obrazové záznamy, které zachycují nějaké autorské dílo (nebo jeho umělecký výkon), ale 

nejedná se o dílo audiovizuální (např. prostý záznam divadelního představení nebo 

hudebního koncertu). A konečně můžeme stejně jako v případě zvukových záznamů 

rozlišovat i zvukově obrazové záznamy, které nezaznamenávají žádné dílo (např. záznam 

všedního dění na ulici nebo záznam sportovního zápasu).65 V těchto případech se tak 

k záznamům váží pouze práva jejich výrobců. 

 

                                                  
65 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 276. ISBN 978-80-7502-240-0. 
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3.1.4. Autorskoprávní povaha webových stránek 

Jak vyplývá z výše uvedeného, většina webových stránek je tvořena jednotlivými 

obsahovými prvky (texty, obrázky, videy apod.), které obvykle naplňují znaky autorských 

děl a jsou chráněny autorským právem. Ale nabízí se otázka, co webová stránka jako celek? 

Nás zajímá především to, co vidíme jako uživatelé na obrazovce. Vnější vzhled webové 

stránky můžeme označit výrazem webdesign. Design webové stránky je tvořen grafickými 

prvky, barvou, rozmístěním jednotlivých sekcí a ikon apod.66 Vedle webdesignu se také 

používá pojem grafické uživatelské rozhraní (Graphical User Interface – GUI). Z bodu 10 

recitálu Směrnice o ochraně počítačových programů vyplývá, že rozhraní je „ta část 

počítačového programu, která umožňuje vzájemné propojení a interakci jednotlivých prvků 

programového a technického vybavení s jiným programovým a technickým vybavením i s 

uživateli za účelem umožnění jejich náležitého fungování“67, přičemž grafickým 

uživatelským rozhraním se rozumí „interakční rozhraní umožňující komunikaci mezi 

počítačovým programem a uživatelem“68. Zjednodušeně lze tedy říci, že zatímco webdesign 

označuje celkový vnější vizuální vzhled webové stránky, GUI představuje interaktivní 

funkce této vnější stránky. 

Právní povaha GUI byla hlavním bodem sporu mezi Bezpečnostní softwarovou asociací – 

Svaz softwarové ochrany (dále jen „BSA-SSO“) a Ministerstvem kultury ČR, který se dostal 

až před Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-393/09. BSA-SSO chtěla kolektivně spravovat 

majetková autorská práva k počítačovým programům, za které považovala grafická 

uživatelská rozhraní, a za tím účelem v souladu s českým autorským zákonem požádala 

Ministerstvo kultury o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy. Ministerstvo kultury 

však tuto žádost opakované zamítlo, neboť dle jejich názoru GUI není počítačovým 

programem, ale pouze výsledkem zobrazení počítačového programu na obrazovce uživatele. 

BSA-SSO se proti těmto rozhodnutím bránila až u Nejvyššího soudu, který přerušil řízení, 

aby položil Soudnímu dvoru EU dvě předběžné otázky. Pro nás je důležitá otázka první, a 

sice zda se vyjádřením počítačového programu v jakékoliv formě, kterému Směrnice o 

ochraně počítačových programů přiznává autorskoprávní ochranu, rozumí i grafické 

uživatelské rozhraní. 

 

                                                  
66 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 74. ISBN 978-80-251-4664-4. 
67 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 ve věci C‑393/09, Bezpečnostní 

softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, ECLI:EU:C:2010:816, bod 39. 
68 Tamtéž, bod 40. 
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Soudní dvůr na otázku odpověděl tak, že grafické uživatelské rozhraní nemůže být 

počítačovým programem. Soudní dvůr totiž dovodil, že: „Předmětem ochrany přiznané touto 

směrnicí [o ochraně počítačových programů – pozn. aut.] je tudíž jakákoliv forma vyjádření 

počítačového programu, která umožňuje program rozmnožit v různých počítačových kódech, 

jako jsou zdrojový a strojový kód.“69 GUI však rozmnožení počítačového programu 

neumožňuje, nýbrž jde pouze o prvek programu, jehož prostřednictvím uživatelé využívají 

funkce daného programu, a v důsledku toho nepodléhá autorskoprávní ochraně přiznané 

počítačovým programům.70 Co je však důležité, Soudní dvůr nad rámec zodpovězení 

položené předběžné otázky zdůraznil, že skutečnost, že grafické uživatelské rozhraní není 

počítačovým programem, nevylučuje možnost jeho obecné autorskoprávní ochrany, bude-li 

naplňovat znaky autorského díla. Především tedy půjde o to, zda GUI naplňuje znak 

originality v tom smyslu, že je vlastním duševním výtvorem autora. Vodítkem pro posouzení, 

zda je tento znak originality naplněn, by dle Soudního dvora mělo být uspořádání nebo 

zvláštní konfigurace veškerých složek, které jsou součástí grafického uživatelského rozhraní, 

přičemž požadavek originality nesplňují ty složky, které se vyznačují pouze svou technickou 

funkcí. K podobnému závěru dospěl i německý soud v Hamburgu v rozsudku ze dne 29. 2. 

2012 (5 U 10/10)71, který však konkrétně webové stránky posuzované v daném případu 

neshledal autorským dílem, ačkoliv byly vytvořeny individuální činností jejich designera, 

neboť jejich podoba (vzhled, kombinace a rozložení jednotlivých webových prvků) nebyla 

natolik neobvyklá a odlišná od ostatních webových stránek, aby naplňovala znak 

jedinečnosti. 

Webové stránky jako celek tak teoreticky mohou být autorským dílem, pokud svým 

vzhledem a vzájemným uspořádáním jednotlivých grafických prvků, ikon, tlačítek, písma a 

textů budou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. V praxi jsou však webové stránky 

obvykle vytvářeny podle předpřipravených šablon, a i v případě sestavení webových stránek 

na míru jejich designéři většinou postupují podle obvyklých postupů. Většina webových 

stránek si je proto svým vzhledem a uspořádáním velmi podobná (záhlaví neboli hlavička 

webu, hlavní obsah stránek uprostřed, zápatí neboli patička webu, jednotlivé sekce po 

stranách apod.). Proto zpravidla nebudou stránky jako celek naplňovat znaky autorského díla, 

a autorskoprávní ochraně tak budou podléhat spíše jednotlivé obsahové složky. To ovšem 

 

                                                  
69 Tamtéž, bod 35. 
70 Tamtéž, body 41 a 42. 
71 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 76. ISBN 978-80-251-4664-4.  
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neznamená, že by webové stránky jako celek nebyly vůbec chráněny a musely tak čelit 

beztrestnému kopírování cizími uživateli. Takové jednání by mohlo v komerční sféře 

odpovídat nekalé soutěži, proti které poskytuje občanský zákoník účastníkům hospodářské 

soutěže ochranu. 

Vedle vizuální a interaktivní stránky (webdesign a GUI) jsou však webové stránky 

tvořeny ještě technickou složkou zajišťující jejich fungování, kterou nazýváme zdrojový kód. 

Jak vyplývá z výše uvedené citace Soudního dvora Evropské unie ve věci C-393/09 (týkající 

se primárně GUI), zdrojové kódy jsou považovány za formu vyjádření počítačového 

programu v některém z programovacích jazyků a jako takovým jim soudy obvykle přiznávají 

autorskoprávní ochranu, které počítačové programy podléhají. Podle názoru jiných72 však 

nelze dojít k jednoznačnému závěru, že internetové stránky vyjádřené prostřednictvím 

zdrojového kódu jsou počítačovým programem, neboť zdrojový kód je pouze prostředkem 

umožňujícím fungování webových stránek. 

3.2. Konzumace díla a browsing 

Když hovoříme o užívání děl v prostředí Internetu, musíme důsledně rozlišovat mezi 

užitím autorského díla tak, jak jej chápe autorské právo, tedy coby výlučné majetkové právo 

autora autorské dílo užít, a prostou konzumací díla uživatelem, kterou však autorské právo za 

užití díla nepovažuje. 

Konzumací díla rozumíme prosté seznámení se s obsahem díla, aniž by s ním však bylo 

nakládáno některým ze způsobů uvedených v § 12 odst. 4 AZ (či obdobným způsobem), tedy 

aniž by bylo rozmnožováno, rozšiřováno, půjčováno, sdělováno veřejnosti atd. Prostým 

přečtením knihy, poslechem hudby nebo shlédnutím filmu tak lidé pouze konzumují dílo, a 

ačkoliv bychom možná v obecné řeči řekli, že dílo tímto způsobem „používáme“, nejedná se 

o užití díla ve smyslu autorského práva. Autorskoprávní regulace užití díla tak směřuje pouze 

k tomu, jakým způsobem se k nám dostal obsah, který následně konzumujeme (zda nám byl 

prodán, propůjčen v knihovně, promítnut v kině nebo zpřístupněn po Internetu, zda v rámci 

tohoto zpřístupnění vznikla nějaká jeho kopie apod.). 

Důvod, proč autorské právo nepovažuje prostou konzumaci díla za jeho užití, je nasnadě. 

Cílem právní koncepce užití díla coby výlučného majetkového práva autora je zajistit, aby 

 

                                                  
72 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 74. ISBN 978-80-251-4664-4. 
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nikdo nemohl užívat dílo bez souhlasu autora, zejména z něj komerčně těžit, a aby z každého 

hospodářského užití díla měl autor nějaký zisk, který vykompenzuje a odmění jeho 

vynaložené úsilí na tvorbu díla. Cílem vytváření autorských děl v prvé řadě však je, aby se 

mohli lidé seznámit s jejich obsahem. Spisovatel chce, aby si čtenáři přečetli jeho knihu. 

Hudební skladatel chce, aby posluchači poslouchali jeho písničky a pobrukovali si je. Režisér 

by nevytvářel film, pokud by nechtěl, aby jej kdokoliv viděl. Pochopitelně má každý autor 

možnost ponechat si výsledky své tvůrčí činnosti doma v šuplíku, nechce-li, aby se s nimi 

veřejnost seznámila. Jakmile však autor své dílo zveřejní, stává se takové dílo součástí 

kulturního bohatství lidstva a je v zájmu nejen autora, který z jeho komerčního šíření těží, ale 

i celé společnosti, aby dílo duševně obohatilo co největší množství lidí. Pokud by však 

autorské právo prosté seznámení se s obsahem autorského díla jakkoliv regulovalo, 

omezovalo či podmiňovalo souhlasem autora, šlo by přímo proti tomuto základnímu účelu 

lidské tvořivosti, kulturnímu obohacení společnosti, které je koneckonců základním 

východiskem a důvodem existence autorského práva. 

Stejné závěry se dají aplikovat i v prostředí Internetu. Umístění chráněného díla na 

Internet je užitím díla v autorskoprávním smyslu, jak si vysvětlíme v následujících 

kapitolách. Jakmile se však dílo již na Internetu nachází, jeho následné přečtení, shlédnutí či 

poslechnutí je pouze konzumací díla bez autorskoprávních důsledků.  

K zobrazení a konzumaci autorských děl na Internetu dochází zejména v rámci činnosti 

nazývané browsing, kterou rozumíme v podstatě procházení jednotlivými webovými 

stránkami a jejich prohlížení (v češtině se pro tuto činnost vžilo slovní spojení „brouzdání po 

internetu“). Na rozdíl třeba od procházení galerií s vystavenými obrazy nebo pročítání knížek 

v knihovně v reálném světě, konzumace autorských děl v on-line prostředí v rámci 

browsingu je komplikovanější z toho důvodu, že přitom dochází k samovolnému vytváření 

technických kopií celých webových stránek či konkrétního chráněného obsahu na počítačové 

obrazovce uživatele či v internetové vyrovnávací paměti (tzv. cache). Dle autorského zákona 

se přitom za rozmnožování považuje zhotovení rozmnoženin v jakékoliv formě, včetně 

formy elektronické digitální, a to i rozmnoženin pouze dočasných. Nabízí se tak otázka, zda 

se samotný browsing dá považovat za užití díla, když v jeho rámci dochází k užití díla 

formou jeho rozmnožování. 
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Naštěstí unijní autorské právo na tuto problematiku pamatuje, když Informační směrnice 

obsahuje výjimku z autorského práva73, vztahující se na tzv. dočasné úkony rozmnožení. 

Jedná se o jedinou obligatorní výjimku z autorského práva v katalogu výjimek obsažených 

v Informační směrnici, kterou členské státy EU musely promítnout do svých právních řádů – 

Česká republika tak učinila vložením ustanovení § 38a do autorského zákona (s drobnými 

terminologickými rozdíly74), týkající se licence pro dočasné rozmnoženiny. Tato zákonná 

licence vyjímá z výlučného práva autora na rozmnožování dočasné úkony rozmnožení, které 

jsou (ve znění Informační směrnice): 

1) krátkodobé nebo příležitostné, 

2) tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu, 

3) jejich výhradním účelem je umožnit přenos v rámci sítě mezi třetími stranami 

uskutečněný zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla a 

4) nemají žádný samostatný hospodářský význam. 

Otázkou, zda lze tuto výjimku vztáhnout i na automatické rozmnoženiny vznikající za 

účelem technického umožnění browsingu, se přímo zabýval SDEU v případu Public 

Relations Consultants Association Ltd (PRCA) v. Newspaper Licensing Agency Ltd a další 

(C-360/13)75, ve kterém se sdružení vydavatelů novin dožadovalo určení, že k prohlížení 

internetových stránek (browsingu) obsahujících jejich novinové články je třeba získat svolení 

nositelů autorských práv právě z důvodu vytváření rozmnoženin na počítačové obrazovce 

uživatele či v internetové vyrovnávací paměti. SDEU dal však za pravdu druhé straně, když 

potvrdil, že rozmnoženiny díla vzniklé v rámci browsingu naplňují výše uvedené podmínky 

pro aplikaci výjimky z autorského práva, neboť tyto kopie jsou nezbytné k tomu, aby 

browsing mohl správně a účinné fungovat, a bez nich by Internet nebyl schopen pojmout 

stávající objem online datových přenosů. Ačkoliv tedy v průběhu browsingu, jehož 

prostřednictvím je umožněna konzumace děl na Internetu, dochází k užití díla formou jeho 

rozmnožování, toto užití je vyňato z výlučného práva autora, a není tak třeba si při 

„brouzdání po Internetu“ lámat hlavu se získáváním souhlasu autorů děl, která vstřebáváme. 

Z toho důvodu nebudu v následujícím textu této práce brát tento způsob rozmnožování díla 

spadající pod zákonnou výjimku v potaz. 

 

                                                  
73 Ustanovení čl. 5 odst. 1 Informační směrnice. 
74 Český autorský zákon oproti směrnici nehovoří o rozmnoženinách „krátkodobých nebo příležitostných“, nýbrž 

o rozmnoženinách „pomíjivých nebo podružných“, významově by však tento rozdíl neměl hrát žádnou roli. 
75 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. června 2014 ve věci C-360/13, Public Relations 

Consultants Association Ltd (PRCA) v. Newspaper Licensing Agency Ltd a další, ECLI:EU:C:2014:1195. 
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3.3. Zpřístupňování díla – nahrávání (upload) a sdílení (share) 

Aby mohl být nějaký autorskoprávní obsah na Internetu konzumován, musí zde být 

nejprve zpřístupněn. V první řadě je třeba chráněný obsah na Internet umístit. Tomuto 

umístění říkáme nahrávání na Internet – v anglickém jazyce se používá výraz upload. 

Následně pak dílo zpřístupňujeme veřejnosti – sdílíme jej (anglicky share). V rámci 

zpřístupňování díla veřejnosti tak na rozdíl od prosté konzumace díla již dochází k užití díla 

dle autorského práva, a to konkrétně k rozmnožování díla v případě uploadu a jeho sdělování 

veřejnosti v případě sharingu. 

3.3.1. Rozmnožování 

Rozmnožováním díla autorský zákon rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, 

přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v 

jakékoli formě.76 Autorský zákon dále vyjmenovává některé příklady možných forem 

rozmnoženin, z nichž pro nás je zejména důležitá rozmnoženina elektronická, zahrnující 

vyjádření analogické i digitální. 

Nahrání obsahu na Internet se provádí prostřednictvím internetového serveru, který obsah 

na Internet umisťuje. Proto jsou v rámci uploadu v první řadě odesílána data, z nichž se 

skládá nahrávaný obsah, na server, čímž se na daném serveru vytváří elektronická 

rozmnoženina. Na takovou rozmnoženinu přitom nelze vztáhnout výše zmíněnou výjimku 

pro dočasné rozmnoženiny, neboť taková rozmnoženina neodpovídá podmínkám 

stanoveným Informační směrnicí, resp. autorským zákonem (především se zpravidla nejedná 

o pouhé krátkodobé nebo příležitostné rozmnoženiny).  

Může nastat i situace, kdy osoba, která umisťuje určitý obsah na Internet, neposílá tento 

obsah vzdáleně na webový server, ale vytváří webové stránky obsahující autorské dílo přímo 

na tomto serveru. I v takovém případě je však třeba vytvořit elektronickou rozmnoženinu 

díla, kterou vloží na server, neboť dílo bude zpravidla originárně existovat v reálném světě a 

bude tak nezbytné vytvořit jeho kopii na Internetu (výjimku může představovat např. 

počítačová grafika).77  

 

                                                  
76 Ustanovení § 13 odst. 1 AZ. 
77 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 328. ISBN 978-80-251-4664-4. 
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Obsah je zpravidla na Internet nahráván za účelem jeho zpřístupnění veřejnosti. 

V takovém případě je vždy nezbytné, naplňuje-li nahrávaný obsah znaky autorského díla, 

získat pro upload souhlas autora s rozmnožováním díla. Osoba nahrávající určitý obsah na 

Internet tak však může činit i bez úmyslu sdílet tento obsah s veřejností, nýbrž pro svoji 

vlastní osobní potřebu. Čím dál tím rozšířenější službou na Internetu se stává poskytování 

tzv. cloudových úložišť (cloud storage). Cloudová úložiště představují prostory umístěné na 

cizím serveru spravovaném třetí osobou a dostupném pro uživatele prostřednictvím Internetu 

z jakéhokoliv technického zařízení (počítač, tablet, smartphone apod.). Uživatelé si často 

ukládají tzv. „na cloud“ soubory, o které nechtějí přijít třeba v případě odcizení či zničení 

zařízení, na kterém mají tyto soubory primárně uloženy, a vytvářejí si tak zálohy (tento 

proces je označován jako „zálohování“). Vytváření takovýchto záložních rozmnoženin 

nebude zásadně považováno za užití díla, neboť bude spadat pod volné užití díla pro osobní 

potřebu fyzické osoby, a nebude tak nutné získat svolení autora k rozmnožování.78 To ovšem 

pochopitelně platí pouze za předpokladu, že úložný prostor uživatele na cloudu nebude 

následně zpřístupněn širokému okruhu lidí. 

3.3.2. Sdělování veřejnosti 

Účelem nahrání obsahu na Internet je zpravidla jeho zpřístupnění veřejnosti, jeho sdílení. 

Sdílení díla v nehmotné podobě autorský zákon upravuje v § 18 coby způsob sdělování díla 

veřejnosti. 

Sdělování veřejnosti autorský zákon obecně definuje jako zpřístupňování díla v nehmotné 

podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Autorský zákon rozlišuje 

z hlediska přenosu nehmotného díla tři základní druhy sdělování veřejnosti: provozování 

díla, tj. autorská díla v provedení výkonných umělců, ať už živě, či ze záznamu (např. 

hudební koncert); vysílání díla, tj. zejména rozhlasové a televizní vysílání, a konečně 

zpřístupňování veřejnosti na vyžádání (tzv. „making available right“).79 Tímto posledním 

způsobem se dle § 18 odst. 2 AZ rozumí zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli 

 

                                                  
78 Zákonná možnost pořídit si rozmnoženinu nebo záznam díla pro osobní potřebu bez souhlasu autora však 

nezahrnuje právo uživatele na zpřístupnění díla, ani nezakládá povinnost autora strpět porušování svých práv, 

které souvisí s umožněním pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu – srov. rozsudek Soudního dvora (třetího 

senátu) ze dne 29. listopadu 2017 ve věci C-265/16, VCAST Limited v. RTI SpA, ECLI:EU:C:2017:913, ve 

kterém SDEU dovodil, že služba umožňující jednotlivcům pořízení soukromých rozmnoženin děl bez souhlasu 

autora nahráváním videozáznamů na dálku do cloudu s pomocí výpočetního systému a při aktivním zásahu do 

vyhotovování záznamů je v rozporu s Informační směrnicí. 
79 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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může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí. Právě tento způsob sdělování veřejnosti se vztahuje na sdílení díla 

prostřednictvím Internetu. Způsob sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetové sítě 

se někdy speciálně označuje jako „zpřístupňování díla veřejnosti“, a proto budu v této práce 

dále používat i tento pojem. 

Vzhledem k tomu, že vymezení pojmu sdělování veřejnosti není v Informační směrnici 

ani v autorském zákoně vyčerpávající, existuje k tomuto pojmu poměrně bohatá judikatura, 

zejména Soudního dvora EU. V první řadě je třeba si uvědomit, že sdělování veřejnosti je 

specifický čistě autorskoprávní pojem, a prvek „veřejnosti“ v něm užitý nelze proto 

zaměňovat s pojmem „veřejnost“, tak jak jej chápe naše veřejné právo. Zejména nelze chápat 

sdělování veřejnosti v tom smyslu, že k němu musí docházet pouze na veřejném nebo 

veřejnosti přístupném místě ve smyslu trestního práva.80 Takovýto výklad pojmu sdělování 

veřejnosti by koneckonců téměř zcela vylučoval jeho aplikaci na třetí výše uvedený druh, 

kterým se zabývá tato práce, a sice zpřístupňování díla veřejnosti. K takovému přístupu totiž 

nejčastěji dochází právě v soukromých prostorách, typicky v domácnosti. 

Dle judikatury SDEU musí být pro naplnění pojmu sdělování veřejnosti splněny dva 

kumulativní znaky, a sice „sdělování“ díla a jeho sdělování „veřejnosti“. Je třeba zdůraznit, 

že první znak, „sdělování“, je naplněn již samotným zpřístupněním (making available) díla, 

tedy tím, že se s ním veřejnost může potenciálně seznámit, má k němu přístup.81 Skutečnost, 

zda skutečně bylo dílo konzumováno veřejností, tedy zda v případě Internetu nějaký uživatel 

skutečně navštívil webovou stránku s autorským dílem, či nikoliv, nehraje žádnou roli. 

Sdělování přitom zahrnuje jakékoliv zpřístupnění díla bez ohledu na konkrétní technický 

prostředek nebo technologický proces.82 Zároveň platí, že zpřístupněním díla nedochází 

k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti, tudíž v zásadě ke každému 

jednotlivému přenosu nebo k dalšímu přenosu díla za použití specifické technologie (např. 

klasické televizní vysílání vs. jeho přenos prostřednictvím Internetu) je třeba individuálního 

souhlasu autora.83 Zároveň je vhodné zdůraznit, že zákonná definice sdělování veřejnosti 

neříká nic o účelu, za kterým bylo dílo zpřístupněno. Ačkoliv tedy úmysl sdělovatele 

 

                                                  
80 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.09.2004, sp. zn. 4 Tz 124/2004. 
81 Viz např. rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci C‑306/05, Sociedad 

General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764, bod 43. 
82 Viz např. rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. října 2011 ve věci C‑403/08, Football 

Association Premier League Ltd a další v. QC Leisure a další, ECLI:EU:C:2011:631, bod 193. 
83 Viz např. rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. března 2013 ve věci C‑607/11, ITV 

Broadcasting Ltd a další v. TVCatchup Ltd, ECLI:EU:C:2013:147, body 23 a 24. 
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dosáhnout sdělením díla zisku (ať už přímo – zpoplatněním přístupu k dílu, nebo nepřímo – 

navýšením počtu zákazníků nebo zisku z reklamy) může hrát určitou roli při posouzení 

otázek spojených se sdělováním veřejnosti, není tento komerční záměr podmínkou pro 

existenci sdělování veřejnosti.84 K častému překvapení a rozhořčení řady uživatelů neznalých 

autorského práva tak i umístění obrázku či videa na osobní blog či zájmové stránky, jejichž 

provoz neslouží k dosažení zisku, představuje sdělování veřejnosti a bez souhlasu autora (či 

jiného nositele práv) se jedná o porušení autorského práva. 

Veřejností coby druhým aspektem práva na sdělování veřejnosti se dle SDEU rozumí 

blíže neurčený počet potenciálních adresátů, přičemž se vyžaduje dosti vysoký počet osob. 

Podmínka vysokého počtu osob tak pro splnění znaku veřejnosti předpokládá určitý 

„minimální práh, což z tohoto pojmu vylučuje příliš malý, či dokonce nevýznamný počet 

dotčených osob“ (např. individuálně určené pacienty v kabinetu zubního lékaře, v němž jsou 

jako zvuková kulisa rozhlasem šířeny zvukové záznamy).85 Tato podmínka se však stále 

vztahuje k potenciálním, nikoliv reálným adresátům. Tedy i zpřístupnění autorského díla na 

stránce s velmi nízkou návštěvností představuje sdělování veřejnosti, neboť si tuto stránku 

teoreticky může zobrazit vysoký počet osob, které nejsou individuálně určeny. Podobně ani 

omezení přístupu k dílu (např. dle geografické polohy uživatelů – tzv. geo-blocking) nebo 

jeho podmínění zadáním hesla či jiného přístupového kódu (typicky v případě zpoplatněného 

přístupu k obsahu) nevylučuje sdělování veřejnosti, pokud tento přístup může opět získat 

okruh osob, které nejsme schopni individuálně určit. 

Právě individuální neurčenost příjemců sdělení, tedy osob, které mohou mít ke sdílenému 

dílu přístup, je dle Telce a Tůmy základním kritériem při posuzování veřejné či neveřejné 

povahy sdělování.86 Individuální určenost se přitom dle autorů Komentáře nemusí nutně 

vztahovat pouze na členy rodiny a osoby blízké, ale i na jakékoliv jiné jmenovitě určené 

osoby, jako jsou např. hosté domácnosti či svatební hostiny (sdělování veřejnosti tak nelze 

chápat jako přesný opak volného užití díla pro osobní potřebu). Sdělováním veřejnosti tedy 

nebude sdílení díla v rámci uzavřené domácí sítě, k níž mají přístup pouze jednotliví členové 

 

                                                  
84 Viz např. rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci C‑306/05, Sociedad 

General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764, bod 44. 
85 Viz rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. března 2012 ve věci C‑135/10, Società Consortile 

Fonografici (SCF) v. Marco Del Corso, ECLI:EU:C:2012:140, body 84-86. 
86 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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domácnosti, ale i zaslání chráněného obsahu kamarádovi v soukromé zprávě 

(např. prostřednictvím e-mailu). 

Dle názoru Telce a Tůmy však sdělování veřejnosti zahrnuje i případy zpřístupňování děl 

individuálně určeným osobám, je-li tak činěno za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu sdělovatele. S tímto závěrem nelze nežli 

v teoretické rovině souhlasit. Umím si například představit situaci, kdy sdělovatel bude sdílet 

chráněná díla sice se svými přáteli a známými, ale bude tak činit za peníze. Takovéto sdílení 

chráněného obsahu vedené úmyslem hospodářského zisku bez souhlasu autora a bez 

poskytnutí přiměřené odměny autorovi se zdá být jasným obcházením zákona a je v rozporu 

nejen s autorskoprávní zásadou oddělení soukromé a tržní sféry a zásadou ochrany 

oprávněných zájmů autora (vyjádřenou zejména v institutu tříkrokového testu), ale také 

v rozporu s obecnou zásadou poctivosti87, která je základem celého soukromého práva a dle 

které nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého jednání. Dává proto smysl, aby i případy 

zpřístupnění díla určitému počtu individuálně určených osob za účelem hospodářského 

prospěchu spadalo pod pojem sdělování veřejnosti. Tomuto závěru koneckonců odpovídá i 

v recitálu Informační směrnice deklarovaná88 a evropskou judikaturou potvrzená89 potřeba 

chápat pojem sdělování veřejnosti v širokém smyslu pro dosažení hlavního cíle Informační 

směrnice, kterým je vysoká úroveň ochrany nositelů autorských práv (viz body 9 a 

10 recitálu Informační směrnice). 

Problém však spatřuji v tom, že ačkoliv Soudní dvůr EU taktéž přikládá výdělečné 

povaze činnosti spočívající ve zpřístupňování díla veřejnosti určitý význam, nepřistupuje 

k němu jako k alternativnímu znaku sdělování veřejnosti (vedle směřování vůči neurčitému 

okruhu osob), jako tak činí pánové Telec a Tůma. Dle ustálené judikatury SDEU musí být 

pro potvrzení existence sdělování veřejnosti vždy naplněn znak blíže neurčeného počtu 

potenciálních adresátů, a to ve vysokém počtu (tak jak je podmínka vysokého počtu Soudním 

dvorem EU vymezena výše, tedy určitý „minimální práh“), což výše nastíněný příklad 

nemusí splňovat. Soudní dvůr EU přitom v řadě svých rozhodnutí zdůrazňuje, že z důvodu 

potřeby jednotné aplikace a výkladu práva EU nepřísluší členským státům vykládat 

samostatně smysl ustanovení unijního práva, pokud unijní právo výslovně neodkazuje na 

 

                                                  
87 Zásada poctivosti v soukromém právu je zakotvena v § 6 občanského zákoníku. 
88 Bod 23 recitálu Informační směrnice. 
89 Viz např. rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci C‑306/05, Sociedad 

General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764, bod 36. 
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právo členských států tento smysl vymezit. To platí právě i v případě pojmu „veřejnost“, se 

kterým pracuje Informační směrnice, aniž by jej definovala nebo jeho definici výslovně 

ponechala na členských státech.90 Právě absenci bližšího vymezení pojmu veřejnost 

v právních předpisech EU považuji za velký nedostatek. Vzhledem k čím dál tím většímu 

významu práva na sdělování veřejnosti, zejména v souvislosti s užíváním Internetu, by bylo 

dle mého názoru v zájmu jednotného výkladu vhodné definici tohoto pojmu zahrnout do 

legislativních snah o reformu autorského práva. 

Při zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím Internetu je také důležité dbát na 

správnou identifikaci sdělovatele, tedy osoby, která skutečně dílo zpřístupňuje a užívá jej tak. 

Sdělovatelem je osoba, z jejíhož podnětu dochází k vysílání dat (díla).91 Od této osoby 

musíme odlišovat jiné subjekty, které se nějakým způsobem podílejí na technologickém 

umožnění sdílení díla, avšak činí tak z podnětu osoby vysílající data a přenášený obsah není 

jejich. Půjde zejména o provozovatele komunikačních sítí, kteří technicky zajišťují přenos 

díla, když taková činnost je vyňata z působnosti práva na sdělování veřejnosti podle § 18 

odst. 3 AZ, ale i poskytovatele různých služeb informační společnosti, jako je přístup 

k Internetu či poskytnutí úložného prostoru (hosting). Tyto osoby nevykonávají právo na 

sdělování veřejnosti, z odpovědnostního hlediska však mohou za určitých podmínek nést 

odpovědnost za cizí obsah. 

V případě uploadu se ještě nabízí otázka, zda je třeba k oprávněnému výkonu tohoto 

práva osobou odlišnou od autora nutné získat jak licenci k rozmnožování, tak licenci ke 

sdělování díla veřejnosti. K tomu je třeba říci, že ke zpřístupnění díla veřejnosti je nezbytné 

vytvořit na Internetu kopii díla, tedy dílo rozmnožit. Ztotožňuji se proto s názorem Čermáka, 

že souhlas autora se sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu v sobě implicitně 

zahrnuje i souhlas s rozmnožováním díla, a to v rozsahu nutném pro zpřístupnění díla na 

Internetu.92 Tomu ostatně napovídá i zákonná úprava licenční smlouvy v občanském 

zákoníku, která v ustanovení § 2376 odst. 2 zakládá vyvratitelnou domněnku, podle které 

licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k 

dosažení účelu smlouvy. Pokud je tedy licence poskytnuta ke sdělování veřejnosti za účelem 

zpřístupnění díla na Internetu, měla by se tato licence automaticky vztahovat i na rozmnožení 

 

                                                  
90 Tamtéž, bod 31. 
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. 
92 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 329. ISBN 978-80-251-4664-4. 
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díla k tomu nutné (nevyplývá-li ze smlouvy jinak). Opačně však tento závěr neplatí, tedy 

licence k rozmnožování díla nezakládá automaticky oprávnění držitele licence rozmnoženinu 

díla zpřístupnit veřejnosti, neboť jak jsme si uvedli výše, rozmnoženina v rámci uploadu 

může být pořízena i za jiným účelem než jejího sdílení s veřejností (např. za účelem jejího 

zálohování na cloudovém úložišti), a tedy sdělování díla veřejnosti netvoří v tomto smyslu 

s rozmnožováním funkční jednotu. Pro umístění díla na veřejně přístupnou webovou stránku 

je tak vždy nutné mít nejméně souhlas autora se sdělením díla veřejnosti. 

3.4. Stahování (download) 

Stahování díla, v angličtině download, je po uploadu druhá nejčastější uživatelská činnost 

na Internetu, která se dotýká autorských práv, když nepočítáme pouhé prohlížení webových 

stránek. V rámci stahování uživatel vytváří trvalou kopii zveřejněného díla, kterou si ukládá 

do počítače (či jiného fyzického zařízení). Dochází tak k rozmnožování díla ve formě 

elektronických rozmnoženin. 

Většina stahování je uskutečňována za účelem uspokojení osobní potřeby, nejčastěji 

zábavy v rámci volného času či samostudia. Takové případy budou zpravidla kryty osobním 

užitím podle § 30 AZ. Jak jsme si vysvětlili v kapitole 2.4, autorské právo nepovažuje za 

užití díla užití pro osobní potřebu fyzické osoby, není-li účelem takového užití dosažení 

hospodářského nebo obchodního prospěchu (ať už přímého či nepřímého). Výslovně pak 

dané ustanovení autorského zákona v druhém odstavci vztahuje volné užití díla na zhotovení 

jeho rozmnoženiny. Pro takové užívání díla tak není třeba získat souhlas autora. 

V souvislosti s aplikací institutu volného užití díla na stahování díla z Internetu se však 

dlouhodobě diskutuje o povaze zdroje, ze kterého je stahováno – tedy zda se volné užití díla 

vztahuje i na stahování z nelegálního zdroje (umístěného na Internet bez souhlasu autora), 

nebo pouze na stahování ze zdrojů legálních. Odpovědět jednoznačně na tuto otázku se jeví 

problematické, neboť § 30 AZ, upravující volné užití díla, i čl. 5 odst. 2 písm. b) Informační 

směrnice, na jejímž základě bylo volné užití do českého autorského zákona v současné 

podobě transponováno, o právní povaze zdroje zcela mlčí. Z toho důvodu se tak původně 

česká právní doktrína93 i judikatura94 přikláněly k názoru, že není vyloučeno, aby byla 

rozmnoženina pro osobní potřebu vytvořena i z nelegálního zdroje. Zároveň je však nezbytné 

 

                                                  
93 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. 
94 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.03.2009, sp. zn. 5 Tdo 234/2009. 
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i volné užití díla coby omezení autorského práva aplikovat v souladu s tříkrokovým testem, 

dle kterého je možné omezit autorské právo v zákonem stanovených případech jen tehdy, 

pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Podle dosavadního výkladu příslušných 

ustanovení autorského zákona v ČR je tak třeba zkoumat v jednotlivých případech, zda 

pořízení konkrétní rozmnoženiny pro osobní potřebu z nelegálního zdroje neodporuje 

běžnému užití díla a nepřiměřeně nezasahuje do oprávněných zájmů autora, přičemž právě 

v případě elektronických rozmnoženin si Telec a Tůma vzhledem k technologickým 

možnostem jejich masového užití a zpřístupňování umí představit, že takové užití díla 

tříkrokovým testem neprojde.95 

Těmto nejasnostem však udělal v roce 2014 přítrž Soudní dvůr EU, který v případě ACI 

Adam (C-435/12)96 dovodil, že se volné užití díla dle Informační směrnice nevztahuje na 

soukromé rozmnoženiny pořízené z neoprávněného zdroje. Dle Soudního dvora EU je totiž 

třeba vykládat výjimky z autorského práva restriktivně, přičemž nelze po autorech 

požadovat, aby nad rámec zákonného omezení svých práv ještě strpěli porušování svých 

autorských práv s tím případně spojené. Zároveň by možnost pořizování rozmnoženin pro 

osobní potřebu z nelegálního zdroje nesplňovala tříkrokový trest, neboť by tato praxe dle 

SDEU podporovala oběh padělaných děl nebo nepovolených napodobenin, čímž by se snížil 

objem oprávněných obchodů s chráněnými díly, což je v rozporu s běžným způsobem užití 

díla. SDEU zároveň zdůraznil, že ačkoliv je na vůli členského státu, zda přijme některou 

z výjimek fakultativně zakotvených v Informační směrnici, jakmile tak učiní, musí být tato 

výjimka uplatňována v rámci EU jednotně. Bylo by vhodné, kdyby český zákonodárce 

závěry tohoto rozsudku promítl do české právní úpravy a výslovně omezil působnost 

institutu volného užití díla pouze na pořízení rozmnoženiny z legálního zdroje, opačný 

výklad totiž není dle SDEU přípustný. Dodnes však v tomto ohledu nedošlo k žádné změně 

autorského zákona, a to ani v rámci jeho velké novelizace z roku 2017 a nezdá se, že by 

 

                                                  
95 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. 
96 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 ve věci C-435/12, ACI Adam a další v. 

Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, EU:C:2014:254. V případu se 

Soudní dvůr zabýval sporem vedeným původně u nizozemského soudu mezi výrobci a dovozci nenahraných 

nosičů a kolektivními správci ohledně povinnosti platit poplatky z nenahraných nosičů (ze kterých se následně 

hradí autorům náhradní odměny za omezení autorského práva v podobě volného užití). Výrobci a dovozci 

nenahraných nosičů se domnívali, že výše těchto poplatků neoprávněně zohledňuje i rozmnožování z nelegálních 

zdrojů a újmu z toho vzniklou autorům. SDEU dal výrobcům a dovozcům za pravdu, když dovodil, že takové 

užití díla není kryto výjimkou podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Informační směrnice a nemůže být proto ani 

zohledňováno v určování výše náhradních odměn. 
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zohlednění právní povahy zdroje v zákonné úpravě volného užití díla bylo na programu dne. 

Je proto třeba příslušné ustanovení českého autorského zákona alespoň vykládat 

eurokonformně, což ostatně umožňuje i jeho aplikace v souladu s tříkrokovým testem, jak je 

uvedeno výše. 

Je však otázkou, jak má běžný uživatel rozpoznat, jakou právní povahu má zdroj, jehož 

kopii si chce stáhnout do svého počítače. Z tohoto hlediska bude patrně třeba v každém 

jednotlivém případě zkoumat, zda uživatel věděl, nebo vědět měl a mohl o tom, že stahuje 

z nelegálního zdroje, zejména s přihlédnutím k povaze díla a způsobu jeho zpřístupnění na 

Internetu.97 Tento přístup odpovídá i závěrům učiněným Soudním dvorem v případu GS 

Media (C-160/15)98, ke kterému si povíme více v kapitole 3.5.4. Ačkoliv se tento případ 

netýkal rozmnožování díla, nýbrž sdělování díla veřejnosti, lze dle mého názoru jeho názory 

týkající se posuzování oprávněnosti zdroje analogicky vztáhnout i na případy volného užití 

díla. Případná odpovědnost uživatelů za stahování z neoprávněně zveřejněného zdroje bez 

souhlasu nositele práv tak může být dle mého názoru shledávána zejména v případě 

stahování nových hudebních a audiovizuálních děl (např. hudebních alb, která se zrovna 

začala prodávat, nebo filmů, které jsou aktuálně promítány v kinech), u nichž se nelegálnost 

zdroje zdá být zcela zjevná. 

3.5. Specifické způsoby užití díla 

Autorské právo v současné době často naráží na skutečnost, že v prostředí Internetu 

dochází ke specifickým způsobům užívání děl, se kterými se v offline světě nesetkáme, a 

proto na ně nepamatuje ani většina pramenů autorského práva. Ačkoliv některé specifické 

způsoby užití jsou v podstatě pouze modifikací způsobů základních (tj. sdílení a stahování) a 

jsme schopni je do určité míry podřadit pod tradiční autorskoprávní pojmy, v jiných 

případech je to složitější. V následujících kapitolách si proto rozeberme nejčastější způsoby 

užití díla specifické pro digitální svět. 

3.5.1. File hosting 

Typickou internetovou službou, která zprostředkovává přístup k autorským dílům, je tzv. 

file hosting. Tato služba spočívá v poskytnutí prostoru pro ukládání souborů jednotlivými 

 

                                                  
97 K tomu viz také JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal 

MATĚJKA a Ján MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 350. ISBN 978-80-251-

4664-4. 
98 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 ve věci C-160/15, GS Media BV v. Sanoma 

Media Netherlands BV a další, ECLI:EU:C:2016:644. 
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uživateli. Filehostingové stránky tak fungují v podstatě jako úložiště souborů. Do těchto 

internetových úložných prostorů uživatelé nahrávají kopie svých souborů, a jedná-li se o 

autorský obsah, děje se tak formou rozmnožování díla. 

Filehostingové služby se v dnešní době těší velké popularitě, avšak nejen z hlediska 

ukládání a sdílení autorských děl. Řada filehostingových služeb slouží jako cloudová úložiště 

nejrůznějších souborů pro osobní potřebu v rámci zálohování (k tomu více viz kapitola 

3.3.1). Mezi nejznámější cloudová úložiště patří Dropbox, Google Drive (v ČR známý spíše 

jako Disk Google) nebo Microsoft OneDrive. Vytváření takovýchto rozmnoženin zásadně 

spadá pod volné užití díla. Výše zmíněná úložiště tak z hlediska porušování autorských práv 

obvykle nepředstavují problém. 

Existují však i úložiště, která se zaměřují převážně na sdílení a stahování uloženého 

obsahu. Jako nejznámější příklady si můžeme uvést filehostingové stránky 

MegaUpload.com, RapidShare.com nebo Hotfile.com. V českém prostředí se pak jedná 

zejména o oblíbenou stránku Ulož.to, ale i méně známé stránky jako Hellshare.cz nebo 

ShareRapid.cz. Tyto stránky fungují tak, že uživatelé, kteří nahrají obsah do těchto úložišť, 

jej zpravidla zároveň zpřístupňují široké veřejnosti, pokud soubory neoznačí za soukromé 

nebo k nim nepodmíní přístup (např. zadáním hesla). Tímto jednáním se uživatelé, kteří dílo 

na stránky nahrají, dopouštějí jednak rozmnožování díla, které již není kryto volným užitím, 

neboť tak není činěno pouze pro osobní potřebu, a jednak sdělování díla veřejnosti. 

K takovému užití díla je třeba souhlasu nositele práv. 

Co se týče uživatelů, kteří pouze stahují chráněný obsah z filehostingových stránek, jedná 

se o typické stahování formou „klient-server“, kdy jednotliví uživatelé stahují obsah 

z jednoho centrálního bodu, internetového serveru, na kterém je daný obsah uložen. Na tyto 

uživatele se tak v plném rozsahu vztahují závěry, ke kterým jsme dospěli v kapitole 3.4 

ohledně právní povahy stahování: půjde o rozmnožování, které většinou bude spadat pod 

volné užití díla, avšak hraje zde určitou roli legálnost zdroje, ze kterého je stahováno. 

Vzhledem k tomu, že řada filehostingových stránek je všeobecně známá tím, že se zde 

nachází nelegálně umístěný obsah a dochází na nich k masivnímu porušování autorských 

práv, nemohou se uživatelé zcela spolehnout na volné užití díla, obzvlášť pokud stahují 

nejnovější hudbu, filmy či seriály. 

Všechny filehostingové stránky mají jeden společný znak: obsah, který je na nich 

umístěn, zde sdílí sami uživatelé, nikoliv provozovatelé těchto stránek. Ti pouze poskytují 
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volný prostor a dílo přímo neužívají. Přesto však mohou nést odpovědnost za obsah 

uživatelů, pokud nedodrží podmínky exempce z odpovědnosti, tzv. bezpečného přístavu (k 

tomu více viz kapitola 4.2.2). Řada provozovatelů filehostingu si totiž buduje poměrně 

výnosný business na (často nelegálním) sdílení obsahu. Čím větší provoz proudí 

filehostingovými stránkami, tím větší zisky tečou jejich provozovatelům, ať už z reklamy, 

nebo ze zpoplatnění různých prémiových služeb, jako např. rychlejší stahování nebo větší 

úložný prostor. Za tímto účelem řada úložišť obsahuje i funkce jako vyhledávání či 

hodnocení uložených souborů. I na stránkách, které nedisponují vlastním vyhledávačem, lze 

však obvykle vyhledat soubory prostřednictvím jiných vyhledávacích služeb a aplikací 

třetích stran, včetně nejznámějšího vyhledavače, Google. Dále jsou známy i případy, kdy 

provozovatelé úložišť odměňovali uživatele za upload či je motivovali, aby na stránky 

nahrávali co nejzajímavější obsah (což směřuje především k autorským dílům). Někteří 

poskytovatelé filehostingových služeb tak zastávají spíše aktivní postoj ke sdílenému obsahu 

na jejich stránkách, přičemž však pro zproštění se odpovědnosti za cizí obsah se vyžaduje 

čistě pasivní role ve vztahu k ukládanému obsahu. Není proto divu, že řada výše zmíněných 

populárních filehostingových stránek již ukončila svou činnost (ať již dobrovolně, či na 

základě zásahu ze strany státních orgánů): MegaUpload v roce 2012, Hotfile v roce 2013 a 

RapidShare v roce 2015. 

3.5.2. P2P 

Další specifickou oblastí, v níž autorské právo v prostředí Internetu naráží na své limity, 

je tzv. „peer-to-peer“ sdílení díla, známé pod zkratkou P2P. Peer-to-peer v překladu znamená 

doslova „rovný s rovným“, což odpovídá způsobu sdílení díla, ke kterému dochází mezi 

jednotlivými uživateli navzájem. Na rozdíl od tradičního systému „klient-server“, na kterém 

jsou založeny filehostingové stránky, tak uživatelé nestahují díla z jednoho centrálního bodu, 

ale vytvářejí vzájemně propojenou decentralizovanou síť. 

Způsob fungování P2P sdílení se postupem času vyvíjel. Na počátku všeho stála síť 

Napster, která fungovala v letech 1999 až 2001 a sloužila především pro sdílení hudebních 

souborů z důvodu jejich menší náročnosti na datový přenos a jeho rychlost, neboť mají 

obvykle menší datový objem než jiná autorská díla sdílená na Internetu. Síť Napster 

fungovala tím způsobem, že si uživatel ve svém počítačovém systému za pomoci staženého 

softwaru vyčlenil místo, kam uložil soubory, které chtěl sdílet s jinými uživateli. Jakmile se 

tento uživatel připojil k Internetu, jiní uživatelé s ním mohli prostřednictvím P2P protokolů 

navázat spojení a následně si přímo od tohoto uživatele stáhnout požadovaný obsah bez 
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nutnosti jeho předchozího uložení na nějaký centrální server. Tato technologie představovala 

revoluci ve způsobu sdílení obsahu prostřednictvím Internetu a Napster se tak rychle stal 

velmi populárním, ale také velkou hrozbou pro nositele autorských práv. Tato prvotní 

podoba P2P sítí však ještě nebyla zcela decentralizovaná, neboť centrální server Napsteru 

obsahoval databázi děl nabízených uživateli prostřednictvím sítě, ve které bylo možné 

požadovaný soubor vyhledat a prostřednictvím centrálního systému tak navázat s konkrétním 

uživatelem spojení.99 Právě toto centrální vyhledávání se stalo kamenem úrazu Napsteru, 

který se pochopitelně stal terčem soudně vymáhaných nároků nositelů autorských práv, a 

v přelomovém případu A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. byli v roce 2001 shledáni jeho 

provozovatelé spoluodpovědnými100 za porušování autorského práva, neboť o masivním 

nelegálním sdílení autorských děl prostřednictvím jejich sítě věděli, nesnažili se mu nijak 

zabránit, ačkoliv k tomu měli prostředky, a navíc díky ziskům z reklamy z porušování 

autorských práv hospodářsky těžili. 

P2P sítě tzv. druhé generace (mezi nejznámější protokoly patří Gnutella či FastTrack, 

využívané provozovateli sítí jako např. Aimster, Grokster či Morpheus101) se z neúspěchu 

Napsteru poučily a začaly tak fungovat na čistě decentralizovaném principu, kdy uživatel 

nekontaktuje centrální server pro vyhledání konkrétního souboru, ale osloví nejbližší 

počítače v síti (tzv. uzly) s dotazem, zda mají k dispozici požadovaný soubor. Pokud jej tyto 

počítače k dispozici nemají, předají dotaz dál a ten se tak lavinovitě šíří, až se podaří najít 

uživatele, který hledaný obsah má uložený a může jej poskytnout původně se tázajícímu 

uživateli. Takové vyhledávání je tím pádem poměrně pomalé a neefektivní, avšak 

zprostředkovatelé P2P technologií druhé generace se mohou odvolávat na to, že nezajišťují 

vyhledávání souborů a celkový centrální chod sítě. Ani podobné argumenty jim však 

v konečném důsledku nepomohly, neboť byli tito provozovatelé opět shledáni odpovědnými 

za porušování autorských práv, a to na základě toho, že poskytují zařízení, které podporuje 

porušování autorských práv, a nemohou se proto vyvinit z porušování autorských práv z toho 

vyplývajícího.102 

 

                                                  
99 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 334-335. ISBN 978-80-251-4664-4. 
100 Odpovědnost Napsteru byla konkrétně postavena na specifických institutech práva USA – tzv. contributory 

liability, která se dá přeložit jako spoluodpovědnost, a vicarious liability, tedy jakási zástupná, nepřímá 

odpovědnost – viz také ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 173-174. ISBN 978-80-7552-327-3.  
101 Tamtéž. 
102 Tamtéž. 
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První dvě generace P2P sítí obvykle nevyžadovaly po uživatelích, aby při stahování díla 

od jiného uživatele zároveň sami něco sdíleli. Z hlediska užití díla se tak tento způsob příliš 

neliší od filehostingových služeb, když jeden uživatel dílo sdílí a tím jej sděluje veřejnosti, 

zatímco jiný uživatel jej od něj stahuje, a vytváří tak rozmnoženinu na svém počítači (akorát 

k těmto činnostem dochází přímo mezi uživateli, a nikoliv prostřednictvím třetí osoby). Jinak 

je tomu však v případě současné nejrozšířenější P2P sítě, spadající do tzv. třetí generace P2P 

sítí, která je založena na protokolu BitTorrent. 

Technologie BitTorrent je na první pohled o něco komplikovanější než v prvních dvou 

generacích a je bohatá na specifické pojmy. Uživatel, který chce zpřístupnit určitý obsah 

uložený na svém počítači jiným uživatelům, jej prostřednictvím BitTorrent protokolu rozdělí 

na více malých kousků a vytvoří tzv. torrentový soubor (často označovaný jednoduše jako 

„torrent“). Torrentový soubor obsahuje metadata týkající se sdíleného obsahu, zejména 

informaci o počtu kousků, na které byl cílový soubor rozdělen, a o jeho umístění. Torrentový 

soubor tedy funguje jako jakýsi „ukazatel“ k cílovému obsahu.103 Dále obsahuje informaci o 

konkrétním BitTorrent trackeru, což je internetový server, který zprostředkovává spojení 

mezi jednotlivými uživateli. Uživatel, který chce stahovat díla prostřednictvím BitTorrent 

sítě, si nejprve musí stáhnout a nainstalovat speciální software, tzv. BitTorrent klient 

(nejznámějším klientem je µTorrent, který je podobně jako řada dalších BitTorrent klientů 

dostupný coby open source104). Pomocí BitTorrent klientu uživatel otevře torrentový soubor, 

klient se spojí s příslušným trackerem a ten tohoto uživatele spojí s dalšími uživateli, kteří 

daný soubor stahují. Po navázání spojení, označovaném jako „handshake“ („potřesení 

rukou“), se uživatel připojí do „roje“ nebo také „hejna“ („sworm“) uživatelů, kteří dílo 

sdílejí. Ti se dělí na tzv. „seeders“, tedy uživatele, kteří již mají staženou celou kopii díla a 

již jej pouze sdílejí, a „leechers“ (v překladu doslova „pijavice“), kteří dílo stále stahují. 

Specifika fungování této sítě tak spočívají v tom, že uživatel nestahuje celý soubor od 

jednoho uživatele, ale stahuje jednotlivé kousky souboru od různých uživatelů v „hejnu“. 

Čím více uživatelů se vyskytuje v hejnu, tím více jich obsah sdílí a dochází tak k rychlejšímu 

stažení celého souboru a zmírnění problémů spojených s případnou častou nepřítomností 

uživatele, který měl původně dílo uložené na svém počítači jako první. BitTorrent 

 

                                                  
103 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 336. ISBN 978-80-251-4664-4. 
104 Open source programy jsou na Internetu zpravidla volně dostupné ke stažení a jsou zpřístupněny ve 

zdrojovém kódu, což umožňuje uživatelům tyto počítačové programy dále modifikovat v rámci stanovených 

podmínek. 
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technologie je tak vhodná ke sdílení objemnějších souborů, jako jsou celá hudební alba, 

filmy či počítačové hry, která mohou být při dostatečně velikosti hejna stažena 

v několikanásobně kratší době než v případě filehostingu, často i v rámci několika minut, či 

dokonce sekund. 

Základní princip fungování BitTorrentové sítě, tedy čím více lidí obsah sdílí, tím rychleji 

dojde k jeho stažení, však zároveň představuje významnou komplikaci z autorskoprávního 

hlediska. Uživatel v hejnu totiž nejenže sdílí celé dílo, jakmile si stáhne celou jeho kopii 

(tedy z leechera se stává seeder), ale zároveň i jednotliví leechers simultánně stahují dílo a 

sdílí ty části díla, která již mají stažená. Zatímco tedy v případě filehostingu či prvních dvou 

generací P2P sítí uživatelé, kteří stahují dílo, se dopouštějí pouze jeho rozmnožování, v 

případě BitTorrent sítě všichni uživatelé už od začátku dílo i sdílí, ačkoliv sami nevytvářejí 

žádný torrentový soubor, a dopouštějí se tak užití díla ve formě jeho sdělování veřejnosti, 

které již nemůže být kryto volným užitím díla. Z toho důvodu řada uživatelů preferuje 

stahování díla z filehostingových serverů oproti P2P sdílení.105 

V minulosti probíhala v právních kruzích určitá debata, zda se autorskoprávní ochrana 

vztahuje i na jednotlivé jednotky dat (tzv. pakety) sdíleného díla, které samy o sobě nemusí 

být způsobilé zobrazit stahované dílo nebo jeho část. Vzhledem k tomu, že se autorské právo 

vztahuje i na jednotlivé části díla (jak výslovně stanovuje autorský zákon v § 2 odst. 3), a 

s ohledem na to, že za hlavní cíl Informační směrnice je považována vysoká úroveň ochrany 

autorských práv, dospělo se k převážnému konsensu, že i sdílení pouze jednotlivých 

drobných datových paketů autorského díla je považováno za užití díla dle autorského práva. 

BitTorrent síť je určitou kombinací centralizovaného a decentralizovaného systému. 

Ačkoliv zde není žádný centrální server, který by vyhledával uživatele a navazoval mezi 

nimi spojení, torrentové soubory jsou zpravidla nahrávány na různé webové stránky, které 

slouží jako databáze torrentů (tzv. BitTorrent indexy). Torrentové soubory jsou obvykle 

pojmenovány podle obsahu, na který odkazují. V určité torrentové databázi lze tak zadat do 

vyhledavače název díla, který uživatel hledá (např. název filmu), a vybrat si z řady výsledků 

torrentů, které byly na webovou stránku nahrány. Právě na provozovatele těchto databází 

často směřuje pozornost držitelů práv či států v boji proti pirátské činnosti. Není proto divu, 

že ve své době nejpoužívanější torrentová databáze KickassTorrents ukončila v roce 2016 

 

                                                  
105 Druhým hlavním důvodem je poměrně jednoduché a uživatelsky komfortnější stahování díla z internetových 

úložišť, v kterémžto případě si uživatelé nemusejí instalovat na svém počítači žádný specializovaný software a 

postačí jim často pouhé kliknutí na tlačítko „stáhnout“. 
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svoji činnost v důsledku zásahu americké vlády, zatímco současný nejpopulárnější 

BitTorrent index, The Pirate Bay, ač stále v provozu, čelí pravidelně soudním sporům a 

blokacím stránek v různých zemích.  

Možností nařídit poskytovatelům internetového připojení povinnost blokovat přístup 

k serveru The Pirate Bay se poměrně nedávno zabýval i Soudní dvůr EU ve věci Stichting 

Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV (C-610/15)106. Při posuzování tohoto případu bylo 

zjištěno, že provozovatelé této torrentové databáze nejenže třídí ukládaný obsah, maží vadné 

či zastaralé torrentové soubory a celkově si udržují přehled o nahrávaném obsahu, ale navíc 

díky vysokému provozu spojenému s neoprávněným sdílením děl na svých stránkách značně 

těží z reklamy. SDEU tak správu této torrentové databáze shledal užitím díla jeho 

sdělováním veřejnosti a posvětil možnost bránit se proti takovému neoprávněnému zásahu do 

práv autora nařízením blokace těchto stránek. 

3.5.3. Streaming 

Streaming je označení specifické technologie přenosu dat v prostředí Internetu. 

Konkrétně se streamingem rozumí „technologie kontinuálního přenosu zvukového (audio) 

nebo zvukově obrazového (audiovizuálního) obsahu mezi zdrojem a koncovým 

uživatelem.“107 Praktický důsledek takové technologie důležitý z autorskoprávního hlediska 

je ten, že takto přenášené dílo mohou uživatelé vnímat okamžitě přímo z webových stránek, 

bez nutnosti stahovat si jej do počítače a vytvářet tak jeho kopii. Webové stránky, které takto 

díla přenášejí, obvykle ani neumožňují jejich stažení.108 Tím se liší od běžných 

filehostingových stránek nebo P2P sítí, které pro vnímání díla vyžadují vytvoření jeho kopie 

v počítači uživatele.  

V případě uživatelů je tak otázka užití díla poměrně jednoduchá. Ti totiž dílo pouze 

konzumují, nevytvářejí jeho rozmnoženiny na svém počítači, a tedy z jejich strany nedochází 

k užití díla. K užití díla však dochází ze strany původců streamovaného obsahu, kteří díla 

jejich streamovacím přenosem zpřístupňují veřejnosti, a tedy jej rozmnožují (vytvářejí jeho 

kopii na serveru, ze kterého jsou díla přenášena) a sdělují jej veřejnosti. Způsob sdělování děl 

 

                                                  
106 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 ve věci C‑610/15, Stichting Brein v. 

Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456. 
107 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 339. ISBN 978-80-251-4664-4. 
108 Internet je však bezbřehý prostor, který nabízí spoustu možností, včetně služeb, která toto omezení obcházejí 

a uživatelé si s jejich pomocí mohou vytvořit kopii streamovaného obsahu. 
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veřejnosti prostřednictvím streamingu se pak liší podle toho, o jaký typ streamingu jde, 

přičemž rozlišujeme dva typy: Audio/Video on Demand a webcasting.109 

Služby „Audio on Demand“ (AoD, v překladu „Audio na vyžádání“) a „Video on 

Demand“ (VoD, v překladu „Video na vyžádání“) využívají nelineární typ streamingu, který 

spočívá v tom, že si uživatel sám vybírá z nabídky zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů uložených na dané stránce, který si přehraje, přičemž jednotlivé záznamy může 

libovolně přetáčet a zastavovat. AoD a VoD služby tak fungují jako internetová obdoba 

jukeboxů a videopůjčoven. Zpravidla jsou navíc tyto služby nebo určitá část jejich obsahu 

poskytovány zdarma (případně nabízejí bezplatnou zkušební verzi), což je důvodem jejich 

narůstající popularity mezi uživateli v posledních letech. Jako nejznámější příklady AoD 

stránek v globálním měřítku si můžeme jmenovat Spotify, Google Play Music, Apple Music 

(součást aplikace iTunes) nebo Deezer. V oblasti audiovizuální tvorby je nejznámější a 

nejpopulárnější VoD platformou YouTube, která je zaměřena především na streaming 

uživatelské tvorby (odtud označení současného fenoménu „amatérské“ tvorby zejména 

mladších uživatelů: generace youtuberů) a kratších videí, jako jsou hudební videoklipy, 

filmové trailery apod. Podobnou službou, zaměřenou však více na umělečtější tvorbu, je 

server Vimeo. Streaming celých filmů a seriálů ve světě nabízejí spíše placené služby jako 

Netflix, Hulu, Amazon Video nebo HBO Go. Služby českého původu se zaměřují spíše na 

streaming audiovizuálního obsahu (VoD), přičemž se jedná buď o webové platformy 

televizních stanic, např. iVysílání (ČT), Voyo (TV Nova) nebo Prima Play (TV Prima), nebo 

o samostatné webové streamovací servery jako Stream.cz. Z hlediska právní regulace 

rozlišujeme streamovací služby na ty, ve kterých sestavuje katalog pořadů poskytovatel této 

služby a nese za něj redakční odpovědnost (např. Netflix, Hulu, Stream.cz), a na služby, 

které fungují jako platformy pro sdílení videonahrávek uživateli (např. YouTube nebo 

Dailymotion). První skupinu služeb právní úprava označuje za „audiovizuální mediální 

služby na vyžádání“ a na evropské úrovni je upravuje směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách, v České republice pak zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

Platformy pro sdílení videonahrávek se pod pojem audiovizuální mediální služby v unijním 

smyslu nepodřazují, ale vztahuje se na ně Směrnice o elektronickém obchodu, v českém 

právním řádu zákon o některých službách informační společnosti. 
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Jak vyplývá ze způsobu fungování AoD a VoD služeb (a koneckonců i z definice 

audiovizuální mediální služby na vyžádání v zákoně: „…která umožňuje sledování pořadů v 

okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost…“110), odpovídá 

zpřístupňování pořadů, videí a hudebních skladeb na těchto stránkách typu sdělování díla 

veřejnosti podle § 18 odst. 2 AZ, tedy na vyžádání. Obsah obvykle zpřístupňují veřejnosti 

sami provozovatelé streamovacích platforem, kteří většinou na své stránky umisťují 

profesionální díla (hudební skladby, filmy či seriály), a to na základě licencí od nositelů 

autorských práv. V případě stránek zaměřených na sdílení uživatelského obsahu 

(např. YouTube) jsou však sdělovatelem sami uživatelé podobně jako v případě 

filehostingových serverů. Ačkoliv uživatelé často na tyto portály nahrávají svůj vlastní tvůrčí 

obsah, mohou ve svém videu použít jiná autorská díla (např. předčítání z knihy v rámci 

vlastního autorského videa), nebo vytvářejí videa výhradně z cizích autorských děl (např. 

videomontáže z oblíbených seriálů). V takovém případě je opět zpravidla nezbytné získat 

souhlas nositele autorských práv. 

Webcasting představuje tzv. lineární streaming, nebo také „real time streaming“ nebo 

„live streaming“, tedy přenos obsahu v reálném čase.111 Uživatelé nemají možnost (na rozdíl 

od nelineárních streamovacích služeb typu AoD a VoD) vybrat si libovolnou položku 

z programu dle vlastní vůle a tento záznam přetáčet či zastavovat, ale jsou při poslechu či 

sledování vázáni výběrem pořadů a jejich uspořádáním provozovatelem webcastingu. Jedná 

se tak v podstatě o obdobu rozhlasového a televizního vysílání, akorát že sestavený program 

je přenášen prostřednictvím Internetu. Webcasting tedy spočívá v provozu internetových 

televizí a rádií. Těch si můžeme naladit na Internetu nepřeberné množství, neboť v dnešní 

době téměř každá televize či rádio vysílá svůj program také online. 

Přenos autorských děl prostřednictvím webcastingu bude opět naplňovat znaky sdělování 

veřejnosti podle § 18 odst. 1 AZ, avšak již se nebude jednat o sdělování díla veřejnosti na 

vyžádání podle § 18 odst. 2 AZ, neboť veřejnost nemá k dílu přístup v čase podle své vlastní 

volby, ale pouze v čase určeném provozovatelem. Místo toho půjde zpravidla o sdělování 

díla veřejnosti formou vysílání rozhlasem nebo televizí podle § 21 AZ, kterým autorský 

zákon rozumí zpřístupňování díla rozhlasem či televizí a jiné takové zpřístupňování díla 

jakýmikoli jinými prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a zvuků, případně může 

 

                                                  
110 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
111 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 339. ISBN 978-80-251-4664-4. 
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jít o přenos rozhlasového nebo televizního vysílání podle § 22 AZ, provádí-li webcasting jiná 

osoba než původní vysílatel.112 Sdělovatelem je v případě webcastingu jeho provozovatel, 

který autorská díla do vysílání zařazuje obvykle na základě uzavřených hromadných smluv 

s kolektivními správci. 

V souvislosti s internetovými rádii a televizemi se ještě nabízí otázka právní povahy tzv. 

retransmise, tedy zda je převzetí pozemního či satelitního televizního nebo rozhlasového 

vysílání a jeho zpřístupnění prostřednictvím Internetu samostatným sdělováním veřejnosti, 

ačkoliv k tomuto internetovému vysílání má v podstatě přístup stejný okruh lidí jako 

k pozemnímu či satelitnímu vysílání (tedy stejná veřejnost).113 Na tuto otázku je třeba 

odpovědět kladně, neboť jak jsme si uvedli v kapitole 3.3.2, právo na sdělování veřejnosti se 

nevyčerpává a za samostatný výkon tohoto práva je třeba považovat každý další přenos za 

použití specifické technologie, jak ostatně potvrdil Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ve 

věci ITV Broadcasting (C‑607/11)114. 

3.5.4. Linking 

Patrně nic nevyvolává v informační společnosti tak vášnivé debaty a není předmětem tak 

širokého spektra různých názorů jako otázka autorskoprávní povahy odkazů (v angličtině 

link, coby odkazovací činnost pak linking). V podstatě celý web, který pro většinu lidí 

představuje Internet, je založen na existenci hypertextových odkazů, které propojují 

jednotlivé stránky a umožňují tak plynulé „brouzdání“ Internetem (browsing). Nejen, že se 

uživatelé bez použití odkazů při každodenní online aktivitě prakticky neobejdou, ale velké 

množství uživatelů také vytváří odkazy nebo je kopírují. Zodpovězení otázky, zda linking 

představuje užití díla, je tak esenciální z hlediska každodenního užívání Internetu. 

V případě linkingu připadá v úvahu jeho klasifikace coby sdělování veřejnosti. Při 

posuzování, zda odkaz na autorské dílo lze považovat za sdělování veřejnosti, se obvykle 

bere v potaz několik faktorů, přičemž však není zcela vyjasněno, nakolik mají tyto okolnosti 

vliv na zodpovězení předmětné otázky. Jedná se o následující faktory: 

1. typ odkazu; 

 

                                                  
112 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. 
113 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 

MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 342. ISBN 978-80-251-4664-4. 
114 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. března 2013 ve věci C‑607/11, ITV Broadcasting Ltd a 

další v. TVCatchup Ltd, ECLI:EU:C:2013:147. 
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2. skutečnost, zda bylo chráněné dílo umístěno na původní stránku oprávněné či 

neoprávněně (tzn. legálnost či nelegálnost zdroje); 

3. skutečnost, zda bylo chráněné dílo na původní stránce přístupné všem uživatelům, 

nebo byl přístup na původní stránku nějakým způsobem omezen; 

4. skutečnost, zda odkazující osoba umisťuje na Internet odkazy za účelem dosažení 

zisku, či nikoliv. 

V první řadě si tedy musíme rozdělit jednotlivé typy odkazů, které se liší použitou 

technikou a v závislosti na tom i tím, jak obsah, na který odkaz směřuje, vnímají ostatní 

uživatelé. Nejznámějším a nejpoužívanějším druhem odkazů je hypertextový odkaz 

(hyperlink), označovaný často za tzv. prostý odkaz. Tento odkaz se v uživatelském webovém 

rozhraní obvykle zobrazuje jako klikatelný text (obvykle jinak zabarvený než ostatní text či 

jinak zvýrazněný), příp. jiný objekt (např. obrázek), přičemž kliknutím na tento text nebo 

objekt se uživatel dostává (je přesměrován) na jinou webovou stránku, na které je umístěn 

obsah, k němuž chce odkazující osoba uživatele odkázat. 

O něco problematičtější, i když méně používanou technikou odkazování je tzv. framing 

(česky „rámování“). Framing spočívá ve vytvoření několika nepřekrývajících se rámů na 

webové stránce, ve kterých jsou pak vedle sebe zobrazovány náhledy z jiných webových 

stránek. Ačkoliv je v tomto případě obsah z cizích webových stránek, na které je 

odkazováno, zobrazen přímo na původní webové stránce, ze které je odkazováno, uživatel 

obvykle pozná, že obsah v rámu pochází z jiné webové stránky. 

Největší problémy z autorskoprávního hlediska pak vyvolává používání tzv. embedded 

linků (nebo také inline linků), které spočívají ve vtažení odkazovaného obsahu (nejčastěji 

obrázků či videí) z jedné webové stránky do druhé. Ačkoliv na odkazujících stránkách není 

vytvořena a umístěna kopie díla, ke kterému embedded odkaz směřuje (nedochází tedy 

k rozmnožování díla), dílo je prostřednictvím embedded linku vtaženo do odkazující stránky, 

takže se jeví být součástí této stránky. Skutečnost, že na odkazující stránce není umístěna 

kopie obsahu, se projevuje tím, že je-li obsah z původní stránky odstraněn, neobjevuje se 

nadále ani na stránce s embedded linkem. Nebezpečí tohoto druhu odkazu však spočívá 

v tom, že uživatel nemusí poznat, že předmětné dílo je ve skutečnosti umístěno na jiných 

stránkách, a nikoliv na stránkách, které si zrovna prohlíží. Tento typ odkazů je velmi 

populární mezi uživateli zejména na sociálních sítích (např. Facebook) a typicky jsou jeho 

prostřednictvím zprostředkovávána videa z portálu YouTube. 
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Jednotlivé typy odkazů, jak vyplývá z výše uvedeného popisu jejich fungování, tak 

zacházejí s chráněným obsahem jinak. Zatímco v případě prostého odkazu je uživatel 

přesměrován na cizí webovou stránku a teprve ta obsahuje chráněný obsah (můžeme 

zjednodušeně říct, že uživatel je přitáhnut k dílu), použitím framingu a embedded linků na 

určitých webových stránkách je chráněný obsah zpřístupněn přímo na těchto stránkách 

(můžeme říct, že je obsah přitáhnut k uživateli). Řada právních odborníků proto považuje 

skutečnost, o jaký typ odkazu se jedná, za relevantní pro posouzení jeho autorskoprávní 

povahy. Někteří považují prostý odkaz za pouhou informaci o tom, kde se chráněné dílo 

nachází. Aby bylo totiž vůbec možné hovořit o užití díla, „musí být ve sdělovaném obsahu [v 

tomto případě odkazu] použity hlavní tvůrčí prvky díla, které jej charakterizují a odlišují od 

jiných děl.“115 S tímto názorem se ztotožňuji, neboť prostý hypertextový odkaz je online 

obdoba situace, kdy v offline světě někomu řeknu (ať už spolužákovi ve škole, kolegovi 

v práci, nebo to vykřičím třeba na ulici), aby se šel podívat na stránku www.xy.cz, kde najde 

to a to dílo. Ačkoliv se nám může takové jednání zdát neetické, pokud bych věděl, že dílo je 

na sdělené webové stránce umístěno neoprávněně, jen těžko budeme sdělení takové 

informace považovat za užití díla. O užití díla by se tak dalo uvažovat až v případě embedded 

odkazů či framingu, které již pracují s chráněným obsahem jako takovým. 

Soudní dvůr Evropské unie se však ve své dosavadní judikatuře vydal jinou cestou, na 

které nerozlišuje mezi jednotlivými typy odkazů. Prvním případem, ve kterém se SDEU 

zabýval právní povahou odkazů, byla kauza známá pod jménem Svensson.116 Podstatou věci 

byl původně švédský spor mezi několika novináři (včetně Nilse Svenssona) a společností 

Retriever Sverige, která spravuje internetové stránky, na kterých zpřístupňuje uživatelům 

odkazy na články zveřejněné jinými webovými stránkami, včetně novinových článků 

žalujících novinářů. Ti se domnívali, že se společnost Retriever Sverige dopouští užití jejich 

autorských děl jejich zpřístupněním veřejnosti na svých stránkách, a to bez souhlasu 

příslušných novinářů. Žalobci přitom tvrdili, že odkazy umístěné na stránkách společnosti 

Retriever Sverige jsou embedded linky, zatímco dle tvrzení druhé strany se jednalo o prosté 

linky. SDEU se nevyslovil k tomu, o jaký typ odkazu ve skutečnosti šlo, neboť to 

nevyplývalo ze spisu, došel však v závěru, že to v posuzované věci nehraje žádnou roli. Oba 

typy odkazů dle názoru Soudního dvora totiž naplňují znaky sdělování veřejnosti, neboť 

 

                                                  
115 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). Str. 231. ISBN 978-80-7502-240-0. 
116 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. února 2014 ve věci C‑466/12, Nils Svensson a další v. 

Retriever Sverige AB, ECLI:EU:C:2014:76. 
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jejich prostřednictvím dochází ke zpřístupnění díla širokému okruhu lidí. SDEU však dovodil 

ještě třetí podmínku, která musí být splněna, aby bylo možné poskytnutí odkazu podřadit pod 

institut sdělování veřejnosti podle čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. Touto třetí podmínkou 

je, že sdělování musí být určeno tzv. nové veřejnosti, tedy veřejnosti, kterou prvotní 

sdělovatel nebral v potaz, když udělil svolení se sdělením díla. V případě, že dílo bylo 

původně umístěno na veřejně přístupnou webovou stránku, nedochází v případě odkazu na 

tuto stránku k rozšíření potenciálních adresátů, neboť stejný okruh lidí, jaký má teoreticky 

přístup k stránce obsahující odkaz, má přístup i k původní stránce. O sdělování veřejnosti by 

se naopak dle SDEU jednalo v případě, že by na původní stránce byl omezen přístup pouze 

pro předplatitele a hypertextový odkaz by uživatelům umožňoval obejít tato omezující 

opatření na původní stránce, v důsledku čehož by se prostřednictvím druhé stránky 

obsahující odkaz mohlo dílo dostat k širšímu okruhu osob než v případě původní stránky 

s omezeným přístupem. Soud tedy za těchto okolností uzavřel, že v posuzované věci 

poskytování odkazu nepředstavuje sdělování veřejnosti podle čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice, k němuž by bylo třeba samostatného souhlasu autora. 

Tímto přelomovým a poměrně kontroverzním rozsudkem nám tedy SDEU zodpověděl 

dvě ze čtyř výše nastíněných otázek v souvislosti s užíváním odkazů, a sice že typ odkazu dle 

přesvědčení Soudního dvora nehraje žádnou roli při posuzování autorskoprávní povahy 

linkingu (minimálně v případě, kdy dílo prostřednictvím odkazu není sdělováno nové 

veřejnosti), zato omezení či neomezení přístupu na původní stránku ano. Zejména však 

Soudní dvůr přišel v oblasti linkingu s konceptem nové veřejnosti, který se však záhy stal 

terčem velké kritiky. Sdělování díla veřejnosti totiž není čistě unijním právním pojmem, ale 

jedná se o pojem mezinárodního autorského práva, se kterým se setkáme v revidované 

Bernské úmluvě (čl. 11bis – hovoří se zde o „veřejném sdělování“), jakož i ve Smlouvě 

WIPO o právu autorském (čl. 8), jichž je Evropská unie signatářem. Informační směrnice, 

která upravuje problematiku užívání autorských děl v prostředí Internetu a jejíž výklad 

Soudní dvůr provádí, je přitom implementací těchto mezinárodních závazků do unijního 

práva, zejména internetových úmluv WIPO. Mezinárodní právo však koncept tzv. nové 

veřejnosti nezná – příslušné mezinárodní úmluvy hovoří o „jakémkoliv sdělování veřejnosti“. 

SDEU koncepci nové veřejnosti při jejím původním uvedení ve věci SGAE v. Rafael Hoteles 
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SA117 opřel o výklad čl. 11bis prvního pododstavce bodu ii) Bernské úmluvy118 za použití 

výkladového dokumentu WIPO k Bernské úmluvě (Guide to the Berne Convention) z roku 

1978, která sice o „nové veřejnosti“ hovoří, ale v jiném smyslu než SDEU119. Příslušné 

ustanovení Bernské úmluvy však, jak podotýká Telec120, nesměřuje k nové veřejnosti, ale 

k novému sdělovateli díla. Z důvodu výše uvedeného se tak doktrína nové veřejnosti zdá býti 

výsledkem nesprávného výkladu SDEU, neboť v případě vztažení čl. 11bis prvního 

pododstavce bodu ii) Bernské úmluvy i na zpřístupňování děl prostřednictvím Internetu by 

užitím díla mělo být každé zpřístupnění díla novým sdělovatelem, tedy osobou odlišnou od 

osoby, která původně dílo sdělovala, k čemuž v případě odkazu dochází (minimálně 

v případě embedded odkazů a framingu). Závěr SDEU opírající se o koncept nové veřejnosti 

by naopak mohl vést až k vyčerpání práva na sdělování veřejnosti, což však vylučuje sama 

Informační směrnice. 

Soudní dvůr nicméně své závěry ve věci Svensson, zejména irelevanci typu odkazu na 

posouzení povahy linkingu z hlediska autorského práva, potvrdil i v následující věci 

BestWater International (C-348/13)121. V tomto sporu posuzovaném původně německými 

soudy šlo o to, že společnost BestWater International vyrábějící vodní filtry natočila 

propagační video o vlivu pití znečištěné vody na lidské zdraví. Toto video se následně 

objevilo na portálu YouTube, odkud jej prostřednictvím embedded odkazu122 vložili na své 

stránky dvojice žalovaných. Německé soudy měly rozdílné názory na to, zda použití 

embedded odkazu v tomto případě představovalo užití díla, a Spolkový nejvyšší soud 

nakonec předložil v tomto smyslu Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku. SDEU však o 

této otázce rozhodl usnesením, v němž plně odkázal na rozsudek ve věci Svensson. 

 

                                                  
117 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci C‑306/05, Sociedad General de 

Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764, bod 40. 
118 „Autoři literárních a uměleckých děl mají výlučné právo udílet svolení: … k jakémukoliv veřejnému 

sdělování po drátě nebo bezdrátově díla vysílaného rozhlasem či televizí, uskutečňuje-li toto sdělování jiná 

organizace než původní;“ 
119 CÍSAŘOVÁ, Zuzana. Pojem "nová veřejnost" v rozhodovací praxi SDEU a slučitelnost s mezinárodními 

úmluvami v oblasti autorského práva. In: KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových: nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na 

českou legislativu a praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. Str. 45. ISBN 978-80-

87975-15-2. 
120 TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). Str. 

98-99. ISBN 978-80-7502-061-1. 
121 Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 ve věci C-348/13, BestWater International 

GmbH v. Michael Mebes a Stefan Potsch, ECLI:EU:C:2014:2315. 
122 V některých veřejných zdrojích i v dostupných jazykových verzích rozsudku se hovoří o framingu, technicky 

však okolnosti případu odpovídají spíše embedded odkazu. Závěry soudu vztahující se k embedded linkům se 

však dají analogicky vztáhnout i na framing. 
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Nejzajímavější na tomto případu je, že měl SDEU možnost vyjádřit se k nejpalčivější otázce 

v souvislosti s posuzováním autorskoprávní povahy linkingu, a sice otázce legálnosti 

původního zdroje, kterou se v předchozím případu Svensson vůbec nezabýval. Žalující 

společnost BestWater International totiž tvrdila, že video bylo na server YouTube umístěno 

bez jejich souhlasu coby nositelů práv k videu. Ačkoliv však existenci tohoto tvrzení SDEU 

v rozhodnutí vzal na vědomí, nijak blíže se k němu nevyjádřil a nereflektoval jej ve svém 

závěru. 

Oslavné fanfáry některých médií a uživatelské komunity, které následovaly po těchto 

dvou rozhodnutích SDEU, tak byly poněkud předčasné. Ačkoliv totiž Soudní dvůr EU 

v těchto konkrétních případech dospěl k závěru, že původce odkazu nezasáhl do práv autorů, 

zároveň výslovně potvrdil, že odkaz na chráněné dílo je užitím díla ve formě jeho sdělování 

veřejnosti a v určitých situacích může být takové odkazování shledáno porušením autorských 

práv. A přestože se SDEU výslovně nevyjádřil k relevanci legálnosti zdroje, za použití 

koncepce nové veřejnosti tak, jak ji chápe SDEU, můžeme dovodit, že odkazování na 

neoprávněně zpřístupněné dílo představuje sdělování veřejnosti podle čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice. Pokud totiž bylo dílo na Internet umístěno bez souhlasu nositele práv, pak tento 

nositel práv nebral v potaz žádnou veřejnost, které by dílo chtěl prostřednictvím Internetu 

zprostředkovat, a tedy jakékoliv zpřístupnění díla (k němuž dochází i prostřednictvím 

odkazu, jak potvrdil SDEU) směřuje vůči nové veřejnosti, a je k němu proto třeba souhlasu 

autora.  

Touto cestou se vydaly i české soudy, které se právní povahou linkingu zabývaly 

v několika významných kauzách. Všechny tyto případy vykazovaly podobné skutkové 

okolnosti: jednalo se o trestněprávní případy, v nichž byli provozovatelé webových stránek, 

na kterých zpřístupňovali audiovizuální obsah (filmy a seriály) prostřednictvím embedded 

linků, obžalováni z trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi123. Prvním případem byla kauza tzv. „libereckého piráta“124, po 

které následovala kauza webových stránek kinotip.cz125. Oba tyto případy byly posuzovány 

českými soudy ještě před rozhodnutím SDEU ve věci Svensson a v obou případech došly 

soudy k závěru, že obžalovaní odkazem sdělovali díla veřejnosti bez souhlasu autora, a tím 

se dopustili výše uvedeného trestného činu. Na rozdíl od případu Svensson byl však v těchto 

 

                                                  
123 Ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
124 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 8 Tdo 137/2013. 
125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 5 Tdo 271/2013. 
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kauzách na předmětných stránkách zpřístupňován obsah, který byl na původních stránkách 

nahrán neoprávněně.126 Zajímavý je především druhý případ, v jehož rámci Nejvyšší soud ve 

svém usnesení, kterým zamítl dovolání obžalovaného provozovatele webových stránek 

kinotip.cz, rozlišuje mezi prostým a embedded odkazem: „Zatímco v prvním případě jiná 

osoba než autor díla nebo další nositel práv toliko informuje o umístění díla (resp. jeho 

rozmnoženiny) na příslušných internetových stránkách, aniž by zpřístupnila obsah díla (resp. 

jeho rozmnoženiny) na vyžádání kohokoli z širší veřejnosti, a to na místě a v čase podle své 

vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, ve druhém ze zmíněných případů je 

jakékoli použití metody vloženého kódu (tzv. embeddingu) přímým zpřístupněním obsahu 

takového díla (resp. jeho rozmnoženiny) veřejnosti.“ Tento závěr Nejvyššího soudu je 

samozřejmě v rozporu s následnou judikaturou SDEU, odpovídá však některým názorům 

odborné právní veřejnosti. 

Závěry Soudního dvora Evropské unie ve věci Svensson české soudy zohlednily při svém 

rozhodování až v další obdobné kauze s provozovateli stránek serialycesky.cz127. Soudy 

v této věci rozhodli obdobně jako v předchozích případech s embedded odkazy, přičemž 

Nejvyšší soud odmítl argumentaci dovolatele, že odkazování není nelegální ve světle 

evropské judikatury. Nejvyšší soud výslovně uvedl, že závěry SDEU z rozhodnutí ve věci 

Svensson nelze vztáhnout na tento případ, neboť embedovaná videa byla již na původních 

stránkách zveřejněna bez souhlasu autora, a tudíž zde vůbec nepřipadá v úvahu posuzovat, 

zda okruh internetových uživatelů stránek serialycesky.cz představuje novou veřejnost, 

neboť autor díla neměl vůbec příležitost brát v potaz nějakou veřejnost. 

Tuto nežádoucí právní nejistotu, kterou Soudní dvůr zapříčinil svým mlčením k otázce 

legálnosti zdroje, SDEU částečně odstranil v poměrně nedávném případu GS Media (C-

160/15).128 Podstatou celé věci byl spor mezi vydavatelem časopisu Playboy, společností 

Sanoma, a společností GS Media BV, provozující populární nizozemský bulvární web 

GeenStijl. Na objednávku společnosti Sanoma byly pořízeny lechtivé fotografie nizozemské 

veřejně známé osobnosti, které měly být zveřejněny v jednom z čísel časopisu Playboy. Ještě 

předtím však byly tyto fotografie neoprávněně zveřejněny na různých úložných serverech. 

 

                                                  
126 Ačkoliv z rozhodnutí soudů tato skutečnost jednoznačně nevyplývá, bylo všeobecně známo, že předmětné 

stránky zpřístupňovaly videa z platforem, na kterých byl obsah umístěn převážně bez souhlasů držitelů práv, 

jako např. Megaupload. 
127 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2014, sp. zn. 5 Tdo 1136/2014. 
128 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 ve věci C-160/15, GS Media BV v. Sanoma 

Media Netherlands BV a další, ECLI:EU:C:2016:644. 
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Web GeenStijl následně na svých stránkách publikoval článek s chytlavým nadpisem, který 

obsahoval hypertextové odkazy na tyto cizí úložiště, kde si uživatelé mohli nahé fotografie 

bezplatně stáhnout. Web GeenStijl byl opakovaně společností Sanoma vyzýván ke stažení 

těchto článků s odkazy, bulvární portál tak však neučinil a dokonce zveřejnil nové odkazy 

poté, co byly předmětné fotografie z původních stránek odstraněny.129 Nizozemské soudy 

různých stupňů se nedokázaly shodnout, a tak Nejvyšší soud Nizozemska položil Soudnímu 

dvoru několik předběžných otázek, mezi nimi i tu, na jejíž zodpovězení široká veřejnost 

dychtivě čekala: „Jedná se o ‚sdělení veřejnosti‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, 

pokud jiná osoba než majitel autorského práva pomocí hypertextového odkazu na internetové 

stránce, kterou provozuje, odkáže na internetovou stránku provozovanou třetí osobou, 

obecně přístupnou uživatelům internetu, na které bylo dílo zpřístupněno bez svolení majitele 

autorského práva?“ 

Ještě před vydáním rozhodnutí SDEU se k věci vyjádřila řada třetích stran, přičemž 

většina z nich (konkrétně vlády Spolkové republiky Německo, Portugalské republiky a 

Slovenské republiky a Evropská komise) navrhovala odpovědět na výše uvedenou otázku 

záporně, přičemž některá vyjádření dokonce povzbuzovala Soudní dvůr EU, aby se odchýlil 

od své dosavadní judikatury a nově rozhodl, že poskytování odkazu není vůbec sdělením. 

K těmto návrhům se připojil i generální advokát Melchior Wathelet ve svém stanovisku, 

podle jehož názoru odkaz na veřejně přístupnou stránku není nezbytný pro zpřístupnění díla 

zde umístěného veřejnosti, a tedy takový odkaz vůbec nenaplňuje jeden z kumulativních 

znaků sdělování veřejnosti, a sice znak sdělení.130 

Soudní dvůr však tato přání nakonec nevyslyšel a rozhodl se držet své dosavadní 

rozhodovací linie, tedy že poskytnutím odkazu dochází ke zpřístupnění díla uživatelům, a 

odkaz proto představuje užití díla (bez ohledu na typ odkazu). Zároveň však SDEU 

reflektoval skutečnost vyjádřenou i ve stanovisku generálního advokáta, že hypertextové 

odkazy zajišťují řádné fungování Internetu, který je v současné době významným médiem 

pro svobodu projevu a informací, a prosté konstatování, že odkaz na nelegální obsah je sám o 

sobě protiprávní, by kladl příliš vysoké nároky na běžné uživatele, pro které může být velmi 

obtížné zjistit povahu původního zdroje. Při posuzování otázky, zda poskytnutí odkazu bude 

 

                                                  
129 K tomu také viz TUČEK, Jakub. MŮŽE BÝT ODKAZ NA CIZÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY 

NELEGÁLNÍ?. In: KROPÁČEK LEGAL: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ [online]. 21.02.2017 [cit. 2018-04-13]. 

Dostupné z: https://pravopropodnikatele.cz/muze-byt-odkaz-cizi-internetove-stranky-nelegalni/ 
130 Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta přednesené dne 7. dubna 2016 ve věci C‑160/15, GS 

Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další, ECLI:EU:C:2016:221, bod 60. 
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v konkrétním případě konstituovat sdělování veřejnosti, musí proto být zohledněna vědomost 

poskytovatele odkazu o nelegálním původu zdroje. Tuto vědomost je pak podle SDEU nutné 

posuzovat podle toho, zda odkazující osoba umístila odkaz na webové stránky za účelem 

dosažení zisku, či nikoliv. Osoba, která poskytuje odkaz bez úmyslu dosažení zisku, totiž 

„zpravidla neposkytuje zákazníkům přístup k protiprávně zveřejněnému dílu na internetu s 

plnou znalostí důsledků svého jednání“, a proto je třeba předpokládat, že „neví ani rozumně 

nemůže vědět o tom, že toto dílo bylo zveřejněno na internetu bez svolení nositele autorského 

práva.“131 Pokud však bude prokázáno, že taková osoba věděla nebo vědět mohla o 

neoprávněné povaze předmětu odkazu (např. na základě upozornění od držitele autorských 

práv), dopustí se poskytnutím odkazu sdělování díla veřejnosti. Naopak od člověka, který 

umisťuje na své stránky odkazy za účelem dosažení zisku, lze očekávat, „že provede 

nezbytná ověření, aby se ujistil, že dotčené dílo není protiprávně zveřejněno na stránce, na 

kterou vedou uvedené hypertextové odkazy, takže je třeba předpokládat, že takové umístění je 

provedeno s plnou znalostí povahy ochrany uvedeného díla a případné absence souhlasu 

nositele autorského práva se zveřejněním na internetu. Za takových okolností a za 

předpokladu, že tato vyvratitelná domněnka není vyvrácena, představuje jednání spočívající 

v umístění hypertextového odkazu na protiprávně zveřejněné dílo na internetu „sdělování 

veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.“132 

Oproti odkazování na legální obsah, v kterémžto případě se i nadále uplatní koncepce 

nové veřejnosti, tak v případě odkazování na nelegální obsah přišel SDEU s novou koncepcí, 

podle které se má autorskoprávní povaha odkazu posuzovat podle vědomosti odkazující 

osoby o legálnosti či nelegálnosti zdroje. Tato vědomost se přitom opírá o vyvratitelné 

domněnky založené ziskovou povahou linkingu. Ačkoliv nám však případ GS Media objasnil 

jednu palčivou otázku, vyvolal některé další. Co všechno spadá pod úmysl dosáhnout zisku? 

V posuzované věci byl úmysl žalované společnosti GS Media poměrně jednoznačný: 

publikací článků s odkazy na chráněné dílo se snažil zvýšit svoji návštěvnost a těžit tak 

z reklamy; navíc i v případě, že by nebyl zcela prokázán ziskový úmysl, provozovatel 

bulvárního serveru evidentně věděl o protiprávní povaze zveřejněných fotografií (byl na tuto 

skutečnost několikrát upozorněn a fotografie byly z původních stránek odstraněny), tudíž se 

dopustil neoprávněného sdělování veřejnosti. Avšak bude úmysl dosáhnout zisku shledán u 

 

                                                  
131 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. září 2016 ve věci C-160/15, GS Media BV v. Sanoma 

Media Netherlands BV a další, ECLI:EU:C:2016:644, body 47 a 48. 
132 Tamtéž, bod 51. 



56 

 

jakýchkoliv stránek, třeba i zájmových či osobních blogů, které však mají na svých stránkách 

umístěné nějaké reklamy a těží tak z vyšší návštěvnosti? A co uživatel, který odkaz umístí na 

svůj osobní profil na sociální síti, prostřednictvím kterého zároveň nabízí bazarový prodej 

některých svých věcí?  

Současný soudní výklad však vede i k dalším praktickým úskalím.133 Ačkoliv se totiž 

subjekt, který poskytuje odkaz za účelem dosažení zisku, teoreticky může přesvědčit, že 

všechna díla na odkazované stránce jsou zde umístěna se souhlasem autora, problém může 

nastat, pokud následně autor vezme svůj souhlas zpět, nebo je na stránku neoprávněně 

umístěno další dílo. Znamená to, že by měl poskytovatel odkazu pravidelně kontrolovat 

stránky, na které odkazuje, zda i nadále neobsahují žádná neoprávněně zpřístupněná díla? A 

co když někdo odkazuje na stránku, která obsahuje další odkazy? Měl by zkontrolovat i 

zdroje těchto odkazů? Takto by mohl projíždět další a další stránky do nekonečna. 

Na vyjasnění těchto otázek si budeme muset patrně ještě nějakou chvíli počkat. Tato 

poměrně nová koncepce si však již nalezla své uplatnění v rozhodovací praxi. Sám SDEU 

použil svou argumentaci z věci GS Media ve dvou rozhodnutích z roku 2017, jejichž 

předmětem byly spory iniciované nizozemskou nadací Stichting Brein, zastupující zájmy 

nositelů autorských práv. Ve věci C-610/15134 podřadil pod pojem sdělování veřejnosti 

provoz databáze torrentových souborů (které jsou v podstatě také určitou formou odkazu) 

The Pirate Bay (k tomu také viz kapitola 3.5.2). Ve druhém případu známém pod označením 

Filmspeler (C-527/15)135 shledal SDEU za neoprávněné sdělování veřejnosti prodej 

multimediálního přehrávače, který po zapojení do televize zpřístupňoval prostřednictvím 

hypertextových odkazů obsažených v nainstalovaných doplňcích autorská díla volně 

přístupná na Internetu bez souhlasu nositelů práv (za situace, kdy prodejce zařízení přímo 

propagoval jako možnost, jak zdarma shlédnout chráněný obsah dostupný na Internetu bez 

souhlasu autorů). 

GS Media měl konkrétní dopad již také v české judikatuře, kdy v kontrastu s předchozími 

trestními případy spočívajícími v poskytování embedded odkazů, Obvodní soud pro Prahu 4 

zastavil trestní stíhání České pirátské strany, která provozovala webové stránky s odkazy 

 

                                                  
133 K tomu také viz BARTOŇ, Martin. Internetový odkaz jako užití díla. In: Revue pro právo a technologie. 

[Online]. 2016, č. 14, s. 151-215. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6122 
134 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 ve věci C‑610/15, Stichting Brein v. 

Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456. 
135 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 ve věci C‑527/15, Stichting Brein v. Jack 

Frederik Wullems, ECLI:EU:C:2017:300. 
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sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz.136 Na rozdíl od předchozích výše zmiňovaných 

případů tak totiž Česká pirátská strana činila bez úmyslu dosažení zisku, nýbrž v rámci své 

dlouhodobé kampaně „Odkaz není zločin“, a tudíž jí v souladu se závěry ve věci GS Media 

svědčí presumpce nevědomosti o neoprávněnosti zdroje. Soud navíc v této věci dovodil, že 

tuto domněnku nemůže vyvrátit ani upozornění o protiprávním jednání ze strany České 

protipirátské unie, ač všeobecně známé coby organizace hájící zájmy autorů, pokud tato 

organizace neprokáže odkazující osobě oprávnění jednat jménem nositelů autorských práv, 

typicky předložením plných mocí (což v tomto případě Česká protipirátská unie neučinila). 

4. Výkon, porušování a ochrana autorských práv 

V předchozí kapitole jsme si vymezili nejčastější způsoby, jakými je s autorskými díly v 

prostředí Internetu nakládáno. V případě, že takové nakládání naplňuje znaky některého ze 

způsobů užití díla, nastává zde kolize s majetkovými právy autora. V této kapitole se proto 

zaměříme na to, jakým způsobem mohou být autorská díla na Internetu užívána v souladu se 

zákonem a jak se nejčastěji projevuje neoprávněné užívání autorských děl na Internetu. 

Podíváme se tedy i na problematiku pirátství a přístup států k potírání tohoto neduhu. 

4.1. Oprávněný výkon 

Vzhledem k tomu, že užití díla je výlučným právem autora, může s dílem na Internetu 

nakládat způsobem autorskoprávně relevantním v zásadě pouze autor (a jeho právní nástupci 

– srov. § 26 AZ), případně jiná osoba vykonávající majetková autorská práva ze zákona 

(např. zaměstnavatel v případě zaměstnaneckého díla137) nebo jiná osoba se souhlasem 

předchozích. Autorská díla tak mohou být v prostředí Internetu oprávněně užívána v první 

řadě především autorem samým. Může jít třeba o novináře nebo osobního blogera, který 

uveřejní na Internetu svůj článek, youtubera, který nahraje na YouTube své nejnovější video 

(splňuje-li znaky audiovizuálního díla), fotografa, který prostřednictvím Internetu sdílí své 

fotografie apod. Autoři tak mohou činit mimo rámec své výdělečné činnosti138, často však 

budou vedeni úmyslem dosažení zisku, ať už přímo (prodejem online kopií svých děl), nebo 

nepřímo (bezplatný přístup k dílu s úmyslem zvýšit počet svých fanoušků a potenciálních 

zákazníků). Ačkoliv je totiž Internet často prezentován jako prostor, v němž dochází zejména 

 

                                                  
136 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. ledna 2017, sp. zn. 33 T 54/2016.  
137 Ustanovení § 58 autorského zákona. 
138 Někdy ani nemusí tušit, že jejich duševní výtvor naplňuje znaky autorského díla, třeba v případě příspěvků na 

osobních blozích; tato případná nevědomost je však z hlediska autorského práva irelevantní. 
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k porušování autorských práv, Internet zároveň otevírá autorům nové možnosti, jak 

propagovat svoji tvorbu a zpeněžit ji. Zejména drobným umělcům, kteří nemusí být pro 

vydavatele a produkční společnosti dostatečně atraktivní, příp. nejsou v takovém postavení, 

aby si v jednání s vydavateli sjednali výhodné podmínky, umožňuje Internet dostat se do 

širšího povědomí veřejnosti bez nutnosti vynaložit vysoké počáteční náklady (spojené 

zejména s výrobou hmotných nosičů, propagací apod.) nebo se do značné míry vzdát výnosů 

či kontroly nad svojí tvorbou ve prospěch prostředníků (vydavatelů a nakladatelů). 

Netvořících uživatelů se však na Internetu nachází stále mnohonásobně více než autorů, a 

častěji tak dochází k užití díla osobami odlišnými od autora. Takové užití je až na určité 

výjimky v zásadě možné pouze na základě závazkového právního vztahu mezi autorem a 

uživatelem díla, který se nazývá licence. 

4.1.1. Smluvní licence 

Úprava licenčního závazku, původně obsažená v ustanoveních § 46 až § 57 autorského 

zákona, byla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 

přesunuta do občanského zákoníku139, který obsahuje jak obecnou úpravu licence k výkonu 

práv k duševnímu vlastnictví, tak speciální úpravu licence k výkonu práv autorských a 

souvisejících. Licence představuje závazek s konstitutivními účinky, tedy licenční smlouvou 

autor nezcizuje svá práva jinému, nýbrž jinému zakládá oprávnění k výkonu práva autorské 

dílo užít. 

Pro účely této práce se nemusíme zabývat podrobným rozborem právní úpravy licence, 

ale zaměříme se na určitá specifika licenčních smluv v prostředí Internetu. Autorská díla 

mohou být pochopitelně na Internetu užívána na základě licenčních smluv uzavřených v 

offline světě. Titulem pro běžné užívání děl na Internetu však budou především licenční 

smlouvy uzavřené na dálku, prostřednictvím Internetu.140 Na specifický způsob uzavírání 

smluv v prostředí Internetu a jeho potřeby reaguje speciální úprava kontraktace obsažená v 

§ 2373 občanského zákoníku, která v případě licenčních smluv umožňuje směřovat návrh na 

uzavření smlouvy vůči neurčitému počtu osob. Obsah licenční smlouvy (nebo jeho část) lze 

přitom určit odkazem na licenční podmínky, které jsou stranám známé nebo veřejně 

dostupné. Osoba, která má v úmyslu návrh přijmout, tak následně může učinit provedením 

 

                                                  
139 Část 4., hlava II., díl 2., oddíl 5. občanského zákoníku. 
140 V případě uzavírání takových smluv je třeba myslet na to, že neobsahují-li ustanovení o licenci speciální 

úpravu, musí i tyto smlouvy splňovat obecné náležitosti uzavírání smluv – to se týká zejména zvláštních 

ustanovení o distančním uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem. 
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určitého úkonu bez srozumění navrhovatele, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění, 

přičemž v okamžiku učinění takového úkonu nabývá účinnosti i přijetí návrhu (a tedy i 

uzavření licenční smlouvy141). Takový úkon může spočívat typicky v pouhém jednom 

kliknutí na tlačítko „Souhlasím“ (tzv. „click-wrap“), vyplnění určitých údajů a teprve 

následném stisknutí tlačítka „Souhlasím“ (tzv. „click-through“, na tomto principu obvykle 

fungují objednávkové formuláře v e-shopech), nebo dokonce v pouhém navštívení webové 

stránky poskytovatele (tzv. „browser-wrap“).142 Nejčastěji uzavření licenční smlouvy po 

Internetu vypadá tak, že uživatel na internetových stránkách poskytovatele licence vyplní 

nějaký objednávkový formulář, který obvykle obsahuje i odkaz na licenční podmínky 

zveřejněné na týchž stránkách, a kliknutím na určité potvrzovací tlačítko vyjádří souhlas s 

nabídkou licence.  

Typickým příkladem internetových poskytovatelů služeb, kteří uzavírají s uživateli 

distanční licenční smlouvy, jsou tzv. fotobanky. Obrázky a fotografie jsou jedním z 

nejčastějších typů děl, která uživatelé vyvěšují na své stránky, aby zvýšily jejich vizuální 

podmanivost a atraktivitu a tím si zajistili větší návštěvnost. Ačkoliv se přitom vyhledání 

určitého obrázku na Internetu a jeho umístění na vlastní stránky pro většinu uživatelů zdá 

jako naprosto běžná a bezproblémová činnost, většina obrázků je předmětem autorských 

práv, a tudíž zde vyvstává velké nebezpečí kolize s těmito právy. Právě za tímto účelem 

existuje celá řada internetových fotobank, tedy databází fotografií a obrázků, v nichž si 

uživatelé mohou vybrat a zakoupit obrázky, které potřebují. Fotobanky obvykle nabízejí 

nejen možnost zakoupení si jednoho konkrétního snímku, ale i placené členství na určité 

časové období, během kterého si uživatel může z databáze vybrat a použít buď určitý 

omezený, či dokonce neomezený počet snímků (této možnosti užívají často například 

novinová vydavatelství), od čehož se pak odvíjí cena za tyto služby. Mezi známé webové 

fotobanky patří např. shutterstock.com nebo ishtockphoto.com.  

Na Internetu se pochopitelně nacházejí i databáze nabízející uživatelům snímky bezplatně 

(např. flickr.com, pexels.com nebo freeimages.com). Takové bezplatné poskytování 

autorských děl v prostředí Internetu probíhá nejčastěji na základě bezplatných licencí 

Creative Commons (CC licence). Tyto licence si vybudovaly poměrně velkou popularitu 

zejména mezi samotnými autory, kteří chtějí zprostředkovat svá díla uživatelům Internetu 

 

                                                  
141 Viz ustanovení § 1745 občanského zákoníku. 
142 CHALOUPKOVÁ, Helena a HOLÝ, Petr. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Beckovy komentáře. Str. 318. ISBN 978-80-7400-671-5. 
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bezplatně, ale zároveň nechtějí, aby s dílem uživatelé mohli nakládat libovolně. Na 

webových stránkách společnosti Creative Commons143 je tak předpřipraveno několik 

základních licencí, ze kterých si autor může vybrat tu, která nejlépe odpovídá jeho 

požadavkům, a bezplatně ji použít. CC licence jsou pro jednodušší pochopení uživatelů 

vyjádřeny i pomocí piktogramů, které vyjadřují jednotlivé licenční podmínky. Například ve 

fotobance flickr.com je nejvíce fotografií pod CC licencí poskytováno za podmínek jejich 

užití pro jiné než komerční účely za současného uvedení autora a poskytování případných 

odvozených děl pouze za stejných podmínek (tyto licenční podmínky jsou vyjádřeny 

spojením tří piktogramů).144 

Vzhledem k ohromnému množství uživatelů, ale i autorských děl na Internetu však 

v zájmu efektivního uplatňování autorských práv neuzavírají licenční smlouvy obvykle sami 

autoři, ale činí tak prostřednictvím kolektivních správců. Kolektivní správce je právnickou 

osobou sdružující nositele práv, který na základě oprávnění k výkonu kolektivní správy 

(uděleného Ministerstvem kultury) vykonává plnou správu majetkových práv autorských a 

práv souvisejících s právem autorským ke společnému prospěchu nositelů těchto práv.145 

V České republice působí celkem 6 kolektivních správců, kteří spravují buď různé druhy 

práv, nebo práva k různým druhům děl (mají tedy monopolní postavení) – mezi nejznámější 

patří DILIA146, sdružující autory celé řady děl, zejména literárních, dramatických, 

audiovizuálních či vědeckých, dále OSA147, sdružující hudební nakladatele, skladatele a 

textaře, či INTEGRAM148, zastupující nositele práv souvisejících s právem autorským, tedy 

výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů.  

V prostředí Internetu kolektivní správci uzavírají licenční smlouvy zejména s uživateli, 

kteří jsou poskytovateli služeb zpřístupňující chráněná díla dalším uživatelům (provozovatelé 

internetových televizí a rádií, provozovatelé služeb Audio a Video on Demand, prodejci 

online hudebních nahrávek apod.). Za tímto účelem jsou nejčastěji s uživateli uzavírány 

hromadné smlouvy, které uživatelům poskytují oprávnění užít všechna díla obsažená 

v repertoáru daného kolektivního správce. Kolektivní správa se však potýká s problémem 

 

                                                  
143 Licenses and Examples. Creative commons [online]. [cit. 2018-08-16]. Dostupné z: 

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/licensing-examples/ 
144 Explore / Creative Commons. Flickr [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 

https://www.flickr.com/creativecommons/ 
145 Srov. § 95 a § 95a AZ. 
146 Celým názvem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. 
147 Celým názvem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 
148 Celým názvem INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-

obrazových záznamů, z.s. 
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teritoriality autorského práva a ve většině zemí tak stále funguje na územní bázi, kdy 

kolektivní správci vykonávají autorská práva pouze na území svého státu, což vede 

k roztříštěnosti digitálního trhu s jednotlivými druhy autorských děl. Evropská unie se snaží 

tento negativní aspekt odbourat, prozatím především na online hudebním trhu. Za tím účelem 

byla dne 26. února 2014 vydána Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 

souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na 

vnitřním trhu, která byla do autorského zákona transponována s účinností od 20. 4. 2017. 

Tato směrnice tak vedle harmonizace některých standardů výkonu kolektivní správy 

výslovně upravuje také náležitosti přeshraničního udělování licencí k výkonu práv k 

hudebním dílům, která jsou nezbytná pro poskytování online služeb s hudebninami (tj. 

rozmnožování a sdělování veřejnosti). Cílem směrnice v této oblasti je, aby kolektivní 

správci, kteří splňují stanovené podmínky, poskytovali příslušnou licenci ke svému 

repertoáru hudebních děl pro více území, a pokud podmínky nesplňují, aby tím pověřili 

jiného kolektivního správce, který již licenci pro více území nabízí. Tento kolektivní správce 

je povinen žádosti jiného kolektivního správce o poskytování přeshraničních licencí k dílům 

v jeho repertoáru vyhovět, nebrání-li mu v tom nějaké objektivní důvody, a spravovat práva 

k dílům ve vlastním repertoáru i v repertoárech jiných nediskriminačním způsobem. 

Směrnice tak má vést kolektivní správce mj. ke slučování hudebních repertoárů, aby 

poskytovatelé služeb nemuseli při shánění hudebních děl, která chtějí dále poskytovat 

jednotlivým uživatelům, uzavírat licenční smlouvy s dlouhou řadou různých subjektů. 

4.1.2. Zákonné licence 

Uživatelé mohou v určitých případech užívat autorská díla v prostředí Internetu 

oprávněně i bez souhlasu nositele práv, a sice na základě některé z tzv. zákonných licencí, 

které představují omezení autorského práva ze zákona (obecně k zákonným výjimkám a 

omezením autorského práva viz kapitola 2.4). Zde si představíme pouze ty příklady 

zákonných licencí, které nejčastěji přicházejí v úvahu při užití děl na Internetu. 

První zákonnou licencí, která bývá hojně využívána v prostředí Internetu, je citace 

upravená v § 31 AZ, na základě které lze za podmínek stanovených zákonem (zejména 

uvedení jména autora a názvu díla, jsou-li známy) užít výňatky z cizích zveřejněných děl či 

dokonce drobná celá díla, zejména pro účely kritiky či recenze.  

Další zákonnou licencí je tzv. katalogová licence umožňující užít dílo za účelem 

propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje za podmínek § 32 AZ, mj. vyobrazením 
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těchto děl v propagačním katalogu. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době propagace 

(podobně jako celá řada dalších činností) z větší části přesunula do digitálního světa (častěji 

se dnes setkáme s propagačními materiály v elektronické podobě zasílanými do naší e-

mailové schránky než s vytištěnými letáčky vhozenými do naší poštovní schránky), i tato 

licence má velký význam pro využití na Internetu. 

Na Internetu se často můžeme setkat s fotografiemi, malbami či jinými vyobrazeními a 

záznamy architektonických a sochařských děl umístěných trvale na veřejném prostranství, 

jako jsou sochy, fontány, památníky, budovy apod. I tato zaznamenání děl umožňuje 

zákonná licence, která se však podle § 33 AZ vztahuje pouze na díla umístěná na veřejných 

prostranstvích, jejichž příklady zákon výslovně vyjmenovává (např. ulice, náměstí, park 

apod.), tedy venkovní místa. Výjimka nezahrnuje indoorová veřejně přístupná místa typu 

haly, muzea, galerie, knihovny apod. 

Často využívanou zákonnou licencí v oblasti Internetu bude zpravodajská licence 

upravená v § 34 AZ písm. b) a c), umožňující použít pro účely aktuálního zpravodajství 

v odpovídající míře autorská díla, a to dokonce autorská díla zveřejněná v jiném hromadném 

sdělovacím prostředku (užití vlastních zpravodajských děl cizími hromadnými prostředky lze 

však oproti jiným výjimkám a omezením autorského práva zapovědět). Bez této zákonné 

licence by internetové zpravodajské servery v podstatě nemohly fungovat. 

Možná nejvýznamnější zákonnou licencí, bez které by každodenní užívání Internetu 

v podstatě nebylo možné, je licence pro dočasné rozmnoženiny podle § 38a AZ, podrobněji 

rozebrána v kapitole 3.2. V neposlední řadě je vhodné zmínit v českém právním prostředí 

poměrně novou licenci pro karikaturu a parodii, která byla do autorského zákona (§ 38g) 

vložena rozsáhlou novelou autorského zákona s účinností od 20. 4. 2017.149 

4.2. Neoprávněný výkon a problematika internetového pirátství 

V předchozí kapitole jsme si uvedli, za jakých podmínek mohou být autorská díla na 

Internetu užívána oprávněně. Pravda je však taková, že Internet skýtá široký prostor a 

možnosti pro rychlé, snadné a levné (či dokonce bezplatné) stahování a šíření autorských děl 

v poměrně anonymním prostředí v rozporu se zákonem. Není proto divu, že se k takovému 

 

                                                  
149 Zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů, který byl přijat zejména za účelem implementace Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/26/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 online na vnitřním trh. 
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nelegálnímu jednání uchyluje velké množství uživatelů. V prostředí Internetu tak dochází 

k masovému porušování autorských práv, které označujeme jako internetové pirátství. 

Pirátství coby pojem označující porušování práv k chráněným předmětům rozhodně není 

pojmem novým, používaným až od 20. století výhradně v souvislosti s digitálním prostředím. 

Historický vývoj práva duševního vlastnictví je neodmyslitelně spjatý s pirátskou aktivitou, 

která často nositele autorských práv podněcovala k odvetným krokům a zákonodárce 

k přijímání nových pravidel a ochranných opatření. Podle profesora Lessiga může mít určitá 

forma pirátství dokonce pozitivní dopad na vývoj společnosti a rozvoj techniky, což dokládá 

na příkladech většiny důležitých mediálních vynálezů (film, hudební nahrávky, rádio, 

kabelová televize), které se určitým způsobem zrodily na základě užívání duševních výtvorů 

jiných bez jejich souhlasu.150 Ačkoliv však může pirátství v určitých případech pozitivně 

ovlivnit pokrok, jedná-li se o pouhé parazitování na výsledcích duševní práce jiných za 

účelem vlastního obohacení, které odpírá autorům jejich spravedlivou odměnu, je třeba snažit 

se takovou nelegální činnost potírat. 

K porušování autorských práv na Internetu dochází v největším rozsahu v oblasti 

filehostingových služeb a P2P sítí. Ze studie vypracované na popud britského úřadu 

průmyslového vlastnictví (Intellectual Property Office – IPO) a publikované v roce 2015, 

která zkoumá a porovnává přístupy jednotlivých vybraných států k online porušování 

autorských práv, vyplývá, že porušování autorských práv v prostředí Internetu je komplexní 

fenomén, který ovlivňují především tři hlavní faktory: opatření přijatá v jiných státech, 

technologický rozvoj a dostupnost nabídky legálních služeb.151 Význam opatření jiných států 

je poměrně logický: Internet zdánlivě boří hranice mezi státy, takže uzavření provozu určité 

služby v jednom státě může ovlivnit uživatele po celém světě (tomu jsme mohli být svědky 

v případě zásahu USA proti Megauploadu). Stav technologického rozvoje konkrétní země 

předurčuje rozsah jak nelegálního, tak legálního užívání autorských děl: vysoká kvalita a 

pokrytí internetové infrastruktury uživatelům na jedné straně umožňuje přístup k nelegálně 

sdílenému obsahu a nabízí technologické prostředky se na takovém sdílení podílet, na druhé 

straně však uživatelé mají k dispozici také širší nabídku legálních alternativ. 

 

                                                  
150 LESSIG, Lawrence. Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and 

control creativity [online]. New York: Penguin Press, 2004. Str. 53-61 [cit. 2018-04-13]. ISBN 1-59420-006-8. 

Dostupné z: http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf 
151 International comparison of approaches to online copyright enforcement: Final Report [online]. UK: The 

Intellectual Property Office, 2015. Str. 8. [cit. 2018-03-24]. ISBN 978-1-910790-06-9. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/international-comparison-of-approaches-to-online-copyright-

enforcement#history 
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Porušování autorských práv můžeme sledovat na dvou stranách nelegálního trhu s 

autorskoprávním obsahem: na straně poptávky se nacházejí jednotliví uživatelé coby 

spotřebitelé, na straně nabídky pak poskytovatelé služeb, kteří zprostředkovávají buď přímo 

nelegální obsah, nebo nepřímo přístup k takovému obsahu. 

4.2.1. Individuální uživatelé 

Individuální uživatelé nejčastěji porušují autorská práva neoprávněným sdílením díla (ať 

už prostřednictvím P2P sítí nebo jeho zpřístupněním na filehostingových stránkách) nebo 

vědomým stahováním díla z nelegálního zdroje. Důvody uživatelů, kterými je takové 

nelegální jednání vedeno, mohou být různorodé, jen zřídka se však jedná o úmysl přímého 

obohacení se na takovém jednání (např. ve formě platby za sdílení díla). Většina uživatelů 

stahuje nelegálně autorská díla zejména za účelem seznámení se s jejich obsahem a vlastního 

obohacení se tak kulturně. V případě sdílení jsou zase často vedeni pocitem jakési 

sounáležitosti v rámci uživatelské (a třebas i přímo pirátské) komunity, principem reciprocity 

(poskytnou-li mi jiní uživatelé obsah, který si chci poslechnout nebo shlédnout, měl bych jim 

na oplátku poskytnout něco já).  

Dle jedné britské studie opět financované britským úřadem průmyslového vlastnictví, 

která mapovala online porušování autorského práva v 1. čtvrtletí roku 2017, respondenti jako 

hlavní příčiny využívání nelegálních zdrojů uvedli jejich praktičnost (45 %), bezplatnost 

(44 %), rychlost (37 %) a možnost vyzkoušet si daný obsah před jeho nákupem (19 %). 

Zhruba čtvrtina respondentů (22 %), kteří se uchylovali k nelegálním zdrojům, přitom 

uvedla, že by je od takového počínání mohlo odradit, kdyby pro ně bylo jasnější, co je legální 

a co ne.152 Právě nevědomost o nelegální povaze vlastního jednání je uváděna jako častá 

příčina a velký problém porušování autorských práv na Internetu – tuto skutečnost dokládá 

opět jiná studie, tentokrát nizozemská z roku 2012 (Leenheer and Poort, 2014), podle které si 

je pouze třetina populace vědoma zákonné úpravy týkající se online obsahu z nelegálních 

zdrojů, druhá třetina si jí vědoma není vůbec a třetí pouze víceméně.153 Podobné výsledky 

tak dávají za pravdu těm, kteří volají po jednoznačnější a srozumitelnější právní úpravě 

 

                                                  
152 Online Copyright Infringement Tracker: Latest wave of research (March 2017) - Overview and key findings 

[online]. UK: The Intellectual Property Office, 2017. Str. 43-44 [cit. 2018-04-14]. ISBN 978-1-910790-28-1. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/online-copyright-infringement-tracker-survey-7th-

wave 
153 International comparison of approaches to online copyright enforcement: Final Report [online]. UK: The 

Intellectual Property Office, 2015. Str. 15. [cit. 2018-03-24]. ISBN 978-1-910790-06-9. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/international-comparison-of-approaches-to-online-copyright-

enforcement#history 
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chování na Internetu, která však v některých oblastech absentuje (viz např. nejednoznačná 

právní povaha odkazování opřená zejména o problematickou judikaturu SDEU). 

Dalším z hlavních důvodů neoprávněného užívání autorskoprávního obsahu na Internetu, 

vedle neochoty za tento obsah zaplatit, je legální nedostupnost takového obsahu v zemi 

uživatele (případně jeho dostupnost pouze za horentní sumy). Dle údajů Evropské komise 

v rámci její Strategie pro jednotný digitální trh, až 22 % Evropanů věří, že nelegální 

stahování je akceptovatelné, pokud v jejich zemi neexistuje legální nabídka daného 

obsahu.154 Právě geograficky a finančně dostupná nabídka legálních služeb, které mohou 

obsahem a rozsahem svého repertoáru konkurovat nelegálnímu trhu s autorskoprávním 

obsahem, se zdá být řešením uživatelského pirátství (a v konečném důsledku může přispět i 

k redukci pirátství obecně, neboť snížení poptávky po nelegálně sdíleném obsahu může vést i 

ke snížení nabídky). Jak totiž naznačují některé studie155, v zemích s bohatou nabídkou 

legálních služeb poskytujících online přístup k autorskoprávnímu obsahu se dle dostupných 

údajů přesouvá pozornost uživatelů od nelegálních distribučních kanálů k těm legálním. 

Významný rozvoj legálních online služeb (např. Netflix, Spotify, Amazon) co do jejich 

množství, rozsahu jejich nabídky, ale i uživatelského povědomí o jejich existenci a využívání 

těchto služeb uživateli zažívá digitální trh až v posledním desetiletí, zejména co se týče 

vizuálního obsahu. Hudební trh má v tomto ohledu určitý náskok daný tím, že musel jako 

první čelit nástrahám internetového pirátství (vzhledem k velikosti hudebních souborů a 

jejich nízké přenosové náročnosti – prostřednictvím první P2P sítě Napster tak byla sdílena 

zejména hudba). Steve Jobs spustil svůj internetový hudební obchod iTunes Store již v roce 

2003. 

Důvodů, proč se čím dál více uživatelů vrací zpět k legálnímu získávání 

autorskoprávního obsahu, můžeme identifikovat několik. Mezi hlavní příčiny patří kromě 

snižování cen za legální služby také spolehlivost a bezpečnost těchto služeb (uživatelé 

neriskují právní následky nelegálního jednání ani stažení nežádoucího, či dokonce 

 

                                                  
154 Viz Factsheet - A European copyright fit for the digital age [online]. European Commission, 2016 [cit. 2018-

04-14]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheet-european-copyright-fit-digital-

age_cs 
155 Např. THE COPYRIGHT ALERT SYSTEM: PHASE ONE AND BEYOND [online]. Center for Copyright 

Information, 2014. Str. 3 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.copyrightinformation.org/wp-

content/uploads/2014/05/Phase-One-And_Beyond.pdf; nebo AGUIAR, Luis a Joel WALDFOGEL. Streaming 

Reaches Flood Stage: Does Spotify Stimulate or Depress Music Sales?: Institute for Prospective Technological 

Studies Digital Economy Working Paper 2015/05 [online]. European Commission, Joint Research Centre, 

Institute for Prospective Technological Studies, 2015. Str. 25 [cit. 2018-04-14]. ISBN 1831-9408. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC96951.pdf 
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škodlivého obsahu z pirátských stránek), ale i uživatelská přívětivost a pohodlnost. Legální 

služby typu Spotify často třídí svůj obsah přehledně nejen podle jednotlivých žánrů, ale třeba 

i nálad, aby si uživatel mohl jednoduše vybrat přesně to, na co má zrovna chuť, resp. náladu, 

a Netflix se stal již synonymem večerní domácí pohody u televize. Tyto výhody tak mohou 

převážit nad hlavní výhodou užívání autorských děl z nelegálních zdrojů, a sice jejich 

obvyklé bezplatnosti. Avšak i pro uživatele neochotné zaplatit za přístup k audiovizuálnímu 

obsahu ani cent existuje dnes již určitá alternativa: legální služby totiž často nabízejí kromě 

placené plnohodnotné verze bez reklam také bezplatnou verzi s omezenými funkcemi, čas od 

času přerušovanou reklamními spoty156. 

I přes snahy o co největší územní expanzi legálních online služeb však tyto služby i 

nadále dominují zejména v anglicky mluvících zemích, neboť i převážná většina 

audiovizuální produkce je v angličtině (zejména v oblasti filmu přitahuje tradičně největší 

pozornost hollywoodská produkce). V jiných zemích tak tyto služby často naráží na 

problémy s nedostatečnou lokální jazykovou podporou. Například i zhruba dva roky od 

spuštění nejznámější internetové videotéky Netflix v České republice na počátku roku 2016 

(v rámci expanze do více než stovky zemí) si jen drobný zlomek z její nabídky mohu čeští 

diváci pustit s českými titulky, na český dabing pak mohou rovnou zapomenout. Přitom až 

62 % občanů EU sleduje filmy a seriály pouze ve znění nebo s titulky v jejich jazyce.157 

Druhý problém představuje skutečnost, že na menších trzích, jako je Česká republika, je i 

repertoár legálních služeb (zejména v oblasti filmové a televizní produkce) značně užší než 

v jiných zemích. Uživatelé v zemích, které představují méně perspektivní trh, tak i nadále 

nemají jinou alternativu, jak se dostat k velkému množství titulů, než si je opatřit skrze 

nelegální distribuční online sítě. Ačkoliv se tedy zdá, že legální konkurence webových služeb 

s autorskoprávním obsahem je způsobilá snížit rozsah pirátské aktivity uživatelů, zcela 

vymýtit ji s největší pravděpodobností nedokáže. 

4.2.2. Poskytovatelé služeb 

Pro poskytovatele služeb na Internetu byl v českém právním prostředí zaveden 

zastřešující pojem „poskytovatel služeb informační společnosti“, častěji jsou však 

 

                                                  
156 Ačkoliv tato praxe je předmětem určité kritiky, neboť dle různých studií většina uživatelů využívá této 

bezplatné verze, což vede k nižším ziskům pro nositele autorských práv. Ačkoliv tedy dochází k redukci 

nelegálního sdílení autorských děl, neodráží se tato skutečnost na příjmech autorů. 
157 Viz Factsheet - A European copyright fit for the digital age [online]. European Commission, 2016 [cit. 2018-

04-14]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheet-european-copyright-fit-digital-

age_cs 
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označováni zkratkou ISP z anglického „Internet Service Provider“. ISP nabízejí širokou 

škálu služeb, od samotného přístupu k Internetu, přes prostý přenos informací (tzv. mere 

conduit), poskytování prostoru pro ukládání obsahu uživatelů (hosting) až po vlastní přímé 

zpřístupňování obsahu (např. internetové televize a rádia nebo zpravodajské servery) či 

poskytování různých jiných služeb (vyhledávače, sociální sítě, e-shopy atd.). Na 

internetovém pirátství se ISP mohou podílet například provozováním filehostingových 

serverů nebo databází torrentů, provozováním streamingu bez souhlasu nositelů práv nebo 

třeba poskytováním aplikací umožňujících porušovat autorská práva. Existence ISP přímo se 

podílejících na neoprávněném sdílení děl na Internetu je závadná nejen pro nositele 

autorských práv, ale i pro provozovatele legálních služeb nabízejících autorskoprávní obsah, 

kterým provozovatelé nelegálních distribučních kanálů konkurují a dopouští se tak 

nekalosoutěžního jednání. 

Nejčastěji však ISP přispívají k porušování autorských práv nepřímo: poskytováním 

přístupu k Internetu, přenosem dat, automatickou indexací dat nebo provozováním úložných 

prostor, na které nahrávají nelegální obsah sami uživatelé. V těchto případech ISP fungují 

pouze jako zprostředkovatelé obsahu a obvykle nenesou odpovědnost za vlastní obsah, 

mohou však za určitých podmínek být shledáni odpovědnými za cizí obsah. 

V případě odpovědnosti za cizí obsah se ISP obvykle spoléhají na ochranu tzv. 

bezpečného přístavu. Jedná se o specifický institut v oblasti informační společnosti, který byl 

do praxe zaveden v důsledku toho, že aplikace obecných odpovědnostních pravidel ve světě 

digitálním se zdála být v tomto ohledu nerozumná a nepraktická. ISP mají ze všech hráčů na 

Internetu nejlepší pozici k tomu, aby zabraňovali porušování autorských práv v digitálním 

prostředí, zároveň se obvykle netěší takové anonymitě jako jednotliví uživatelé, takže jsou 

dostupnější a samozřejmě i celkově solventnější. To vede často nositele autorských práv 

k tomu, že se se svými nároky obracejí přímo na ISP a činí je odpovědnými za jednání svých 

uživatelů. Jak ale správně namítali poskytovatelé internetových služeb, takto vysoké nároky 

na jejich činnost vytvářely právně nejisté podnikatelské prostředí a odrazovaly osoby od 

podnikání a investic na tomto trhu. ISP jsou však zároveň nepostradatelní pro řádné 

fungování Internetu a tato jejich jedinečná pozice jim dala významnou vyjednávací sílu, jejíž 

výsledkem bylo legislativní zavedení určitých pravidel, při jejichž dodržení ISP nebudou 

odpovědní za cizí obsah. Tato pravidla, pro něž se vžil pojem bezpečný přístav (v angličtině 



68 

 

safe harbor), byla nejprve zakotvena v americkém právním řádu158 a po vzoru Spojených 

států následně i v Evropské unii, a sice v rámci Směrnice o elektronickém obchodu v roce 

2000, která byla v českém právním řádě provedena přijetím zákona o některých službách 

informační společnosti v roce 2004. Tato práce si neklade za cíl podrobný rozbor tohoto 

odpovědnostního institutu ani jednotlivých typů bezpečných přístavů a jejich podmínek, pro 

naše účely lze však velmi zjednodušeně říci, že si ISP ponechá výhody bezpečného přístavu, 

pokud ve vztahu k cizímu obsahu bude hrát čistě pasivní roli. V případě poskytovatele služeb 

hostingu se navíc požaduje ještě podmínka nevědomosti o protiprávní povaze obsahu; pokud 

by o protiprávní povaze obsahu ISP věděl nebo by se o ní dozvěděl, musel by se naopak 

zachovat aktivně a závadný obsah odstranit. 

Záštita bezpečného přístavu je tak nejčastější obranou, kterou ISP používají v případě 

soudních sporů. Ne vždy však úspěšně. Jak jsme si uvedli v kapitole 3.5.2, obrana 

provozovatelů prvních P2P sítí jako Napster či Grokster, opírající se mimo jiné i o institut 

bezpečného přístavu, byla soudem rozmetána. S podobnou obhajobou neuspěli ani 

provozovatelé nejpopulárnější torrentové databáze The Pirate Bay ve švédském soudním 

procesu v roce 2009, neboť soud shledal, že obžalování si byli vědomi toho, že jednotlivé 

torrentové soubory směřují k autorsky chráněnému neoprávněně sdílenému obsahu. Na 

bezpečném přístavu spočívají také hlavní argumenty zakladatelů známého online úložiště 

Megaupload v čele s Kimem Dotcomem v nejznámějším trestním případu týkajícím se 

internetového pirátství v oblasti autorských práv, který se táhne již několik let. V případě, že 

budou obžalovaní, v současné době stále pobývající na Novém Zélandu, nakonec skutečně 

vydáni k trestnímu stíhání do USA (čemuž nasvědčují dosavadní rozhodnutí 

novozélandských soudů), je zde velká šance, že soudy neuznají obranu provozovatelů této 

platformy bezpečným přístavem. Dle obžaloby si provozovatelé totiž byli nejen vědomi, že 

jejich stránky jsou využívány k masivnímu porušování autorských práv, ale z této skutečnosti 

také ve velkém rozsahu profitovali (zejména v podobě zisků z reklamy), a za tím účelem 

dokonce podněcovali uživatele k rozsáhlejšímu sdílení zajímavého obsahu. 

Naopak úspěšně ve vodách bezpečného přístavu zakotvila nejpoužívanější streamovací 

platforma YouTube, které tuto ochranu opakovaně přiznaly americké soudy v případu 

Viacom v. YouTube. Provozovatelům YouTube totiž nebylo prokázáno, že by věděli o 

konkrétním porušování autorských práv, nebyli k takovému porušování úmyslně slepí (tzv. 

 

                                                  
158 Ve vztahu k autorským právům zejména v Digital Millenium Copyright Act z roku 1998 (DMCA). 
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„wilfull blindness“) a ani nenapomáhali takovému jednání tím, že by jej podporovali nebo 

k němu podněcovali své uživatele.159 Vynětí YouTube z odpovědnosti za obsah nahrávaný 

jeho uživateli je však dlouhodobě předmětem velké kritiky zejména ze strany nahrávacích 

společností, které poukazují na tzv. „value gap“. Dle kritiků totiž YouTube neoprávněně 

profituje zejména z poslechu hudby (což je jeden z nejčastějších důvodů uživatelských 

návštěv portálu YouTube), když eviduje mnohonásobně větší návštěvnost než placené 

streamovací služby jako Spotify či Deezer, zatímco výnosy, které odvádí nositelům 

autorských práv, jsou mnohonásobně nižní v porovnání s placenými službami.160 Zastánci 

důslednější ochrany autorských práv (zejména nositelé těchto práv) tak již delší dobu volají 

po revizi institutu bezpečných přístavů a její aktualizaci pro současnou podobu digitálního 

světa. 

4.3. Soukromoprávní ochrana autorských práv 

V případě porušení autorských práv nastupují prostředky jejich ochrany. Pokud 

porušování autorských práv překračuje hranice (k čemuž v prostředí Internetu dochází velmi 

často), český právní úřad se v souladu se zásadou lex loci protectionis použije tehdy, pokud 

bude ochrana proti takovému porušování uplatňována na našem území. 

Dojde-li k porušení nebo i jen k ohrožení jeho autorských práv, zakládá soukromoprávní 

zákonná úprava přímo autorovi (či jinému nositeli autorských práv161) různé nároky, kterých 

se může domáhat a jejich prostřednictvím tak chránit svá práva. V českém právním řádu je 

většina takových nároků vyjmenována v § 40 AZ. Autor se může především domáhat určení 

svého autorství soudem (prostřednictvím tzv. určovací žaloby). Dále má autor tzv. zdržovací 

(jinak také zápůrčí nebo negatorní) nárok spočívající v právu zakázat neoprávněný zásah do 

svého práva (např. neoprávněnou výrobu, obchodní odbyt, neoprávněné sdělování veřejnosti 

nebo neoprávněnou reklamu). Jestliže již k neoprávněnému zásahu došlo, svědčí autorovi 

tzv. odstraňovací (restituční) nárok domáhat se odstranění následků takového zásahu 

(zejména stažení a zničení neoprávněně vytvořených rozmnoženin díla z obchodování, ale i 

materiálů či nástrojů sloužících výlučně nebo převážně k jejich výrobě). Autorovi náleží také 

nárok na poskytnutí informací týkajících se neoprávněného zásahu do jeho autorských práv 

 

                                                  
159 LAWHORN, Jeffrey M. YouTube Stays Safe under DMCA “Safe Harbor”: Southern District of New York 

Rules YouTube Protected by DMCA. In: CDAS: Cowan, DeBaets, Abrahams & Sheppard LLP [online]. New 

York, May 1, 2013 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://cdas.com/youtube-stays-safe-under-dmca-safe-harbor-2/ 
160 IFPI Global Music Report 2017. In: Ifpi.org [online]. 25th April 2017 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

http://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2017 
161 Např. nabyvateli výhradní licence nebo zaměstnavateli v případě zaměstnaneckého díla. 
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(a to i od jiných v zákoně vymezených osob než samotných rušitelů), dále nárok na 

přiměřené zadostiučinění (morální satisfakci v podobě omluvy, příp. peněz) a v neposlední 

řadě také nárok na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Těchto posledních 

nároků se autor může domáhat i na základě obecné právní úpravy v občanském zákoníku, 

speciální autorskoprávní režim mu však poskytuje výhodnější postavení; zejména se může 

domáhat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku odměny za získání licence 

obvyklé v době neoprávněného nakládání s dílem. Právě tento posledně jmenovaný nárok je 

jedním z nejčastějších, po kterých nositelé autorských práv sahají. Je však třeba říci, že 

obvyklou odměnou se rozumí odměna ve výši obvyklé v čase a místě porušení autorských 

práv obecně za užití obdobného díla, nikoliv nutně o cenu, za kterou poskytuje licenci 

konkrétní nositel práv. Takto se v praxi můžeme setkat s nepoctivým jednáním některých 

nositelů autorských práv (zejména provozovatelů fotobank), kteří po uživatelích Internetu, 

kteří neoprávněně použili některé z děl v jejich repertoáru, vymáhají nadsazené částky buď 

bez jakéhokoliv podkladu nebo pouze na základě vlastního sazebníku, ačkoliv licenční 

odměny za obdobná díla se obvykle pohybují v několikanásobně nižších hodnotách. 

4.4. Státní politika boje proti internetovému pirátství 

Vedle individuálních soukromoprávních nároků se autorská práva snaží pochopitelně 

chránit i státy v rámci své politiky potírání internetového pirátství, v jejímž rámci jsou 

přijímána různá opatření s cílem zamezit případům porušování autorských práv na Internetu 

nebo alespoň zredukovat jejich výskyt. Přístupy států v boji proti digitálnímu pirátství se 

různí nejen ve světě, ale i napříč Evropskou unií, jak vyplývá např. z výše zmíněné britské 

studie z roku 2015.162 Některé státy zaměřují svoji pozornost spíše na činnost individuálních 

uživatelů, jiné naopak na činnost poskytovatelů služeb (zprostředkovatelů obsahu), případně 

na obě skupiny. Ve své politice mohou státy používat právní prostředky (např. trestní či 

správní postihy), či prostředky mimoprávní (např. edukativní materiály), často však 

kombinují oba druhy, jak si ukážeme níže. 

4.4.1. Strana poptávky 

Na poptávkovou stranu internetového pirátství tvořenou individuálními uživateli cílí 

například Spojené státy americké, ale i některé evropské státy, jako třeba Francie nebo Velká 

 

                                                  
162 International comparison of approaches to online copyright enforcement: Final Report [online]. UK: The 

Intellectual Property Office, 2015. Str. 8. [cit. 2018-03-24]. ISBN 978-1-910790-06-9. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/international-comparison-of-approaches-to-online-copyright-

enforcement#history 
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Británie.163 Tyto státy tak obvykle činí zavedením určitých systémů ve spolupráci s nositeli 

autorských práv a ISP, jejichž účast je nezbytná k efektivnímu fungování takových systémů. 

V USA byl v roce 2013 zaveden tzv. Copyright Alert System provozovaný organizaci Center 

for Copyright Information (CCI), jejímiž členy jsou jak poskytovatelé autorskoprávního 

obsahu, tak největší američtí poskytovatelé internetových služeb (ISP). Copyright Alert 

Systém funguje tím způsobem, že tvůrci vyhledávají v P2P sítích svůj chráněný obsah a 

jakmile jej identifikují, obrátí se na ISP, jehož prostřednictvím je obsah nelegálně sdílen. 

Tento ISP následně zašle konkrétnímu uživateli oznámení, jehož účelem je především 

upozornit uživatele na protiprávní povahu činu, ke kterému byl použit jeho účet, poučit jej, 

jak zabránit dalšímu porušování autorských práv, a poskytnout mu informace o legálních 

alternativách.164 Jak je vidět z popisu jeho fungování, tento americký systém má výrazně 

edukativní a motivační aspekty. Teprve pokud daný uživatel pokračuje v porušování 

autorských práv navzdory upozornění, obdrží další notifikace o možných následcích jeho 

jednání, mezi nimi i o riziku trestního postihu165, a mohou být proti němu podniknuty další 

kroky ze strany ISP, zejména omezení rychlosti Internetu nebo omezení jiných 

poskytovaných služeb.  

Podobný systém funguje i ve Francii a v dalších zemích pod názvem tzv. graduované 

odpovědi („graduated response“, někdy také uváděn pod anglickým výrazem „three 

strikes“). Konkrétně ve Francii, kde byla tato praxe zavedena v roce 2009, funguje systém 

graduované odpovědi tím způsobem, že po odhalení neoprávněného sdílení autorskoprávního 

obsahu na Internetu prostřednictvím P2P sítí se mohou oprávnění nositelé práv obrátit na 

francouzský orgán zajišťující ochranu autorských práv HADOPI166. HADOPI následně 

pověří příslušného ISP zjištěním totožnosti konkrétního rušitele autorských práv, kterému 

následně HADOPI zasílá upozornění. Obsah upozornění je obdobný jako v případě 

amerického Copyright Alert Systému, tedy kromě vyzvání ke zdržení se dalších nelegálních 

zásahů do autorských práv obsahuje také poučení o možných následcích, jakož i informace o 

legální nabídce audiovizuálního obsahu. Systém graduované odpovědi sestává až ze tří 

kroků: v případě opakované pirátské aktivity do 6 měsíců od první notifikace (zaslané e-

 

                                                  
163 Tamtéž, str. 19. 
164 What is a Copyright Alert?. Center for Copyright Information [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

http://www.copyrightinformation.org/the-copyright-alert-system/what-is-a-copyright-alert/ 
165 Za tím účelem mají ISP v rámci Copyright Alert Systému dále povinnost uchovávat informace o těchto 

opakovaných rušitelích, jejichž poskytnutí se nositelé autorských práv mohou domáhat. 
166 Zkratka HADOPI označuje kromě organizace i samotný zákon, který je podkladem tohoto systému, proto je 

celý francouzský systém graduovaný odpovědi někdy uváděn také jako HADOPI systém. 
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mailem) je danému uživateli zaslán již oficiální dopis, a pokud je v období 1 roku od druhé 

notifikace opět zaznamenáno nelegální stahování nebo sdílení díla, může HADOPI podle 

vlastního uvážení předat případ trestnímu soudu. HADOPI systém budil už od počátku velké 

vášně, neboť v původní podobě mohl soud v rámci třetího kroku uložit uživateli kromě 

pokuty také dočasné omezení přístupu k Internetu. Tento krok byl velmi kontroverzní, neboť 

se zdál být neproporcionálním opatřením zasahujícím dle mnohých do základních lidských 

práv (k právu na přístup k Internetu coby lidskému právu viz kapitola 1.2). Z toho důvodu 

byla nakonec možnost odstřihnutí od Internetu v roce 2013 zrušena a byla ponechána pouze 

penalizace.167 Přesto však zůstává tento systém předmětem sporu, zejména z důvodů zásahu 

do soukromí internetových uživatelů. Na druhou stranu dostupné údaje naznačují, že systém 

plní svůj účel, když podle údajů zveřejněných agenturou HADOPI z více než 3 tisíců 

uživatelů, kterým byla zaslána první výzva, pouze zhruba desetina obdržela i druhou 

notifikaci z důvodu opakovaného porušování autorských práv a méně než 1 % případů bylo 

předáno soudu.168 Agentura HADOPI navíc opakovaně zdůrazňuje, že systém má primárně 

sloužit edukativním účelům. Není tomu tak však ve všech zemích, které určitou formu 

systému graduované odpovědi také zavedly: např. v Jižní Koreji je nakonec velké množství 

případů předáno k trestnímu řízení.169 

Kromě výše zmíněných systémů s edukativně-represivními účinky řada států také 

praktikuje čistě edukativní opatření. Některé státy například provozují webové stránky 

obsahující seznam legálních online služeb poskytujících autorskoprávní obsah nebo naopak 

seznam nelegálních webových stránek porušujících autorská práva. Některé státy jdou ještě 

dál a zavádějí speciální programy podporující využívání legálních služeb: např. Francie 

v letech 2010-2012 organizovala program „Youth Music Card“, který nabízel mladistvým ve 

věku 12-25 let nákup hudby na legálních digitálních platformách prostřednictvím virtuální 

karty, na kterou stát přispíval.170 Vývoj programů na zvýšení informovanosti spotřebitelů 

(zejména mladší generace) o významu práv duševního vlastnictví a legálních alternativách na 

digitálním trhu s autorskoprávním obsahem je také jedním z hlavních bodů, kterým Evropská 

 

                                                  
167 Před zrušením této části zákona soud nařídil zákaz připojení k Internetu pouze jednomu uživateli, přičemž 

tento zákaz byl následně v důsledku revize systému odvolán. 
168 International comparison of approaches to online copyright enforcement: Final Report [online]. UK: The 

Intellectual Property Office, 2015. Str. 51. [cit. 2018-03-24]. ISBN 978-1-910790-06-9. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/publications/international-comparison-of-approaches-to-online-copyright-

enforcement#history 
169 Tamtéž, str. 67. 
170 Tamtéž, str. 49. 
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unie vyjadřuje svou podporu v Akčním plánu „Cesta k obnovenému konsensu o prosazování 

práv duševního vlastnictví“171 z roku 2014. 

4.4.2. Strana nabídky 

Ačkoliv se některé státy nevyhýbají ani postihu individuálních uživatelů, většinový 

přístup států v boji proti online autorskoprávní kriminalitě spočívá v represivních opatřeních 

zaměřených na nabídkovou stranu trhu. Tato praxe je preferována také na unijní úrovni: výše 

uvedený Akční plán EU „Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního 

vlastnictví“ prosazuje především přístup založený na tzv. „sledování peněz“ („follow the 

money“). Tento přístup se zaměřuje na rušitele práv duševního vlastnictví v komerčním 

měřítku, tedy subjekty, kteří na nelegálním obchodu s autorskoprávním obsahem profitují. 

K dosažení cílů takového přístupu by dle Akčního plánu měla přispět kooperace se 

soukromoprávními subjekty, zejména vzájemný dialog a spolupráce nositelů autorských práv 

na straně jedné a poskytovatelů služeb na straně druhé. Státy se tak snaží do boje proti 

internetovému pirátství v komerčním měřítku zatáhnout i ISP, které pirátství usnadňují (např. 

poskytovatele internetového připojení, reklamních nebo platebních služeb), a zajistit, aby se 

dobrovolně podíleli na odhalování a ztížení nelegálních činností. Důraz na větší odpovědnost 

a samoregulaci ISP zdůrazňuje Evropská komise i ve svém sdělení ze dne 28. 9. 2017 

nazvaném Boj proti nezákonnému obsahu online – Zvyšování odpovědnosti online 

platforem.172 

Konkrétní projevy restriktivní politiky států vůči ISP obohacujícím se na internetovém 

pirátství můžeme pozorovat v několika mediálně známých soudních kauzách s poskytovateli 

internetových služeb z posledních let. Asi nejvíce pozornosti upoutal případ slavného 

filehostingového portálu Megaupload, zejména kvůli spektakulárnímu zadržení jeho 

zakladatele Kima Dotcoma policejními orgány na Novém Zélandu v jeho tamějším sídle 

v roce 2012. Novozélandské orgány jednaly na žádost amerických úřadů, které proti Kimu 

Dotcomovi a několika dalším zakladatelům zahájily trestní stíhání nejen pro porušování 

autorských práv, ale i pro praní špinavých peněz či podvodné jednání. Vzhledem 

 

                                                  
171 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A 

SOCIÁLNÍMU VÝBORU Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán 

EU. COM(2014) 0392 final [online]. 2014 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=celex:52014DC0392 
172 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A 

SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Boj proti nezákonnému obsahu on-line Zvyšování 

odpovědnosti on-line platforem. COM(2017) 0555 final [online]. 2017 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52017DC0555 
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k mezinárodnímu aspektu a problémům souvisejícím s extradicí se případ táhne až do 

dnešního dne; ačkoliv novozélandské soudy v roce 2017 povolily vydání Kima Dotcoma do 

USA, nezdá se, že by v nejbližší době mělo dojít k nějakému výraznějšímu pokroku. Případ 

však hezky ilustruje, jak vážně berou některé státy komerční případy porušování autorských 

práv (zejména USA, které jsou domovem významného zábavního průmyslu a mnoha 

vlivných organizací zastupujících nositele autorských práv) a snaží se z některých webových 

platforem učinit odstrašující případy. Druhou významnou mediální kauzou, tentokrát na 

evropské půdě, byl švédský trestní proces s provozovateli torrentové platformy The Pirate 

Bay, který vyústil v bezprecedentní tresty obžalovaných. 

Státy však vůči ISP nepodnikají pouze soudní kroky, ale aplikují i některá mimosoudní 

opatření. Významnou roli hrají v řadě států tzv. „notice and takedown“ procedury, které 

umožňují nositelům autorských práv obrátit se na hostující ISP, objeví-li na jejich stránkách 

vlastní nelegálně umístěný obsah. ISP musí následně na takové oznámení aktivně zareagovat, 

nejčastěji odstraněním závadného obsahu, aby si uchovali ochranu bezpečného přístavu. 

Někteří poskytovatelé služeb dokonce pro nositele autorských práv dobrovolně vytvářejí 

vlastní komplexní systémy založené na notice and takedown principu, aby tím vyjádřili svůj 

negativní postoj k online pirátství. Například společnost YouTube provozuje pro nositele 

autorských práv systém Content ID, do kterého mohou nahrát úryvky svých děl a YouTube 

následně automaticky porovnává každé video nahrané uživatelem s databází děl v systému 

Content ID. Najde-li systém shodu s chráněným obsahem, kontaktuje nositele autorských 

práv, který se může rozhodnout, zda nechá video zasahující do jeho autorských práv 

odstranit, ponechá jej na YouTube a sleduje jeho návštěvnost, nebo se rozhodne video 

zpeněžit přidáním reklamy, jejíž výtěžek jde do jeho kapsy.173 Při účasti v tomto systému tak 

nositelé autorských práv nemusí procházet jednotlivá videa a vyhledávat individuální 

případy, ve kterých bylo zasaženo do jejich práv, jako je tomu v případě klasické notice and 

takedown procedury. 

V neposlední řadě se státy mohou uchýlit k nařízení blokace přístupu k určitým stránkám 

– zpravidla těm, které se přímo podílejí na porušování autorských práv nebo jej uživatelům 

výrazně usnadňují či k němu přispívají. Jedná se o opatření mezi státy čím dál tím 

oblíbenější, které se zdá být poměrně efektivní, neboť spočívá v nařízení poskytovateli 

 

                                                  
173 Jak funguje systém Content ID [online]. Google [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370 
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internetových služeb, aby uživatelům zamezil v přístupu ke škodlivým stránkám. 

Dlouhodobé blokaci svých stránek ve vzrůstajícím počtu zemí čelí především již zmiňovaný 

portál The Pirate Bay. Tato praktika se však podobně jako původní francouzský systém 

graduované odpovědi dočkala velké kritiky: řada lidí ji odsuzuje coby cenzuru a pravidelně 

se objevují pochybnosti ohledně legality takového jednání. Těmto pochybnostem však učinil 

přítrž Soudní dvůr Evropské unie, který se k oprávněnosti blokování přístupu k určitým 

stránkám vyjádřil již v roce 2014 ve věci UPC Telekabel (C‑314/12)174. Případ se týkal sporu 

mezi poskytovatelem internetového připojení UPC Telekabel Wien GmbH a dvou 

společností zabývajících se výrobou kinematografických děl, které po společnosti UPC 

Telekabel požadovaly, aby zablokovala svým zákazníkům přístup k webovým stránkám 

neoprávněně sdílejícím jejich díla. Podle čl. 8 odst. 3 Informační směrnice mají mít nositelé 

autorských práv možnost žádat o soudní zákaz ve vztahu ke zprostředkovatelům, jejichž 

služby jsou třetí stranou využívány k porušování autorského práva, přičemž za takového 

zprostředkovatele je podle závěru SDEU ve věci UPC Telekabel potřeba považovat i 

poskytovatele internetového připojení, a to i když mezi ním a provozovateli stránek 

porušujících autorská práva není žádný smluvní vztah, neboť bez poskytnutí přístupu 

k Internetu by nemohlo dojít k přenosu materiálu poškozujícího autorská práva. SDEU tak 

v této věci připustil možnost uložit poskytovatelům internetového připojení povinnost 

blokovat přístup k určitým stránkám, pokud je takový příkaz přiměřeným opatřením 

vyvažujícím jednotlivá dotčená práva: autorská práva tvůrců obsahu, svobodu podnikání ISP 

i práva na ochranu osobních údajů a svobodu informací uživatelů. V roce 2017 pak Soudní 

dvůr EU dokonce posvětil blokaci přímo stránek The Pirate Bay v již zmíněné věci Stichting 

Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV175 (k tomu více viz kapitola 3.5.2). 

4.4.3. Přístup České republiky 

Co se týče konkrétně České republiky, bohužel dle dostupných informací neexistuje 

žádná ucelená studie nebo zpráva shrnující přístup naší země k problematice internetového 

pirátství. Lze však obecně říci, že v naší zemi dosud nebyl vytvořen komplexní systém 

opatření zaměřených na boj proti tomuto nešvaru, patrně i z důvodu, že Česká republika 

představuje poměrně malý trh v oblasti autorskoprávního obsahu na Internetu. Česká 

 

                                                  
174 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2014 ve věci C‑314/12, UPC Telekabel Wien 

GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2014:192. 
175 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 ve věci C‑610/15, Stichting Brein v. 

Ziggo BV a XS4ALL Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456. 
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republika nezavedla systém obdobný francouzskému systému graduované odpovědi nebo 

americkému Copyright Alert Systému, který by umožňoval nositelům autorských práv 

chránit svá práva proti jejich porušování ze strany individuálních uživatelů. Česká vláda 

pokulhává i co se týče jiných edukativních opatření, např. propagace legálních služeb 

s audiovizuálním obsahem. Česká republika se dosud nezařadila ani mezi státy, které nařídily 

ISP blokaci přístupu k webovým stránkám The Pirate Bay. Z dostupných informací se tedy 

zdá, že přístup České republiky k problému online pirátství spočívá především v postihu 

individuálních případů porušování autorských práv v komerčním měřítku českými občany 

(příkladem jsou trestní procesy s prodejci nelegálně stažených děl a poskytovateli embedded 

odkazů, z nichž některé jsme si uvedli v kapitole 3.5.4). 

5. Reforma autorského práva 

Vzhledem k dynamickému rozvoji informačních a komunikačních technologií v čele 

s Internetem, na nějž se přesunula velká část trhu s tvůrčím obsahem, a vzhledem k výzvám a 

nástrahám, které tento vývoj představuje pro územně omezená autorská práva, se velmi brzy 

ukázalo, že současná právní úprava již nevyhovuje aktuální podobě digitálního světa a 

výrazně zaostává za představami, jak by odpovídající právní regulace autorskoprávních 

aspektů současné informační společnosti měla vypadat. Již delší dobu se proto mluví o 

potřebě aktualizovat autorské právo, přičemž s ohledem na extrateritoriální povahu Internetu 

a základní svobody v rámci Evropské unie (zejména volný pohyb osob a služeb) je 

nevyhnutelné, ba přímo žádoucí, aby k této revizi a aktualizaci došlo na unijní úrovni. 

Ačkoliv EU v průběhu let přijala řadu právních aktů s cílem upravit různé dílčí otázky (např. 

právní ochranu počítačových programů, audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo 

problematiku osiřelých děl), poslední komplexnější úprava autorských práv v digitálním 

prostředí, jejímž základem je Informační směrnice, pochází z roku 2001. Není proto divu, že 

Evropská komise si reformu autorského práva v určité podobě klade jako jeden z hlavních 

cílů svých legislativních plánů již delší dobu. 

Až donedávna to však vypadalo, že zůstane pouze u ambiciózních plánů, odvážných 

proklamací a veřejných konzultací, kterých byla dosud uspořádána celá řada (včetně té pro 

autorské právo nejvýznamnější, veřejné konzultace o revizi evropského autorského práva, 

konané od 5. prosince 2013 do 5. března 2014). V posledních letech však Komise konečně 

přešla od slov i k činům a předložila několik návrhů k naplnění svých dlouhodobějších vizí 

v této oblasti (deklarovaných zejména ve sděleních Komise „Strategie pro jednotný digitální 
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trh“176 z května 2015 a „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti 

autorského práva“177 z prosince 2015). Prvním krokem bylo přijetí návrhu Nařízení o 

zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci 

vnitřního trhu (ve stejný den jako výše uvedené sdělení Komise z prosince 2015). Toto 

nařízení stačilo již projít celým legislativním procesem a bylo přijato v červenci 2017 

s použitelností od března 2018. Cílem nařízení je částečné řešení problému vyplývajícího 

z teritoriality autorského práva, geo-blockingu, který omezuje přístup k autorskoprávnímu 

obsahu v jiných zemích. Geo-blocking je způsoben především tím, že licence k užití 

autorských děl jsou obvykle uzavírány na územní bázi (pouze pro určité území), případně se 

poskytovatelé online služeb rozhodnou poskytovat své služby jen na některých národních 

trzích. Nařízení si klade za cíl odstranit pouze jeden aspekt geo-blockingu, a sice 

přeshraniční nepřenositelnost online služeb poskytujících autorskoprávní obsah. V důsledku 

této nepřenositelnosti uživatelé často nemají při dočasném pobytu v zahraničí (např. na 

dovolené nebo na služební cestě) přístup k zaplacenému (zejména audiovizuálnímu) obsahu 

na webu ve stejném rozsahu jako ve svém domovském státě, či dokonce vůbec (např. 

nabídka filmů a seriálů na Netflixu se v různých zemích liší a v některých státech Netflix ani 

nepůsobí). Tento problém se stal palčivým nejen s rozmachem legálních služeb 

s autorskoprávním obsahem, ale také s čím dál tím rozšířenějším využíváním Internetu na 

menších přenosných zařízeních, jako jsou smartphony nebo tablety, prostřednictvím kterých 

lze tak snáze poslouchat hudbu nebo sledovat filmy z internetové videotéky třeba při cestě 

vlakem. A vzhledem k volnému pohybu osob v rámci Evropské unie spotřebitelé očekávají, 

že zakoupené služby budou moci využívat kdekoliv v EU. Nařízení přistupuje k řešení tohoto 

problému zavedením právní fikce, podle které se za místo poskytování online služeb 

považuje členský stát, v němž má uživatel bydliště, a to i při dočasném pobytu uživatele 

v jiném členském státě. Provozovatelé online služeb poskytující uživatelům obsah za úplatu 

tak mají na základě tohoto nařízení povinnost uživatelům při jejich dočasném pobytu 

v zahraniční umožnit přístup ke stejnému obsahu a za stejných podmínek (zejména typ a 

počet zařízení, počet uživatelů a rozsah funkcí) jako v domovském státě, přičemž pro takové 

 

                                                  
176 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A 

SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. COM(2015) 

0192 final [online]. 2015 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192 
177 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A 

SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti 

autorského práva. COM(2015) 0626 final [online]. 2015 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0626 
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poskytování služeb nemusí shánět povolení od nositele autorských práv pro jiný než 

domovský stát uživatele. 

Dalším krokem, který se dotýká autorskoprávního obsahu v prostředí Internetu, je revize 

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách178 navržená v květnu 2016, která se 

aktuálně nachází v jednání. Účelem revize této směrnice je mj. zejména větší podpora 

evropské tvorby (především ze strany VoD služeb) a také větší odpovědnost online platforem 

pro sdílení videonahrávek (např. YouTube nebo Dailymotion), které nově budou také spadat 

pod působnost této směrnice, ale pouze v té části týkající se ochrany veřejnosti před 

škodlivým obsahem (násilí, pornografie). 

5.1. Druhý copyrightový balíček 

Dosud nejvýznamnějším aktem se stalo představení tzv. druhého copyrightového balíčku, 

který Komise učinila 14. září 2016.179 Tento balíček sestává z celkem 4 návrhů: 

1) návrh Nařízení o přeshraniční výměně kopií některých děl nebo jiných předmětů, 

které jsou chráněny 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; 

2) 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; 

3) návrh Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním 

souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy vysílacích organizací a další 

přenosy televizních a rozhlasových programů, a 

4) návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 

 

                                                  
178 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 

služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. COM(2016) 0287 final - 2016/0151(COD) [online]. 2016 [cit. 

2018-04-14]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2016:0287:FIN 
179 Evropská komise zveřejnila tzv. druhý copyrightový balíček. Ministerstvo kultury [online]. 15. září 2016 [cit. 

2018-04-14]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/evropska-komise-zverejnila-tzv-druhy-copyrightovy-balicek-

1480.html 
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První dva návrhy jsou implementací závazků z Marrákešské smlouvy o usnadnění 

přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s 

jinými poruchami čtení, přijaté v rámci organizace WIPO v roce 2013. Oba návrhy již prošly 

celým legislativním procesem a dne 13. září 2017 byly přijaty (pod čísly 2017/1563 

v případě nařízení, 2017/1564 v případě směrnice). 

Třetí návrh se také zabývá částečným odstraněním geo-blockingu, a sice ve vztahu k 

online službám doplňujícím televizní a rozhlasové vysílání. Nařízení se snaží usnadnit 

přeshraniční vysílání zavedením zásady země původu, podle které stačí, když vysílatel 

vypořádá autorská a související práva pouze v zemi, v níž má hlavní místo podnikání. I 

v případě následného poskytování online služeb v zahraničí se má totiž za to, že ke 

zpřístupňování díla dochází pouze v zemi původu vysílatele. Ačkoliv se toto jeví jako 

rozumné řešení a krok správným směrem180, zamrzí, že se návrh vztahuje pouze na 

doplňkové online služby k televiznímu a rozhlasovému vysílání, tedy na tzv. simulcasting 

(vysílání prostřednictvím Internetu souběžně s klasickým vysíláním), služby zpětného 

shlédnutí (časově omezeného) nebo online přístup k materiálům obohacujícím či jinak 

rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady (upoutávky, scény z natáčení apod.). Zásada země 

původu se naopak neaplikuje na čistě internetové vysílání ani na audiovizuální mediální 

služby na vyžádání. Z dosavadního vývoje průběhu projednávání tohoto návrhu se navíc zdá, 

že se jednotlivé legislativní orgány snaží dopad zásady země původu ještě více zúžit, např. na 

služby doplňující pouze vysílání zpravodajství či jiných pořadů o aktuálních událostech.181 

Návrh dále usiluje o usnadnění vypořádání práv v případě tzv. retransmise (přenos vysílání 

osobou odlišnou od původního vysílatele) zavedením pravidel pro povinnou kolektivní 

správu. Návrh nařízení je k srpnu 2018 stále v jednání. 

Největší emoce budí bezpochyby čtvrtý návrh – návrh Směrnice o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu (dále také jen jako „návrh Směrnice“), který má co do předmětu 

regulace největší záběr. Pravidla obsažená v tomto návrhu jsou rozdělena do tří základních 

oblastí: 

 

                                                  
180 Za omezení dotčených práv má být poskytnuta náhrada, při jejíž stanovení má být brán v potaz i přeshraniční 

aspekt poskytování služeb, tudíž by neměli nositelé autorských práv přijít zkrátka.  
181 MODERNISATION OF EUROPEAN COPYRIGHT RULES: REGULATION ON ONLINE 

TRANSMISSIONS OF BROADCASTING ORGANISATIONS AND RETRANSMISSIONS OF 

TELEVISION AND RADIO PROGRAMMES. LEGISLATIVE TRAIN SCHEDULE: CONNECTED DIGITAL 

SINGLE MARKET [online]. 20 March 2018 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-regulation-on-online-

transmissions 
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1. opatření pro přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a přeshraničnímu prostředí 

- zavedení 3 nových povinných výjimek z autorského práva za účelem usnadnění 

nových způsobu využití děl v oblasti výzkumu, vzdělávání a zachování kulturního 

dědictví; 

2. opatření ke zlepšení postupů udělování licencí a zajištění širšího přístupu k obsahu 

- cílem je zlepšení přeshraničního přístupu ke komerčně nedostupným dílům ve 

sbírkách kulturního dědictví a rozšíření audiovizuálního obsahu na platformách 

videa na vyžádání; 

3. opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva 

- zavedení nových práv k publikacím pro vydavatele tiskových publikací; 

- nová pravidla pro poskytovatele služeb informační společnosti pro zajištění 

ochrany autorských práv; 

- zajištění spravedlivé odměny ve smlouvách autorů a výkonných umělců. 

Zavedení nových výjimek z autorského práva (konkrétně jde o výjimky za účelem 

vytěžování textů a dat, užití děl při digitálních a přeshraničních výukových činnostech pro 

ilustrační účely a vytváření kopií sbírek institucí kulturního dědictví za účelem zachování 

tohoto dědictví) nebudí příliš velký rozruch182, neboť se jedná v podstatě o doplnění již 

existujících výjimek v Informační směrnici, jejichž implementace členskými státy je však na 

rozdíl od nově navrhovaných výjimek dobrovolná. Podobně neškodný se zdá být i druhý 

okruh opatření usnadňujících přeshraniční přístup k autorskoprávnímu obsahu (zejména 

rozšířením kolektivní správy a právními domněnkami zastoupení), ačkoliv většina těchto 

opatření se váže pouze ke komerčně nedostupnému obsahu ve sbírkách kulturních institucí 

(knihovny, muzea, archivy apod.). Ve vztahu k audiovizuálnímu obsahu na platformách 

Video on Demand je návrh poněkud skoupý a nezavádí žádná konkrétní pravidla, která by 

byla způsobilá čelit problému geo-blockingu v této oblasti a přispět tak k přeshraničnímu 

přístupu a vytvoření jednotného trhu s audiovizuálním obsahem. Návrh pouze vyzývá 

členské státy, aby zajistily pomoc při sjednávání licenčních smluv v této oblasti ze strany 

třetího nestranného orgánu. Výraznější problém, minimálně z našeho národního hlediska, 

nepředstavují ani opatření pro zajištění spravedlivé autorské odměny, když podobný institut 

již český právní řád zná (právo na přiměřenou dodatečnou odměnu je upraveno v § 2374 

 

                                                  
182 Určité vášně vzbuzuje pouze výjimka pro vytěžování textů a dat, u níž se diskutuje o jejím správném 

nastavení a rozsahu: podle některých je návrh Komise (vztahuje se pouze na výzkumné instituce pro účely 

vědeckého výzkumu) příliš úzký a několik evropských výborů navrhlo rozšíření výjimky i na jiné subjekty a 

účely než výhradně výzkumné a vědecké. 
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občanského zákoníku). Největší kontroverzi tak vyvolaly především dva okruhy pravidel, a 

sice zavedení nových práv pro vydavatele tiskových publikací a nové povinnosti pro 

poskytovatele služeb informační společnosti typu hosting. 

5.1.1. Práva pro vydavatele tiskovin (Google News Tax) 

Nová doplňková autorská práva k tiskovým publikacím pro vydavatele těchto publikací 

(v anglickém jazyce obvykle označována jako Ancillary Copyright for Press Publishers) 

nejsou žádnou novinkou. Naopak jsou již delší dobu na evropské půdě předmětem diskuze a 

výsledkem déletrvajícího sporu mezi poskytovateli služeb spočívajících ve vyhledávání 

obsahu (typickým zástupcem je Google) a vydavateli online zpravodajství. Ti viní Google a 

podobné společnosti z parazitování na jimi publikovaných článcích, které jsou zobrazovány 

v agregátorech obsahu typu Google News, aniž by jejich vydavatelé za to obdrželi 

odpovídající odměnu. Zakotvení nových práv pro vydavatele tak provozovatelům 

internetových agregátorů obsahu zakládá povinnost platit vydavatelům článků odměnu za 

publikaci jejich článků. Vzhledem k roli, kterou konkrétně Google hraje v tomto sporu coby 

nejhlasitější odpůrce nového druhu práv a zároveň i jeho nevýslovný terč, se pro tato práva 

vžilo v médiích označení „Google News Tax“ (v doslovném překladu „daň za Google 

News“). 

Důvodem, proč je tato část návrhu Směrnice odsuzována širokou veřejností, je kromě 

názorů a ideových přesvědčení různých stran i skutečnost, že podobná práva již byla 

zavedena ve dvou evropských zemích, a to s velmi odstrašujícími výsledky. Nové autorské 

právo pro vydavatele tisku bylo nejprve zavedeno v Německu v roce 2013. Společnost 

Google na tuto novou právní úpravu zareagovala prohlášením, že odstraní z Google News 

články těch vydavatelů, kteří mu neudělí svolení bez nároku na náhradu. Zde se poprvé 

v praxi ukázalo nebezpečí tohoto nového práva, narážející na tržní realitu, ve které má 

Google silné postavení. Ačkoliv se totiž někteří vydavatelé rozhodli bojovat proti takovému 

jednání Googlu soudně183, většina vydavatelů si uvědomila, že si odstranění svých článků 

z vysoce populární a navštěvované služby Google News nemůže z hlediska zisků z reklamy 

dovolit, a rozhodla se proto na podmínky Googlu přistoupit.184 

 

                                                  
183 V současné době probíhající soudní spor byl přerušen z důvodu položení předběžné otázky SDEU, zda 

zavedením tohoto nového práva vydavatelů v Německu nedošlo k porušení unijního práva. 
184 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 208-209. ISBN 978-80-7552-327-3. 
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Podobnému kroku ze strany Googlu se snažili zabránit ve Španělsku, kde se obdobné 

právo související s právem autorským stalo součástí právního řádu s účinností od roku 2015, 

a proto byla v zákoně zakotvena nemožnost vydavatelů vzdát se nároků na odměnu. I touto 

skutečností se však Google nenechal zaskočit a těsně před nabytím účinnosti nové právní 

úpravy nejenže odstranil všechny články španělských vydavatelů ze všech jazykových verzí 

Google News, ale dokonce zcela ukončil činnost této služby ve Španělsku. Důsledky byly 

pro španělskou společnost devastující, neboť podle dostupných údajů nejenže posléze 

výrazně poklesla návštěvnost španělských zpravodajských stránek, ale zároveň nová právní 

regulace odrazuje další služby od vstupu na španělský trh a snižuje tak rozmanitost obsahu, 

ke kterému mají španělští uživatelé přístup.185 

 Není proto divu, že mnohé překvapilo, či dokonce pobouřilo, když se Evropská komise 

po negativních zkušenostech z Německa a Španělska rozhodla zkusit prosadit toto právo i 

v rámci celé Evropské unie. Kritice však nečelí pouze samotné zavedení nového práva pro 

vydavatele, ale i jednotlivé aspekty ochrany. Zejména je kritizováno, že návrh Směrnice 

neomezuje dopad práva vydavatelů pouze na komerční vyhledávací služby, jako tak činily 

německá a španělská úprava, ale co do rozsahu jej staví na roveň autorskému právu 

(vydavatelé mají mít práva na rozmnožování a zpřístupňování článků veřejnosti podle 

Informační směrnice), tedy bez ohledu na komerční povahu užití díla. Vzhledem k tomu, že 

se digitální užití díla může v podstatě vztahovat i na odkazování, je toto nové právo 

způsobilé vyvolat ještě větší chaos na již tak právně nejistém internetovém písečku. Také 

navrhovaná doba trvání práv vydavatelů v délce 20 let od zveřejnění se zdá být nepřiměřeně 

dlouhá (pro srovnání, německá úprava poskytovala ochranu pouze po dobu jednoho roku). 

Je trochu záhadou, proč se Komise nakonec uchýlila k tomuto návrhu navzdory odporu 

nejen ze strany největších poskytovatelů internetových služeb, ale i řady právních odborníků, 

a dokonce i některých vydavatelů.186 Možná se Komise domnívá, že zavedení práva pro 

vydavatele tiskovin na celounijní úrovni zabrání internetovým gigantům v podobném 

jednání, k jakému se uchýlil Google v Německu a ve Španělsku, neboť si nebudou moci 

dovolit se stáhnout z tak velkého trhu, jaký představuje celá EU. K tomu je však třeba říci, že 

evropský návrh neobsahuje po vzoru španělské právní úpravy zákaz vzdání se práva na 

 

                                                  
185 Tamtéž, stra. 210-211 
186 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva - konečně posun, pohroma nebo požehnání?. In: KŘÍŽ, Jan a 

kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: nové trendy a problémy aplikační praxe se 

zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2016. Str. 28-29. ISBN 978-80-87975-58-9. 
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odměnu vydavatelů, a Google a spol. tak v případě jeho přijetí budou mít více 

manévrovacího prostoru. Přestože se nám tedy může zdát nespravedlivé, že společnosti jako 

Google, Yahoo, Facebook apod. těží z cizího obsahu bez poskytnutí odpovídající náhrady, 

podobná právní úprava, jakou nyní navrhuje Komise, zdá se, přináší více škody než užitku. 

Ačkoliv totiž vydavatelé vytrvale tvrdí, jak je internetové vyhledávače poškozují, 

z praktických zkušeností naopak vyplývá, že mají tyto služby v dnešní době pro online 

zpravodajství zásadní význam pro dosažení dostatečné návštěvnosti a s tím souvisejících 

zisků z reklamy, které jsou jedním z posledních příjmů tradičních poskytovatelů 

zpravodajství. Jak navíc upozorňuje europoslankyně z pirátské frakce Julia Reda, Google 

News Tax může představovat překážky pro nové start-upy a menší vydavatele, jakož i 

vytvořit větší prostor pro šíření falešných zpráv, tzv. fake news, které v digitálním prostředí 

čím dál tím častěji vytěsňují kvalitní články.187 Ačkoliv cíl, který Komise návrhem tohoto 

nového institutu sleduje (finanční podpora za účelem udržitelnosti vydavatelského odvětví a 

zaručení svobodného a pluralitního tisku188), je bezpochyby bohulibý, zavedení nového práva 

souvisejícího s právem autorským se nezdá býti vhodným opatřením k dosažení tohoto cíle. 

Za vhodnější považuji ubírat se cestou dobrovolné spolupráce mezi oběma stranami (třeba i 

za přispění států či Evropské unie), kterou představuje například program „Digital News 

Innovation Fund“, kterým Google finančně podporuje různé projekty ve zpravodajském 

sektoru. 

5.1.2. Nové povinnosti pro hosting 

Druhým největším předmětem kritiky se stal návrh na zavedení nových povinností pro 

poskytovatele hostingových služeb, kteří na svých stránkách ukládají velké množství děl 

nahrávaných uživateli. Komise se tak snaží řešit problém nazývaný „value gap“, tedy 

nepoměr mezi investicemi vkládanými do vytváření autorskoprávního obsahu a příjmy, které 

z užití takového obsahu v digitálním světě nositelům práv plynou. Za jednu z hlavních příčin 

tohoto nepoměru jsou považována velká úložiště a platformy pro sdílení obsahu, jejichž 

prostřednictvím dochází často k neoprávněnému sdílení děl ve velkém rozsahu. 

Provozovatelé těchto služeb přitom obvykle nejsou příliš motivováni k jednání s nositeli 

práv, neboť se spoléhají na výjimku z odpovědnosti podle Směrnice o elektronickém 

obchodu. 

 

                                                  
187 REDA, Julia. Extra copyright for news sites [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://juliareda.eu/eu-

copyright-reform/extra-copyright-for-news-sites/ 
188 Body 31 a 32 recitálu návrhu Směrnice. 
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Navrhované opatření na řešení tohoto problému je obsaženo v čl. 13 návrhu Směrnice, 

který říká: „Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a 

jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou 

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. Tato opatření, např. 

používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. 

Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení 

těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a 

jiných předmětů ochrany.“ Ustanovení tak v podstatě ukládá větším úložištím a platformám 

pro sdílení obsahu povinnost spolupráce s nositeli autorských práv a povinnost zaujmout 

aktivnější postoj ke kontrole obsahu na svých stránkách a k ochraně autorských děl.  

Článku 13 je mimo jiné vyčítána jeho neurčitost, zejména vyvstávají otazníky nad tím, co 

konkrétně se míní „velkým množstvím děl“. Mohou to být až miliony děl, nebo pouhé tisíce, 

či dokonce stovky? Nejasnosti panují také co do podoby opatření, které má poskytovatel 

služeb ukládající velké množství děl přijmout, když návrh zmiňuje jako příklad pouze 

technologii rozpoznávání obsahu. Z bodu 39 recitálu návrhu Směrnice vyplývá, že by taková 

technologie dle představ Komise měla fungovat podobně jako systém Content ID portálu 

YouTube. Ačkoliv je technologie rozpoznávání obsahu uvedena v návrhu Směrnice pouze 

jako příklad opatření, současné znění článku 13 návrhu budí dojem, že bude po velkých 

poskytovatelích hostingových služeb vyžadovat zavedení určité formy kontroly a filtrování 

obsahu. A v tom tkví hlavní problém celého ustanovení. Nařízení takové kontroly je totiž 

v rozporu s platnými právními předpisy EU, zejména Směrnicí o elektronickém obchodu. 

Dle bodu 38 recitálu návrhu Směrnice by se totiž povinnost přijmout opatření uvedená 

v čl. 13 měla vztahovat i na ISP, kteří jsou vyjmuti z odpovědnosti za obsah ukládaný na 

jejich stránkách uživateli podle článku 14 Směrnice o elektronickém obchodu, tedy jsou 

chráněni tzv. bezpečným přístavem. Článek 15 Směrnice o elektronickém obchodu však 

zakazuje ukládat poskytovatelům služeb spadajících pod působnost bezpečných přístavů 

obecnou povinnost dohlížet na jimi ukládané informace nebo aktivně vyhledávat protiprávní 

obsah. K povinnosti zavést obecný systém filtrování obsahu se navíc vyjádřil také Soudní 

dvůr ve věcech Scarlet Extended v. SABAM (C-70/10) a SABAM v. Netlog (C-360/10). 

V těchto případech došel SDEU k závěru, že příkaz zavést obecný systém filtrování 
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veškerého obsahu vztahující se na veškeré uživatele na neurčitou dobu a na náklady 

poskytovatele (v prvním posuzovaném případu vůči poskytovateli internetového připojení, 

v druhém případu vůči provozovateli sociální sítě) je nejen v rozporu s čl. 15 Směrnice o 

elektronickém obchodu (pouze ve vztahu k ISP vyjmutým z odpovědnosti), ale také 

v rozporu se zásadou proporcionality, když nepřiměřeně zasahuje do práv uživatelů (ochrana 

osobních údajů a svobodný přístup k informacím) a práv ISP (svoboda podnikání) 

zaručených Listinou základních práv EU (obecně ve vztahu ke všem ISP). 

Zároveň panují obavy, že by již samotným přijetím opatření podle navrhovaného čl. 13 

mohl ISP přijít o ochranu bezpečného přístavu. Jednou z podmínek vynětí z odpovědnosti za 

ukládaný obsah je totiž pasivní role ISP, kterou dovodil SDEU ve věci Google vs. Louis 

Vuitton (C-236/08)189. Tuto pasivitu chápe SDEU tak, že „role vykonávaná uvedeným 

poskytovatelem je neutrální v rozsahu, v němž je jeho chování čistě technické, automatické a 

pasivní, což znamená, že nezná ani nekontroluje data, která ukládá.“ (bod 114 rozsudku). 

Pro zachování bezpečného přístavu by tak ISP musel zavést čistě automatizovaný systém 

rozpoznávání a filtrování obsahu a je otázkou, zda by takový automatizovaný systém 

splňoval požadavky čl. 13 návrhu Směrnice. 

Návrh Směrnice tak jde sice na ruku nositelům autorských práv, kteří dlouhodobě 

kritizují, že velké platformy jako YouTube, Dailymotion nebo Facebook neoprávněně těží 

z výhod bezpečného přístavu a neměly by pod něj spadat. Tento problém je však třeba řešit 

revizí institutu bezpečného přístavu, nikoliv jeho obejitím, jako tak činí příslušný článek 13 

návrhu Směrnice, která se k tomuto zjevnému rozporu nijak nevyjadřuje a tváří se, jako by 

neexistoval. 

5.1.3. Současnost a budoucnost návrhu Směrnice o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu 

Původní zpravodajka návrhu Směrnice, europoslankyně za Maltu Therese Comodini 

Cachia vypracovala v březnu 2017 svoji zprávu navrhující podstatné změny návrhu Komise. 

Zejména navrhovala upuštění od zavedení nového práva pro vydavatele tiskových publikací 

(namísto toho doporučila udělit vydavatelům oprávnění bránit práva autorů článků vlastním 

jménem) a podstatné přepracování článku 13, který by se měl vztahovat pouze na ISP aktivně 

se podílející na zpřístupňování děl veřejnosti (tedy ty, kteří nejsou vyňati z odpovědnosti 

 

                                                  
189 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. března 2010 ve věci C‑236/08, Google France SARL a 

Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, ECLI:EU:C:2010:159. 
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podle čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu), přičemž doporučila zcela vypustit z návrhu 

technologii rozpoznávání obsahu.190 Paní Therese Comodini Cachia, která byla zvolena do 

národního parlamentu, však v červnu 2017 vystřídal na pozici zpravodaje Axel Voss, 

zástupce Německa, který se, jak se zdá, distancuje od doporučení své předchůdkyně, a co se 

týče nových povinností platforem pro ukládání obsahu, jde dokonce ještě dál než původní 

návrh Směrnice.191 

Mezitím panují dohady mezi jednotlivými členskými státy, které rozhodně nejsou 

jednotné v názoru na nově navrhovaná pravidla. Rozdílná stanoviska k návrhu Směrnice 

zaujímají i jednotlivé evropské výbory.192 Také v médiích a ve veřejných diskuzích, jakož i 

v politických kuloárech vyvolal návrh velký rozruch a protichůdné tlaky různých zájmových 

skupin. Evropská parlament se tak za takto vyhrocené mediální situace rozhodl návrh v jeho 

současné podobě nepodpořit, když v červenci tohoto roku většina europoslanců hlasovala pro 

jeho zamítnutí (v poměru 318 proti a 278 pro).193 Evropský parlament by se měl návrhem 

dále zabývat v září tohoto roku, kdy bude návrh podroben plenárnímu projednávání 

s možností podávat pozměňovací návrhy.  

Budoucnost návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je tak stále 

nejistá. Vzhledem ke kontroverzi, kterou vzbudily dva výše vytyčené body návrhu, však 

nezbývá než doufat, že návrh Směrnice nebude nakonec přijat v podobě, kterou předložila 

Komise, nýbrž budou učiněny určité kompromisy. Přesto je poněkud smutné, že dlouhodobé 

vize a plány týkající se reformy autorského práva a jeho přizpůsobení současnému 

digitálnímu věku vyústily v legislativní návrhy, které vyvolaly spíše roztrpčení a zklamání, 

neboť namísto zpřehlednění autorského práva a řešení některých palčivých problémů se 

vydaly spíše cestou zavádění nových pravidel a opatření, která se jeví býti nevhodná a 

nežádoucí, v některých případech dokonce až nebezpečná. 

 

                                                  
190 DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright 

in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) [online]. European 

Parliament, Committee on Legal Affairs, 2014 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=celex:52014DC0392 
191 REDA, Julia. Green light for upload filters: EU Parliament’s copyright rapporteur has learned nothing from 

year-long debate [online]. 21.02.18 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://juliareda.eu/2018/02/voss-upload-

filters/ 
192 MODERNISATION OF EUROPEAN COPYRIGHT RULES: DIRECTIVE ON COPYRIGHT IN THE 

DIGITAL SINGLE MARKET. LEGISLATIVE TRAIN SCHEDULE: CONNECTED DIGITAL SINGLE 

MARKET [online]. 20 March 2018 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/legislative-

train/theme-connected-digital-single-market/file-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market 
193 ČTK. Emoce v Evropském parlamentu. Poslanci nepodpořili spornou směrnici o copyrightu. In: IROZHLAS 

[online]. 5. 7. 2018 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/copyright-autorska-

prava-strasburk-evropsky-parlament-europoslanci-internet_1807051231_dp 
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5.2. De lege ferenda 

Na tom, že je potřeba revidovat autorské právo a přizpůsobit jej digitálnímu věku, se 

shodnou snad všechny zainteresované subjekty. Otázkou tak zůstává, jak nastavit správnou 

rovnováhu mezi zájmy jednotlivých skupin, tj. mezi nositeli práv, kterým je třeba zaručit 

návratnost vložených investic a spravedlivou odměnu, aby nebyli odrazováni od další tvůrčí 

tvořivosti, poskytovateli služeb, kteří podstupují riziko podnikání a bez jejichž působení by 

se chod Internetu prakticky neobešel, a konečně taky mezi obyčejnými uživateli, pro jejichž 

konzumaci je v konečném důsledku určen autorskoprávní obsah. Právě na poslední skupinu, 

která sice zahrnuje většinu populace, ale je obvykle nejméně slyšet či má nejslabší 

vyjednávací pozici a lobby, se často zapomíná. Důsledkem snahy naroubovat již delší dobu 

existující systém autorského práva na novou realitu online světa vede k právní nejistotě 

většiny osob (nejen běžných uživatelů, ale často dokonce i právních expertů) ohledně toho, 

jak se mohou na Internetu chovat a co vše je zde zakázáno. Tento problém se stal o to 

palčivějším se vstupem do fáze Web 2.0, která se vyznačuje větší interaktivitou uživatelů, 

kteří již nejsou pouhými konzumenty obsahu na Internetu, ale přenášejí sem velkou část 

svého sociálního života a interakce s okolím, ať už užívám sociálních sítí, blogováním či 

vlogováním194. To se týká především mladé generace. Na tento problém upozorňuje i jeden 

z největších současných expertů a autorit v otázkách autorského práva na Internetu, americký 

profesor práva Lawrence Lessig, dle jehož názoru by nová architektura autorského práva 

měla být jednoduchá, neboť „pokud bude regulovat patnáctileté, měli by jí patnáctiletí 

rozumět.“195 Ačkoliv se nám tato představa může zdát utopická, určité zjednodušení pravidel 

je bezpochyby potřeba, neboť vzhledem k tomu, že vše na Internetu je kopií něčeho a při celé 

řadě úkonů dochází ke sdílení obsahu, dostáváme se do střetu s autorským právem v podstatě 

na každém kroku. 

Právě v souvislosti s mladou generací, která se čím dál tím více seberealizuje ve 

virtuálním prostředí, se v posledních letech mluví hlavně o potřebě uvolnit pravidla pro 

uživatelskou tvorbu, tzv. „user generated content“ (pod zkratkou UGC). V době vysoké 

popularity osobních blogů a fenoménu youtuberů představuje uživatelská tvorba značnou 

část obsahu na Internetu. Uživatelé mohou samozřejmě vytvářet i něco zcela nového, často 

 

                                                  
194 „Vlog“ je zkrácenina ze slovního spojení „video blog“ a jde v podstatě o formu vyjádření uživatelů 

prostřednictvím natočeného videa. 
195 Volný překlad výroku Lawrence Lessiga – viz MARA, Kaitlin. Lessig Calls For WIPO To Lead Overhaul Of 

Copyright System. In: Intellectual Property Watch [online]. 05.11.2010 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://www.ip-watch.org/2010/11/05/lessig-calls-for-wipo-to-lead-overhaul-of-copyright-system/ 
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však staví na již existující autorské tvorbě a tu dál rozvíjejí. Vznikají tak coververze a 

mashupy známých písní, různé obrazové koláže a videomontáže či fan fiction k známým 

literárním, filmovým či seriálovým dílům. Tato kultura budovaná na kultuře již existující, 

která nás obklopuje, je přitom obvykle neškodná, ba dokonce prospěšná a žádoucí, jak 

dokládá Lessig na příkladu filmových pohádek od Walta Disneyho.196 Problém je, že 

vytvářením takové odvozené tvůrčí činnosti a jejím sdílením na Internetu se autor zpravidla 

dopouští pirátské aktivity a může za to být teoreticky i postižen. Tuto skutečnost bych asi 

nevystihl lépe, než se to povedlo Andruško: „Zatímco tedy reprodukce a re-make známé 

písničky na kytaru u táboráku nikdo postihovat nebude, záznam její reprodukce, kterou její 

autor zveřejní např. na YouTube, bude autora vystavovat riziku postihu za porušení 

autorských práv.“197 

Problematika UGC byla jedním z bodů probíraných v rámci veřejné konzultace o revizi 

evropského autorského práva (prosinec 2013 až březen 2014), ve které Komise zjišťovala 

názory veřejnosti na možná opatření v této oblasti. Ze zprávy o odpovědích poskytnutých 

v rámci této konzultace198 vyplývá, že většina nositelů práv se vyslovila spíše pro 

soukromoprávní cestu licencování; uživatelská tvorba podle nich vzkvétá, a není tak potřeba 

zavádět novou výjimku autorského práva. Řada autorů však přesto zaznamenala problémy za 

současné právní úpravy, zejména časté neoprávněné užití jejich děl v rámci UGC. Většina 

uživatelů oproti tomu považuje za obecný problém nedostatečnou srozumitelnost současného 

právního rámce, v důsledku čehož uživatelé často nevědí, jaká díla mohou v rámci své 

vlastní tvůrčí aktivity použít, jaké licenční podmínky se na to vztahují, a obávají se právních 

postihů. Uživatelé tak obvykle preferují spíše cestu zavedení povinné výjimky z autorského 

práva. 

Povinná výjimka pro UGC se nakonec na rozdíl od jiných uvažovaných výjimek do 

návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nedostala. Ačkoliv je však 

 

                                                  
196 LESSIG, Lawrence. Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and 

control creativity [online]. New York: Penguin Press, 2004. Str. 23-24 [cit. 2018-04-13]. ISBN 1-59420-006-8. 

Dostupné z: http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf 
197 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva na poli EU. In: KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva 

autorského a práv průmyslových: nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního 

vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. 

Str. 26. ISBN 978-80-87975-15-2. 
198 Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules [online]. 

European Commission, Directorate General Internal Market and Services, 2014. Str. 67-71 [cit. 2018-04-14]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-

rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf  
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uživatelská tvořivost na vzestupu, často se tak děje v rozporu s právními předpisy či 

v atmosféře právní nejistoty, která může řadu uživatelů odradit od tvůrčí činnosti, jak ostatně 

vyplývá z výše uvedené veřejné konzultace. Proto se domnívám, že by této oblasti měla být 

věnována pozornost, přičemž vydat se licenční cestou se mi v tomto případě nezdá příliš 

vhodné, zejména s ohledem na častou složitost licenčního vyjednávání a podmínek pro běžné 

uživatele a licenční překážky spojené s teritorialitou. Domnívám se proto, že povinná 

výjimka z autorského práva pro nekomerční užití v rámci UGC by mohla být vhodným 

řešením, kterým by se Evropská komise měla minimálně blíže zabývat199. Nositelé 

autorských práv by v případě zavedení takové výjimky mohli být kompenzováni přiměřenou 

náhradní odměnou odváděnou platformami pro šíření uživatelského obsahu, podobně jako je 

tomu v případě náhradních odměn odváděných výrobci přístrojů k zhotovování rozmnoženin 

a nenahraných nosičů záznamů a dalšími osobami uvedenými v § 25 odst. 2 AZ v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a pro vlastní vnitřní potřebu. Samozřejmě otázku, 

jak správně tuto výjimku nastavit, je třeba podrobit delší a důkladnější debatě, zejména 

s důrazem na to, co vše se v prostředí Internetu dá ještě považovat za nekomerční užití.  

Dalším problémem, kterým by bylo vhodné se v rámci úsilí o revizi autorského práva 

zabývat, je právní nejistota, kterou vrhla na chování uživatelů na Internetu judikatura SDEU 

v souvislosti s odkazy a stahováním děl. Co se týče stahování děl pro osobní potřebu, zde by 

bylo žádoucí uvést českou právní úpravu do souladu s aktuálním výkladem Soudního dvora 

EU týkajícím se nelegálnosti stahování z neoprávněného zdroje. Zároveň by se český stát 

měl více podílet na zvýšení povědomí českých uživatelů o nabídce legálních služeb. 

V případě odkazování představuje absence výslovné právní úpravy tohoto institutu a 

poměrně divoká judikatura Soudního dvora EU, který odkazování v podstatě považuje za 

sdělování veřejnosti (i když ne vždy za sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 Informační 

směrnice), praktická úskalí naznačená v kapitole 3.5.4. Proto by stálo za zvážení, zda 

nepřijmout na evropské úrovni institut omezující odpovědnost poskytovatele odkazu za 

splnění určitých podmínek. V podstatě by se mohlo jednat o čtvrtý bezpečný přístav, který by 

se podobal již existujícím bezpečným přístavům zakotveným ve Směrnici o elektronickém 

obchodu, zejména pro poskytovatele hostingu. K tomu je vhodné zmínit, že americká právní 

úprava v zákoně DMCA, která koneckonců posloužila jako vzor té evropské, umožňuje 

zproštění se odpovědnosti i pro služby poskytující linking (zejména vyhledavače, agregátory 

 

                                                  
199 Inspirovat se lze Kanadou, která zavedla výjimku z autorského práva pro nekomerční UGC v roce 2012. 
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obsahu, rejstříky apod.). Proč se Evropská unie rozhodla nepřevzít i tento bezpečný přístav, 

je mi záhadou, avšak vzhledem k nejasnostem, které v posledních letech panují ohledně 

právní povahy odkazování, se zdá, že to nebylo příliš moudré rozhodnutí, které by v rámci 

snahy o komplexnější revizi autorského práva bylo vhodné napravit. Evropští zákonodárci by 

tak mohli do Směrnice o elektronickém obchodu zavést čtvrtý bezpečný přístav pro 

odkazování, přičemž jeho podmínky lze nastavit podobně jako podmínky pro hosting (čl. 

14): poskytovatel odkazu není účinně obeznámen s protiprávním zveřejněním obsahu na 

odkazované stránce (absence tzv. skutečné vědomosti) ani si není vědom okolností nebo 

skutečností, z nichž by bylo protiprávní zveřejnění obsahu zjevné (absence tzv. konstruktivní 

vědomosti), a zároveň v případě nabytí vědomosti o protiprávním zveřejnění obsahu učiní 

veškeré možné kroky k odstranění nebo znepřístupnění odkazu. Ostatně aplikování praxe 

podobné systému „notice and takedown“ předpokládá již nyní i SDEU ve svém rozsudku ve 

věci GS Media. Případně je možné při vymezení podmínek bezpečného přístavu reflektovat i 

typologii odkazů a účel poskytnutí odkazu, kdy výše uvedené podmínky by se vztahovaly 

pouze na prostý odkaz, zatímco v případě embedded linků a framingu by bylo třeba splnit i 

podmínku poskytnutí odkazu pro nekomerční účely (bez úmyslu dosažení zisku), aby byla 

alespoň do určité míry zohledněna aktuální judikatura SDEU. Je třeba dodat, že Evropská 

unie umožňuje členským státům jít při stanovení podmínek omezení odpovědnosti ISP nad 

rámec Směrnice o elektronickém obchodu, čehož některé státy využily zavedením 

bezpečného přístavu i pro linking (např. Španělsko, Portugalsko či Rakousko). Vzhledem 

k čím dál tím častějším zásahům do odkazování, včetně navrhovaného zavedení nového 

práva pro vydavatele tiskových publikací, by však bylo vhodnější sjednotit pravidla 

odpovědnosti poskytovatelů odkazu na celoevropské úrovni. 

Dlouhodobé kritice z důvodu aplikačních komplikací čelí také proces „notice and 

takedown“, který je sice obecně nastíněn ve Směrnici o elektronickém obchodu, ale úprava 

jeho konkrétní podoby je ponechána na jednotlivých členských státech. To vede opět 

k roztříštěnosti právních úprav, když v jednotlivých členských státech mohou být náležitosti 

tohoto procesu upraveny různě a v některých státech nemusí být upraveny vůbec (např. 

v České republice). Evropská unie by si tak opět mohla vzít příklad ze Spojených států 

amerických, které v zákoně DMCA upravují systém notice and takedown celkem podrobně 

krok po kroku. V souvislosti s tím se v poslední době mluví také o tom, že pouhé notice and 

takedown již dostatečně nezajišťuje ochranu autorských práv, a tento postup by proto měl být 

nahrazen silnějším postupem „notice and stay down“. Ten nejenže vyžaduje po ISP, aby 
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odstranil závadný obsah, na jehož přítomnost byl upozorněn, ale zároveň by měl zabránit 

jeho opětovnému nahrání na své stránky (ať už tím samým uživatelem, či jinými). Evropská 

komise však bohužel místo toho, aby využila legislativních návrhů na úpravu autorského 

práva k celounijnímu sjednocení tohoto systému, na jehož potřebě se shodne široká většina, 

rozhodla se raději zavádět nová kontroverzní a nešťastně formulovaná pravidla pro ISP, která 

nebezpečně připomínají obecnou kontrolu a filtrování obsahu. 

V neposlední řadě se v souvislosti s potřebou reformy autorského práva v digitálním věku 

debatuje o tom, zda je uzavřený výčet výjimek a omezení autorského práva dostatečně 

flexibilní pro potřeby informační společnosti. Snaha napasovat situace, ke kterým dochází 

v digitálním světě a ve kterých se jeví rozumné dát přednost zájmům veřejnosti nad zájmy 

autorů, na omezený okruh výjimek, totiž přináší řadu úskalí, se kterými si často nevíme rady. 

Z tohoto ohledu se jeví býti výhodou americká doktrína „fair use“ (významově můžeme 

přeložit jako „dovolené užití“), která za splnění určitých obecných podmínek umožňuje užít 

autorské dílo bez souhlasu autora v nejrůznějších případech. Nabízí se proto otázka, zda by 

podobnou roli nemohl v kontinentálním právním systému hrát (vhodně upravený) tříkrokový 

test, který v současné podobě nepředstavuje generální klauzuli pro povolená omezení 

autorských práv, nýbrž ještě zužuje aplikaci taxativně vymezených výjimek. Avšak 

vzhledem k tomu, že uzavřený systém výjimek a omezení je natolik esenciální součástí 

kontinentálního systému autorského práva, neboť je hlavním předmětem balancování 

jednotlivých zájmů, nelze v blízké budoucnosti očekávat, že by byl nahrazen institutem 

dosud zcela cizím naší právní kultuře. 
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Závěr 

Internet ve své podstatě sestává téměř výhradně z výsledků duševní činnosti různých 

osob, které často naplňují znaky autorských děl. Více než kdy předtím se tak široká veřejnost 

dostává do střetu s autorským právem, kterému však ne vždy zcela rozumí. I když lze 

samozřejmě namítnout, že třeba s vlastnickými právy jiných osob se lidé setkávají také každý 

den, práva k hmotným věcem jsou pro většinu lidí přeci jen lépe pochopitelná a uchopitelná 

než práva k nehmotným výsledkům tvůrčí činnosti. Určité zjednodušení pravidel se tak zdá 

být na místě. 

Internet nám v současné době zprostředkovává bezprecedentní přístup ke kulturnímu 

bohatství, který je výhodný pro všechny strany: autorům poskytuje nové obchodní možnosti 

a distribuční kanály, uživatelům umožňuje vybrat si ze široké palety tvůrčího obsahu, 

z něhož by jim tradičními cestami byl dostupný jen zlomek, a poskytovatelům služeb otevírá 

nové tržní oblasti pro jejich působení. Podobně jako jakákoliv jiná technologie však s sebou 

také Internet přináší nové výzvy a rizika, kterým musí autorské právo čelit: především 

nevídané porušování autorských práv v globálním měřítku způsobené usnadněným a 

relativně anonymním sdílením autorskoprávního obsahu (zejména prostřednictvím P2P sítí a 

filehostingových serverů). Je samozřejmě potřeba usilovat o odstranění těchto problémů a 

věnovat zvýšenou pozornost autorům, jejichž úloha v celém systému je nepostradatelná. 

Opatření a pravidla přijatá za účelem zajištění ochrany autorských práv by však neměla mít 

zároveň rdousící účinek na výhody, které Internet v této oblasti přináší celé společnosti 

(abychom, jak zní jedno české rčení, nevylili s vaničkou i dítě). Ostatně i státy a nositelé 

autorských práv si postupně uvědomují, že tou správnou cestou je zejména tvorba a 

propagace široké nabídky legálních služeb, spolupráce se soukromoprávními subjekty 

(zejména ISP) a potírání nejkřiklavějších případů internetového pirátství v komerčním 

měřítku (přístup „follow the money“), než postih jednotlivých uživatelů a vzpírání se vývoji a 

novým způsobům užívání a konzumace autorských děl. 

Ačkoliv stahování z nelegálních zdrojů či neoprávněné sdílení cizího díla mohou být ještě 

poměrně jednoznačně odsouzena coby online obdoba krádeže DVD v obchodě a jeho 

případného následného zpeněžení (i když i v tomto případě se jedná o určité zjednodušení a 

našli bychom některé podstatné rozdíly), jiné specifické způsoby užití díla na Internetu již 

nemůžeme jednoduše odbýt s tím, že jsou škodlivé, ač nemusejí být zcela v souladu 

s tradičním autorským právem. Zatímco v případě browsingu, naprosto základní a pro 
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využívání Internetu esenciální činnosti, v jejímž rámci dochází k užití díla, soudy 

akceptovaly, že nezakládá neoprávněný zásah do autorských práv, jiná základní aktivita, bez 

níž si běžný chod Internetu neumíme představit – odkazování (linking), láme hlavu většině 

hráčů na Internetu a stává se pravidelně terčem různých útoků, jak můžeme vidět v případě 

různých soudních sporů i ve světle aktuálních legislativních návrhů Evropské komise. Určité 

uvolnění pravidel se zdá být vhodné i v případě uživatelské tvorby (user generated content), 

neboť derivativní tvůrčí činnost (často dokonce bez souhlasu autora původního díla) byla 

vždy vítanou součástí naší kultury, jen na Internetu je tato činnost více na očích, a tedy 

vystavena většímu riziku postihu. Dostáváme se do bodu, kdy zejména mladší generace svá 

slova často doplňují (či rovnou nahrazují) názornými ukázkami (obrázky, videy, hudbou, 

citacemi), a musíme se rozhodnout, zda se chceme tomuto trendu mermomocí bránit, nebo 

jej podporovat a vytvořit mu vyhovující podmínky. 

Snaha napasovat nové situace a způsoby, které se objevují s nástupem moderních 

technologií, na tradiční systém autorského práva vzniklý v době, kdy byla ještě představa 

Internetu science fiction, tak často přináší více komplikací než řešení. Použití určitého 

obecného testu, podobného americké právní doktríně fair use, v jehož rámci by pro povolené 

užití díla byly poměřovány jednotlivé zájmy, se zdá býti vhodným řešením vzhledem 

k variabilitě situací, do kterých nás moderní technologie staví. Avšak vzhledem k tomu, 

nakolik je podobný institut cizí kontinentální právní kultuře, nelze očekávat jeho přijetí ve 

střednědobém horizontu a nezbývá tak než balancovat jednotlivé zájmy vhodnou modifikací 

uzavřeného systému výjimek a omezení autorského práva. 

Navzdory všeobecně deklarované potřebě zjednodušit systém autorského práva a 

přizpůsobit jej digitálnímu věku, aktuální legislativní návrhy v rámci Evropské unie se 

bohužel vydaly spíše opačným směrem – zaváděním nových práv souvisejících s právem 

autorským a nových povinností pro ISP, které ve výsledku povedou spíše k zbytnění a 

znepřehlednění autorského práva na Internetu. Ačkoliv je správné nastavení moderního 

autorského práva poměrně komplikovanou záležitostí vzhledem k tomu, kolik různých 

protichůdných zájmů je zde třeba vyvažovat, nelze proto na snahu o komplexnější úpravu 

autorského práva rezignovat. Přestože se totiž Internet i nadále neustále rozvíjí, prozatím se 

zdá, že je tomu tak spíše navzdory autorskému právu, než díky němu. 
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Internet a autorské právo 

Abstrakt 

Diplomová práce s názvem „Internet a autorské právo“ se zabývá působením autorského 

práva v prostředí Internetu a výzvami, které Internet pro tradiční autorské právo představuje. 

Hlavním cílem práce je tak vymezit nejčastější způsoby užití autorských děl a výkonu 

autorských práv na Internetu a podrobit současnou českou a evropskou právní úpravu 

analýze, nakolik ji lze aplikovat na obvyklé situace, k nimž dochází v online prostředí, 

nakolik jim vyhovuje a v čem má své rezervy. 

První dvě kapitoly představují úvod do problematiky. Zatímco první kapitola se věnuje 

fenoménu Internetu z hlediska jeho vymezení, právní regulace, dnešního významu a 

aktuálních otázek souvisejících s jeho využíváním, druhá kapitola obsahuje základní 

poznatky o autorském právu jako takovém, kterým je nezbytné rozumět pro účely dalšího 

textu práce – zejména vymezení autorského díla, systému výjimek a omezení autorského 

práva a nejvýznamnější mezinárodní a unijní normy autorského práva. 

Za stěžejní část díla by se dala označit třetí kapitola. Ta nejprve rozebírá, v jaké podobě 

se nejčastěji na Internetu můžeme setkat s autorskými díly, a ukazuje tak, že Internet je téměř 

celý tvořen především výsledky tvůrčí činnosti. Následně tato kapitola přechází k popisu a 

rozboru nejčastějších způsobů užití autorských děl na Internetu, a to jak těch základních 

(nahrávání, sdílení a stahování), tak způsobů specifických, ve kterých se základní způsoby 

často různě prolínají (file hosting, P2P, streaming, linking). 

Po představení hlavních způsobů užití díla na Internetu se čtvrtá kapitola zabývá tím, jak 

lze autorská díla užívat na Internetu v souladu s právem, jakož i na nejčastější případy a 

motivy neoprávněného užívání, pro které se vžil pojem internetové pirátství. Nakonec se tato 

kapitola blíže zaměřuje na většinový přístup států k této problematice. 

Poslední pátá kapitola završuje práci přehledem aktuálního legislativního vývoje na půdě 

Evropské unie ve snaze revidovat autorské právo a pohledem do budoucna. Tato část práce 

poměrně kriticky rozebírá zejména aktuálně projednávaný návrh Směrnice o autorském 

právu na jednotném digitálním trhu a je zakončena úvahou autora de lege ferenda, jaké 

změny by mohly přispět k přiblížení tradičního autorského práva současným potřebám 

informační společnosti. 
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Nejdůležitější body práce jsou shrnuty v Závěru, který podtrhuje názor autora o potřebě 

další aktualizace autorského práva v digitálním věku. 
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Title of the thesis in English: Internet and Copyright 

Abstract 

The thesis titled “Internet and Copyright” focuses on the effects of copyright in the 

Internet environment and challenges that the Internet represents for traditional copyright. The 

main purpose of this thesis is to define the most frequent ways of use of author’s works and 

exercise of copyright on the Internet and to analyse the current Czech and European 

legislation, to what extent it is applicable to and suitable for common situations in the 

Internet environment and what are the weaknesses of the legislation. 

The first two chapters serve as the introduction to the issue. While the first chapter is 

devoted to the Internet phenomenon in respect of its definition, legal regulation, significance 

at the present time and current issues related to its use, the second chapter includes some 

basic knowledge of copyright that is essential to understand for the purposes of further text of 

the thesis – in particular the definition of the author’s work, the system of exceptions and 

limitations of copyright and the most important international and EU copyright laws.  

The third chapter could be considered the essential part of the thesis. This chapter first 

presents what forms of works we can find on the Internet, underlining the fact that the 

Internet as a whole is primarily composed of results of creative activities. The chapter then 

describes and analyses the most frequent methods of use of works on the Internet, both 

primary (upload, share and download) and specific, in which the primary methods usually 

combine (file hosting, P2P, streaming, linking). 

Having introduced the main methods of use of works on the Internet, the fourth chapter is 

focused on ways using the work on the Internet lawfully, as well as the most frequent cases 

of and motives behind infringement of copyright, commonly known under the expression 

Internet piracy. Finally, this chapter illustrates different state approaches to this issue. 

The fifth and final chapter concludes the thesis with an overview of the current legislation 

development in European Union in a quest to revise copyright and with a look forward. This 

part contains relatively critical analysis of the currently pending proposal for a Directive on 

copyright in the Digital Single Market and is concluded by de lege ferenda consideration on 

possible ways to adapt traditional copyright to the needs of the information society. 
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The most significant findings of the thesis are summarized in the Conclusion, which 

underlines the opinion of the author on the need for copyright update in the digital era. 
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