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Úvod 

 

Práce reaguje na aktuální trendy ve společnosti, pro niž je čím dál důležitější život na 

sociálních sítích, což s sebou přináší i nutnost právní regulace tohoto prostředí. Toho bylo 

v nedávné době doznáno v případě Cambridge Analytica, kdy vyšlo najevo, že provozovatel 

sociální sítě Facebook předával osobní údaje a další informace o svých uživatelích analytické 

společnosti, která se podílela na volebních kampaních, například i současného amerického 

prezidenta Donalda Trumpa. Za toto počínání byla společnosti Facebook udělena maximální 

možná sankce1 a veřejnost byla utvrzena v potřebnosti silnější ochrany osobních údajů 

v prostředí sociálních sítí.   

Výrazně méně diskutovaným tématem, ne však méně důležitým, je ochrana autorských 

práv v prostředí sociálních sítí. Právě na zásadní otázky ochrany autorských práv v prostředí 

sociálních sítí se tak zaměřuje tato práce.    

 Vedle krátkého exkurzu do povahy sociálních sítí se tato práce zabývá autorskoprávně 

relevantním obsahem na sociálních sítích a jeho užitím. V první části je coby nutné východisko 

pro další úvahy řešena zejména otázka, zda uživatelský obsah na sociálních sítích může 

představovat autorské dílo a jaká práva k němu svědčí jeho autorovi.  

Ve druhé části této práce hledáme odpovědi na otázky, komu vedle autora svědčí práva 

k takovým autorským dílům uveřejněným – tedy umístěným a zpřístupněným na sociálních 

sítích a v jakém rozsahu. Práce tak zkoumá rozsah oprávnění k autorskému dílu samotného 

provozovatele sociální sítě, dalších uživatelů sociální sítě, ale i možnosti užití děl uveřejněných 

na sociální síti mimo tuto sociální síť. Vychází při tom zejména ze smluvních podmínek 

jednotlivých sociálních sítí, jež analyzuje ve světle institutů českého právního řádu, a doplňuje je 

o relevantní judikaturu dalších evropských zemí, jakož i rozhodnutí soudů Spojených států 

amerických.  

Práce si klade za cíl vymezit společné znaky ochrany a podmínek užití autorských děl na 

sociálních sítích, plynoucí ze smluvních podmínek jednotlivých sociálních sítí, prostřednictvím 

jejich analýzy a vzájemné komparace, a konfrontovat je s českým právním řádem. Práce vychází 

                                                 

1 SCOTT, Mark. Facebook to be fined £500,000 in Cambridge Analytica data scandal. Politico, 

11.7.2018. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: https://www.politico.eu/article/facebook-cambridge-

analytica-fine-ico-information-commissioner-elizabether-denham-brexit/.  

https://www.politico.eu/article/facebook-cambridge-analytica-fine-ico-information-commissioner-elizabether-denham-brexit/
https://www.politico.eu/article/facebook-cambridge-analytica-fine-ico-information-commissioner-elizabether-denham-brexit/
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zejména ze smluvních podmínek sociální sítě Facebook, jež má stále i přes zmíněné problémy 

provozovatele této sítě největší množství uživatelů a nejširší portfolio příspěvků, jež její 

uživatelé mohou na síť umisťovat a sdílet. 

Závěrečná část práce se pak zabývá aspekty neoprávněného užití děl na sociálních sítích. 

Vymezuje zejména to, kdo nese odpovědnost za porušení autorských práv na sociálních sítích, a 

jaké nároky a vůči komu může nositel autorských práv uplatňovat. V neposlední řadě pak 

rozebírá prostředky ochrany autorských děl v praxi uplatňované na sociálních sítích.   

Téma je zpracováváno především ve světle českého autorského práva a českého právního 

řádu, jenž je využíván pro vysvětlení zásadních pojmů a principů. Ve vztahu k některým 

institutům jsou pro pochopení právní ochrany autorských děl na sociálních sítích přiblíženy 

rovněž některé instituty právního řádu Spojených států amerických. Především pro účely 

argumentace práce uvádí rovněž judikatorní závěry soudů dalších států, zejména států Evropské 

unie. 

Práce se rovněž zabývá úvahami de lege ferenda a reaguje na postupné změny 

společenského vnímání sociálních sítí, související mimo jiné i se zmiňovanou kauzou Cambridge 

Analytica. Přistupuje proto kriticky ke stávajícím institutům ochrany autorských práv na 

sociálních sítích, stejně jako k jejich navrhovaným změnám.  

Tato diplomová práce částečně vychází z práce vypracované pro X. ročník Studentské 

vědecké odborné činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nazvané Užití autorských děl 

uveřejněných na sociálních sítích, kterou v mnoha aspektech rozšiřuje. Nad rámec původní práce 

pro X. ročník Studentské vědecké odborné činnosti se diplomová práce věnuje zejména ochraně 

autorských děl, jež jsou neoprávněně uveřejněna na sociálních sítích. 
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1. Sociální sítě jako fenomén informační společnosti  

 

1.1. Pojem sociální síť 

Sociální sítě lze bez nadsázky označit za fenomén dnešní doby. Internet je dostupnější 

než kdy dřív, kupříkladu i díky rozvoji chytrých telefonů, a jeho uživatelé jsou téměř bez 

výjimky zároveň uživateli některé ze sociálních sítí. Ty se v posledních letech staly důležitými 

komunikačními nástroji, ať už mezi soukromými osobami nebo jako platforma pro obchodní 

sdělení.  

Obecně, můžeme sociální síť definovat jako otevřenou internetovou službu, která svým 

uživatelům umožňuje vytvořit si v rámci služby vlastní internetovou stránku (uživatelský profil), 

a prostřednictvím internetu mezi sebou vzájemně komunikovat a sdílet nejrůznější obsah2. 

Diferenciace potřeb a zájmů člověka se pak odráží v širokém spektru sociálních sítí, které jsou 

zaměřené na různý okruh uživatelů nebo na sdílení rozdílného obsahu.  

Jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí je služba Facebook3. Funguje na principu 

zřizování individuálních uživatelských profilů a následného vytváření sítě kontaktů („přátel“), 

přičemž takové „přátelství“ podléhá oboustrannému schválení uživateli. Prostřednictvím služby 

Facebook mohou uživatelé sdílet nejrůznější obsah, od pouhých textových komentářů přes 

fotografie až po živé přenosy videozáznamů, a to veřejně nebo pouze v okruhu vybraných 

„přátel“, případně i v privátní komunikaci několika uživatelů. Pro jeho univerzálnost i neustálé 

rozšiřování služeb a možností jejich využití měsíčně využívá Facebook na 2,23 miliardy 

uživatelů, z nichž 1,47 miliardy uživatelů se k této službě připojují každý den,4 a to i přes v 

úvodu zmiňované skandály, které Facebook v poslední době provázejí.  

Více než jednou miliardou uživatelů se pyšní také služba YouTube5, která se profiluje 

jako platforma pro sdílení videozáznamů, a Instagram6 zaměřená na sdílení fotografií či krátkých 

                                                 

2 JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; MATĚJKA, Michal; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; 

MATEJKA, Ján. Internetové právo. Praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Computer Press. 432 s. ISBN 

978-80-251-4664-4. (Str. 351)  

3 Služba je dostupná na: www.facebook.com.   

4 Zpráva o finančních výsledcích Facebooku za druhé čtvrtletí roku 2018 ze dne 25. července 2018. 

[online] [cit. 2018-09-05]. Dostupné z:  https://investor.fb.com/investor-news/press-release-

details/2018/Facebook-Reports-Second-Quarter-2018-Results/default.aspx.   

5 Služba je dostupná na: www.youtube.com. Informace o počtu uživatelů: YouTube Press. [online] [cit. 

2018-09-05]. Dostupné z:  https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press.  

http://www.facebook.com/
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-Reports-Second-Quarter-2018-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-Reports-Second-Quarter-2018-Results/default.aspx
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press
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videosekvencí. Tyto služby jsou koncipovány jako veřejné a obsah na nich je v zásadě přístupný 

bez nutnosti registrace, technické prostředky však zabraňují stahování či automatizovanému 

opakovanému sdílení tohoto obsahu.  

Obecně pak jsou všechny zmiňované platformy pro vysoký počet svých uživatelů hojně 

využívány v podnikatelské sféře a představují důležité kanály pro reklamní sdělení. Odměny za 

poskytování prostoru pro reklamu jsou pak zásadním zdrojem příjmů pro provozovatele 

sociálních sítí.  

Zvláštní místo na internetu zaujímá také sociální síť Twitter7, která umožňuje sdílení 

krátkých textových příspěvků (s omezeným počtem znaků) či fotografií. Služba Twitter plní 

v současnosti důležitou zpravodajskou funkci a dostává až polooficiální charakter, když pro svou 

jednoduchost je oblíbeným médiem komunikace s veřejností českých i zahraničních státních 

představitelů.  Příkladem může být například twitterový účet současného prezidenta Spojených 

států amerických Donalda Trumpa8, který bývá často kritizován pro zveřejňování oficiálních 

informací a postojů USA právě přes tuto sociální síť. 

Uvedený výčet rozhodně není vyčerpávající. Pohodlnost a zábavnost užívání sociálních 

sítí, stejně jako obecná dostupnost internetu v zásadě odkudkoliv vede ke vzniku dalších 

sociálních sítí a metod komunikace, jež stále více v lidských životech zastupují „stará média“ a 

tradiční způsoby komunikace. Vznikla tak například profesní síť LinkedIn9, představující 

platformu pro hledání zaměstnání, a popularitě se těší i sociální sítě zaměřené na seznamování 

jako například Tinder10.  

 

1.1.1. Sociální síť jako služba informační společnosti  

Z pohledu práva je na sociální sítě třeba hledět jako na služby informační společnosti 

(Internet Service Providers) ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých 

                                                                                                                                                             

6 Služba je dostupná na: www.instagram.com. Oznámení o překročení počtu jedné miliardy uživatelů je 

součástí článku Welcome to IGTV (Vítejte na IGTV) ze dne 20. června 2018 [online] [cit. 2018-05-05] 

Dostupné z: https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv.  

7 Služba je dostupná na: www.twitter.com.  

8 Uživatelský účet pod přezdívkou @realdonaldtrump. Dostupný na: 

https://twitter.com/realDonaldTrump.  

9 Služba je dostupná na: www.linkedin.com.   

10 Služba je dostupná na: www.tinder.com.   

http://www.instagram.com/
https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/realDonaldTrump
http://www.linkedin.com/
http://www.tinder.com/
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službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 

informační společnosti), transponujícího směrnici 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 (směrnice o elektronickém obchodu), a to se všemi 

důsledky z toho plynoucími.  

Podle tohoto ustanovení se službou informační společnosti rozumí jakákoliv služba 

poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými 

prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu. Služby sociální sítě představují služby poskytované 

pro uživatele sociální sítě (v některých případech i jiné návštěvníky sociální sítě) na jejich 

individuální žádost. Ta spočívá v aktivitě uživatele při zřízení účtu na sociální síti nebo 

pozdějšího přihlašování ke svému účtu, kdy uživatel dává svému koncovému zařízení požadavek 

na stažení dat ze serveru (aktivním) zadáním příslušné URL adresy a stisknutím tlačítka Enter.11 

Samotnou podstatou fungování sociálních sítí, jejichž ambicí je propojovat svět, jsou pak 

elektronicky komunikovaná data, když jsou provozovány na platformě internetové stránky a 

dostupné prostřednictvím internetu. 

Pokud jde o podmínku úplatnosti služby sociální sítě, Soudní dvůr Evropské unie 

v rozsudku C-291/13 Papasavvas12 doplnil pojem služby informační společnosti tak, že jde i o 

„služby poskytování informací na internetu, za něž poskytovatel nepobírá odměnu od příjemce, 

ale jsou financovány z příjmů plynoucích z reklamy šířené na internetové stránce (nemusí tedy jít 

o poskytování za úplatu).“  Pro to, aby se jednalo o službu informační společnosti tak není nutné, 

aby bylo poskytováno plnění přímo od příjemce služby, jak ostatně lze dovodit i z jazykového 

výkladu zkoumaného ustanovení zákona o některých službách informační společnosti.  

Byť jsou nejrozšířenější sociální sítě poskytované zásadně bezplatně, je nutno vycházet 

ze základní ekonomické poučky, že žádný oběd není zadarmo13. Dostupnost sociální sítě a 

zdánlivá bezplatnost pro její uživatele vede k tomu, že se vytváří čím dál širší publikum pro 

inzerci, z níž poskytovateli služby sociální sítě plynou příjmy. Vedle toho, že sociální sítě těží ze 

                                                 

11 JANÁK, Martin. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na Internetu. IT 

Právo: server o internetovém a počítačovém právu. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné na: 

http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=2149387. 

12 Rozsudek soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. září 2014 ve věci C-291/13 Sotiris Papasavvas 

v. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd a další. 

13 FIALOVÁ, Helena; FIALA, Jan. Ekonomické chování : Díl I. Chování spotřebitelů a výrobců. 1. vyd. 

Praha: A plus, 2013. 181 s. ISBN 978-80-87681-00-8. 

http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=2149387
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samotné přítomnosti svých uživatelů na své stránce, jejich příjmy mohou plynout rovněž 

z využívání osobních údajů uživatelů. To ostatně ukázala i kauza Cambridge Analytica, 

zmiňovaná v úvodu této práce.   

Recitál 18 směrnice o elektronickém obchodu pak upřesňuje, že: „Služby informační 

společnosti zahrnují rovněž služby, které spočívají v předávání informací prostřednictvím 

komunikační sítě, v poskytování přístupu ke komunikační síti nebo v shromažďování informací 

poskytovaných příjemcem služby,“ stejně jako: „služby poskytující informace on-line nebo 

obchodní sdělení nebo ty služby, které poskytují nástroje umožňující vyhledávání dat, přístup k 

datům a získávání dat.“ Sociální sítě jsou fenoménem posledního desetiletí a není tak divu, že ve 

směrnici z roku 2000 nejsou výslovně zmiňovány. Ve vztahu k vymezeným typům služeb 

informační společnosti ve směrnici o elektronickém obchodu (mere conduit, caching, hosting) 

vyznívají služby sociálních sítí jako specifické služby informační společnosti, v podstatě 

nevytvářející vlastní obsah a představující zejména platformu pro své uživatele. Mají tak nejblíže 

ke službám typu hosting, tedy službám spočívajícím v ukládání informací poskytovaných 

příjemcem služby, případně v umožnění komunikace mezi příjemci služby (caching).  

To, že služby sociálních sítí mají povahu služeb informační společnosti a na 

provozovatele sociálních sítí je tak třeba hledět jako na poskytovatele služeb informační 

společnosti, konečně reflektuje i judikatura Soudního dvora Evropské unie, například rozsudek 

ve věci C-360/10 SABAM14. V něm se Soudní dvůr Evropské unie zabýval rozsahem 

odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, pokud jde o autorskoprávně 

chráněný obsah, konkrétně ve vztahu k sociální síti Netlog. Tu Soudní dvůr Evropské unie 

zařadil mezi poskytovatele hostingových služeb ve smyslu směrnice o elektronickém obchodu.    

Vymezení sociálních sítí jako služeb informační společnosti je klíčové pro vymezení 

odpovědnosti provozovatelů sociálních sítí za obsah ukládaný jejich uživateli, jenž podléhá 

autorskoprávní ochraně (viz blíže v kapitole 4 této práce).  

 

1.2. Uživatelský účet na sociální síti 

Pro aktivní a plné využívání veškerých funkcí sociální sítě je v zásadě nezbytnou 

podmínkou vytvoření uživatelského účtu. V procesu vytváření uživatelského účtu budoucí 

                                                 

14  Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 16. února 2012 ve věci C-360/10, Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV. 
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uživatel zadává své osobní údaje, často i včetně fotografie, a pro dokončení registrace na sociální 

síti musí vyslovit souhlas s obchodními podmínkami sociální sítě. 

Ač si to všichni uživatelé nemusí uvědomovat, vytvořením uživatelského účtu na sociální 

síti vstupují s provozovatelem sociální sítě do smluvního vztahu – jež je z větší části vymezen 

obchodními podmínkami každé ze sociálních sítí. Obsah takové smlouvy uzavírané se sociální 

sítí je tak určen odkazem na obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 

občanského zákoníku. Pro účely této práce dále označujeme takové obchodní podmínky sociální 

sítě také jako smluvní podmínky.  

V obchodních podmínkách sociálních sítí, jež nezřídka tvoří vícero rozsáhlých 

dokumentů, jsou vedle identifikace provozovatele sociální sítě a obecných podmínek 

poskytování služby standardně vymezena licenční ujednání, ujednání o postupech při porušování 

autorských či jiných práv třetích osob a náhradě škody, jakož i rozhodné právo, kterým se má 

vzniklý vztah řídit a zvolená jurisdikce pro případné spory.  

 Při zřizování uživatelského účtu na sociální síti je zásadně vyžadován uživatelův aktivní 

souhlas se smluvními podmínkami. To obvykle spočívá v zaškrtnutí políčka „souhlasím“, což 

představuje nutný předpoklad pro vznik uživatelského účtu a poskytování služby sociální sítě, 

případně je uživatel v procesu vytváření uživatelského účtu informován, že dokončení registrace 

u poskytovatele služby sociální sítě představuje souhlas s jeho smluvními podmínkami. Uživatel 

nicméně nebývá v rámci elektronického rozhraní sociální sítě „donucen“ si smluvní podmínky 

přečíst, byť v některých případech před dokončením registrace potvrzuje, že tak učinil, je mu 

pouze poskytnut hypertextový odkaz na internetovou stránku, na níž se nachází.  

Nadto pak uživatelé obecně nemají potřebu dlouhé dokumenty zkoumat či do nich 

alespoň nahlédnout a k faktickému seznámení se smluvními podmínkami ze strany uživatelů tak 

ve skutečnosti zřídkakdy dochází. Po zřízení uživatelského účtu jsou smluvní podmínky 

uživatelům nadále k dispozici, nicméně bývají poměrně nesnadno dohledatelné v záplavě dalších 

funkcí sociální sítě, což uživatele odrazuje od jejich prostudování. Na tento problém služeb 

informační společnosti se ve svém experimentu snažili poukázat Johnatan Obar a Anne Oeldorf-

Hirschová, kteří na smluvních podmínkách fiktivní sociální sítě NameDrop zkoumali, do jaké 

míry jim uživatelé věnují pozornost. Výsledkem experimentu bylo zjištění, že 74 % ze 

zkoumaných osob smluvní podmínky ani neotevřelo a drtivá většina těch, jež je otevřela, jim 

nevěnovala dostatečnou pozornost. Účastníci experimentu se tak nevědomky zavázali například i 

k tomu, že darují provozovateli sociální sítě své prvorozené dítě, když takového ustanovení 
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smluvních podmínek si všimlo pouze devět účastníků z celkových pěti set čtyřiceti tří 

zúčastněných na průzkumu.15  

 Uživatelé, tedy osoby, které dokončily svou registraci na platformě sociální sítě, jsou 

však smluvními podmínkami vázáni, ať už je přečtou či nikoliv. Z jejich strany jde o dobrovolné 

jednání, neboť nijak (nepočítaje v to jistý společenský tlak) nejsou nuceni se na sociální síti 

registrovat a je zcela na jejich vůli, zda se stanou jejími uživateli, stejně tak, zda si smlouvu 

přečtou. Registrací se stávají stranou smluvního vztahu a touto smlouvou jsou vázáni.  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o smlouvu, jejíž obsah je z větší části určen odkazem 

na smluvní podmínky (obchodní podmínky sociální sítě). Podobu této smlouvy zároveň nemají 

uživatelé možnost reálně ovlivnit a jedná se tak o smlouvu formulářovou, resp. adhezní ve 

smyslu ustanovení § 1798 občanského zákoníku.    

Práce se dále zabývá těmito smlouvami a jejich obsahem, vymezeným ve smluvních 

podmínkách, a to ve vztahu k ustanovením relevantním z pohledu ochrany autorského práva na 

sociálních sítích.   

 

1.3. Mezinárodní povaha sociálních sítí 

Výše jsme dospěli k závěru, že zřízením uživatelského účtu na sociální síti vzniká 

smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby sociální sítě. Coby služby informační 

společnosti provozované na internetu nejsou služby sociálních sítí omezeny hranicemi států a 

mají mezinárodní povahu. Je tak třeba se vypořádat s některými otázkami, jež z toho pro 

zmiňovaný smluvní vztah plynou.   

V řadě případů na mezinárodní aspekty těchto služeb reagují samotní provozovatelé 

sociálních sítí jistou geodiferenciací smluvních podmínek. Například sociální síť Twitter má 

zvláštní znění smluvních podmínek pro své uživatele, jež jsou rezidenty Spojených států 

amerických, a pro ostatní uživatele pak jiné znění smluvních podmínek označené jako outside 

                                                 

15 OBAR, Jonathan A.; OELDORF-HIRSCH, Anne. The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the 

Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services (June 1, 2018). TPRC 44: 

The 44th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy, 2016. [online] [cit. 

2018-09-05] Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2757465. 

https://ssrn.com/abstract=2757465
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US.16  Smluvní podmínky služby Facebook pak některá ustanovení odlišují pro uživatele, jež 

jsou rezidenty Evropské unie17 nebo USA18.  

 

1.3.1. Rozhodné právo a jurisdikce 

Ve smluvních podmínkách pak provozovatelé sociálních sítí obvykle pamatují na 

mezinárodní povahu sociálních sítí a jejich důležitou součást proto představuje doložka o volbě 

práva a sudiště pro případné spory.  

Zvoleným rozhodným právem u velkých sociálních sítí bývá v řadě případů právo státu 

Kalifornie coby sídla celé řady velkých technologických firem včetně provozovatelů sociálních 

sítí, případně právní řád Irska, jenž je obdobným centrem sídel nadnárodních korporací 

zaměřených na informační technologie v Evropě.19 Výjimkou mezi velkými sociálními sítěmi je 

služba YouTube, která pro české uživatele stanoví jako rozhodné právo České republiky a 

případné spory podřizuje jurisdikci českých soudů20. 

Možnost volby rozhodného práva, která je nejvyužívanějším principem mezinárodního 

práva soukromého při uzavírání smluv s mezinárodním prvkem, neboť je jejím prostřednictvím 

předcházeno právní nejistotě ohledně rozhodného práva i nákladům v případě nutnosti jej 

určovat21, však může být prolomena.  

K tomu dochází například v případě spotřebitelských smluv v souladu se zájmem na 

ochranu spotřebitele v nařízení Řím I.22 Článek 6 nařízení Řím I sice připouští volbu práva, 

                                                 

16 Terms of Service služby Twitter ze dne 25. května 2018. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné na: 

https://twitter.com/tos?lang=en.  

17 Článek 4.4 Podmínek používání služby Facebook ze dne 19. dubna 2018. [online] [cit. 2018-09-05] 

Dostupné na: https://www.facebook.com/legal/terms. 

18 Článek 4 Komerčních smluvních podmínek Facebooku ze dne 25. května 2018. [online] [cit. 2018-09-

05] Dostupné na:  https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.  

19 Článek 6 Terms of Service služby Twitter ze dne 25. května 2018 [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné 

z: https://twitter.com/en/tos#intlTerms); článek 6 User Agreement služby LinkedIn ze dne 8. května 2018 

[online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement).  

20 Článek 14.6 Podmínek poskytování služeb YouTube ze dne 25. 5. 2018. Dostupné na: 

https://www.YouTube.com/static?gl=CZ&template=terms.  

21 Viz KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kolektiv. Mezinárodní 

právo soukromé. 8. vyd. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0.  

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

https://twitter.com/tos?lang=en
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/commercial_terms
https://twitter.com/en/tos#intlTerms
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://www.youtube.com/static?gl=CZ&template=terms
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avšak smluvní strany jsou ve volbě omezeny tak, že „v důsledku této volby ... nesmí být 

spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze 

smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.“ V zájmu ochrany 

spotřebitele by se tak v souladu s článkem 6 nařízení Řím I při řešení sporů aplikoval právní řád 

země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště. To lze však vztáhnout jen na spotřebitele, jímž se ve 

smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku23 rozumí „každý člověk, který mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s 

podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ Z tohoto pravidla tak mohou těžit pouze fyzické osoby, 

které nevyužívají sociální síť pro vlastní podnikání. Vycházíme přitom z toho, že smluvní vztah 

mezi provozovatelem sociální sítě, jenž je podnikatelem, a takovou fyzickou osobou představuje 

spotřebitelskou smlouvu (v souladu s ustanovením § 1810 občanského zákoníku).  

Obdobně jsou smluvní strany ve volbě práva omezeny pro případ porušení práv 

z duševního vlastnictví, tedy i v případě porušení autorských práv, a to v souladu s nařízením 

Řím II.24 V tomto ohledu by v našem právním prostředí byla část smluvních podmínek 

neaplikovatelná a pro spory ohledně autorského práva by se v souladu s článkem 8 nařízení Řím 

II použil právní řád země, pro kterou je uplatňována ochrana autorského práva25. Jiné ujednání 

stran se v tomto případě ve smyslu článku 8 odst. 3 nařízení Řím II nepřipouští. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o unijní předpisy, jsou tyto některými sociálními sítěmi zohledňovány ve 

smluvních podmínkách26.   

Zcela běžnou součástí smluvních podmínek provozovatelů sociálních sítí je také volba 

jurisdikce, tedy smluvní určení soudu či jiného orgánu, který se bude zabývat případným sporem 

ze smlouvy vzniklým. Obdobně jako u volby rozhodného práva jde v případě velkých sociálních 

sítí často o určení soudů státu Kalifornie27.   

                                                 

23 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen jako „občanský 

zákoník“.  

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 

25 Obdobně upravuje rozhodné právo ustanovení § 80 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, jež stanoví, že: „Práva duševního vlastnictví se řídí právním řádem státu, který tato práva 

přiznává a poskytuje jim ochranu.“ S ohledem na přímou aplikovatelnost nařízení Evropské unie je však 

nutné postupovat primárně v souladu s nařízením Řím II.  

26 Článek 4.4. Podmínek používání služby Facebook.  

27 Viz poznámka pod čarou č. 19.  
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Ani možnost volby jurisdikce však není absolutní a jistou moderaci může představovat 

nařízení Brusel I bis28. To obecně deklaruje respekt k volbě sudiště provedené smluvními 

stranami, toto pravidlo je však omezeno ve prospěch ochrany spotřebitele, kdy v souladu 

s recitálem 18 nařízení Brusel I bis „by měla být slabší strana chráněna pravidly pro určení 

příslušnosti, která jsou pro ni příznivější než obecná pravidla.“ Ve smyslu článku 18 nařízení 

Brusel I bis tak spotřebitel může podat žalobu u soudů příslušných dle svého bydliště, případně i 

sídla svého smluvního partnera, tj. provozovatele sociální sítě. Ten by naopak mohl podat žalobu 

proti uživateli, který je spotřebitelem, pouze u soudů státu, v němž má tento uživatel bydliště.  

V reakci na výše uvedené sociální síť Facebook při poslední aktualizaci svých smluvních 

podmínek ke dni 25. května 2018 změnila jejich znění pro uživatele, jež jsou rezidenty Evropské 

unie. Výsledkem je ustanovení 4.4. Podmínek používání služby Facebook reagující na výše 

zmíněná ustanovení nařízení Řím I. a Brusel I. bis, které stanoví, že: „Pokud jste spotřebitelem 

s obvyklým pobytem v členském státu Evropské unie, použijí se zákony daného členského státu na 

všechny nároky nebo spory vůči naší společnosti, které vznikly z těchto smluvních podmínek nebo 

používání Facebook produktů nebo v souvislosti s nimi. … Nárok můžete řešit u libovolného 

soudu v daném členském státu, který má patřičnou jurisdikci.“ Pro všechny ostatní případy, tedy 

případy, kdy druhou smluvní stranou není spotřebitel s obvyklým pobytem v členském státu 

Evropské unie, je ve smluvních podmínkách stanoveno, že případné spory musí být řešeny u 

příslušného soudu v Irsku a rozhodným právem pro smluvní podmínky i nároky z nich plynoucí 

je irský právní řád, výslovně „s výjimkou příslušných kolizních ustanovení,“29 tedy například i 

zmiňovaného článku 8 nařízení Řím II, pokud jde o spory týkající se duševního vlastnictví. 

V komerčních smluvních podmínkách Facebooku30, určených podnikatelským subjektům, jež 

chtějí vyvíjet své komerční aktivity prostřednictvím sociální sítě Facebook však zůstává pro 

případné spory uvedena jako příslušná instituce federálního soudu Spojených států amerických 

pro severní distrikt státu Kalifornie (Northern District of California) nebo státního soudu kraje 

                                                 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). 

29 Článek 4.4. Podmínek používání služby Facebook ze dne 19. 4. 2018. Dostupné na: 

https://www.facebook.com/legal/terms.  

30 Komerční smluvní podmínky Facebooku ze dne 25. května 2018. Dostupné na: 

https://www.facebook.com/legal/commercial_terms.  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/commercial_terms
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San Mateo. Komerční smluvní podmínky a případné spory z nich vzniklé se pak mají řídit 

zákony státu Kalifornie „bez ohledu na ustanovení týkající se kolize právních předpisů“31.  

Lze tak dospět k tomu, že v určitých případech bude bez ohledu na ustanovení smluvních 

podmínek sociálních sítí, pokud jde o české uživatele, rozhodným právem český právní řád a 

příslušné budou soudy České republiky. Není tak od věci zabývat se právem v prostředí 

sociálních sítí v kontextu českého právního řádu.  

 

1.3.2. Mezinárodní smlouvy 

Vždy je však nutné přihlížet k mezinárodní povaze sociálních sítí a byť v této práci 

vycházíme z českého právního řádu, je třeba alespoň ve stručnosti zmínit některé mezinárodní 

instrumenty. Důvodem je mezinárodní povaha sociálních sítí a fakt, že při užití autorských děl na 

sociálních sítí dochází k užití bez ohledu na hranice. Vodítkem při snaze o ochranu autorských 

práv v mezinárodním prostředí internetu jsou pak právě mezinárodní smlouvy, jež stanoví 

některé klíčové standardy autorskoprávní ochrany.   

První a zásadní mezinárodní úmluvou zaměřenou na autorské právo byla Bernská 

úmluva32 z roku 1886. Ta v době svého vzniku logicky nemohla předvídat rozmach Internetu, a 

to ani v době své poslední revize z roku 1979. Důraz v ní je kladen na teritorialitu a autonomii 

ochrany jednotlivých smluvních států, nicméně snaha o překonávání teritoriality se projevuje 

v zakotvení cizineckého režimu a některých klíčových zásad autorského práva (jako např. 

minimální doby ochrany autorských děl).  

Význam unifikace autorského práva v mezinárodním měřítku nabývá na důležitosti 

zvláště ve věku informační společnosti. Kvůli mezinárodní povaze internetu je potřeba nastavit 

společný standard ochrany autorských práv a pro to, aby systém fungoval efektivně, musí být 

autorská práva chráněna všude a v obdobném rozsahu.  

Potřeba přizpůsobit stávající mezinárodní rámec autorského práva potřebám informační 

společnosti propojené pomocí internetu vyústila ve vypracování a přijetí WIPO Copyright 

                                                 

31 Článek 4.b. Komerčních smluvních podmínek Facebooku ze dne 25. 5. 2018. Dostupné na:  

https://www.facebook.com/legal/commercial_terms. 

32 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 1886, vyhlášena jako Vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 2/1960 Sb. o Všeobecné úmluvě o autorském právu. 

https://www.facebook.com/legal/commercial_terms


 

 

13 

 

Treaty33, jež je jednou z tzv. internetových úmluv WIPO34. Tato smlouva navazuje na Bernskou 

úmluvu, kterou rozšiřuje. Zejména tím, že zahrnuje exkluzivní právo pro autora rozhodovat o 

sdělování díla veřejnosti, včetně sdělování prostřednictvím internetu. V celosvětovém měřítku 

tak zakotvuje ochranu autorských práv na internetu, jež odpovídá autorskoprávní ochraně mimo 

internet.   

Zatím nejmodernější mezinárodní smlouvou, jež se dotýká i autorských práv v prostředí 

Internetu (a tedy i na sociálních sítích) je Dohoda TRIPS35, koordinovaná Světovou obchodní 

organizací (WTO), zabývající se mezinárodními aspekty obchodu s duševním vlastnictvím.  

 

 

                                                 

33 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 1996), vyhlášená jako 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2002 Sb. m. s. o přístupu České republiky ke Smlouvě 

Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském. 

34 Druhou „internetovou úmluvou WIPO“ je WIPO Performances and Phonograms Treaty (Smlouva 

Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, 

Ženeva 1996, vyhlášená Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 48/2002 Sb. m. s., o přístupu České 

republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o 

zvukových záznamech). 

35 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – Příloha 1C Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace (WTO) ze dne 15. 4. 1994, vyhlášena jako Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 

191/1995 Sb. o sjednání Dohody o zřízení světové obchodní organizace (WTO). 
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2. Autorskoprávně chráněný obsah na sociálních sítích  

Předpokladem dalších úvah o autorskoprávní ochraně obsahu na sociálních sítích je 

v první řadě odpověď na otázku, zda se na sociálních sítích objevují autorská díla a pokud ano, 

jaká práva k nim svědčí jejich autorům. 

Pro sociální sítě je typický tzv. user generated content (uživatelský obsah). Sociální síť 

sama zásadně nevytváří obsah svých webových stránek, poskytuje pouze uživatelské rozhraní 

pro vytváření, prezentaci či sdílení obsahu mezi svými uživateli.  

V této části se budeme zabývat otázkou, jaký obsah uveřejňovaný na sociálních sítích 

může představovat autorské dílo, komu k němu svědčí autorská práva a jaký je obsah těchto 

práv. Po vymezení těchto pojmů jako nutného východiska se zaměříme na možná oprávněná 

užití autorských děl na sociálních sítích dalšími osobami vedle autora a poté na problematiku 

neoprávněného užití autorských děl v prostředí sociálních sítí a odpovědnost za ně.  

 

2.1. Autorská díla jako obsah sociálních sítí  

Pro další úvahy o smyslu a rozsahu právní ochrany autorských děl na sociálních sítích je 

nejprve nutné vymezit, jaký obsah sdílený na sociálních sítích může kvalitativně naplňovat 

znaky autorského díla – tedy, v kontextu českého právního řádu, za jakých podmínek sdílený 

obsah představuje autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona36. 

 

2.1.1. Předpoklady autorskoprávní ochrany obsahu na sociálních sítích  

Aby dílu svědčila autorskoprávní ochrana, musí jít o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti 

autora, vyjádřený v objektivně vnímatelné podobě, coby dílo literární či jiné dílo umělecké nebo 

dílo vědecké37. V takovém případě se jedná o chráněné autorské dílo, a to bez ohledu na jeho 

rozsah, účel nebo význam.  

V první řadě můžeme konstatovat, že obsah sdílený na sociálních sítích je nepochybně 

vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě, konkrétně v podobě elektronické. Už jen proto, aby 

mohl být obsah nahrán na sociální síť a sdílen s ostatními uživateli a byl tak naplněn smysl a 

                                                 

36 Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále jen jako „autorský zákon“. 

37 Ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona.  
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význam sociální sítě, musí být obsah zaznamenán v podobě, jež umožní jej vnímat dalším 

uživatelům. 

K okamžiku vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě, který je rozhodujícím 

okamžikem pro vznik autorskoprávní ochrany díla, jak plyne z ustanovení § 9 odst. 1 autorského 

zákona, pak ve většině případů dochází dříve, než je předmětný obsah uveřejněn na sociální síti, 

a jsou-li naplněny další znaky autorského díla, je tak autorskoprávně chráněno již od takového 

okamžiku (např. fotografie již od svého pořízení zaznamenáním prostřednictvím fotoaparátu). 

Autorské dílo však může být vytvořeno a vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě i 

prostřednictvím sociální sítě, ať už jde o textové příspěvky nebo i obrazový obsah. Některé 

sociální sítě totiž umožňují uživatelům pořídit fotografie či krátká videa prostřednictvím aplikace 

v rámci vlastního uživatelského rozhraní, případně dále upravovat pořízené fotografie i videa, 

opatřit je různými filtry či vytvářet z nich koláže. Jak uvádí například Telec, „z hlediska 

autorskoprávního je bezvýznamné, zda tvůrčí činnost byla vykonána bez pomoci technických 

zařízení anebo za jejich pomoci či přímo jejich prostřednictvím, např. prostřednictvím 

počítače“38. Obsah autorskoprávní ochrany a práva náležející autorovi se v takových případech 

nijak neliší.  

Nutno podotknout, že sociální síti, resp. její aplikaci, potažmo počítačovým technologiím 

obecně, nelze v kontextu českého autorského práva v žádném případě přiřknout jakákoliv 

autorská práva. Ta totiž mohou svědčit pouze fyzickým osobám, jak plyne z ustanovení § 5 odst. 

1 autorského zákona, a nikoli právnickým osobám, zvířatům, ani počítačovým programům. 

Počítačový program, byť by vykazoval znaky umělé inteligence, je vždy jen nástrojem pro 

vytvoření autorského díla a nenáleží mu žádná autorská práva. 

V případě některých sociálních sítí je pak relevantní pod autorskoprávní ochranu 

výslovné zahrnutí děl, jež jsou vyjádřena jen „dočasně“. Například sociální síť SnapChat39 je 

založena na tom, že svým uživatelům umožňuje pořídit a sdílet obsah, zejména fotografie či 

krátká videa, jen na předem omezenou dobu - po dvaceti čtyřech hodinách je obsah automaticky 

smazán, a to včetně interní paměti technického zařízení, na němž byl snímek pořízen. To ale nic 

nemění na případné autorskoprávní ochraně obsahu, který je nehmotným statkem.  

Pro posuzování tak bude zejména nutné zvážit, zda jde v případě konkrétních příspěvků 

na sociálních sítích o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Jedinečnost díla může být 

                                                 

38 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon – Komentář. 1. vyd. V Praze: C.H.Beck, 2007. 974 s. 

ISBN 978-80-7179-608-4. (Str. 17). 

39 Služba je dostupná na: www.snapchat.com.  

http://www.snapchat.com/


 

 

16 

 

složitou kategorií při posuzování, zvlášť pokud jde například o grafická loga či jednoduché 

kresby. Teorie v této souvislosti dovozuje, že pokud má jít o autorské dílo, musí být originální ve 

smyslu „statistické jedinečnosti a v tomto smyslu i neopakovatelnosti,“ jak uvádí Srstka40. 

V zásadě tak nemohou existovat dvě totožná autorská díla, v tom případě buď jedno z takových 

děl musí být plagiátem, případně žádné z nich nemůže být považováno za autorské dílo, neboť 

nejde o výtvory dostatečně originální41. 

Přístup k autorskoprávní jedinečnosti je však v recentní judikatuře poněkud relativizován 

a hranice přísnosti při posuzování se snižují ve prospěch vyhodnocení předmětu za autorské 

dílo42. Nejvyšší soud České republiky v případě 30 Cdo 739/200743 posuzoval, zda užití 

reklamního sloganu „Upeč třeba…zeď“ může představovat porušení autorských práv Zdeňka 

Svěráka, autora textu písně Dělání, dělání, v jejímž refrénu opakovaně zazní: „Upeč třeba 

chleba, postav třeba zeď.“ V odůvodnění svého rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že: 

„jedinečnost díla bývá v nauce označována jako jeho "autorskoprávní individualita", tzn. jako 

jedinečnost díla v načrtnutém juristickém (autorskoprávním), tj. specifickém, významu tohoto 

výrazu. Nejde o individualitu v obecném smyslu, nýbrž o nejosobitější ztvárnění výtvoru na 

základě autorova svobodného výběru z tvůrčích možností. Jedinečnost díla přitom odpovídá i 

pojmu neopakovatelnost díla. Při tomto pojetí díla jako předmětu práva autorského tedy nejde o 

individualitu díla stoprocentní, ale jen o jedinečnost, která se blíží jedinečnosti absolutní.“ Na 

rozdíl od statistické, tedy absolutní jedinečnosti, rozsudek vychází z nikoli absolutní 

jedinečnosti, a dospěl dokonce k závěru, že za díla ve smyslu autorskoprávním je nutné 

považovat i takzvaná díla malé mince, jež charakterizuje jako díla „která postrádají 

individualizační rysy, popř. je mající jen v zanedbatelné míře, která není dostatečná k rozlišení 

jednotlivých děl.“ Na toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je opakovaně v judikatuře odkazováno, 

když k obdobným závěrům Nejvyšší soud dospívá ve svých dalších rozhodnutích, například ve 

                                                 

40 SRSTKA, Jiří. Pojem autorské dílo a autor. IN: SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva 

související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 66 – 83. ISBN 978-80-7502-240-0. (Str. 73). 

41 KŘÍŽ, Jan; HOLCOVÁ, Irena; KORDAČ, Jiří; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a předpisy 

související. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde, 2005. 792 s. ISBN 80-7201-546-X. (Str. 42). 

42 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K harmonizační roli SDEU při výkladu kritérií originality autorských děl. 

IN: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: 

Europeizace českého práva duševního vlastnictví – harmonizační změny v legislativě a výkladu. 1. vyd. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 

2017. s. 54-62. ISBN 978-80-87975-75-6. 

43 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne ze dne 30. dubna 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.   
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věci 30 Cdo 733/201644, v níž šlo o užití veršů známé české písně ve volební kampani politické 

strany.  

Pokud jde o požadavek, aby autorské dílo bylo výsledkem tvůrčí činnosti autora, 

k tomuto prvku se vyjádřil Nejvyšší soud například ve věci 5 Tdo 631/200345, v níž se zabýval 

neoprávněným vytvářením kopií videokazet s pornografickou tematikou. V souvislosti 

s posouzením relevance autorskoprávní ochrany takových děl Nejvyšší soud zdůraznil, že při 

posouzení, zda jde o autorské dílo „nezáleží ani na rozsahu, ani na účelu, ani na stupni hodnoty 

(kvalitě díla).“ V souvislosti s tím pak v rozsudku dodává, že: „Pojem kvality díla však do určité 

míry souvisí s podmínkou tvůrčí činnosti. Jinými slovy obsah nebo účel není rozhodující, pokud 

má výtvor byť minimální tvůrčí charakter. O díle v tomto smyslu není možno mluvit, jestliže tento 

tvůrčí prvek chybí.“ Dospívá tak v souladu se stávající doktrínou k závěru, že k tomu, aby šlo o 

autorské dílo, postačí minimální tvůrčí charakter díla, který je v každém případě nutné posoudit.  

Samotným pojmem tvůrčí činnost se pak Nejvyšší soud zabýval například ve svém 

rozsudku 30 Cdo 4924/200746, v němž posuzoval autorskoprávní aspekty projektové 

dokumentace ke stavbě nutné za účelem vydání stavebního povolení. K tomu Nejvyšší soud 

uvedl, že: „již z etymologického výkladu výrazu "tvůrčí činnost", použitého autorským zákonem, 

vyplývá, že povahově nejde o kopírování, opakování, mechanickou rutinu ani o běžné seskupení 

již vytvořeného cizího díla,“ a dále že tvůrčí činnost lze charakterizovat jako „činnost spočívající 

ve "vytvoření" něčeho nehmotného s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí 

v osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor (duševní plod tvůrčí povahy literární, 

jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen,“ s tím, že se schopností tvořit „bývá spojeno i 

nadání (talent), fantazie aj. prvky patřící mezi osobní vlastnosti, které si lidský duch přináší do 

běžného života a které rovněž nabývá například životní praxí, vzděláním, životní zkušeností 

apod.“  

Výše uvedená kritéria musí obsah nahrávaný uživatelem na sociální síť vždy splňovat pro 

to, aby byl považován za autorské dílo a svědčila mu tak autorskoprávní ochrana. Některé 

příspěvky, jež mohou tvořit obsah na sociálních sítích, jsou však v autorském zákoně výslovně 

vyloučeny z ochrany autorským právem – například denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, 

                                                 

44 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 2018, sp. zn. 30 Cdo 733/2016. 

45 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. června 2003, sp. zn. 5 Tdo 631/2003. 

46 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. října 2009, sp. zn. 30 Cdo 4924/2007. 
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myšlenka, postup či vědecká teorie, matematické vzorce, statistické grafy a podobné projevy 

samy o sobě47.  

To může být relevantní mimo jiné v případě služby Twitter, která umožňuje svým 

uživatelům sdílet příspěvky, jejichž rozsah je předem omezen počtem znaků, a vedle toho je 

často využívána jako zpravodajský kanál, v rámci něhož se obvykle sdílejí denní zprávy. V teorii 

pak často zaznívá názor, že v rámci textových příspěvků na sociální síti Twitter se obecně 

neobjevuje autorskoprávně chráněný obsah – je totiž možné nahrávat na síť pouze text 

v omezeném rozsahu, který je navíc často informačního charakteru, a možnost, že příspěvek by 

byl plodem jedinečné tvůrčí činnosti autora je spíše výjimečná48. Absolutnost tohoto názoru byla 

prolomen zavedením možnosti ukládat na síť Twitter fotografie, které ve většině případů 

chráněny budou, jak bude rozvedeno dále v textu.  

 

2.1.2. Fotografie  

Nejčastěji sdíleným autorskoprávně relevantním obsahem sociálních sítí jsou bezesporu 

fotografie. Fotografie bývají důležitou složkou uživatelských profilů, neboť sociální sítě často 

vyžadují, aby si jejich uživatelé zvolili svoji „profilovou fotografii“, jež má být v ideálním 

případě portrétem konkrétního uživatele. Taková profilová fotografie pak bývá ve spojení 

s uživatelovým jménem uváděna u veškeré aktivity uživatele na dané sociální síti – od konkrétní 

internetové stránky s uživatelským profilem, přes veškerý uživatelem sdílený obsah až po 

všechna jeho vyjádření a komentáře k příspěvkům ostatních uživatelů na stránkách ostatních 

uživatelů– a je tak nejšíře užívána v rámci sociální sítě.    

Sdílení fotografií je pak základním prvkem většiny populárních sociálních sítí, zejména 

služby Facebook a ještě ve větší míře platformy Instagram, jejímž jediným účelem je sdílení 

fotografií svých uživatelů, ať už méně kvalitních fotografií běžných uživatelů, nebo fotografií 

profesionálních, jimiž se prezentují buď přímo fotografové, nebo jejich modely, často v rámci 

sdělení reklamní povahy. Na tomto místě je nutno rovněž podotknout, že vedle běžných 

uživatelů, kteří na sociálních sítích sdílejí fotografie z dovolené, vede obrovská popularita 

sociálních sítí k tomu, že jsou využívány i v umělecké sféře jako platforma pro propagaci 

                                                 

47 Ustanovení § 2 odst. 6 autorského zákona.  

48 REINBERG, Consuelo. Are Tweets Copyright-Protected? WIPO Magazine, červenec 2009. [online] 

[cit. 2018-09-05] Dostupné na: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0005.html.  

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0005.html
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uměleckých děl – ať už jde právě o fotografie nebo jiné druhy vizuálního umění, literaturu, 

hudbu či film. Umělci zde cíleně nacházejí publikum, a to rovnou celosvětové. 

Pokud jde o fotografie, svědčí jim autorskoprávní ochrana za předpokladu, že představují 

díla fotografická ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, tedy pokud jsou jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora. Naroveň ochraně fotografických děl jsou v ustanovení § 2 odst. 

2 autorského zákona postaveny fotografie původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním 

duševním výtvorem. Pro to, aby fotografie byla chráněna autorským právem, tak postačí, že je 

původní a není třeba zkoumat, zda je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. 

Autorskoprávně chráněny tak budou i fotografické snímky z dovolené, když je zřejmé, že 

například turistické fotografie Eiffelovy věže budou vesměs podobné a jen málo originální a 

těžko by naplňovaly kritérium jedinečnosti, ale budou vlastním duševním výtvorem jejich autora. 

Takový (neoriginální) obsah je ostatně nejtypičtějším obsahem sdíleným na sociálních sítích.  Na 

to poukazuje například projekt Insta Repeat, který vedle sebe staví velmi podobné snímky 

nahrané na sociální síť Instagram49. Pokud by však fotografie postrádaly znak původnosti, 

nebudou předmětem autorskoprávní ochrany. 

Upřesnění ve vztahu k požadavku na původnost fotografií pro jejich ochranu autorským 

právem přinesl Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí ve věci C-145/10 Painer50, v 

němž uvedl, že: „fotografický portrét může podle tohoto ustanovení51 požívat autorskoprávní 

ochrany za podmínky – jejíž splnění přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu v každém jednotlivém 

případě – že je duševním výtvorem autora, který odráží jeho osobnost a je výrazem jeho 

rozhodnutí učiněných na základě jeho tvůrčí svobody při realizaci této fotografie.“  

Z tohoto rozhodnutí plyne, že významnými faktory pro označení fotografie jako původní, 

tedy jako autorského díla, jsou tedy aspekty podléhající rozhodnutí jejího autora – například 

nasvícení, použití filtru při fotografování nebo organizace modelu při přípravě snímku. Za 

autorská díla naopak nelze považovat fotografie vzniklé zcela bez přispění duševní činnosti 

                                                 

49 Uživatelský účet @insta_repeat v rámci sociální sítě Instagram [online] [cit. 2018-09-01]. Dostupný z: 

https://www.instagram.com/insta_repeat/?hl=de.  

50 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2011 ve věci C-145/10 Eva-Maria Painer 

proti Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf 

Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & 

Co KG. 

51 Ustanovení článku 6 směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, z něhož vychází ustanovení § 2 odst. 2 autorského 

zákona.  

https://www.instagram.com/insta_repeat/?hl=de
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autora, jako například snímky z automatických fotopastí nebo satelitní snímky. Tyto však 

obvykle nebudou tvořit obsah sociálních sítí. Typickým obsahem v rámci sdílení zážitků jsou 

naopak fotografie z dovolené či portréty, které zpravidla budou chráněny autorským právem.  

Fotografie často v rámci procesu sdílení na sociálních sítích navíc projdou ze strany jejich 

uživatelů výraznými úpravami čistě pro účely jejich uveřejnění na sociální síti. Oblibě se těší 

například filtry, které i z méně kvalitních snímků mohou vytvořit dojem profesionální fotografie, 

nebo různé textové prvky označující například lokaci pořízené fotografie či jednoduchou kresbu, 

či vytváření koláží z více fotografií. Ve vztahu k původní fotografii tak může vzniknout nové 

autorské dílo např. prostřednictvím tvůrčího zpracování díla jiného, jak předpokládá § 2 odst. 4 

autorského zákona, ale i spojením děl či užitím v souboru. Takové dílo je pak rovněž způsobilým 

předmětem autorskoprávní ochrany.  

 

2.1.3. Audiovizuální díla  

Další důležitou součástí sociálních sítí jsou videozáznamy, ať už jde o krátké záběry 

z rodinné dovolené, profesionální hudební videoklipy nebo rozsáhlejší díla kinematografická 

nebo jejich části.  

Podle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona jsou chráněna rovněž díla audiovizuální, 

za předpokladu, že splňují zákonné podmínky ochrany autorského díla, tedy zejména, že jsou 

výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora. Vzhledem ke stále rostoucí popularitě krátkých 

videosekvencí, představujících audiovizuální záznam, které jsou však pořizovány (často 

prostřednictvím chytrých telefonů) obdobně jako fotografie a na internetu i v rámci sociálních 

sítí mají obdobné postavení a využití jako fotografie, bylo by lze de lege ferenda uvažovat i o 

možnostech ochrany audiovizuálních záznamů původních a nikoli pouze jedinečných výsledků 

tvůrčí duševní činnosti jejich autorů. Autorovi však v takovém případě budou obvykle svědčit 

přinejmenším práva výrobce zvukově obrazového záznamu.  

Audiovizuální záznamy pak patří mezi nejčastější obsah, jenž je na internetu rozšiřován 

nelegálně v rozporu s autorskými právy jejich nositelů, a to i prostřednictvím sociálních sítí. 

Zejména v rámci služby YouTube dochází k tomu, že jsou uveřejňovány celé filmy nebo epizody 

seriálů stejně jako hudební klipy, a to bez souhlasu jejich autorů. Platforma YouTube poskytuje 

dotčeným nositelům autorských práv řadu nástrojů, jak se více či méně účinně domáhat svých 

práv, jak bude uvedeno dále v kapitole 4 této práce.  
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Ve vztahu k audiovizuálnímu dílu, za jehož autora je ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 

autorského zákona považován režisér, je nutné brát úvahu ochranu dalších z autorskoprávního 

pohledu relevantních statků. A to jednak autorská práva k dílům audiovizuálně užitým a jednak 

práva s autorským právem související.  

Díly audiovizuálně užitými se rozumí jakákoliv díla zařazená do díla audiovizuálního52. 

Tato díla, ať už jde o scénář či hudbu k audiovizuálnímu dílu, se rovněž samy o sobě těší 

autorskoprávní ochraně. I k těmto dílům jejich autorům svědčí autorská práva, což musí být 

zohledněno při jejich sdílení na sociální síti. Neoprávněným užitím totiž „pachatel“ porušuje jak 

práva autora-režiséra, tak práva autorů děl audiovizuálně užitých. Stejně tak jsou zasaženi 

nositelé práv souvisejících s právem autorským, ať už jde o výkonné umělce či výrobce 

zvukového a zvukově obrazového záznamu. V případě výrobců zvukového a zvukově 

obrazového záznamu dokonce nemusí být chráněným předmětem záznamu autorské dílo (může 

jít například o nahrávku zpěvu ptáků, časosběrný záznam západu slunce či záznam fotbalového 

utkání), aby těmto osobám svědčila ochrana ve smyslu příslušného práva souvisejícího s právem 

autorským53.  

 

2.1.4. Další autorskoprávně relevantní příspěvky  

Přestože nejčastějšími příspěvky uživatelů sociálních sítí relevantními z pohledu 

autorského práva jsou právě fotografie nebo audiovizuální záznamy, je třeba zabývat se i 

různými dalšími podobami, které může nahraný obsah na sociálních sítích mít a které mohou 

představovat autorská díla ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona.  

Pod textovými příspěvky na sociální síti se mohou skrývat díla slovesná, tvořená 

například básněmi, fejetony či jinými literárními útvary. Sociální sítě jsou oblíbenými 

platformami pro tzv. blogy, obvykle tvořené pravidelně vydávanými krátkými fejetony jako je 

například stránka Deníček moderního fotra54. Povahu literárních (slovesných) děl o sobě samých 

mohou mít rovněž komentáře k příspěvkům, ať už jejich autorský popisek či vyjádření názorů 

jiných uživatelů. Příkladem může být například stránka Skládáme texty kapele Kryštof, na níž se 

uživatelé inspirují tvorbou české hudební skupiny Kryštof, jejíž texty parodují a vytvářejí tak 

                                                 

52 Ustanovení § 64 odst. 1 autorského zákona.  

53 KŘÍŽ, Jan; HOLCOVÁ, Irena; KORDAČ, Jiří; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon a předpisy 

související. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde, 2005. 792 s. ISBN 80-7201-546-X. (Str. 225). 

54 Dostupné na: https://www.facebook.com/Deníček-moderního-fotra-567935003271899.  

https://www.facebook.com/Deníček-moderního-fotra-567935003271899
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vlastní autorská díla. Ta jsou jednak uveřejňována jako základní obsah stránky a jednak často 

vznikají v sekci komentářů k jednotlivým příspěvkům.55 Nutno podotknout, že většina textových 

příspěvků sdílených na sociálních sítí, obsahujících zpravidla banální komentáře k počasí či 

životním událostem uživatele, nenaplňuje kritéria autorského díla a není tak autorskoprávně 

chráněna. 

Je třeba zmínit, že za autorské dílo se rovněž považuje překlad díla jiného, avšak pouze 

za předpokladu, že i ten je tvůrčí56. Strojový překlad s využitím automatických překladačů však 

autorským právem chráněn není, nevyznačuje se totiž tvůrčí činností. 

V příspěvcích uživatelů se mohou skrývat i díla výtvarná, často však zachycena 

prostřednictvím fotografie, nebo obdobně zachycená díla kartografická či architektonická. 

Sdíleny mohou být koneckonců například sekvence počítačového programu či části databáze. 

Tato poněkud specifičtější díla jsou často sdílena v rámci specializovaných sociálních sítí, kde si 

například programátoři vyměňují tipy a triky pro zvládnutí programovacích jazyků a mohou tak 

v rámci odborné veřejnosti sdílet části zdrojového kódu počítačových programů, chráněného 

autorským právem. 57 

 Znaky autorského díla by konečně mohl naplňovat také uživatelský profil uživatele 

sociální sítě sám o sobě. Vzniká sice v rámci neoriginálního uživatelského rozhraní, nicméně 

jeho náplň a uspořádání může vykazovat znaky výsledku tvůrčí činnosti.  

Na to může poukazovat i fakt, že v dubnu roku 2018 se newyorský konceptuální umělec 

Darren Bader rozhodl prodat své uživatelské účty na sociálních sítích Instagram a Twitter, stejně 

jako e-mailovou adresu, pod níž jsou registrovány.58 Ve svém inzerátu59 popsal předmět své 

nabídky jako „unikátní dílo/sochu/věc/ostatní“ a dále v něm výslovně svolil k tomu, že nový 

majitel účtu může ke stávajícímu obsahu přidávat své vlastní příspěvky, případně smazat ty 

existující, včetně možnosti smazat celé účty. Obsah stránky jednoho uživatelského účtu, který 

byl vytvořen umělcem a jím také tvůrčím způsobem sestaven lze dle našeho názoru ve svém 

                                                 

55 Dostupné na: https://www.facebook.com/cechymoravaslezskotojenasecesko.   

56 Ustanovení § 2 odst. 4 autorského zákona.   

57 Například služba GitHub, dostupná na: https://github.com.   

58  CASCONE, Sarah. #Duchamp? Darren Bader Is Selling His Instagram and Twitter Handles as 

Readymade Art. Artnet News. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné na: https://news.artnet.com/art-

world/darren-bader-selling-instagram-handle-1259240.  

59 Inzerát je k datu uzavření rukopisu této práce dostupný na: 

https://twitter.com/mined_oud/status/980880428826587137. 

https://www.facebook.com/cechymoravaslezskotojenasecesko
https://github.com/
https://news.artnet.com/art-world/darren-bader-selling-instagram-handle-1259240
https://news.artnet.com/art-world/darren-bader-selling-instagram-handle-1259240
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souhrnu pokládat za souborné dílo ve smyslu § 2 odst. 5 autorského zákona - za předpokladu, že 

naplňuje pojmové znaky souborného díla, tedy zejména, že způsob výběru nebo uspořádání 

obsahu je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Lze tak uvažovat i o tom, že uživatelský 

profil, resp. jeho obsah jako celek může naplňovat znaky autorského díla a být tak předmětem 

autorskoprávní ochrany sám o sobě. 

 

2.2. Autorská práva k obsahu na sociálních sítích  

Z výše uvedeného vyplývá, že na sociálních sítích se setkáme s celým spektrem 

uživatelského obsahu, jemuž svědčí autorskoprávní ochrana. Podoba autorských děl na 

sociálních sítí je různorodá a k jednomu příspěvku se nezřídka váží různé druhy práv chráněných 

autorským zákonem, ať už jde o práva autorů děl literárních či jiných děl uměleckých nebo děl 

vědeckých, tedy děl takového charakteru, jež jsou chráněna autorským právem nebo o práva 

s autorským právem související.   

Právě k autorským dílům se pak váže autorskoprávní ochrana. Ta není formální 

(nepodléhá povinnosti registrace) a svědčí autorovi díla, tedy, jak již uvedeno, fyzické osobě, 

která dílo vytvořila (§ 5 autorského zákona), a to podle § 9 odst. 1 autorského zákona od 

okamžiku vyjádření díla v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Autor díla je výlučně 

oprávněn rozhodnout o tom, co se s jeho dílem stane, a k jakémukoliv dalšímu užití jinou osobou 

musí udělit souhlas60. Výjimku pak představují takzvané mimosmluvní instituty užití autorských 

děl, zejména zákonné licence. 

Optikou českého autorského práva svědčí autorovi celý katalog práv, jež jsou absolutní 

povahy. Na jedné straně jde o výlučná práva osobnostní, na straně druhé pak o výlučná práva 

majetková, zahrnující právo dílo užít všemi myslitelnými způsoby a udělit toto oprávnění 

v libovolné míře dalším osobám. Při tom však autorská práva zůstávají nepřevoditelná.  

Některé právní řády chápou obsah autorských práv odlišně. V této souvislosti je nutné 

zmínit systém amerického common law, tedy právní řád, jenž je základem práva státu Kalifornie 

(právního řádu společností provozujících největší sociální sítě). Zásadní rozdíly spočívají 

zejména v tom, že americké common law tradičně odvíjí vznik autorského práva od registrace u 

                                                 

60 Ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona.  



 

 

24 

 

příslušného úřadu, koncipuje autorská práva jako převoditelná a neuznává osobnostní práva61. 

Tento přístup byl však relativizován zejména přistoupením Spojených států amerických 

k Bernské úmluvě a Dohodě TRIPS, nicméně se stále projevuje v některých aspektech pojetí 

autorských práv provozovateli sociálních sítí. 

 

2.2.1. Autorská práva osobnostní 

Osobnostní práva autorská představují skupinu práv, která jsou nepřevoditelná a autor se 

jich nemůže vzdát. Zákon deklaruje, že osobnostní práva zanikají v okamžiku smrti autora62.  

Ve smyslu ustanovení § 11 autorského zákona mezi ně v první řadě patří právo autora 

rozhodnout o zveřejnění svého díla. Pouze autor je oprávněn rozhodnout o tom, jak a kdy jeho 

dílo bude zveřejněno (poprvé oprávněně zpřístupněno veřejnosti ve smyslu § 4 odst. 1 

autorského zákona), případně zda dílo zveřejněno nebude. Zveřejnění díla je pak nutným 

předpokladem některých užití, zvláště pak pokud jde o zákonné licence. Zveřejnění díla bez 

souhlasu autora, např. právě na sociální síti, pochopitelně představuje porušení jeho autorského 

práva.  

Za druhé jde o právo osobovat si autorství63. Součástí tohoto práva je i právo autora 

rozhodnout, zda a jakým způsobem bude autorovo jméno uváděno u díla – ať už při jeho 

zveřejnění nebo při jeho dalším užití. Právem osobovat si autorství se budeme dále v textu 

zaobírat zejména v souvislosti s možnostmi užití, resp. sdílení původně uveřejněného díla na 

sociální síti dalšími uživateli.  

Do třetice, autor má právo na nedotknutelnost svého díla, jež spočívá zejména ve 

výlučném právu svolit k jakékoliv změně díla či zásahu do něj64. To se promítá i do omezení 

nabyvatele licence ve smyslu § 2375 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož nabyvatel 

licence smí dílo měnit jen v případě, že tak bylo výslovně ujednáno. To může představovat 

problém v případě, že autor v licenčních ujednáních, která jako uživatel uzavírá 

s provozovatelem sociální sítě, takové svolení výslovně neudělí. Vyvstávají pak otázky reálných 

                                                 

61 TRIMBLE, Markéta. Class 2 : Copyright Law. Přednáška z cyklu Current Issues in U.S. Intellectual 

Property Law. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 11. dubna 2017. 

62 Ustanovení § 11 odst. 4 autorského zákona.  

63 Ustanovení § 11 odst. 2 autorského zákona.  

64 Ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona.  
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legálních možností a přípustného rozsahu pozměňování díla ze strany sociální sítě nebo jejích 

dalších uživatelů.  

Součástí práva na nedotknutelnost díla je i stanovení hranice možností užití cizího 

autorského díla (včetně užití dovoleného samotným autorem nebo v rámci zákonné licence), 

kterou představuje zákaz užít dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu a právo autorského 

dohledu. Tento zákaz není omezen na dobu života autora, ale uplatní se i po jeho smrti, stejně 

jako zákaz osobovat si autorství k cizímu dílu a povinnost uvádění jména autora u díla.  

Trvání těchto práv je časově omezeno na dobu života autora, avšak po smrti autora 

(stejně jako po zániku majetkových práv autorských k dílu) se jich může domáhat osoba autorovi 

blízká, právnická osoba sdružující autory či příslušný kolektivní správce65.  

 

2.2.2. Autorská práva majetková  

Majetková práva autora k jeho dílu spočívající zejména ve výlučném právu autorské dílo 

užít a smlouvou umožnit jeho užití dalším osobám66. Jen a pouze autor rozhoduje o osudu díla a 

o tom, kdo a jak může autorské dílo užít.  

Majetková práva k autorskému dílu, tedy výlučné právo dílo užít a udělit svolení k užití 

díla jinému, trvají obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti67. Ani majetkových 

práv se autor díla nemůže vzdát a jsou nepřevoditelná. Na rozdíl od práv osobnostních jsou 

předmětem dědictví68 a po smrti autora tak majetková práva autorská nabývají a vykonávají 

autorovi dědici.  

V § 12 autorského zákona a následujících jsou demonstrativně, avšak poměrně široce 

vymezeny způsoby užití díla – jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování a 

vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla a dále sdělování díla veřejnosti, mezi něž 

autorský zákon výslovně zařazuje provozování díla, vysílání díla, přenos vysílání díla a 

provozování vysílání.  

                                                 

65 Ustanovení § 11 odst. 5 autorského zákona.  

66 S ohledem na předmět této práce se tato práce nezabývá dalšími z autorských práv majetkových ve 

smyslu § 24 a následujících autorského zákona.  

67 Ustanovení § 27 autorského zákona.   

68 Ustanovení § 26 odst. 2 autorského zákona.   
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Nejčastějším způsobem užití děl uveřejněných na sociálních sítích a na internetu vůbec 

bude bezesporu jejich rozmnožování a sdělování veřejnosti ve smyslu autorského zákona, když 

jeho § 13 přímo předpokládá rozmnožování, byť jen dočasné a v jakékoliv (a výslovně i 

v elektronické) formě, a ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona pod sdělování veřejnosti 

zahrnuje i sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu. Za sdělování veřejnosti navíc bude 

zpravidla posuzováno i uveřejnění v rámci uzavřené skupiny uživatelů sociální sítě.69  

Uveřejnění díla na sociální síti a možné následné sdílení dalšími uživateli, díky němuž se 

příspěvek dostává mezi širší okruh osob (coby sdělování veřejnosti a rozmnožování ve smyslu 

českého autorského zákona), je nejen samotným předpokladem funkčnosti, ale celkově i 

smyslem existence sociální sítě. Uživatel, který nahraje své dílo na sociální sít, bezesporu 

očekává a lze zcela logicky předpokládat, že je jeho záměrem, aby jeho dílo bylo šířeno a 

oslovilo tak co nejširší okruh dalších uživatelů sociální sítě.   

 

2.2.3. Licence  

Jak již bylo výše zmíněno, součástí majetkových práv autora je vedle výlučného 

oprávnění dílo užít i právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva70. 

Touto smlouvou se rozumí smlouva licenční, která, pokud jde o autorská díla, představuje 

nástroj, kterým autor, jenž je nositelem výlučného práva ke svému autorskému dílu, poskytuje 

třetí osobě (nabyvateli licence) oprávnění k výkonu práva dílo užít způsoby užití a v rozsahu ve 

smyslu § 2371 občanského zákoníku.  

Při udělení licence autor nepřichází o svá autorská práva, musí však strpět zásah do svého 

výlučného práva dílo užít, a to v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy71. Český právní řad 

neumožňuje převod autorských práv, která výlučně označuje jako nepřevoditelná (v § 11 odst. 4 

autorského zákona a § 26 odst. 1 autorského zákona). Nejde však o absolutní východisko při 

zkoumání autorskoprávní ochrany na sociálních sítích, a tedy v mezinárodních vodách internetu, 

neboť některé právní řády převod práv k autorskému dílu umožňují.  Velké sociální sítě i jejich 

smluvní podmínky jsou zpravidla produktem angloamerického právního prostředí, a tedy i 

                                                 

69 K tomu dospěl ve svém rozsudku Zemský soud v Mnichově (Landsgericht München) ve svém 

rozhodnutí ze dne 31. ledna 2018, sp. zn. 37 O 17964/17. 

70 Ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona.  

71 Ustanovení § 12 odst. 2 autorského zákona. 
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common law, které pojímá autorské právo v rámci systému copyright odlišným způsobem než 

český právní řád, když převod autorských práv umožňuje. 

 Základní premisou fungování licenčních vztahů a autorskoprávní ochrany vůbec je fakt, 

že autor výlučně rozhoduje o tom, jak, v jakém rozsahu a kým bude jeho dílo užito. Výjimkou 

z tohoto předpokladu jsou tak volná užití a zákonné licence, vymezené v Díle 4 autorského 

zákona nazvaném Výjimky a omezení práva autorského (§§ 29 - 39 autorského zákona). Zákonné 

licence pak představují výsledek poměřování práv a oprávněných zájmů různých osob na užití 

autorského díla, kdy zákonodárce vymezil konkrétní případy, v nichž je přípustné užití 

autorského díla bez souhlasu autora.  

 Nejen autor, ale i třetí osoby, ať už jejich oprávnění vychází ze smluvního ujednání nebo 

z některé ze zákonných výjimek, tak mohou být oprávněny k užití autorského díla. V další části 

této práce se zabýváme konkrétními možnostmi a hranicemi oprávněného užití autorských děl 

osobami mimo autora v prostředí sociálních sítí. Ty vychází v první řadě ze smlouvy, kterou 

každý uživatel služby sociální sítě uzavírá s provozovatelem sociální sítě a jejíž obsah je 

vymezen ve smluvních podmínkách sociálních sítí.  
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3. Oprávněné užití autorských děl na sociálních sítích 

Jak již bylo výše zmíněno, základní funkcí sociálních sítí je sdílení – sdílení myšlenek, 

názorů, faktů, osobních údajů, ale i delších textů, fotografií a videí, tedy obsahu, který může 

představovat a představuje autorská díla. Mnoho z uživatelů si neuvědomuje, s kým vším a za 

jakých podmínek vlastní nahraný obsah sdílí, kdo jej může zhlédnout, kdo je oprávněn jej dále 

užít a zda nad ním uživatel vůbec má a může vykonávat dostatečnou kontrolu. Přitom zejména 

pro dnešní mladší generace jsou sociální sítě základním komunikačním médiem, kde sdílí řadu 

informací o sobě, a to často zcela veřejně. Poskytují tak veřejnosti jednak své osobní údaje a 

v řadě případů také vlastní (ale i cizí) autorská díla, aniž si jsou vědomi možných následků.  

Na to se snažil upozornit americký malíř a fotograf Richard Prince, který uspořádal 

v roce 2014 v New Yorku výstavu s názvem New Portraits.72 Pro tuto exhibici Richard Prince 

využil veřejně sdílené příspěvky ze sociální sítě Instagram tvořené portréty různých osob, ke 

kterým připsal jednoduché komentáře, to vše při zachování původního uživatelského rozhraní. 

Ty následně nechal natisknout na velká plátna a třicet osm takových fotografií představovalo 

celou výstavu New Portraits. Posléze je navíc Richard Prince jako uznávaný umělec prodal za 

částky dosahující až stovky tisíc amerických dolarů. Nechme stranou uměleckou hodnotu 

takového počínání, zajímavěji se totiž jeví z právní stránky. Konkrétně jde o otázku, zda měl 

Richard Prince oprávnění takto využít fotografie cizích autorů. Až na jeden případ totiž neměl 

k dispozici výslovný souhlas autorů příspěvků na síti Instagram, natož autorů dotčených 

fotografií, tyto fotografie použít. Vyvstává však důležitá otázka, zda takový souhlas vůbec 

potřeboval.  

Klíčem k odpovědi na tuto otázku jsou zejména smluvní ujednání, jež uživatelé uzavírají 

s provozovateli sociální sítě při zřizování svého uživatelského účtu. V těch jsou totiž standardně 

obsaženy i licenční ujednání ke sdílenému obsahu, relevantnímu z pohledu autorského práva. 

Právě tato smluvní ujednání jsou zásadním vodítkem pro rozsah licence, jež je uživatelem 

udílena jak samotné sociální síti, tak i ostatním jejím uživatelům a případně i okruhu osob mimo 

tuto sociální síť, potažmo i mimo síť internet, a proto z nich v této práci dále vycházíme.   

Předmětem této kapitoly je rozbor konkrétních oprávnění k příspěvku na sociální síti, 

který představuje autorské dílo, jež svědčí osobám odlišným od autora – ať už samotné sociální 

                                                 

72  Informace o výstavě New Portraits jsou ke dni uzavření rukopisu této práce dostupné na: 

http://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015.  

http://www.gagosian.com/exhibitions/richard-prince--june-12-2015
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síti, jejím dalším uživatelům nebo osobám zcela mimo tuto službu. Cílem tohoto zkoumání je 

vymezení hranic oprávněného užití autorských děl na sociálních sítí.  

Východiskem jsou v první řadě smluvní podmínky jednotlivých sociálních sítí, jejichž 

součástí jsou zpravidla také licenční ujednání k obsahu, sdílenému na sociální síť. Na ty je 

v rámci této kapitoly nazíráno optikou českého právního řádu, zejména pokud jde o užívané 

instituty a limity autonomie vůle. S ohledem na mezinárodní povahu sociálních sítí jsou za 

účelem dosažení uspokojivých závěrů rovněž využity prvky z jiných právních řádů, zejména pak 

právních řádů států Evropské unie a Spojených států amerických.  

 

3.1. Užití autorských děl v prostředí sociálních sítí 

Poskytovatelé služeb sociálních sítí jsou si vědomi toho, že uživatelé na tyto platformy 

často nahrávají obsah, který podléhá autorskoprávní ochraně. Proto jsdou do smluvních 

podmínek zahrnuta i ustanovení o licenci, která je základním předpokladem oprávněného užití 

díla osobou odlišnou od autora. Alfou a omegou pro užití díla na sociální síti a další užití jsou tak 

smluvní podmínky každé ze sociálních sítí.   

V dalších částech kapitoly se zabýváme několika kategoriemi užití autorských děl 

umístěných na sociální síť, jež diferencujeme podle subjektu, který je dílo oprávněn užít. Řešíme 

tak možnosti a limity užití děl, které oprávněný subjekt uveřejní na sociální síti, dalšími subjekty 

– samotnou sociální sítí, ostatními uživateli sociální sítě a také osobami zcela mimo sociální síť.  

Pro účely této kapitoly pak vycházíme z toho, že příspěvek zahrnující autorské dílo byl 

nahrán na sociální síť jeho autorem nebo s jeho vědomím, resp. svolením. Tedy osobou, která 

výlučně rozhoduje o osudu svého díla a způsobech a rozsahu jeho užití, včetně sdílení svého díla 

na sociální síti. Autor si však nemusí vždy uvědomit, že nahráním díla na server sociální sítě 

udílí licenci a v důsledku toho musí strpět oprávněné užití jeho díla jinými osobami.  

Licence v takovém případě není udělována individuálně pro konkrétní autorská díla a 

v zásadě není možné si vybírat nastavení jejích parametrů pro jednotlivé příspěvky uveřejňované 

na sociální síti. Licence k obsahu sdílenému na sociální síti je součástí smluvních podmínek, se 

kterými uživatel musí vyslovit souhlas, a je při zřízení uživatelského účtu udělena pro futuro pro 

veškerý obsah, který kdy uživatel na sociální síť nahraje.  

 Rozsah oprávnění, která jsou licencí poskytována, pak může být měněn pouze změnou 

smluvních podmínek. Na takovou změnu sociální sítě obvykle upozorňují s tím, že dalším 



 

 

30 

 

používáním služby se předpokládá, že se změněným zněním smluvních podmínek uživatel 

souhlasí. Například v Podmínkách používání služby Facebook73 se uvádí, že při změně 

podmínek budou uživatelé alespoň 30 dní předem upozornění na tuto změnu a „pokud po 

vstoupení aktualizovaných smluvních podmínek v účinnost budete nadále používat naše 

produkty, budete jimi vázáni,“ s tím, že „pokud s našimi aktualizovanými smluvními podmínkami 

nesouhlasíte a nechcete být nadále součástí komunity Facebooku, můžete kdykoli odstranit svůj 

účet.“74  

 Ustanovení licenčních ujednání v rámci smluvních podmínek nebývají rozsáhlá, často se 

jedná o několik málo odstavců, obsahujících obecné pojmy, které nadto nebývají jinde ve 

smluvních podmínkách vymezeny. Opravdový rozsah poskytované licence je tak často nejasný a 

v řadě případů je nutné jej dovozovat. 

 Pokud jde o ukončení licence, smluvní podmínky sociálních sítí obvykle výslovně 

stanoví, že smazáním příslušného obsahu licence končí. V praxi to však vždy neznamená, že by 

obsah přestal být dostupný na internetu, na což ostatně uživatel bývá ve smluvních podmínkách 

upozorněn. Na sociální síti je totiž obsah v zásadě vždy s někým sdílen (přinejmenším 

v uzavřeném okruhu uživatelů) a obvykle se najde někdo, kdo předmětné dílo sdílí dál, uloží si 

ho nebo jej jinak užije, což často činí zcela oprávněně.  

 

3.1.1. Užití autorských děl provozovatelem sociální sítě 

Zásadním bodem licenčních ujednání, jež jsou součástí smluvních podmínek sociálních 

sítí, je udělení oprávnění z licence samotnému provozovateli sociální sítě coby nabyvateli 

licence. Nutno podotknout, že smluvní podmínky jsou zcela v režii provozovatele sociální sítě a 

ve vztahu k uživatelům se uplatňuje princip take it or leave it. 

Provozovatelé sociálních sítí se nedomáhají úplného převodu autorských práv, a to i když 

často fungují na principech amerického common law, kde je takový převod v zásadě možný75. 

Smluvní podmínky se k tomu neuchylují a výslovně stanoví, že vlastníkem díla zůstává 

oprávněný uživatel, který jej nahrál. Například smluvní podmínky služby Facebook výslovně 

                                                 

73 Podmínky používání služby Facebook ze dne 19. dubna 2018. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z:                   

https://www.facebook.com/legal/terms. Dále jen jako „Podmínky používání služby Facebook“. 

74 Článek 4.1. Podmínek používání služby Facebook.  

75 TRIMBLE, Markéta. Class 2 : Copyright Law. Přednáška z cyklu Current Issues in U.S. Intellectual 

Property Law. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 11. dubna 2017. 

https://www.facebook.com/legal/terms
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uvádějí, že ve vztahu k obsahu vytvořenému a sdílenému uživateli „nic v těchto smluvních 

podmínkách Vám práva k vlastnímu obsahu neodnímá“76. Pro uživatele ve Spojených státech je 

tato proklamace podstatná, byť v tradičním kontinentálním pojetí se jeví jako nadbytečná a 

zavádějící. V konfrontaci s českým právním řádem, kde jsou autorská práva výslovně 

označována za nepřevoditelná, by případné ustanovení o převodu autorských práv neobstálo.  

Všechny zkoumané sociální sítě nicméně vycházejí z poskytnutí širokých oprávnění 

v rámci licenčních ujednání. 

 

3.1.1.1. Užití autorských děl nezbytné pro fungování sociálních sítí  

Co se týče užití autorských děl samotnou sociální sítí (tedy jejím provozovatelem), je 

v první řadě nutné zdůraznit, že sociální síť ke svému provozu potřebuje jistá oprávnění k dílům 

na síti sdílených. Principem funkce sociální sítě, jak už z tohoto označení vyplývá, je propojovat 

její jednotlivé uživatele, pro což je zásadní, aby se obsah sdílený jedním uživatelem mohl nahrát 

na server sociální sítě (tedy, aby byla pořízena jeho rozmnoženina ve smyslu ustanovení § 13 

autorského zákona) a mohl se dále objevit na internetové stránce, kterou si zobrazí druhý 

uživatel, případně celá řada uživatelů, v jinou dobu, na jiném počítači či jiném elektronickém 

zařízení (a tedy byl sdělován veřejnosti ve smyslu § 18 a násl. autorského zákona).  

K tomu, aby byl obsah prostřednictvím internetu zpřístupněn jiným uživatelům sociální 

sítě, je tak nutné udělení licence autorem, neboť v opačném případě by šlo o zásah do jeho 

autorských práv. Licenci sociální síti je nadto nutné udělit i v případě, kdy by si díla s ohledem 

na nastavení uživatelského účtu autora nemohl zobrazit nikdo další. I v tomto případě by 

docházelo k užití autorského díla, neboť příspěvek je stejným způsobem nahrán na internetovou 

stránku sociální sítě (například v autorově zájmu jej uchovat či zálohovat), byť k němu nemá 

přístup jiná osoba než sám autor a provozovatel sociální sítě.  

Pro účely přenosu nahraného obsahu musí nadto sociální síť často příspěvky upravit, a 

tedy pozměnit případná autorská díla v nich obsažená, zejména možnost příspěvek zmenšit, 

oříznout či změnit jeho rozlišení. Uživatelé, potenciální autoři sdíleného obsahu, proto sociální 

síti udělují souhlas ke změně či zásahu do autorského díla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3, 

resp. § 12 odst. 1 autorského zákona, jinak by rovněž šlo o porušení autorských práv.  

                                                 

76 Článek 3.3.1. Podmínek používání služby Facebook.  
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I kdyby v rámci licenčních ujednáních nebyla uváděna možnost takových způsobů užití, 

v českém právním řádu by (za předpokladu, že autor má v úmyslu publikovat své dílo na sociální 

síti) svědčilo ve prospěch oprávněnosti takového užití ustanovení § 2376 odst. 1 občanského 

zákoníku, v němž je zakotvena právní domněnka, že „licence byla poskytnuta k takovým 

způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy“. K dosažení účelu 

smlouvy, tedy k poskytování služeb sociální sítě, je v souladu s výše uvedeným nezbytné, aby 

sociální síť měla právo dílo, jež chce uživatel na sociální síť nahrát, jej užít způsobem, který jeho 

nahrání na sociální síť umožňuje.  

Z tohoto výkladového ustanovení kladoucího důraz na účel smlouvy na jedné straně 

můžeme dovozovat souhlas s užitím díla pro účely fungování sociální sítě i v případě, že by 

nebyl výslovně uveden ve smluvních podmínkách. Na druhé straně pak může představovat 

překážku například komerčnímu užití děl sociálními sítěmi, což účelem smlouvy o poskytování 

služby sociální sítě s velkou pravděpodobností nebude.  

 

3.1.1.2. Licence udílená uživatelem sociální sítě poskytovateli služby sociální sítě 

Pro výše uvedené účely poskytovatelé služeb sociálních sítí do smluvních podmínek, se 

kterými musí uživatel pro používání sociální sítě vyslovit svůj souhlas, vkládají licenční 

ustanovení, která jim zajišťují příslušná oprávnění. Není divu, že jsou tato licenční ujednání ze 

strany sociálních sítí pojímána poměrně extenzivně, aby oprávnění svědčila k veškerým 

myslitelným užití potřebným pro provoz dané sociální sítě. Kupříkladu provozovateli sociální 

síti Facebook udílí její uživatelé při vytváření svého uživatelského účtu „nevýhradní, 

převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, 

distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a 

vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení ochrany soukromí a 

aplikace),“77 a to k obsahu, který uživatelé sdílí, uveřejňují nebo nahrávají (například fotografie 

nebo videa) na Facebook. Licenci ve zcela shodném rozsahu udílejí uživatelé i sociální síti 

                                                 

77 Článek 3.3.1. Podmínek používání služby Facebook.  
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Instagram78, která je dalším z produktů poskytovatele služby Facebook. Obdobné znění 

licenčních ujednání pak obsahují například i smluvní podmínky služby YouTube79 či Twitter80.  

Obecně lze shrnout, že uživatelé poskytovateli služby sociální sítě udílejí nevýhradní, 

převoditelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci k veškerému obsahu jimi uveřejněnému na 

dané sociální síti, a to s možností udílet podlicence, zahrnující široká oprávnění k užití všemi 

způsoby, včetně práva na rozmnožování, rozšiřování, zpřístupňování, možností úprav a vytváření 

odvozených děl, včetně překladu.  

V rámci smluvních podmínek služby Facebook je výslovně stanoveno, že udělení licence 

ve výše uvedeném rozsahu: „například znamená, že když budete sdílet fotografii na Facebooku, 

dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ji s jinými osobami (opět podle vašeho 

nastavení), jako jsou poskytovatelé služeb podporující naši službu nebo jiné Vámi používané 

Facebook produkty.“ Jinými Facebook produkty se v rámci Podmínek používání služby 

Facebook rozumí neuzavřený výčet služeb, které poskytuje provozovatel služby Facebook81. Ve 

smluvních podmínkách však není nijak definována kategorie „poskytovatelů služeb 

podporujících naši službu“. Tento pojem působí velmi nejasně a může představovat velmi široké 

množství různých osob, včetně osob podporující službu Facebook prostřednictvím uveřejňování 

reklamních sdělení.  

Právní praxe se ještě nesetkala s případem, kdy by bylo těchto licenčních ujednání 

samotnou sociální sítí excesivně zneužito na úkor ochrany práv a oprávněných zájmů uživatele 

sociální sítě82. Samotné textace licencí v jednotlivých smluvních podmínkách takovému užití 

v zásadě nebrání, neboť není vyloučeno ani užití pro komerční účely a licence je dle smluvních 

ujednání neomezitelně převoditelná s možností udílet podlicence.  

                                                 

78 Ustanovení „Oprávnění, která nám udělujete.“ Podmínek použití služby Instagram ze dne 19. dubna 

2018. [online] [2018-09-05] Dostupné z: https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511. 

Dále jen jako „Podmínky použití služby Instagram“.  

79 Článek 8.1. Podmínek poskytování služeb YouTube ze dne 25. května 2018. [online] [2018-09-05] 

Dostupné z: https://www.YouTube.com/static?gl=CZ&template=terms. Dále jen jako „Podmínky 

poskytování služeb YouTube“.  

80 Článek 3. Terms of Service služby Twitter ze dne 25. 5. 2018. [online] [2018-09-05] Dostupné z: 

https://twitter.com/tos?lang=en.  

81 Mezi Facebook produkty patří například i sociální síť Instagram nebo služba Messenger, jež slouží pro 

komunikaci prostřednictvím soukromých textových zpráv. Výčet je ke dni uzavření rukopisu této práce 

k dispozici zde: https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=tos. 

82 K obdobnému nepřiměřenému jednání ve vztahu k osobním údajům uživatelů sociální sítě Facebook ve 

zmiňované kauze Cambridge Analytica. Viz poznámka pod čarou č. 1. 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
https://www.youtube.com/static?gl=CZ&template=terms
https://twitter.com/tos?lang=en
https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=tos
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V této souvislosti lze za nepominutelný limit licence udělené sociální síti dobré mravy83, 

které představují omezení autonomie vůle i ve vztahu k udělování oprávnění k užití autorského 

díla. Pokud by byl rozsah udělené licence (byť sjednané ve smlouvě, v našem případě ve 

smluvních podmínkách sociálních sítí) v rozporu s dobrými mravy, byla by tato část smluvních 

podmínek v kontextu českého práva shledána za neplatnou – ať už absolutně ve smyslu 

ustanovení § 588 občanského zákoníku nebo relativně v souladu se zněním ustanovení § 580 

občanského zákoníku. V rozporu s dobrými mravy by dle našeho názoru bylo například rozsáhlé 

komerční užití obsahu nahraného uživatelem na sociální síť. Takové užití by rovněž mohlo být 

vyloženo jako zneužití práva, jež ve smyslu ustanovení § 8 občanského zákoníku nemůže 

požívat právní ochrany.  

 

3.1.1.3. Ukončení a omezení licence udílené uživatelem poskytovateli sociální sítě 

Důležitým momentem při posuzování oprávněnosti udíleného licenčního oprávnění 

sociální síti je rovněž stanovení okamžiku zániku licence. V Podmínkách používání služby 

Facebook je výslovně stanoveno ukončení licence v případě, kdy uživatel odstraní své autorské 

dílo ze svého účtu nebo odstraní celý svůj uživatelský účet84. Tato situace je ve smluvních 

podmínkách upřesněna tak, že obsah může z technických důvodu po omezenou dobu zůstat 

v záložních kopiích. Taková funkce může koneckonců být i ku prospěchu uživatele ve chvíli, 

kdy mohou být kupříkladu obnovena omylem smazaná data. Obdobný způsob ukončení licenční 

smlouvy, avšak bez dalšího, předvídají i smluvní podmínky služby YouTube.85 Na druhé straně 

například smluvní podmínky služby Twitter žádnou takovou podmínku neobsahují. Lze však 

dovodit, že vlastním faktickým smazáním obsahu, případně zrušením celého uživatelského účtu, 

souhlas s licenčními ujednáními k danému (či veškerému) obsahu zaniká; konečně jde o jednání, 

jímž uživatel projevuje vůli, aby jeho dílo nebylo dále sdíleno a jakkoliv užíváno v rámci 

sociální sítě.  

                                                 

83 Občanský zákoník neobsahuje legální definici pojmu dobré mravy, judikatura však dovozuje, že jde o: 

„souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou 

neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny rozhodující částí společnosti, a mají 

povahu norem základních“.  Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 1998, sp. zn. 3 Cdon 

51/96, uveřejněný pod číslem R 5/2001 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 

84 Článek 3.3.1. Podmínek používání služby Facebook.  

85 Článek 8.2 Podmínek poskytování služeb YouTube: „Platnost vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak 

jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z Webových stránek.“ 
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Kupříkladu služba YouTube zároveň dále omezuje vlastní oprávnění z licenčního 

ujednání, a to tak, že sdílený obsah je možné užít pouze „v souvislosti s poskytováním Služby.“ 

Takové ustanovení sociální síť značně omezuje, právě s ohledem na možnosti užití autorských 

děl mimo ni, které zde v podstatě nepřicházejí v úvahu. Pravděpodobně právě z tohoto důvodu 

provozovatel služby YouTube v poslední revizi své smluvní podmínky pozměnil tak, že udílená 

licence se vztahuje na užití „v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností společnosti 

YouTube, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v 

jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů“. Opět tak 

není vyloučeno a naopak je implikováno komerční využití obsahu. To nemusí být autorům, jež 

publikují svá díla prostřednictvím této služby vždy zřejmé.  

Klauzuli, omezující vlastní oprávnění z licenčního ujednání, musel do svých smluvních 

podmínek zanést i provozovatel služby Facebook, avšak pouze pro uživatele, kteří mají bydliště 

v Německu.86 Německé soudy se totiž zabývaly zákonností extenzivně pojatých a poměrně 

vágních licenčních ustanovení smluvních podmínek služby Facebook, které ve výsledku shledal 

berlínský odvolací soud nejasnými, nesrozumitelnými a z tohoto důvodu neplatnými.87 Jako 

nezákonný byl shledán neomezený rozsah licence a její nesrozumitelnost, zejména pokud šlo o 

licenční ujednání umožňující sociální síti autorské dílo užít „v návaznosti na Facebook“88. 

V německých smluvních podmínkách je tak výslovně uvedeno, že Facebook je oprávněn užít 

uživateli sdílený obsah jen v souvislosti s poskytováním svých služeb. 

K obdobnému závěru by ostatně mohly dospět soudy i v prostředí českého právního řádu. 

Vzhledem k tomu, že při založení uživatelského účtu je uzavřena adhezní smlouva ve smyslu 

§ 1798 občanského zákoníku, uplatnilo by se pravidlo, že „doložku, která je pro osobu 

                                                 

86 Článek 2 odst.1 pro uživatele služby Facebook s bydlištěm/ sídlem v Německu ze dne 2. 2. 2016: 

„Klarstellend wird erläutert, dass Facebook, die Facebook-Dienste und andere Begriffe in Ziffer 17 

definiert sind. Für Inhalte, die durch Rechte am geistigen Eigentum geschützt sind, wie Fotos und Videos 

(IP-Inhalte), erteilst du uns ausdrücklich nachfolgende Genehmigung, vorbehaltlich deiner Einstellungen 

für Privatsphäre und Apps: Du gewährst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, 

weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder IP-Inhalte, die du auf Facebook postest (IP-Lizenz). Diese IP-

Lizenz dient nur dem Zweck die Facebook-Dienste bereit zu stellen und endet, wenn du deine IP-Inhalte 

oder dein Konto löschst; es sei denn, deine Inhalte wurden mit anderen geteilt und diese haben die 

Inhalte nicht gelöscht.“ Dostupné na: https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php.  

87 Rozsudek odvolacího soudu v Berlíně (Kammergericht Berlin) ze dne 24. ledna 2014, sp. zn. 5 U 

42/12. 

88 Toto znění smluvních podmínek služby Facebook byla v jejich nové verzi vypuštěno. Nové znění 

smluvních podmínek však obsahuje podobně problematická obecná ustanovení, jimiž se zabýváme dále 

v textu.  

https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php
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průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo 

prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.“89 Případná 

nesrozumitelnost některé části smluvních podmínek by tedy znamenala jejich neplatnost. 

Například dřívější ustanovení o udílení licence k dílům „zveřejněným v návaznosti na Facebook“ 

by tak mohlo být shledáno neplatným v českých podmínkách, podobně jako v sousedním 

Německu.  

 

3.1.2. Užití autorských děl dalšími uživateli sociální sítě 

Uživatelé sociální sítě vytváří obsah sociální sítě a sdílejí jej s dalšími uživateli coby jeho 

adresáty. Právě jim jsou příspěvky uživatelů určeny a jim jsou také zpřístupněny, ať už jde o 

omezený nebo neomezený okruh uživatelů sociální sítě. Sociální sítě pak zároveň disponují 

nástroji, které umožňují užití příspěvků, včetně autorských děl, právě i těmto dalším uživatelům, 

především jejich šíření mezi další uživatele.  

Ostatním uživatelům (či jejich vymezenému okruhu) je v zásadě vždy v rámci 

uživatelského rozhraní sociální sítě umožněno nahrané dílo shlédnout a případně s ním v rámci 

služby dále nakládat, zejména je dále sdílet a šířit. K tomu jsou uživatelé ostatně v řadě případůo 

sociální sítí přímo vybízeni.   

Ve smluvních podmínkách sociálních sítí obvykle není výslovně vymezena licence pro 

ostatní uživatele sociální sítě, dle našeho názoru je však možné licenci v určitém omezeném 

rozsahu v takovém případě nutné dovodit. Oprávnění uživatelů sociální sítě pak lze dovodit jako 

oprávnění plynoucí z podlicence, kterou uživatelům coby příjemcům služby sociální síť uděluje. 

K udílení podlicence pak provozovatel služby sociální sítě bývá oprávněn v rámci smluvních 

podmínek. Licence (ani podlicence) v tomto případě nadto nemusí být písemná90 a k udělení 

oprávnění tak může docházet i konkludentně.  

Vzhledem k odlišnostem různých sociálních sítí se bude obsah a rozsah takového 

oprávnění ostatních uživatelů lišit podle povahy sociální sítě.  

 

 

                                                 

89 Ustanovení § 1800 občanského zákoníku. 

90 Není zde naplněn žádný z předpokladů pro nutnost uzavření písemné licenční smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 2358 odst. 2 občanského zákoníku.  
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3.1.2.1. Facebook  

U služby Facebook je běžné, že si uživatel zvolí rozsah uživatelů, kteří si sdílený obsah 

mohou zobrazit a zároveň jej dále sdílet v rámci služby. Příspěvek tedy může být sdílen veřejně 

pro neomezený okruh uživatelů sítě Facebook, případně pouze pro „přátele“ v rámci sítě anebo 

pro ještě užší okruh vybraných „přátel“.  

Tato sociální síť také umožňuje čistě dvoustrannou komunikaci či výměnu dat mezi 

dvěma uživateli, která má zcela privátní charakter. To by sociální sítě měly respektovat i 

s ohledem na práva k autorským dílům. Specifickou povahou sociální sítě Facebook se v tomto 

smyslu zabýval i český ústavní soud, a to pro účely posouzení zákonnosti postupu orgánů 

činných v trestním řízení.91 Dospěl k závěru, že „povaha sociální sítě Facebook není 

jednoznačně soukromá či veřejná. Vždy záleží na konkrétních uživatelích, jakým způsobem si 

míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků, nastaví. 

Prostřednictvím této sítě může uživatel komunikovat pouze s jediným dalším uživatelem, a to aniž 

by tuto komunikaci mohli vidět či do ní zasahovat ostatní uživatelé. Taková komunikace by pak 

jistě mohla být považována za ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě 

využívané miliardou uživatelů.“  

V případě uveřejnění obsahu na Facebooku či, jak uvádí smluvní podmínky Facebooku 

„v souvislosti s našimi produkty“92 (dříve „v návaznosti na něj“), je tak v první řadě nutné 

rozlišovat okruh uživatelů, kterým je dílo zpřístupněno.  

Uživatel Facebooku může projevit vůli, aby jeho příspěvek byl zpřístupněn pouze 

omezenému okruhu osob. Tento omezený okruh osob dle našeho názoru získává licenci k 

takovému obsahu, a to v rozsahu, který plyne z funkcí služby – taková licence je totiž potřebná 

k dosažení účelu poskytování služby. Nastavení okruhu uživatelů zdůrazňuje platforma 

Facebook i v článku 20 Zásad komunity služby Facebook93, zaměřeném na zásadu komunity 

Facebooku Respektování duševního vlastnictví, v nichž ve vztahu k uživatelským příspěvkům 

zdůrazňuje, že „pomocí nastavení soukromí a aplikací určujete, jakým způsobem budou 

sdíleny.“  I z toho plyne zřejmý předpoklad umožnit užití obsahu i ostatním uživatelům služby, 

                                                 

91 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. října 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13, který se zabýval 

stížností, že postup policejního orgánu ve formě nezákonné a neoprávněné kontroly komunikace dvou 

uživatelů sítě Facebook porušil základní práva a svobody stěžovatele.  

92 Článek 3.3.1. Podmínek používání služby Facebook.  

93 Zásady komunity Facebooku. Část V. Respektování duševního vlastnictví. [online] [2011-09-05] 

Dostupné z: https://www.facebook.com/communitystandards/respecting_intellectual_property. 

https://www.facebook.com/communitystandards/respecting_intellectual_property
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byť toto oprávnění není ve zkoumaných licenčních podmínkách výslovně zakotveno. V případě 

Facebooku půjde zejména o možnost dílo šířit pomocí funkce Sdílet, prostřednictvím níž mohou 

uživatelé dílo dále sdělovat, přičemž však u něj zůstává uveden jeho autor.  

 Zvláštností služby Facebook, nad kterou je třeba se zamyslet, je pak možnost prolomení 

tohoto přání uživatele sdílet svůj obsah v uzavřeném okruhu osob a možnost přechodu do režimu 

veřejného sdílení na základě aktivity ostatních uživatelů (z onoho původně vymezeného okruhu). 

Každý takový další uživatel má v důsledku fungování služby Facebook možnost příspěvek sdílet 

veřejně. Uživatel, který na sociální síť nahrává obsah by měl s touto možností počítat i v případě, 

že dílo uveřejňuje jen v uzavřeném okruhu svých „přátel“, a domníváme se proto, že je 

implicitně udělena licence (resp. podlicence) i k takovému sdílení mimo původně vymezenou 

skupinu.  

 Takové sdělování obsahu s ostatními uživateli Facebooku může představovat i prolomení 

okamžiku zániku licence. I v případě odstranění obsahu, které je předpokladem ukončení licence 

poskytované službě Facebook, smluvní podmínky této služby výslovně uvádějí, že: „Odstraněný 

obsah se navíc může zobrazovat, pokud jste ho sdíleli s jinými osobami, které ho neodstranily.94“  

 Umožňuje-li funkcionalita sítě užití nahraného obsahu dalšími uživateli, je dle našeho 

názoru k takovému užití udělena licence, ať už výslovně ve smluvních podmínkách nebo 

implicitně v rozsahu umožněném funkcemi služby. Pokud uživatel například sdílí svoji fotografii 

na Facebooku, u níž je pro další uživatele jasně uvedena možnost Sdílet, včetně hypertextového 

odkazu, prostřednictvím něhož je obsah automaticky sdílen podle uživatelských preferencí toho 

kterého uživatele, máme za to, že je pro takové sdílení udělena licence. Nutno dodat, že uživatel 

má možnost volby pouze u prvotního sdílení, nemá možnost volby, pokud jde o umožnění 

dalšího sdílení svého obsahu – služba Facebooku toto umožňuje sice u každého příspěvku, ale 

uživatel si při nahrávání obsahu může vybrat pouze to, v jakém okruhu uživatelů obsah bude 

sdílet prvotně.   

V rámci sociální sítě Facebook nadto v rámci funkce Sdílet dochází ke sdělování díla 

takovým způsobem, že u něj zůstává uvedena osoba, která jej původně na síť nahrála. Jde-li o 

osobu autora, další sdílení v rámci sociální sítě je na základě našich výše uvedených závěrů 

autorem aprobované a zamýšlené. O neoprávněné jednání by šlo v případě, kdy by dílo nahrála 

                                                 

94 Článek 3.3.1. Podmínek používání služby Facebook.  



 

 

39 

 

na sociální síť jiná osoba, která by se tak ostatním uživatelům jevila jako autor, a to bez využití 

prostředků, jež vyplývají z funkce sociální sítě. 

 

3.1.2.2. Další sociální sítě  

Na jiné bázi funguje sociální síť Instagram, v níž se nepředpokládá sdílení obsahu dalšími 

uživateli, je možné pouze jeho slovní komentování nebo označení jako oblíbeného obsahu. 

Smluvní podmínky služby Instagram pravděpodobně i z toho důvodu výslovně stanoví, že „Tato 

dohoda neuděluje práva třetím stranám95,“ a tedy ani uživatelům služby Instagram. S ohledem 

na fungování sociální sítě Instagram i na toto ustanovení v jejích smluvních podmínkách lze 

uzavřít, že další užití díla uveřejněného jeho autorem na síti Instagram (mimo jeho zobrazení 

v uživatelském rozhraní platformy Instagram) představuje porušení autorských práv. Další užití 

by ostatně bylo fakticky možné pouze prostřednictvím uložení obsahu do vlastního zařízení, 

které je však technickými prostředky platformy Instagram zablokováno a bylo by nutné tato 

opatření „obejít“, a jeho dalším uveřejněním bez automatického odkazu na původní zdroj.  

Naopak smluvní podmínky služby YouTube výslovně zahrnují licenční ujednání ve 

vztahu k ostatním uživatelům, když jejich odsouhlasením uživatel YouTube přímo udílí licenci 

k nahrávanému obsahu ve prospěch dalších uživatelů.96 Licence je však výslovně omezená na 

užití „v rozsahu umožněném funkcemi Služby“, když v tomto rozsahu jsou ostatní uživatelé 

YouTube oprávnění k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a 

předvádění sdíleného obsahu. Otázkou však zůstává, co vlastně takové omezení znamená a kde 

jsou hranice oprávněného užití díla ostatními uživateli. Zcela jistě bude licence udílena k 

dalšímu užití způsobem předjímaným na platformě sociální sítě YouTube v rozsahu jejích 

funkcí. Naopak není pravděpodobné, že by se pod takovou licenci dalo zahrnout například 

stažení části obsahu a následné vytvoření odvozeného díla.97 I v tomto případě by bylo nutné 

                                                 

95 Článek Kdo má práva podle této dohody. Podmínek použití služby Instagram.  

96 Článek 8 odst. 1 písm. B Podmínek poskytování služeb YouTube: „Při zasílání nebo zveřejňování 

Obsahu na YouTube udělujete každému uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k 

přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření 

odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a 

souladu s těmito Podmínkami.“ 

97 Například veřejné promítání záznamu z YouTube uživatelem YouTube, doplněného jinou zvukovou 

složkou či postavené v kontextu, které zcela pozměňuje jeho původní smysl, by velmi pravděpodobně 

nebylo shledáno jako oprávněné užití, plynoucí z licenčních podmínek.  
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obejít technické prostředky zabraňující stahování obsahu z platformy služby YouTube a stěží by 

tak mohlo být dovozeno, že jde o užití  v rozsahu umožněném funkcemi Služby.  

YouTube v tomto smyslu doplňuje licenční ujednání, když v článku 5.1.A svých 

Podmínek poskytování služeb stanoví, že: „Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část 

nebo části Služby, zejména žádný Obsah (uživateli nahrávaný obsah – pozn. autora), na 

jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu YouTube, pokud vám YouTube nedá 

k dispozici prostředky pro takové šíření pomocí funkce nabízené službou (jako je například 

Přehrávač).“  

 Specifickým způsobem řeší licenční oprávnění vůči ostatním uživatelům sociálních sítí 

smluvní podmínky služby DeviantArt98, sociální sítě zaměřené na sdílení uměleckého obsahu a 

tedy téměř výlučně autorských děl. Ty ve svém článku 4 výslovně zakazují ostatním uživatelům 

této sociální sítě rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat díla veřejnosti nebo vytvářet odvozená díla 

bez výslovného písemného souhlasu DeviantArt nebo oprávněného nositele autorských práv.  

 Ve smluvních podmínkách služby YouTube a DeviantArt je výslovně zakotvena možnost 

udělit souhlas k užití díla nad rámec umožněný funkcemi služby přímo sociální sítí. Vzhledem 

k tomu, že DeviantArt i YouTube mají (obdobně jako další ze zkoumaných sociálních sítí) dle 

ustanovení svých smluvních podmínek možnost udílet podlicence v rozsahu, v jaké je samotné 

síti udělena licence, zdánlivě nic nebrání tomu, aby v rozsahu této (značně široké) licence udělil 

podlicenci zájemci o užití díla uveřejněného na této sociální síti. Dle našeho názoru by však 

v tomto případě šlo o oprávnění výrazně přesahující účel smlouvy uzavírané se sociální sítí a 

mohlo by tak být shledáno jako jednání v rozporu s dobrými mravy, případně jako zneužití 

práva, jež nemůže požívat právní ochrany.  

 

3.1.3. Užití autorských děl mimo sociální síť  

Ve smluvních podmínkách sociálních sítí zásadně nenajdeme ustanovení, kterým by byla 

udělována licence pro užití díla mimo sociální síť. Naopak kupříkladu sociální síť YouTube, jak 

bylo výše zmiňováno, výslovně umožňuje užití děl pouze v rozsahu umožněném funkcemi 

služby, a tedy výlučně v rámci služby YouTube.  

                                                 

98 Terms of Service služby DeviantArt ke dni 18. 8. 2018. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: 

https://about.deviantart.com/policy/service/.  
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Výjimkou bylo dřívější ustanovení článku 9 smluvních podmínek sociální sítě Facebook, 

účinných do 24. května 2018. Na základě tohoto ustanovení uživatel Facebooku pro své 

příspěvky sdílené jako veřejné výslovně povoloval užití a spojení se svojí osobou i osobám, které 

nejsou uživateli služby Facebook. K obsahu nahranému ve veřejném režimu tak uživatel 

Facebooku, ač si toho obvykle nebyl vědom, uděloval velmi široká oprávnění veškerým 

uživatelům Internetu. Smluvní podmínky v rámci licenčních ujednání počítaly s možností úprav 

a vytváření odvozených děl a nebylo tak v zásadě vyloučeno ani použití pro komerční účely. 

Nastávala tak situace, kdy byla díla uveřejněná na sociálních sítích dána k dispozici k široké 

škále způsobů užití všemi uživatelům internetu, což ve srovnání s díly uveřejněnými na internetu 

jinak než ve službě pro registrované uživatele, představovalo poměrně paradoxní situaci. 

Toto ustanovení bylo v nové verzi smluvních podmínek (účinných od 25. května 2018) 

vypuštěno, avšak část veřejného obsahu uživatelského účtu na Facebooku (minimálně tzv. 

profilovou fotografii a náhled veřejně sdílených příspěvků) si i nadále mohou zobrazit všichni 

uživatelé internetu, pro které je navíc konkrétní uživatelský profil snadno dohledatelný 

prostřednictvím internetových vyhledavačů. Pro další používání (např. i jen zobrazení obsahu 

v plném rozlišení) je však nutné se přihlásit, případně vytvořit si uživatelský účet, a jde tak již o 

užití uživatelem služby.  

Vzhledem k tomu, že problematika užití autorských děl uveřejněných na sociální síti 

mimo sociální síť není ve smluvních podmínkách sociálních sítí řešena, je třeba vycházet 

z obecných pravidel pro užití autorských děl na internetu.  

 

3.1.3.1. Užití autorských děl uveřejněných na sociální síti mimo sociální síť na 

internetu  

 

3.1.3.1.1. Prosté kopírování 

První z myslitelných způsobů užití díla, uveřejněného například na Facebooku, 

představuje možnost jeho stažení z uživatelského rozhraní sociální sítě do vlastního zařízení a 

následné uveřejnění na jiné webové stránce, tedy i nahrání na jiný server. Dochází tedy 

k rozmnožení autorského díla nahráním na jiný server a ke sdělování veřejnosti na webové 

stránce odlišné od platformy sociální sítě. Takové užití díla je oprávněné jen s autorovým 

souhlasem. Tento souhlas není obvykle vymezen ve smluvních podmínkách sociálních sítí a 
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nelze tedy dovozovat licenci pro takové užití ze smlouvy uzavřené mezi uživatelem a sociální 

sítí.  

Takovým užitím obsahu uveřejněného na sociální síti se zabývaly americké soudy v 

případu AFP versus Morel99. Jednalo se o to, že fotograf Daniel Morel nahrál na sociální síť 

Twitter fotografie zemětřesení na Haiti, které však byly bez jeho souhlasu staženy a nahrány do 

databáze Twitpic. Z této databáze je francouzská agentura Agence France Presse nahrála do 

vlastní databanky a poskytovala je dále (licencovala je médiím) bez toho, aby Danielu Morelovi 

bylo přiznáno autorství. Americký soud pro Jižní Distrikt státu New York dovodil, že takové 

užití bylo nezákonné, neboť z licence udělené Twitteru nelze dovozovat licenci pro další užití 

fotografií mimo tuto sociální síť. Dle rozsudku bylo ve smluvních podmínkách Twitteru 

umožněno sdílení v rámci sociální sítě, nikoli však stažení nahraných fotografií a jejich další 

komerční užití – což však agentura prostřednictvím databáze, jež poskytovala fotografie médiím 

za finanční odměnu, činila. Soud uzavřel, že pro takové užití neudělil autor licenci a tímto užitím 

byla tudíž porušena autorská práva.  

Podobným případem se v nedávné době zabýval rovněž Soudní dvůr Evropské unie 

v případu C-161/17 Renckhoff100, v němž posuzoval situaci, kdy na školních stránkách byl 

umístěn referát, jehož součástí byla i fotografie Dirka Renckhoffa, původně umístěná na 

cestovatelském serveru. Dívka, která vypracovávala referát, tuto veřejně dostupnou fotografii 

stáhla do svého počítače a následně ji nahrála do své prezentace, která byla posléze uveřejněna 

na internetových stránkách školy.   

I Soudní dvůr Evropské unie  se v tomto konkrétním případě přiklonil na stranu autora a 

dal za pravdu Dirku Renckhoffovi v tom, že se jednalo o sdělování veřejnosti, k němuž je 

potřeba jeho svolení. Pod sdělování veřejnosti totiž má být dle dikce rozsudku zahrnuto i 

„zpřístupnění online na internetových stránkách fotografie, která předtím byla bez omezujícího 

opatření zabraňujícího jejímu stažení a se svolením nositele autorského práva zveřejněna na 

jiných internetových stránkách.“ Z odůvodnění rozsudku pak plyne, že hlavním argumentem byl 

fakt, že autor takovým užití díla nad ním (na rozdíl od sdílení prostřednictvím hypertextových 

odkazů, jímž se budeme zabývat v další kapitole) ztrácí kontrolu a v případě, že by se autor 

                                                 

99 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro jižní distrikt státu New York (United States District 

Court, Southern District of New York) ze dne 13. srpna 2014 ve věci Agence France Presse v. Daniel 

Morel v. Getty Images (US) Inc., sp. zn. 10-cv-2730 (AJN). 

100 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. srpna 2018, ve věci C-161/17, Land Nordrhein-

Westfalen proti Dirku Renckhoffovi.  
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rozhodl své dílo smazat a zcela odstranit z internetu, mohl by tak učinit jen ve vztahu k původní 

stránce, na níž své dílo nahrál, a jeho vůle by se nepromítla na další stránky, na nichž je dílo 

uveřejněno.  

Lze tak uzavřít, že stažení díla ze sociální sítě a jeho následné nahrání na jinou 

internetovou stránku (za předpokladu, že není naplněna některá ze zákonných výjimek, resp. 

podmínek pro aplikaci principu fair use - viz kapitola 3.2.2.), představuje užití, jež nelze 

dovozovat ze smluvních podmínek sociálních sítí a k němuž je tak nutné výslovné svolení 

autora. V opačném případě jde o užití neoprávněné.  

 

3.1.3.1.2. Hypertextové odkazy 

Jiná pravidla pak platí pro sdělování díla prostřednictvím tzv. hypertextových odkazů. 

V tomto případě nedochází ke stažení díla na server a není pořízena rozmnoženina – na jinou 

webovou stránku je umístěn pouze hypertextový odkaz coby adresa, která pouze odkazuje na 

původní umístění díla. V případě sociálních sítí tak dílo zůstává umístěno výlučně na sociální 

síti, odkaz na jeho přesné umístění je však uveřejněn na jiné internetové stránce. 

  Posuzováním právních aspektů hypertextových odkazů se opakovaně zabýval Soudní 

dvůr Evropské unie. Řešil zejména to, zda sdílení díla prostřednictvím hypertextového odkazu 

představuje jeho užití ve smyslu autorského práva a může tak oprávněně činit pouze autor či 

osoba, jíž svědčí licence.    

Soudní dvůr Evropské unie zde využil mj. koncept tzv. „nové veřejnosti“. Ten dříve 

konstituoval ve věci C-306/05 SGAE/Rafael Hoteles101 a potvrdil jej například v kauze C-429/08 

Football Association Premier League102. V tomto rozsudku pak Soudní dvůr Evropské unie 

výslovně uvádí, že pro to, aby docházelo ke sdělování veřejnosti, je nezbytné, aby dílo bylo 

zprostředkováno nové veřejnosti, tedy „veřejnosti, kterou autoři chráněných děl nebrali v potaz 

při udělování povolení k jejich užití sdělováním původní veřejnosti.“ 

                                                 

101 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. prosince 2006 ve věci C-306/05, Sociedad General 

de Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA. V něm bylo dovozeno, že klienti 

hotelového zařízení představují tzv. novou veřejnost, pokud jde o poskytování televizního vysílání 

prostřednictvím přijímačů umístěných v hotelových pokojích.   

102  Rozsudek soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. října 2011 ve spojených věcech C-403/08 a C-

429/08, Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC 

Leisure, Davidu Richardsonovi, AV Station plc, Malcolmu Chamberlainovi, Michaelu Maddenovi, SR 

Leisure Ltd, Philipu Georgi Charlesi Houghtonovi,Dereku Owenovi (C‑403/08) a Karen Murphy proti 

Media Protection Services Ltd. (C-429/08).  
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 Z tohoto konceptu se pak Soudní dvůr Evropské unie vycházel v případu C-466/12 

Svensson103. V něm se zabýval právními aspekty praxe internetových stránek, na nichž byly 

uveřejňovány hypertextové odkazy na příspěvky internetového zpravodajství tak, že zákazníci 

při kliknutí na takový odkaz byli přesměrování na jinou (původní) webovou stránku s tímto 

obsahem.  

 Soudní dvůr Evropské unie v tomto rozsudku dospěl k tomu, že: „Skutečnost, že jsou na 

jedné internetové stránce uvedeny hypertextové odkazy na díla, která jsou volně dostupná na jiné 

internetové stránce, nepředstavuje sdělování veřejnosti podle tohoto ustanovení104.“ 

Argumentem pro toto rozhodnutí bylo zejména to, že takový postup nevede ke sdělování „nové“ 

veřejnosti. I uživatelé stránky, na níž jsou umístěny hypertextové odkazy, totiž dle textace 

rozsudku jsou „součástí veřejnosti, kterou nositelé autorského práva brali v potaz při udílení 

svolení k prvotnímu sdělení.“ Při neexistenci nové veřejnosti jakékoli svolení (resp. licence) 

nositelů autorského práva k takovému sdělování jejich děl prostřednictvím hypertextových 

odkazů dle závěru Soudního dvora Evropské unie není nutné105.  

 Ve věci C-348/13 BestWater International106 pak Soudní dvůr Evropské unie posuzoval 

sdílení prostřednictvím hypertextových odkazů využívajících techniku framing107. I v této věci 

                                                 

103 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. února 2014 ve věci C-466/12, Nils Svensson,Sten Sjögren, 

Madelaine Sahlman, Pia Gadd proti Retriever Sverige AB.  

104 Článek 3 odst. 1 informační směrnice.  

105 Pro úplnost uvádíme, že česká judikatura dospěla v tomto ohledu k jiným závěrům, když Nejvyšší 

soud České republiky v rozhodnutí ve věci 8 Tdo 137/2013 výslovně uvedl, že: „Za neoprávněný zásah 

do zákonem chráněných práv ve smyslu § 270 odst. 1 tr. zákoníku lze považovat i takové jednání 

pachatele, který na Internetu v prostoru vyhrazeném pro své internetové stránky umístí odkazy (tzv. 

embedded linky) umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl (např. filmových a televizních) 

umístěných na externích serverech tak, že kdokoli k nim může mít prostřednictvím takové internetové 

stránky přístup, aniž by k tomu měl souhlas nositelů autorských práv, a využije tzv. hostingu s možností 

uložení dat na serveru. V takovém případě totiž pachatel (umístěním tzv. embedded linku) umožnil přístup 

k rozmnoženině díla, a to jako osoba odlišná od osoby, která je vlastníkem této rozmnoženiny nebo jinou 

oprávněnou osobou, což je činnost, již je nutné považovat za porušení autorských práv k jednotlivým 

dílům a porušení práva na sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 1, 2 zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.“ (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 

února 2013, sp. zn. 8 Tdo 137/2013). 

106 Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2010 ve věci C-348/13, BestWater 

International GmbH proti Michaelovi Mebesovi a Stefanovi Potschovi.  

107 Framing představuje specifický hypertextový odkaz, při němž pro zobrazení odkazovaného obsahu 

není nutné se „prokliknout“ na původní webovou stránku a obsah je přímo zobrazen v 

uživatelském prostředí nové webové stránky. Viz např. OTEVŘEL, Petr. Odpovědnost za obsah na 

internetu (2. díl). pravoIT.cz : Odborný portál o právu informačních technologií, 25. července 2007. 
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dospěl k tomu, že se nejedná o sdělování veřejnosti – obdobně jako v případě Svensson zde totiž 

nedochází ke sdělování nové veřejnosti. Judikatura Soudního dvora Evropské unie se dále vyvíjí 

a doplňuje a pro účely této práce se jí dále blíže nezabýváme.   

Pokud jde o sociální sítě, může vznikat zásadní problém s posuzováním odkazování na 

obsah umístěný na sociální síti mimo tuto sociální síť, a to zejména, pokud jde o vymezení nové 

veřejnosti. Základním předpokladem sdílení obsahu na sociální síti je dle našeho názoru vědomí 

a vůle autora uveřejnit dílo právě v okruhu jejích uživatelů v rámci sociální sítě. Na základě 

těchto východisek dospějeme k tomu, že jakékoliv odkazování na obsah sociální sítě na veřejně 

dostupné internetové stránce směřuje vůči osobám, jež nositelé práv nebrali v úvahu při 

původním uveřejnění svého díla. Jednalo by se tedy o sdělování nové veřejnosti a tedy i o užití 

ve smyslu majetkového autorského práva, k němuž je nutná licence od nositele práv. Vzniká zde 

tak významný rozdíl oproti sdílení v rámci sociální sítě (s využitím funkcí sítě jako například 

funkce Sdílet v případě služby Facebook), neboť zde nová veřejnost nevzniká, neboť se autorské 

dílo nedostává mimo okruh uživatelů sociální sítě, a nejde tak o sdělování veřejnosti ve smyslu 

autorskoprávním.  

 K těmto závěrům se blíží i recentní americká judikatura. V případu Justin Goldman v. 

Breibart News Network and others108 totiž dospěl Obvodní soud Spojených států pro jižní 

distrikt státu New York k závěru, že uvádění odkazu na tweet (příspěvek na sociální síti Twitter) 

na webové stránce mimo síť Twitter představuje zásah do autorského práva. V daném případě se 

jednalo o fotografii ze sportovního prostředí dále sdílenou v rámci jiné webové stránky 

internetového zpravodajství. Toto rozhodnutí, bude-li potvrzeno odvolacím soudem, může 

představovat průlom do dosud uznávané a aplikované koncepce nazývané server test109. Dle 

tohoto pravidla amerického právního řádu kritérium posuzování toho, zda jde v konkrétním 

případě o porušení autorských práv, je založené na tom, na jakém serveru jsou data - autorské 

dílo - uložena. Pokud je pouze odkazováno na původní zdroj, nedochází k zásahu do autorského 

                                                                                                                                                             

[online] [2018-09-05] Dostupné z: http://www.pravoit.cz/novinka/odpovednost-za-obsah-na-internetu-2-

dil.  

108 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro jižní distrikt státu New York (United States District 

Court, Southern District of New York) ze dne 15. února 2018 ve věci Justin Goldman v. Breitbart News 

Network, LLC, Heavy, Inc., YAHOO, Inc., VOX Media, Inc., Gannett Company, Inc., Herald Media, 

Inc., Boston Globe Media Partners, Inc. A New England Sports Network, Inc., sp. zn. 17-cv-3144 (KBF).  

109 TRIMBLE, Markéta. Class 2 : Copyright Law. Přednáška z cyklu Current Issues in U.S. Intellectual 

Property Law. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 11. dubna 2017. 

http://www.pravoit.cz/novinka/odpovednost-za-obsah-na-internetu-2-dil
http://www.pravoit.cz/novinka/odpovednost-za-obsah-na-internetu-2-dil
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práva a odpovědný je ten, kdo má dílo uložené na vlastním serveru) a nikoli ten, kdo na něj 

pouze odkazuje.  

V souvislosti s těmito závěry je však nutno podotknout, že některé sociální sítě v rámci 

svého uživatelského rozhraní umožňují sdílení tímto způsobem, tedy i mimo samotnou sociální 

síť. Například sociální síť Facebook u každého z příspěvků uvádí embedovaný hypertextový 

odkaz s textem: „Zkopírujte a vložte tento kód na svůj web.“ Pokud by uživatel sítě, s nímž byl 

příspěvek sdílen, využil tuto možnost a zkopíroval odkaz na vlastní webovou stránku mimo 

sociální síť, by teoreticky šlo dospět k tomu, že jde o užití umožněné funkcemi sítě a tedy užití 

oprávněné.  

 

3.1.3.2. Užití autorských děl uveřejněných na sociální síti mimo internet  

Další teoretickou možností užití autorských děl uveřejněných na sociální síti je jejich 

užití mimo internet. K takovému užití zásadně není dána licence ve smluvních podmínkách 

sociálních sítí a nadto v zásadě nelze dovozovat, že by k tomu autor jakkoliv svolil.  

K tomu dospěl například i Obvodní soud v Římě110, který posuzoval užití fotografií, jež 

byly původně sdílené na sociální síti Facebook, jako ilustračního materiálu k novinovému článku 

o mladých tanečnících. Vydavatelství se bránilo argumentací, že uveřejnění fotografií na 

Facebooku znamená, že jejich autor udílí komukoliv licenci k neomezenému dalšímu využití 

takových děl. Na to však soud nepřistoupil a rozhodl, že takové užití není zahrnuto v licenci, již 

autor udílí v rámci smluvních podmínek sociální sítě. Užití autorského díla uveřejněného jeho 

autorem na sociální síti v tisku by vyžadovalo zvláštní licenci od autora a není-li dána (ani ve 

smluvních podmínkách dané sociální sítě), jde o užití neoprávněné. 

Užití fotografie původně uveřejněné na sociální síti mimo internet posuzoval a 

k obdobnému závěru dospěl rovněž Obvodní soud Spojených států pro Floridu v případu Coton 

v. TVX Film111. Britská fotografka Lara Jade Coton na sociální síť DeviantArt nahrála 

autoportrét, který se později objevil na obalu DVD erotického filmu. Na základě tohoto 

rozhodnutí pak merická společnost, která DVD vydala, musela fotografku vedle újmy na jejích 

                                                 

110 Rozsudek Obvodního soudu v Římě (Corte di Apello di Roma) ze dne 1. července 2015, sp. zn. 12076. 

111 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro Floridu (United States District Court, M.D. 

Florida, Tampa Division) ze dne 16. září 2010 ve věci Lara Jade COTON v. TELEVISED VISUAL X-

OGRAPHY, INC. a Robert Augustus Burge, sp. zn. 8:07-CV-1332-T-TGW. 
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osobnostních právech odškodnit i za neoprávněné užití jejího díla. Šlo o jeden z prvních případů 

vůbec, v němž se řešilo (zne)užití fotografií uveřejněných na sociální síti. 

 Výjimku z pravidla, že v rámci sociálních sítí není udílena licence pro užití mimo 

internet, představuje sociální síť Flickr112, která je zaměřena na uměleckou komunitu a 

uveřejňování uměleckých děl předpokládá. Jde o placenou službu, jež umožňuje uživateli-

autorovi volbu ohledně rozsahu udílené licence k nahranému obsahu tím, že podporuje možnost 

nahrání díla pod licencí Creative Commons113. Reaguje tak na to, že autoři vždy nemusí mít 

zájem na tom ponechat si všechna svá práva, ale naopak chtějí umožnit ostatním za určitých 

podmínek užívat jejich díla. K tomu je možné využít nástroje tzv. veřejných licencí jako je 

například Creative Commons – jednoduchý systém licencování, který autorovi umožňuje 

licencovat dle své volby své dílo veřejnosti114.  

Spočívá v tom, že autor díla prostřednictvím elektronického nástroje vygeneruje základní 

znění licenčních podmínek podle svých vlastních představ. Autor provede tři rozhodnutí – zda 

chce být vždy uváděn jako autor u svého díla, zda umožní pozměňování svého díla a zda umožní 

komerční užití svého díla – a v tomto rozsahu je tak možno několik variací udělené licence. U 

díla je posléze označení, že je licencováno pod licencí Creative Commons a základní informace 

o povaze udílené licence jsou sděleny prostřednictvím piktogramů, včetně odkazu na plné znění 

licenčních podmínek.  

 Právě vztahu ke zmiňované službě Flickr můžeme na dvou soudních rozhodnutích, jež 

spojuje příběh o nepochopení fungování licence Creative Commons, ilustrovat důležitost, jakou 

má licence, pod kterou je dílo sdíleno na sociální síti. 

 Ve věci Adam Curry v. Audax Publishing115 řešil nizozemský soud případ, kdy 

v nizozemském bulvárním tisku vyšel článek o Adamovi Curry s využitím jeho fotografií, které 

Adam Curry uveřejnil na sociální síti Flickr, a to pod licencí Creative Commons, jež v daném 

případě neumožňovala komerční užití těchto děl. Vydavatelství se bránilo tím, že fotografie byly 

na síti označeny jako „veřejné“ a na základě toho tvrdilo vlastní oprávnění fotografie užít. To 

                                                 

112 Služba je dostupná na: www.flickr.com.  

113 Díla, uveřejňovaná na sociální síti pod licencí Creative commons jsou dostupná na: 

https://www.flickr.com/creativecommons/.  

114 MYŠKA, Matěj; POLČÁK, Radim; KYNCL, Libor; ŠAVELKA, Jaromír; SVIRÁKOVÁ, Iveta. 

Veřejné licence. 2.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. ISBN 978-80-210-7193-3. 

115 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) ze dne 9. března 2006 ve věci 

Adam Curry proti Audax c.s., sp. zn. 334492 / KG 06-176. 

http://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/
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však nizozemský soud pochopitelně vyhodnotil jako velký omyl v chápání fungování autorského 

práva a udílení licencí. Rozhodl, že předmětné fotografie takovým způsobem být oprávněně 

užity nemohou, neboť nejde o užití splňující podmínky poskytnuté licence, když byly v rozporu s 

autorem zvolenou Creative Commons licencí užity pro komerční účely.  

 K omylu v opačném směru – tedy v představě autora o tom, co znamená sdílet své dílo 

pod Creative Commons licencí, pak došlo v případě Drauglis v Kappa Map Group, LLC.116 

V tomto případě bylo na obal zeměpisného atlasu použit snímek fotografa Arta Drauglise, který 

jej předtím uveřejnil na sociální síti Flickr pod licencí Creative Commons ve verzi nedovolující 

vytváření odvozených děl a požadující uvádění jména autora při každém užití jeho díla. Soud se 

s námitkami autora fotografií, který zdůrazňoval, že nedovolil vytváření odvozených děl, a měl 

za to, že nebyl dostatečně uveden u svého díla, však vypořádal tak, že přiznal oprávněnost 

vydavatele atlasu užít fotografii s tím, že užití (zanedbatelné oříznutí díla) v daném případě 

nevytvořilo odvozené dílo a kredit autorovi byl přiznán dostatečně. Fotograf tak sdílením svého 

díla pod danou mutací Creative Commons licence umožnil oprávněné užití jeho díla například na 

obalu knihy, a to bez nároku na odměnu. 

 

3.2. Volná užití a zákonné licence ve vztahu k autorským dílům na sociálních sítích  

Vedle výslovných licenčních ujednání, představujících udělení oprávnění s užitím 

autorského díla v určitém rozsahu a určitými způsoby, je nutné počítat také s možnostmi 

dovoleného užití autorského díla bez souhlasu jeho autora.  

 

3.2.1. Třístupňový test 

Východiskem pro aplikaci zákonných licencí a volných užití, tedy možnosti užití díla bez 

výslovného souhlasu autora je tzv. třístupňový (též tříkrokový) test, zakotvený již v Bernské 

                                                 

116 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro Columbii (United States District Court for the 

District of Columbia) ze dne 18. srpna 2015 ve věci Art Drauglis proti KAPPA MAP GROUP, LLC., sp. 

zn. 14-1043 (ABJ). 
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úmluvě a v evropském právu zejména v informační směrnici117. V českém právním řádu je 

zakotven v § 29 odst. 1 autorského zákona.  

Podstatou tříkrokového testu je vymezení podmínek pro naplnění výjimek z práva 

autorského a tedy možností užít dílo bez souhlasu autora (bezesmluvní užití). Takové užití je 

možné jen v případě, že (za prvé) jde o zvláštní případ stanovený zákonem, (za druhé) není to 

v rozporu s běžným způsobem užití díla a (za třetí) nejsou tím nepřiměřeně dotčeny oprávněné 

zájmy autora.  

Vedle korektivu běžného způsobu užití díla a nezasahování do oprávněných zájmů autora 

představuje klíčovou z podmínek bezesmluvního užití díla to, že jde užití způsobem naplňujícím 

jednu z výjimek, jež je součástí enumerativního výčtu v autorském zákoně.  

 Ve specifické oblasti sociálních sítí lze uvažovat například o následujících způsobech 

užití děl, k nimž není potřeba smluvní licence od autora a pro tato užití tak není nutné ani 

zkoumat, zda je v daném případě udělena licence v rámci smluvních podmínek příslušné sociální 

sítě.    

V první řadě je nutné vzít v potaz výjimku volného užití pro osobní potřebu (fyzické 

osoby) ve smyslu § 30 autorského zákona. Takové užití pro osobní potřebu nesmí být zamýšleno 

jako užití za účelem dosažení zisku nebo jiného prospěchu. Fyzická osoba si tak může pro 

vlastní potřebu zhotovit záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla, například si stáhnout 

fotografii ze sociální sítě na vlastní server nebo si ji vytisknout. Už však není oprávněna sdílet ji 

na webovou stránku nebo ji použít do inzerátu k vlastnímu byť malému podnikání. Tato výjimka 

se tedy uplatní zejména při užití autorských děl uveřejňovaných na sociálních sítí mimo síť 

internet – za užití pro osobní potřebu totiž v zásadě nebude považováno užití, jež bude směřovat 

vůči (internetové) veřejnosti.   

 Další z výjimek může být například využití pro účely citace ve smyslu § 31 autorského 

zákona nebo pro účely karikatury a parodie ve smyslu § 38g autorského zákona, případně 

v rámci zpravodajské licence ve smyslu § 34 autorského zákona. Tyto výjimky z práva 

autorského umožňují užít dílo, resp. jeho část pro účely jeho kritiky či recenze nebo při vytváření 

parodické reakce na něj. K takovému užití pak rovněž není nutné výslovně licenční oprávnění od 

autora díla.  

                                                 

117 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.  
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3.2.2. Fair use 

K možnostem oprávněného užití bez souhlasu autora přistupuje odlišně (byť ve svých 

důsledcích podobně) koncept amerického common law označovaný jako fair use.  

To, zda užití díla spadá do výjimky z autorského práva v rámci koncepce fair use a dílo 

v důsledku toho může být oprávněně užito bez souhlasu autora, se posuzuje vždy v konkrétním 

případě vyhodnocením čtyř kritérií118. Ta vychází jednak z ustanovení § 107 amerického 

Copyright Act119 a jednak z bohaté judikatury amerických soudů.   

Prvním posuzovaným kritériem je účel a způsob užití díla. Toto kritérium je 

americkými soudy vykládáno jako kruciální při posuzování, zda jde v konkrétním případě o fair 

use. Komerční užití ve většině případů nebude oprávněné v rámci fair use, pokud však užití 

autorského díla přináší něco nového a tímto užitím jde vlastně o přidanou hodnotu původního 

díla, pak je naopak pravděpodobnější, že bude užití posouzeno jako fair use, tedy užití 

oprávněné. K takovému závěru dospěl Odvolací soud Spojených států pro druhý obvod v případě 

Cariou v. Prince120, v němž posuzoval umělecké počínání Richarda Prince, který vytvořil koláž 

ze snímků fotografa Patricka Cariou. To posoudil soud jako oprávněnou uměleckou apropriaci, 

která navíc vedla k zhodnocení původního díla, a tedy oprávněné užití.  

Dalším posuzovaným faktorem je povaha díla – tedy jaký druh díla je užíván s tím, že u 

děl složitějších, vyžadujících větší investici uměleckou i finanční, jako jsou například díla 

kinematografická, bude méně pravděpodobné, že jde o užití v rámci fair use. Posuzuje se rovněž, 

zda dílo již bylo zveřejněno nebo dosud ne. Výlučné právo autora rozhodnout o zveřejnění svého 

díla ústí v to, že jen ve výjimečných případech by bylo za užití v rámci fair use posouzeno užití 

díla dosud nezveřejněného. Dalším kritériem je pak posouzení, zda bylo užito celé dílo či jen 

jeho část a jak významná část byla užita. Obecně se bude posuzovat benevolentněji užití pouze 

části díla, nesmí však jít například o vyzrazení klíčové pasáže dosud nezveřejněného románu121.  

                                                 

118 TRIMBLE, Markéta. Class 8 : Fair Use and Exceptions and Limitations to Copyright. Přednáška z 

cyklu Current Issues in U.S. Intellectual Property Law. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 24. 

dubna 2017. 

119 The Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (USA). 

120 Rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států amerických pro druhý obvod (United States Court of 

Appeals for the Second Circuit) ze dne 25. dubna 2014 ve věci Patrick Cariou v. Richard Prince, sp. zn. 

11-1197-cv. 

121 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ze dne 20. května 1985 

ve věci Harper & Row v. Nation Enterprises, sp. zn. 471 U.S. 539. 
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Jako poslední kritérium se posuzuje efekt, jaký má užití díla vliv na hodnotu původního 

díla ve smyslu jeho tržní ceny. To byl důležitý faktor i ve zmiňovaném případě Cariou v. Prince, 

kdy zásah uznávaného autora vedl ke zviditelnění a zvýšení cen děl autora původního díla.  

 Při aplikaci těchto kritérií není divu, že nedávné rozhodnutí virginského soudu ve věci 

Brammer v. Violent Hues týkající se fair use při užití díla na internetu122 je hodnoceno jako silně 

kontroverzní. V tomto případě totiž soud pro americkou odbornou veřejnost překvapivě dospěl 

k tomu, že se jedná o oprávněné užití v rámci fair use v případě, kdy filmový festival použil pro 

vlastní propagaci (komerčně) fotografii, kterou stáhl ze sociální sítě Flickr. Rozhodnutí je však 

odbornou veřejností vnímáno jako nesprávné a očekává se, že při odvolání dojde k jeho změně.  

 Koncept fair use byl rovněž klíčový při řešení kauzy, která vyvstala v souvislosti 

s výstavou New Portraits, zmiňovanou v úvodu této kapitoly. Jeden z umělců, jehož fotografie 

byla vystavena, Donald Graham, zažaloval výtvarníka Richarda Prince za zásah do jeho 

autorských práv. Richard Prince se bránil tím, že šlo o fair use v podobě umělecké apropriace, 

obdobně jako v dřívějším případě Cariou v. Prince, jehož byl rovněž stranou. Apropriace (a z ní 

plynoucí přidaná hodnota díla) měla v tomto případě plynout z komentářů, jimiž Richard Prince 

vystavené snímky doplnil, jakož i ze samotného aktu vystavení instagramových snímků 

v umělecké galerii. Řízení ve věci dosud nebylo skončeno, Obvodní soud Spojených států pro 

jižní distrikt státu New York však nepřijal námitku, že by v tomto případě o fair use šlo123. 

Zejména pak proto, že byla použita celá díla, která nebyla nijak pozměněna, k nim byly pouze 

doplněny zanedbatelné komentáře, jež nevytvořily přidanou hodnotu.  

 

 

 

                                                 

122 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro východní distrikt státu Virginia (United States 

District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division) ze dne 11. června 2018 ve věci 

Russell Brammer v. Violent Hues Productions, LLC, sp. zn. 1-17-cv-01009. 

123 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států pro jižní distrikt státu New York (United States District 

Court, Southern District of New York) ze dne 18. července 2018 ve věci Donald Graham v. Richard 

Prince, Gagosian Gallery, Inc. a Lawrence Gagosian, sp. zn. 15-Cv-10160(SHS). 
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4. Neoprávněné užití autorských děl na sociálních sítích  

Výše jsme dospěli k tomu, že na platformy sociálních sítí bývá často nahráván obsah, 

který je chráněn autorským právem, zejména fotografie nebo videozáznamy. K němu přísluší 

výlučná práva jeho autorům, či jiným nositelům práv, kteří rovněž ve výše diskutovaném 

rozsahu udělují oprávnění dalším osobám k užití díla nebo jiných předmětů autorskoprávní 

ochrany, přičemž ta jsou nadále nuceni strpět.   

Vedle toho, že uživatelé nahrávají vlastní autorská díla, může dojít k tomu, že je na 

sociální síť umístěn autorskoprávně chráněný obsah neoprávněně. Na sociální síť může dílo 

nahrát osoba odlišná od jeho autora bez oprávnění z licence, když zároveň nejsou dány 

podmínky pro aplikaci žádné ze zákonných výjimek pro užití autorského díla. Dochází tak 

k neoprávněnému užívání autorských děl na sociálních sítích a k porušování autorských práv.  

V této souvislosti je také zmínit základní zásadu českého právního řádu, stanovící, že 

nikdo nemůže poskytnout víc práv, než sám má. Z neoprávněného sdílení autorského díla na 

sociální síti jak jejím uživatelem, tak provozovateli sociální sítě nemohou těmto osobám 

vzniknout žádná oprávnění ve smyslu licenčních oprávnění zkoumaných v kapitole 3 této práce.   

Typickým příkladem sociální sítě, na níž ve velké míře dochází k porušování autorských 

práv, je platforma YouTube zaměřená na sdílení videozáznamů. V rámci té je snadné 

prostřednictvím jednoduchého zadání dotazu získat přístup k audiovizuálním dílům, u nichž je 

zjevné, že s jejich uveřejněním tímto způsobem držitelé autorských práv či s práv s nimi 

souvisejících nemohli souhlasit. Příkladem mohou být uživateli neoprávněně sdílené záznamy 

televizního vysílání či hudebních produkcí. Pravděpodobně z důvodu rozsáhlého využívání 

platformy YouTube tímto způsobem, má tato sociální síť ve srovnání s ostatními zkoumanými 

službami propracované a poměrně efektivní postupy autorskoprávní ochrany, viz dále v textu.  

V následující kapitole se budeme zabývat tím, kdo nese odpovědnost za zásah do 

autorských práv na sociální síti a jaké existují prostředky nápravy. V první řadě je nutné 

podotknout, že neexistuje jednotná a ucelená právní úprava. Vedle obecné úpravy obsažené 

v českém právním řádu v občanském zákoníku a v autorském zákoně je nutné přihlédnout ke 

specifické právní úpravě, jíž je ve vztahu k poskytovatelům služeb sociálních sítí zákon o 

některých službách informační společnosti. Ten představuje lex specialis vůči obecné úpravě 
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odpovědnosti za protiprávní jednání, resp. za jednání porušující autorská práva, v občanském 

zákoníku ve spojení s autorským zákonem.124  

 

4.1. Odpovědnost uživatelů za obsah   

Aplikací autorského zákona ve spojení s občanským zákoníkem dospějeme k tomu, že 

uživatel sociální sítě je odpovědný za porušení autorského práva třetí osoby (autora) v případě, 

že na sociální síť neoprávněně nahraje dílo chráněné autorským právem.  

Právě takový uživatel rozhoduje o tom, zda a jakým způsobem cizí autorské dílo užije, 

konkrétně jeho nahráním na server sociální sítě a uveřejněním na vlastní internetové stránce 

v rámci sociální sítě, čímž jej rozmnožuje a sděluje veřejnosti.  Takový uživatel je pak plně 

odpovědný za porušení autorského práva ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a 

občanského zákoníku. V těchto předpisech není zakotvena žádná zvláštní úprava pro 

odpovědnost v prostředí internetu (natož v rámci platforem sociálních sítí) a míra odpovědnosti i 

důsledky porušení zákona jsou veskrze stejné jako při porušení autorského práva v nevirtuálním 

světě (např. neoprávněnou výrobou DVD nosičů s chráněným kinematografickým dílem).  

Autorovi svědčí proti takovému uživateli nároky plynoucí z uživatelova protiprávního 

jednání, které jsou demonstrativně vymezeny v § 40 autorského zákona. Vedle oprávnění 

požadovat zejména stažení díla z příslušné stránky na sociální síti ve smyslu ustanovení § 40 

odst. 1, písm. d) nebo určení svého autorství v souladu s § 40 odst. 1, písm. a) vzniká autorovi 

nárok na náhradu škody, případně přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu 

a na vydání bezdůvodného obohacení. Nároky na náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení vychází z příslušných ustanovení Hlavy III. a Hlavy IV. Části čtvrté občanského 

zákoníku. Autorský zákon pak v § 40 odst. 4 stanoví zvláštní pravidla pro určení výše náhrady 

škody a bezdůvodného obohacení, jež vychází z výše odměny, která by byla obvyklá za získání 

licence v době neoprávněného nakládání s dílem.  

Odpovědnost uživatele za porušení autorského práva je odpovědností objektivní, není 

tedy rozhodující zavinění coby psychický stav uživatele k tomu, že porušuje autorské právo. 

Uživatel si tak nemusí být vědom toho, že porušuje autorské právo, přesto bude odpovědný. To 

deklaroval například i Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí ve věci 7 C 138/89: 

                                                 

124 Důvodová zpráva k zákonu č. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
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„Odpovědnost za porušení autorského práva je objektivní a k jejímu vzniku zákon nevyžaduje 

zavinění.125“ Pro to, aby byla dovozena odpovědnost za protiprávní jednání tak postačí pouze to, 

aby jednání uživatele nahrávajícího předmětný obsah na sociální síť vedlo k následku porušení 

autorských práv jejich nositelů.  

Je však třeba zmínit, že zavinění je důležitým předpokladem pro přiznání náhrady škody 

za porušení zákonné povinnosti (ustanovení § 2910 občanského zákoníku), a tedy i za zásah do 

autorských práv. Chybí-li zavinění, nebude se autor domoci náhrady škody podle uvedeného 

ustanovení, ať už reálně vzniklé nebo v podobě ušlého zisku vypočteného podle obvyklé licenční 

odměny. Absence zavinění však nic nemění na případné povinnosti vydat bezdůvodné 

obohacení. 

Odpovědnost uživatelů reflektují ve svých smluvních podmínkách sociální sítě, jež v nich 

zakazují využívání sociálních sítí způsobem porušujícím autorská práva třetích osob126. 

V případě sociálních sítí by tak bylo porušení autorských práv možné chápat také jako porušení 

smluvní povinnosti uživatele nezasahovat do autorských práv cizích osob.127. V tomto případě se 

ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku jedná o odpovědnost objektivní.  

Odpovědnost za porušení autorských práv může vyústit i ve veřejnoprávní sankce 

v případě, že by došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku (ve smyslu ustanovení § 105a či 

105b autorského zákona) nebo dokonce trestného činu (trestný čin porušení autorského práva, 

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle ustanovení § 270 trestního 

zákoníku128). Například v případě 5 Tdo 171/2014129 Nejvyšší soud potvrdil, že se jedná o 

trestnou činnost, pokud pachatel „neoprávněně zpřístupnil uživatelům počítačové sítě Internet 

audiovizuální díla a zvukově obrazové záznamy chráněné autorským zákonem tak, že jejich kopie 

uložil na dva veřejné filehostingové servery (datová úložiště) a prostřednictvím různých 

internetových diskusních fór pak odkazoval na možnost jejich bezplatného stažení.“ Obdobně by 

tomu bylo i při uveřejnění těchto děl na sociálních sítích.  

                                                 

125 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 C 138/39. 

126 Například článek 3.2.1. Podmínek používání služby Facebook, nebo článek 7.7. Podmínek 

poskytování služeb YouTube. 

127 Např. článek 3.2. Podmínek použití služby Facebook.  

128 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

129 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. října 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014. 
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Byť odpovědnost uživatelů je zřejmá a nároky z autorského práva silné, v praxi 

s uplatňováním autorských práv vůči jednotlivým uživatelům vyvstávají velké problémy. Předně 

je problematické identifikovat uživatele-rušitele coby subjekt, na němž se autor má domáhat 

svých práv. Uživatelé na sociálních sítích často vystupují anonymně (některé sociální sítě 

rozlišují své uživatele pouze pod jimi zvolenými přezdívkami) nebo uvádějí nepravdivé osobní 

údaje. Nadto pro uživatele není problém vytvářet nové obdobné uživatelské účty v takové 

činnosti pokračovat i v případě, že je jejich účet smazán jako sankce za porušování autorského 

práva.   

I když sociální sítě deklarují, že vyžadují, aby uživatelé uváděli pravdivé údaje a zřizovali 

si jediný uživatelský profil pod vlastním jménem, dodržování těchto pravidel není nijak 

kontrolováno a jejich porušení nebývá sankcionováno. Vyhledání skutečného rušitele pak může 

vyžadovat časově náročné a finančně nákladné úsilí, jež se navíc může dostat do rozporu 

s jinými právy, zejména s právem na ochranu osobních údajů. Tak v případě C-275/06 

Promusicae130 Soudní dvůr Evropské unie při poměřování autorského práva a práva na ochranu 

osobních údajů dospěl k tomu, že prostředky autorů směřující k ochraně jejich autorských práv 

nejsou a ani nemohou být neomezené. Ze závěrů Soudního dvora Evropské unie plyne, že nelze 

obecně poskytovat údaje z elektronické komunikace, jež jsou chráněnými osobními údaji, 

nositelům autorských práv, pro účely uplatňování jejich práv v civilním soudním řízení.  

Nositelé autorských práv tak k efektivní ochraně svých práv v zásadě potřebují 

součinnost sociálních sítí. Jejich provozovatelé jsou pak ze strany zákonodárců i 

nezanedbatelného tlaku oprávněných osob donucovány takovou součinnost poskytovat, čímž se 

budeme blíže zabývat dále v této práci.  

 

4.2. Odpovědnost provozovatele sociální sítě za obsah 

 

4.2.1. Právní úprava a související judikatura  

Jak již bylo výše uvedeno, odpovědnost za porušení autorských práv je objektivní a 

nevyžaduje se tak zavinění pro to, aby bylo možné uplatňovat patřičné nároky, není-li stanoveno 

jinak (například v případě povinnosti k náhradě škody podle § 2910 občanského zákoníku). 

                                                 

130 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. ledna 2008 ve věci C-275/06 Productores de 

Música de España (Promusicae) proti Telefónica de España SAU.  
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Vzhledem k tomu, že služby sociální sítě poskytují prostor, na kterém může docházet 

k porušování autorských práv, mohly by být shledány odpovědnými přinejmenším ve smyslu 

§ 2900 občanského zákoníku za porušení své prevenční povinnosti131. To se však může jevit jako 

nespravedlivé.   

Součástí příprav adaptace právních předpisů na digitální prostředí v prvním desetiletí 

třetího tisíciletí tak byly rovněž úvahy o tom, že není spravedlivé dovozovat takovou 

odpovědnost provozovatele služby informační společnosti (a tedy i sociální sítě), neboť není 

přiměřené po něm žádat, aby odpovídal za každé jednotlivé porušení autorských (i jiných práv), 

které způsobí uživatelé této služby.  

Tento požadavek se promítl do směrnice o elektronickém obchodu a v důsledku 

implementace této směrnice i do zákona o některých službách informační společnosti. Důvodová 

zpráva k §5 a 6 návrhu zákona o některých službách informační společnosti výslovně stanoví, že: 

„Není rozumné požadovat od poskytovatelů, aby při vysokém počtu uživatelů a vysokém objemu 

uložených dat zjišťovali a posuzovali legálnost či nelegálnost veškerého obsahu uložených 

informací. Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, jaký obsah ukládají na poskytnutém 

serverovém prostoru.“ 

V ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti je výslovně 

zákonem omezena odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, jež spočívá 

v ukládání informací poskytnutých uživatelem, mezi něž, jak jsme již výše zmiňovali, lze 

zahrnout i sociální sítě. V souladu s tímto ustanovením za obsah uložený na žádost uživatele  

odpovídá takový poskytovatel služby pouze v případě, že mohl (vzhledem k předmětu své 

činnosti, okolnostem a povaze případu) vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání 

uživatele je protiprávní (tedy i porušující autorská práva), nebo v případě, že se dozvěděl o 

protiprávní povaze uživatelského obsahu nebo jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré 

kroky k odstranění nebo znepřístupnění takových informací.   

Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti koncepci 

odpovědnosti poskytovatele doplňuje tak, že poskytovatel služby informační společnosti rovněž 

odpovídá za uživatelský obsah v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 

činnost uživatele.  

                                                 

131 KORBEL, František; CHOLASTA, Roman; MOLITORISOVÁ, Alexandra. Safe harbour: vyloučení 

odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za obsah vložený uživateli Internetu. Soudce. 2016, č. 6. 

Dostupné v ASPI. LIT207179CZ. 
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Dle dikce českého zákona o některých službách informační společnosti tak poskytovatel 

hostingových služeb obecně není odpovědný za uživatelský obsah, s výjimkou případů, kdy 

naplní některý z předpokladů vymezených v ustanovení § 5 zákona o některých službách 

informační společnosti. 132 

 Odchylně koncipuje specifika odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti 

směrnice o elektronickém obchodu, z níž zákon o některých službách informační společnosti 

vychází. Zatímco v souladu s dikcí českého zákona je poskytovatel hostingových služeb zásadně 

neodpovědný a jeho odpovědnost vzniká v pozitivně vymezených případech, směrnice o 

elektronickém obchodu vychází z toho, že je dána obecná odpovědnost za obsah, existují však 

výjimky (liberační důvody), při jejichž naplnění poskytovatel není odpovědný. Poskytovatel 

služeb informační společnosti se tak při naplnění některé z výjimek vymezených v článku 14 

směrnice o elektronickém obchodě dostává do režimu tzv. bezpečného přístavu (safe harbour) a 

zbavuje se odpovědnosti za obsah, který je nahráván a sdílen uživateli jím poskytované služby.  

 Odborná veřejnost při konfrontaci těchto přístupů dochází a k tomu, že formulace 

v českém zákoně o některých službách informační společnosti je poněkud nešťastná a je nutné ji 

vykládat eurokonformně a tedy fakticky uplatňovat přístup vymezený v čl. 14 směrnice o 

elektronickém obchodu.133  

Ustanovení § 6 zákona o některých službách informační společnosti pak ve shodě 

s článkem 15 odst. 1 směrnice o elektronickém obchodu stanoví, že poskytovatelé 

(hostingových) služeb nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných 

informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah 

informace. Z ustanovení recitálu 47 směrnice o elektronickém obchodu pak plyne, že tímto 

ustanovením není vyloučena možnost v přiměřeném rozsahu uložit vnitrostátním rozhodnutím 

povinnost monitorovat uživatelský obsah.134  

                                                 

132 Pro úplnost uvádíme, že výjimky z odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti se týkají 

rovněž odpovědnosti za obsah přenášených informací (§ 3 zákona o některých službách informační 

společnosti) a odpovědnosti za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací (§ 4 zákona o 

některých službách informační společnosti). V této práci se však dále zabýváme jen (ne)odpovědností za 

uživatelský obsah, neboť ta je klíčová pro zkoumání ochrany autorského práva na sociálních sítích. 

133 MAISNER, Martin.: § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací 

poskytovaných uživatelem. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti.  

Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60 - 99. ISBN 978-80-7400-449-0.  

134 K tomu dále např. Rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 11. 

března 2004, sp.zn. I ZR 304/01, BGHZ 158, 236-253. 
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Vymezený režim odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za uživatelský obsah 

vede ve svých důsledcích k tomu, že tito poskytovatelé (tedy také sociální sítě) ve většině 

případů nenesou odpovědnost za porušení autorských práv obsahem uveřejněným jejich 

uživateli. Aplikace principů safe harbour doznala dalšího vývoje a upřesnění v  judikatuře 

Soudního dvora Evropské unie, zejména pokud jde o vědomí poskytovatelů služeb informační 

společnosti o nezákonném obsahu jejich internetových stránek a tzv. technické neutrality.   

Vůbec první případ, ve kterém se Soudní dvůr Evropské unie touto otázkou zabýval, byla 

věc Google v. Louis Vuitton135. V tomto případě dospěl soud k závěru, že poskytovateli služby 

Google svědčí safe harbour a ten tak není odpovědný za obsah, který při vyhledávání zobrazí, 

mezi nímž se při zadání klíčových slov Louis Vuitton objevovaly i padělky výrobků této značky. 

Důvodem pro toto rozhodnutí bylo to, že Google svědčí tzv. technická neutralita, neboť data 

nijak nevyhodnocuje, nemění je a výsledek vyhledávání je čistě automatizovaný. Pokud by však 

poskytovatel služby informační společnosti data aktivně vyhledával a třídil, mohl by být shledán 

odpovědným. To bylo Soudním dvorem Evropské unie judikováno například v případě Stichting 

Brein v. Ziggo136, v němž šlo o službu The Pirate Bay. V této věci dospěl Soudní dvůr Evropské 

unie k závěru, že poskytovatel služby The Pirate Bay obsah aktivně třídí, nemůže mu proto 

svědčit režim safe harbour a musí nést následky odpovědnosti za protiprávní obsah uveřejněný 

jeho uživateli na jeho internetových stránkách.  

Zde se nabízí paralela například se službou sociálně sítí YouTube, která obdobně 

„aktivně“ třídí uživatelský obsah, když jej seskupuje a vytváří jeho seznamy dle různých klíčů. 

Nicméně YouTube oproti službě The Pirate Bay se snaží s porušováním autorských práv v rámci 

své služby aktivně bojovat. Možným posunem v této koncepci se budeme zabývat dále v kapitole 

4.2.2. této práce.   

Dalším relevantním případem, kterým se Soudní dvůr Evropské unie zabýval, byl případ 

C-324/09 L’Oréal v. eBay.137 V něm šlo o to, že poskytovatel služby eBay aktivně pozměňoval 

                                                 

135 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. března 2010 ve spojených věcech C-236/08 až 

C-238/08, Google France SARL, Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08) a Google 

France SARL proti Viaticum SA, Luteciel SARL (C‑237/08) a Google France SARL proti Centre 

national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonetovi, Bruno 

Raboinovi, Tiger SARL (C‑238/08). 

136 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 ve věci C-610/15, Stichting Brein 

proti Ziggo BV, XS4ALL Internet BV. 

137 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. července 2011 ve věci C-324/09, L’Oréal SA, 

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd proti eBay 
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uživatelský obsah, resp. možnosti vyhledávání v něm prostřednictvím funkce AdWords. Soudní 

dvůr Evropské unie se zde vyjádřil v tom smyslu, že: „Pokud … provozovatel poskytoval pomoc, 

která spočívala zejména v optimalizaci prezentace dotčených nabídek k prodeji nebo propagaci 

těchto nabídek, je třeba mít za to, že nezaujímal neutrální postavení ve vztahu mezi dotčeným 

zákazníkem-prodávajícím a potenciálními kupujícími, ale hrál aktivní roli takové povahy, že by 

bylo možné konstatovat, že tato data týkající se těchto nabídek zná nebo kontroluje. Pokud jde o 

uvedené údaje, nemůže se tedy dovolávat výjimky v oblasti odpovědnosti stanovené v článku 14 

směrnice 2000/31 (směrnice o elektronickém obchodu – pozn. autora).“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že výjimka z odpovědnosti (safe harbour) tak svědčí 

poskytovateli služeb informační společnosti pouze v případě, že poskytovatel hraje při 

provozování služby pouze pasivní a neutrální roli, nekontroluje ani nezná přenášené a ukládané 

informace. Poskytovatel se může úspěšně dovolávat výjimky z odpovědnosti pouze ve vztahu 

k datům, jež jsou pasivně (automaticky) ukládaná na žádost uživatele.  

V případě C-291/13 Papasavvas138 pak Soudní dvůr Evropské unie řešil odpovědnost 

poskytovatele služby informační společnosti, pokud šlo o redakční diskuzi na internetové stránce 

poskytovatele. Vzhledem k tomu, že diskuze byla vedena redaktory poskytovatele služby, nebyla 

posouzena jako uživatelský obsah, ale jako obsah, na nějž má vliv právě poskytovatel služeb.  

Taková situace v případě sociálních sítí pravděpodobně nenastane, neboť poskytovatelé 

služeb sociálních sítí obvykle nevytvářejí jejich obsah – poskytují pouze rozhraní pro interakci 

svých uživatelů. Nástroje sociálních sítí se však vyvíjejí v tom smyslu, že umožňují kontrolovat 

uživatelský obsah a reagovat na něj (například jej znepřístupnit). Nabízí se tak otázka, zda 

poskytovatelé služeb sociálních sítí v tomto případě nepřestávají být pouze pasivními a 

neutrálními a nestávají se z nich subjekty spoluutvářející uživatelský obsah a tedy i subjekty, jež 

by měly nést odpovědnost.  

Evropské pojetí (ne)odpovědnosti poskytovatele služeb informační společnosti, pokud jde 

o autorská práva, je obdobné americkému pojetí odpovědnosti poskytovatelů takových služeb.  

To vychází ze dvou federálních autorskoprávních předpisů139, jež vedou k obdobnému systému 

                                                                                                                                                             

International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephenu Pottsovi, Tracy Ratchford, Marii 

Ormsby, Jamesovi Clarkovi, Joanně Clarke, Glenovi Foxovi, Rukhsaně Bi. 

138 Rozsudek soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. září 2014 ve věci C-291/13 Sotiris Papasavvas 

v. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd a další. 

139 The Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (USA) a Digital Millennium Copyright 

Act (DMCA), Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2905 (USA). 
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na principu safe harbour, který je vůči evropskému pojetí dále modifikován o notice-and-

takedown systém (viz kapitola 4.3.1. této práce).  

Americké soudy se otázkou odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti 

zabývaly i ve vztahu k sociálním sítím v případu Viacom v. YouTube140. Společnost Viacom 

podala žalobu proti provozovateli služby YouTube za porušování autorských práv 

s odůvodněním, že YouTube je prostředníkem masivního vědomého porušování autorského 

práva tím, že umožňuje veřejné sledování až sto šedesáti tisíc videoklipů, k nimž vykonává 

autorská práva společnost Viacom. Odvolací soud však dospěl k tomu, že poskytovatel služby 

YouTube nemůže být volán k odpovědnosti pouze na základě obecného povědomí (general 

knowledge), že uživatelé jeho služby porušují autorská práva.  

Vlastní (ne)odpovědnost za uživatelský obsah pochopitelně sociální sítě proklamují i ve 

svých smluvních podmínkách, přičemž reagují na výše nastíněnou koncepci odpovědnosti.  

Například služba Facebook v článku 4.3. svých smluvních podmínek (a shodně s ní i 

služba Instagram) výslovně stanoví, že nepřijímá odpovědnost za nezákonný nebo jinak 

nepřijatelný obsah uveřejněný někým jiným, a tedy ani za obsah porušující autorská práva. 

Provozovatel YouTube, pak v článku 7.3. Podmínek poskytování služeb YouTube výslovně 

stanoví, že její uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědni za svůj 

obsah a za důsledky jeho uveřejnění na této sociální síti.  

Koncepce omezení odpovědnosti poskytovatele služeb informační společnosti však 

teoreticky nebrání aplikaci zvláštního zápůrčího nároku ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1, písm. 

f) autorského zákona, jež nositeli autorských práv umožňuje domáhat se „zákazu poskytování 

služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora“. Problém 

v daném případě může znamenat vymezení příčinné souvislosti mezi jednáním (uživatelů) a 

protiprávním stavem tak, aby mohl být dovozen alespoň jiný stupeň odpovědnosti a aby takový 

požadavek byl přiměřený.141 

 

 

                                                 

140 Rozhodnutí Odvolacího soudu Spojených států amerických pro druhý obvod (United States Court of 

Appeals for the Second Circuit) ze dne 5. dubna 2012  ve věci Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc., sp. 

zn. 676 F.3d 19. 

141 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon – Komentář. 1. vyd. V Praze: C.H.Beck, 2007. 974 s. 

ISBN 978-80-7179-608-4. (Str. 425). 
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4.2.2. Aktuální trendy v pojetí odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti 

Současná společenská situace, zdá se, směřuje ke změně v pojetí odpovědnosti 

poskytovatelů služeb informační společnosti, pokud jde o uživatelský obsah, a mezi nimi též 

sociálních sítí. Důvodem je zejména technologická vyspělost a ekonomické postavení sociálních 

sítí, jež dávají do rukou poskytovatelů těchto služeb nové nástroje ke kontrole obsahu na nich 

ukládaných. Nejde jen o autorská práva, problémem dnešní doby jsou například tzv. fake news, 

záměrně klamavé zprávy, jež mají působit na veřejnost (často například v souvislosti s volební 

kampaní) či hate speech coby nenávistné příspěvky uživatelů sociálních sítí, například vůči 

menšinám. I při řešení v úvodu zmiňované kauzy Cambridge Analytica, v souvislosti s níž 

představitelé služby Facebook vypovídali například i před americkým kongresem nebo na půdě 

orgánů Evropské unie, se pověřená komise britské dolní komory parlamentu House of Commons 

vyjádřila ve smyslu, že: „Facebook a další platformy musí začít přijímat odpovědnost za způsob, 

jímž jsou jejich služby využívány.“142 

Pokud jde o autorská práva na sociálních sítích je v první řadě nutné zmíniz návrh nové 

směrnice Evropské unie o autorském právu na jednotném digitálním trhu.143 Tento návrh je 

hojně diskutovaný v odborné i laické veřejnosti právě kvůli jisté kontroverzi, kterou přináší ve 

snaze o průlom v koncepci odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Je nutné 

zdůraznit, že se jedná o pouhý návrh směrnice, který je průběžně upravován a zatím nebyl přijat, 

a o jehož osudu se bude opět hlasovat v září roku 2018144.  

Nejdiskutovanějším ustanovením tohoto návrhu směrnice je článek 13, podle jehož 

odstavce 1: „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 

                                                 

142 „Facebook, and other platforms, must begin to take responsibility for the way in which their platforms 

are used“. (House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Comitee: Disinformation and „fake 

news“: Interim Report ze dne 28. července 2018, č. tisku HC 363. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/36302.htm.) 

143 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, 

COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). Dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593.  

144 Hlasování o návrhu je zařazeno na Návrh pořadu jednání Evropského parlamentu 12. září 2018. 

[online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20180912&secondRef=SIT

&language=CS.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
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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.“  

Smyslem zavedení takové povinnosti by mělo být to, aby se sociální sítě také podílely na 

ochraně autorských práv na internetu. Doba, kdy nebylo rozumné požadovat po těchto 

poskytovatelích služeb součinnost, již pominula. Služby jsou poskytovány společnostmi, za 

nimiž stojí obrovský kapitál, a technologie již dospěly k řešením, která nemusí být nutně 

nákladná časově, finančně ani personálně (viz kapitola 4.3.2 této práce). Důsledkem by pak bylo 

faktické zvýšení odpovědnosti poskytovatelů služeb, kteří mají být odpovědní přinejmenším za 

to, že mají zavedené odpovídající mechanismy na ochranu autorských práv.  

Kritika směřuje zejména k tomu, že ustanovení článku 13 je nejasné a není zjevné, jaká 

opatření by měli poskytovatelé takových služeb zavést. V médiích se objevují zprávy o zavedení 

cenzury na internetu, hrozící kontrole každého kroku uživatelů a o konci internetu, jak ho známe. 

Nutno však podotknout, že požadovaná vhodná a přiměřená opatření by naopak neměla vyústit 

v extenzivní monitorování veškerého obsahu145. To plyne i z dřívější judikatury Soudního dvora 

Evropské unie, který ve věci C-360/10 SABAM146 dospěl k tomu, že požadavek plošného 

preventivního monitorování je nepřiměřený.  

Doplňkem povinnosti zavést vhodná a přiměřená opatření má být informační povinnost 

vůči nositelům práv, ať už jde o obecné informace o zavedených opatřeních a jejich fungování, 

nebo o zprávy o rozpoznání a užití autorských děl a jiných předmětů ochrany. Nová úprava má 

směřovat k tomu, aby poskytovatelé služeb zavedli mechanismy pro vyřizování stížností autorů a 

zároveň také postupy pro případné zjednání nápravy ze strany uživatelů, jimiž nahraný obsah by 

mohl být zavedenými opatřeními neoprávněně dotčen.  

I v recentní judikatuře některých členských států Evropské unie se ve vztahu k sociálním 

sítím objevuje posun v chápání odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (a 

jejich kontroly nad uživatelským obsahem).  

                                                 

145 ŽIKOVSKÁ, Petra. Teze k návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 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. 1. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2016, s. 19-23. 

ISBN 978-80-87975-58-9. 

146 Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 16. února 2012 ve věci C-360/10, Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV. 
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V červnu 2018 tak Vídeňský obchodní soud147 rozhodl, že poskytovatel služby YouTube 

je přímo odpovědný za porušování autorských práv jejími uživateli. V rámci služby YouTube je 

totiž uživatelský obsah tříděn, filtrován a je na něj odkazováno, stejně jako jsou z nahraného 

obsahu vytvářeny skupiny na základě předdefinovaných kategorií, založených na pohybu 

uživatele na této sociální síti, a na základě něho i uživateli prezentované návrhy „co sledovat 

dále“. Tyto funkce jsou v rámci služby YouTube poměrně recentní a například Soudní dvůr 

Evropské unie je ve své rozhodovací praxi dosud neposuzoval. Rakouský soud však dospěl 

k tomu, že YouTube nemá neutrální roli ve vztahu k uživatelskému obsahu a nemůže tak 

profitovat z výjimky pro poskytovatele (pouhých) hostingových služeb ve smyslu směrnice o 

elektronickém obchodu. Obdobný případ v současnosti čeká na své rozhodnutí u německého 

Nejvyššího spolkového soudu148.  

 Také ve Spojených státech amerických bude v blízké budoucnosti Nejvyšší soud poprvé 

v historii posuzovat stávající koncepci safe harbour a notice-and-takedown systému, založenou 

DMCA, a to v případě Ventura Content v. Motherless149, jež původně rozhodoval Obvodní soud 

Spojených států amerických pro devátý obvod (United States Court of Appeals for the Ninth 

Circuit).  

 

4.3. Prostředky provozovatelů sociálních sítí v boji proti obsahu porušujícímu autorská 

práva  

Smluvní podmínky sociálních sítí obvykle počítají s tím, že v rámci platformy může být 

sdílen obsah, k němuž nemá příslušný uživatel potřebná oprávnění. Za tímto účelem zahrnují do 

svých smluvních podmínek ustanovení, týkající se práv, povinností a postupů, pokud jde o 

uveřejňování uživatelského obsahu porušujícího autorská práva i jiná práva duševního 

vlastnictví.  

                                                 

147 Rozsudek Vídeňského obchodního soudu (Handelsgericht Wien) ze dne 5. července 2018 ve věci Plus 

4 proti YouTube. Ke dni uzavření rukopisu této práce nepravomocný.  

148 Případ GEMA proti YouTube posuzuje německý Spolkový soudí dvůr (Bundesgreichtshof) pod sp. zn. 

Az. I ZR 140/15. Viz např. NOTHHELFER, Marcus. YouTube and Google als Störer? Legal Tribune 

Online, 9. května 2018. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-verhandlung-azizr14015-urheberrechtsverletzung-

YouTube-google-stoerer/. 

149 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států amerických pro devátý obvod (United States Court of 

Appeals for the Ninth Circuit) ze dne 14. března 2018 ve věci Ventura Content, Ltd. v. Motherless, Inc., 

sp. zn. 13-56332 a 13-56970, DC No.2:11-05912-SVW-FMO. Případ se týká porušení autorských práv 

k pornografickým dílům v prostředí internetu.  

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-verhandlung-azizr14015-urheberrechtsverletzung-youtube-google-stoerer/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-verhandlung-azizr14015-urheberrechtsverletzung-youtube-google-stoerer/
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Smluvní podmínky sociální sítě Facebook tak například ve svém článku 3.2. stanoví 

zákaz používat produkty služby Facebook ke sdílení čehokoli, co porušuje práva jiných osob, 

tedy i práva autorská. Jako sankce za porušení toho zákazu smluvní podmínky stanoví možnost 

odebrat sdílený obsah a v případě potřeby provést akce proti uživatelskému účtu. Výslovně je 

v tomto článku stanoveno, že: „Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu 

vlastnictví jiných osob, můžeme váš účet také zablokovat.“  

Porušování autorských práv neoprávněným sdílením chráněného obsahu tak vedle 

porušení zákona představuje porušení smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem 

služby Facebook. Smluvní sankcí za jejich opakované porušení je pak ve smyslu článku 4.2. 

Podmínek používání služby Facebook i možnost „pozastavit nebo trvale zablokovat přístup 

k vašemu účtu.“  

Facebook rovněž v rámci Zásad komunity Facebooku formuluje etické zásady vlastní 

platformy, v nichž figuruje i Respektování duševního vlastnictví. V článku 20. Zásad komunity 

Facebooku pak poskytovatel služby Facebook zdůrazňuje, že bere vážně ochranu práv ostatních 

osob, včetně práv autorských a že: „Podmínky používání služby Facebook nedovolují lidem 

zveřejňovat obsah, který porušuje něčí právo k duševnímu vlastnictví, a to včetně práva 

autorského.“ 

Obdobně se v Podmínkách použití služby Instagram uvádí, že je zakázáno jakýmkoliv 

způsobem narušovat práva jiných osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví150. Poskytovatel 

služby Instagram si pak vyhrazuje možnost odebrat jakýkoliv obsah v případě, že porušuje 

smluvní podmínky, zásady nebo právní předpisy. Při závažném nebo opakovaném porušování 

smluvních podmínek pak, včetně opakovaného porušování práv jiných osob k jejich duševnímu 

vlastnictví, si poskytovatel služby Instagram vyhrazuje možnost odmítnout nebo přestat 

poskytovat službu, včetně zrušení nebo zablokování služby151. 

Ze zkoumaných smluvních podmínek sociálních sítí se této problematice v největší míře 

věnují smluvní podmínky služby YouTube152. Ta jako sociální síť zaměřená na audiovizuální 

obsah je totiž často využívána jako médium, prostřednictvím něhož jsou autorská práva 

                                                 

150 Článek Vaše Závazky : Jak Instagram nesmíte používat Podmínek použití služby Instagram.  

151 Článek Odebrání obsahu a zablokování či zrušení účtu Podmínek použití služby Instagram.  

152 Článek 6. Podmínek poskytování služeb YouTube, články 7.7. a 7.8. Podmínek poskytování služeb 

YouTube a samostatný dokument Správa autorských práv na YouTube. [online] [2018-09-05] Dostupný 

na: https://support.google.com/youtube/topic/2778544?hl=cs&ref_topic=2676339.  

https://support.google.com/youtube/topic/2778544?hl=cs&ref_topic=2676339
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porušována, zejména pak k filmům, seriálům, nebo k hudebním videoklipům. Službu YouTube 

lze také považovat za jakéhosi průkopníka na poli prostředků ochrany před porušováním 

autorského práva, např. pokud jde o systém Content ID, jemuž se budeme věnovat dále v této 

práci.   

Smluvní podmínky služby YouTube v první řadě zakazují uživatelům služby YouTube 

nahrávat na tuto sociální síť obsah, jenž by porušoval autorská práva třetích osob153 a nahrání 

takového obsahu tedy smlouvu porušuje. Poskytovatel služby YouTube si ve smluvních 

podmínkách rovněž vyhrazuje právo „rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na 

obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit 

uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez 

předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.“154 

 I v prostředí sociální sítě YouTube uživateli, který opakovaně porušuje autorská práva 

(konkrétně po dvojím upozornění, že dochází k porušování autorských práv), bude ukončen 

přístup ke službě YouTube a smazán jeho uživatelský účet155. To je ostatně standardní sankcí za 

opakované porušování podmínek (tedy i za vkládání obsahu, který je chráněn autorským 

právem) v prostředí sociálních sítí. Uživatel v důsledku toho může přijít o veškerý svůj obsah a 

smluvní podmínky navíc odmítají, že by v souvislosti s tím odpovídali provozovatelé sociálních 

sítí za jakoukoliv takto vzniklou škodu.  

 

4.3.1. Notice-and-takedown systém  

V zásadě obdobnou koncepci odpovědnosti za obsah na sociálních sítích plynoucí ze 

směrnice o elektronickém obchodu (a potažmo zákona o některých službách informační 

společnosti) aplikuje i americké federální právo156. I tam se ukázalo jako neúnosné volat 

k odpovědnosti poskytovatele služeb, prostřednictvím nichž jejich uživatelé bez ingerence 

samotného poskytovatele nahrávají a sdílejí obsah chráněný autorským právem. Vyústilo to 

v přijetí tzv. Digital Millenium Copyright Act (DMCA), novely amerického autorského zákona 

                                                 

153 Článek 7.7. Podmínek poskytování služeb YouTube.  

154 Článek 7.8. Podmínek poskytování služeb YouTube.  

155 Článek 6.2. Podmínek poskytování služeb YouTube.  

156 TRIMBLE, Markéta. Class 9 : Liability of Internet Intermediaries. Přednáška z cyklu Current Issues in 

U.S. Intellectual Property Law. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 25. dubna 2017. 
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US Copyright Act 1976. Tento předpis byl přijat v reakci na výzvy digitálního věku a nutnost 

řešit nastavení práv a povinností na internetu.  

V rámci tohoto předpisu dochází k omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb 

informační společnosti, přičemž důležitou součástí v omezení odpovědnosti poskytovatelů 

služeb sociálních sítí v tomto předpisu je již zmíněný tzv. notice-and-takedown system, jenž 

představuje kompromis mezi zájmy sociálních sítí a mezi zájmy nositelů autorských práv.  

Sociální sítě nejsou v souladu s DMCA povinny preventivně monitorovat obsah na ně 

nahrávaný, jsou však povinny zavést systém pro oznamování porušení autorských práv a 

vypořádání se s těmito oznámeními (notice-and-takedown system). Pokud se pak zachovají podle 

oznámení oprávněné osoby o obsahu porušujícím autorská práva (tedy zejména znepřístupní 

obsah porušující práva), nejsou odpovědny za porušování autorských práv. 

Všichni poskytovatelé služeb jsou za tím účelem, aby byla vyloučena jejich odpovědnost 

za porušování autorských práv, pokud jde o obsah nahraný jejich uživateli, povinni mít 

pověřenou osobu (agent), která se bude zabývat oznámeními o porušování autorských práv.  

Aby nedocházelo k nadužívání a zneužívání tohoto systému, jsou stanoveny povinné 

náležitosti takového oznámení (notice). Vedle nutnosti identifikace nositele práv a případně i 

deklarace oprávnění jednat za něj, je nutno označit dílo, jež porušuje autorská práva v rámci 

služby a stejně tak dílo, pro něž se v daném případě uplatňuje autorskoprávní ochrana. Součástí 

je rovněž prohlášení oznamovatele o tom, že oznamovatel jedná v dobré víře a uvádí pravdivé 

informace157. Další pojistkou proti zneužívání je povinnost zavést systém umožňující odvolání 

(counternotice) a přezkum uplatňovaného nároku, jež má sloužit k obraně uživatelům, kteří svůj 

obsah nahráli oprávněně.  

 Americké právo tak jde výrazně dál než evropský systém, který sice vyžaduje, aby se 

poskytovatel služby sociální sítě vypořádal s tím, že se dozví o porušování autorských práv na 

jeho platformě. Dosud se však nepředpokládá povinnost zavedení efektivního systému, jenž by 

umožňoval jak uplatnění nároků autora, tak i ochranu možných zájmů uživatele, který obsah 

nahrál.158 Vzhledem k tomu že sociální sítě, jež v této práci podrobujeme zkoumání, mají 

obvykle svůj původ v americké jurisdikci, byly nuceny zavést notice-and-takedown system, 

z čehož tak mohou profitovat nositelé autorských práv i mimo Spojené státy americké.  

                                                 

157 Ustanovení § 512 (c) (3) Digital Millenium Copyright Act. 

158 Právě to by však měl změnit návrh směrnice o autorském právu. Viz poznámka pod čarou č. 143. 
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Úskalí systému notice-and-takedown může spočívat v jeho zneužití podáváním 

neoprávněných až šikanozních oznámení, v nichž je požadováno stažení obsahu. Tím se 

zabývaly americké soudy ve věci Lenz v. Universal Music Corp.159, v níž byl posuzován případ 

domácího videa umístěného na YouTube, na kterém malé dítě tančilo na hit hudebníka Prince 

s názvem Let´s Go Crazy. Jednalo se o krátký snímek, v němž byla hudba velmi špatně slyšet. 

Držitel autorských práv, společnost Universal zaslala YouTube oznámení v souladu s DMCA a 

požadovala stažení díla. Provozovatel YouTube videozáznam na základě tohoto oznámení stáhl, 

paní Lenz však podala protioznámení (counternotice) s tím, že užití díla je oprávněné v rámci 

fair use. Několik týdnů na to poskytovatel služby YouTube videozáznam v rámci platformy 

skutečně obnovil. Paní Lenz zažalovala společnost Universal, že zneužila svá práva podle 

DMCA. Soud jí přisvědčil a vytvořil precedent v tom smyslu, že ten, kdo podává oznámení na 

stažení díla, musí napříště před podáním oznámení posoudit i možnou oprávněnost užití v rámci 

fair use (v našem prostředí by tomu odpovídala povinnost posoudit možnost aplikace 

třístupňového testu a zákonných licencí).  

Sociální sítě za účelem zbavení se odpovědnosti za obsah nahraný jejich uživateli 

připravují pro účely naplnění požadavků notice-and-takedown systému pro nositele práv 

formuláře a zároveň je poučují o tom, jak je vyplňovat.  

Jako praktický příklad uvádíme sociální síť Facebook (a obdobně i služba Instagram coby 

s Facebookem propojená služba), jejíž provozovatel připravil formulář, určený pro nositele 

autorských práv dotčené obsahem uveřejněným na těchto sociálních sítích.160 

Pro to, aby provozovatel Facebooku vyvinul požadovanou aktivitu a obsah znepřístupnil, 

musí v rámci tohoto formuláře podat oznámení nositel práv nebo někdo, kdo je oprávněn podat 

oznámení jeho jménem a své oprávnění zároveň doloží. Hlášení od jakékoliv jiné osoby 

Facebook nezpracovává - v tom smyslu, že se jeho zaměstnanci nebudou zabývat posuzováním 

oprávněnosti nároku autora v režimu notice-and-takedown systému.  

Pro úspěšné uplatnění nároku je nutné ve formuláři uvést, v jakém příspěvku na sociální 

síti Facebook spatřuje autor porušení svých práv (poskytnutím odkazu na jeho konkrétní 

umístění v rámci sítě Facebook), a označit vlastní dílo, pro něž v daném případě uplatňuje 

                                                 

159 Rozhodnutí Obvodního soudu Spojených států amerických pro devátý obvod (United States Court of 

Appeals for the Ninth Circuit) ze dne 14. září 2015 ve věci Lenz v. Universal Music Corp., sp. zn. 801 

F.3d 1126. 

160 Formulář je dostupný na: https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383. 

https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383
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ochranu. To je v praxi nutné doložit například vložením souboru nebo uvedením hypertextového 

odkazu, pod nímž je dílo uloženo na internetu.  

Před odesláním vyplněného formuláře pro uplatnění nároku je nutné potvrdit prohlášení 

ve znění: „Odesláním tohoto oznámení prohlašujete: že máte v dobré víře za to, že nahoře 

popsané použití způsobem, na který si stěžujete, není povolen vlastníkem příslušných práv k 

duševnímu vlastnictví, jeho zástupcem nebo právem; že informace uvedené v tomto oznámení 

jsou pravdivé; a že (na což se vztahuje trest za vědomou lež) jste oprávněni jednat jménem 

vlastníka dotčených práv k duševnímu vlastnictví.“ 

S nahlášením obsahu se následně vypořádává speciální tým zaměstnanců Facebooku, 

který posuzuje oprávněnost a správnost jednotlivých oznámení a vyhodnocuje, zda přistoupí ke 

smazání obsahu či ne. Tomu, proti němuž oznámení směřuje, je dána možnost se proti němu 

bránit - při smazání obsahu je uživatel poučen o tom, proč byl jím uveřejněný obsah smazán a 

také o tom, že může podat protioznámení. 

Vodítkem k posouzení efektivnosti fungování notice-and-takedown systému nám pak 

může být statistika, kterou pravidelně zveřejňuje poskytovatel služeb Facebook a Instagram. Je 

v ní zveřejněn počet žádostí o stažení obsahu z Facebooku, procentuální vyjádření, v kolika 

případech byla vůči obsahu vyvinuta aktivita ve smyslu jeho znepřístupnění či dočasného 

zablokování na základě požadovaných žádostí, a to v poměru k celkovému počtu smazaných 

příspěvků z důvodu porušování autorských práv (díky alternativním postupům, jež uvádíme 

v kapitole 4.3.2.) 

 Leden – červen 2017 Červenec – prosinec 

2017 

Celkem/Průměr  

Nahlášené případy 224 464 254 865  479 329 

„Akce“ podniknuté vůči 

nahlášeným případům 

68,34 % 67,94 % 68,14 % 

Smazaný obsah celkem  1 818 794 1 929 220 3 748 014 

Tabulka č. 1:  Statistika fungování notice-and-takedown systému pro porušení autorských práv 

v rámci sociální sítě Facebook za rok 2017.161 

 

                                                 

161 Data v tabulce vychází z údajů, zveřejněných provozovatelem služeb Facebook a Instagram. Dostupná 

na: https://transparency.facebook.com/intellectual-property.  

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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 Leden – červen 2017 Červenec – prosinec 

2017 

Celkem/Průměr  

Nahlášené případy 70 008 119 069  189 077 

„Akce“ podniknuté vůči 

nahlášeným případům 

64,08 % 69, 6% 66,84 % 

Smazaný obsah celkem  685 996 847 445 1 533 441 

Tabulka č. 2:  Statistika fungování notice-and-takedown systému pro porušení autorských práv 

v rámci sociální sítě Instagram za rok 2017.162 

  

 Z uvedených čísel v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2 je očividné, že efektivita notice-and-

takedown systému zejména ve vztahu k celkově smazanému obsahu, není příliš vysoká. Jak 

plyne ze statistik v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2, v  rámci tohoto systému bylo smazáno asi na 8 % 

z celkově smazaného obsahu z důvodu porušování autorských práv. Příčinou může být to, že pro 

nositele autorských práv je systém poměrně nákladný, musí totiž sami vyhledávat obsah, který 

jejich práva porušuje a ke každému takovému porušení vyplnit zvláštní formulář, včetně nahrání 

vlastního díla. 

Výrazný převis celkového čísla smazaného obsahu nad podniknutými „akcemi“ v rámci 

systému notice-and-takedown je dán využitím moderních technologií i přístupem sociálních sítí 

ke svým uživatelům, které zavádějí nové prostředky a způsoby ochrany autorských práv na 

sociálních sítích.   

 

4.3.2. Nové prostředky ochrany autorských děl v prostředí sociálních sítí  

V praxi se ukázalo, že provozovatelé sociálních sítí v dnešní době obvykle mají zájem na 

ochraně autorských práv v rámci obsahu na sociálních sítích. Právě z původního autorského 

obsahu samotným sociálním sítím plyne zisk, neboť přitahuje uživatele na jejich stránky a 

umožňuje tak více profitovat ze zveřejňované reklamy.  

Zavádějí proto další opatření na ochranu autorských práv v rámci svých platforem. Jak 

dokládají i čísla týkající se smazaného obsahu v důsledku porušování autorských práv v Tabulce 

č. 1 a Tabulce č. 2, tato opatření jsou významně účinnější než systém notice-and-takedown.  

                                                 

162 Viz poznámka pod čarou č. 161. 
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Kupříkladu platforma Facebook využívá systém Rights Manager, nástroj, umožňující 

automatizovanými technologickými prostředky odhalit, zda videozáznam porušuje autorská 

práva163. Fungování tohoto systému spočívá v tom, že nositel autorských práv nahraje své dílo či 

„vzorek“ díla, pro něž požaduje ochranu do elektronického nástroje Rights Manager164. Ten jej 

převede do kódu, podle něhož počítačový program automaticky posuzuje veškerý další obsah na 

sociální síti Facebook. Nalezne-li shodu, nositel autorského práva se může rozhodnout, jak 

s obsahem porušující autorské právo naložit – může zejména žádat zablokování takového videa 

či zabránit jeho zhlédnutí kýmkoliv mimo osobu, jež ho nahrála. Další možnosti zahrnují 

monitorování videa, jež může sloužit například k tomu, aby nositel práva zjistil informace o 

popularitě svého díla v zahraničí, nebo nahlášení videa jako obsahu porušujícího autorská práva 

v rámci systému notice-and-takedown.  

 Obdobně funguje služba Content ID v rámci platformy YouTube. Ta přidává nositelům 

autorských práv vedle možnosti zablokovat daný obsah i možnost „nárokovat“ si veškeré příjmy 

plynoucí z reklam u videozáznamu porušujícího autorská práva165. To může být pro autory 

poměrně lukrativní záležitost, o čemž svědčí i to, že tato možnost je nejčastějším výstupem ze 

systému Content ID166. Z toho lze dospět k závěru, že právě taková možnost monetizace 

autorských práv může směřovat ke kýžené rovnováze mezi ochranou autorského práva a 

svobodou projevu na internetu.  

 Nutno podotknout, že systém Rights Manager i Content ID fungují na principu žádosti 

nositele autorských práv, jež službám poskytne vzorek svého díla, podle něhož pak služby 

posuzují a vyhodnocují uživatelský obsah. Nejedná se tak o plošné a preventivní filtrování 

veškerého obsahu sociální sítě. Ani tyto prostředky však zatím nefungují bezchybně. Na to 

upozornil například profesor Ulrich Kaiser, jenž testoval systém Content ID s pomocí nahrávek 

klasické hudby, které již nepodléhají autorskoprávní ochraně, přesto je však v řadě případů 

Content ID vyhodnocuje jako obsah porušující autorská práva.167    

                                                 

163 KEEF, Analisa Tamayo; BEN-KERETH Lior. Introducing Rights Manager. [online] [cit. 2018-09-05] 

Dostupné z: https://media.fb.com/2016/04/12/introducing-rights-manager/. 

164 Systém Rights Manager je dostupný na: https://rightsmanager.fb.com/. 

165 Systém Content ID: https://support.google.com/YouTube/answer/6013276.  

166 Viz poznámka pod čarou č. 165. 

167 KAISER, Ulrich. Can Beethoven send takedown requests? A first-hand account of one German 

professor’s experience with overly broad upload filters. Wikimedia Foundation, 27. srpna 2018. [online] 

[cit. 2018-09-05] Dostupné z: https://wikimediafoundation.org/2018/08/27/can-beethoven-send-

https://media.fb.com/2016/04/12/introducing-rights-manager/
https://rightsmanager.fb.com/
https://support.google.com/youtube/answer/6013276
https://wikimediafoundation.org/2018/08/27/can-beethoven-send-takedown-requests-a-first-hand-account-of-one-german-professors-experience-with-overly-broad-upload-filters/
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Vedle technologických systémů posuzování uživatelského obsahu smluvní podmínky 

sociálních sítí obvykle také apelují na spolupráci ostatních uživatelů při postihování porušování 

práv duševního vlastnictví. Podmínky používání služby Facebook pak výslovně uvádějí: 

„Abychom podpořili naši komunitu, vyzýváme vás k nahlašování obsahu nebo chování, které 

podle vás porušuje vaše práva (včetně práv k duševnímu vlastnictví) nebo naše smluvní 

podmínky a zásady.168“  

Služba Facebook pak svým uživatelům umožňuje takto neformálně a jednoduše oznámit, 

že obsah porušuje autorská práva i jiným osobám, než jsou nositelé těchto autorských práv (tedy 

i mimo systém notice-and-takedown)169. Poskytovatel služby Facebook pak prostřednictvím 

svých zaměstnanců vyhodnocuje, zda jde o porušení autorského práva a na základě toho rovněž 

přistupuje k zablokování nebo smazání uživatelského obsahu.  

V neposlední řadě jde ze strany sociálních sítí o osvětu, pokud jde o ochranu autorského 

práva. Tento způsob je pro sociální sítě nejméně finančně i technologicky náročný, přesto může 

mít významně pozitivní dopad. Uživatelé si totiž často nemusí být vůbec vědomi toho, že 

uveřejněním obsahu na sociální síti mohou porušovat autorská práva. V řadě případů totiž není 

autorské právo porušováno úmyslně a jde jen o výsledek nevědomosti a neinformovanosti.   

Služba YouTube tak například umožňuje obnovení uživatelského profilu uživatele, jenž 

byl smazán z důvodu opakovaného porušování autorských práv. Pro to však vyžaduje, aby tento 

uživatel absolvoval krátký test po zhlédnutí videa nazvaného Škola autorského práva170, v němž 

systém autorského práva vysvětluje s pomocí animovaných postaviček.  

Tento způsob směřující k ochraně autorských práv na sociálních sítí je dle našeho názoru 

velmi žádoucí jako způsob edukace v oblasti autorských práv a zároveň kultivace přístupu 

uživatelů k autorskoprávně chráněnému obsahu. Právě takto lze vytvářet společenské povědomí 

směřující k respektování autorských práv a jejich hodnoty, jež se může časem odrazit i 

v legislativě a judikatuře.  

 

                                                                                                                                                             

takedown-requests-a-first-hand-account-of-one-german-professors-experience-with-overly-broad-upload-

filters/.  

168 Článek 3.2. Podmínek používání služby Facebook.  

169 Informace pro uživatele služby Facebook. Jak nahlásit porušení podmínek nebo zákona. [online] [cit. 

2018-09-05] Dostupné z:  https://www.facebook.com/help/181495968648557?ref=tos. 

170 YouTube Škola autorského práva. [online] [cit. 2018-09-05] Dostupné z: 

https://www.YouTube.com/copyright_school.  
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https://wikimediafoundation.org/2018/08/27/can-beethoven-send-takedown-requests-a-first-hand-account-of-one-german-professors-experience-with-overly-broad-upload-filters/
https://www.facebook.com/help/181495968648557?ref=tos
https://www.youtube.com/copyright_school
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Závěr  

 

Sociální sítě jsou klíčovým hybatelem dění v současné společnosti, zejména s ohledem na 

jejich každodenní využívání většinou západní společnosti. Vzhledem k tomu, že na sociálních 

sítích je sdíleno významné množství autorských děl, je nutné zabývat se autorskoprávními 

aspekty obsahu na sociálních sítích.  

Ohledně možností užití autorských děl, které uživatelé uveřejní na sociálních sítích, 

vyvstává celá řada právně relevantních otázek. Ty se týkají zejména toho, jaká oprávnění 

(licenci) ve vztahu k uveřejňovanému obsahu poskytuje jeho autor dalším osobám – 

provozovateli sociální sítě, dalším uživatelům sociální sítě, případně i osobám mimo sociální síť. 

Základem pro posouzení rozsahu licence jsou smluvní podmínky jednotlivých sociálních sítí, jež 

je nutné respektovat a vycházet z nich.  

Vzhledem k extenzivnímu pojetí těchto smluvních podmínek je však v některých 

případech nutné hledět na ně spíše kriticky, zejména vzhledem k jejich vágnosti a často i 

nejasnosti. Legislativa v tomto ohledu obsahuje mezery a soudní judikatura není ustálená a 

zůstává zde řada otázek k vyřešením soudům i zákonodárcům. Mezi běžnými uživateli je pak 

v první řadě potřebné zvýšit povědomí o oprávněních, která k uveřejňovanému obsahu udílejí 

ostatním osobám. 

Analýzou smluvních podmínek nejrozšířenějších sociálních sítí jsme dospěli k tomu, že 

uživatelé udílejí provozovatelům sociálních sítí velmi široká licenční oprávnění. Některá z těchto 

oprávnění jsou potřebná pro fungování sociální sítě a zajišťování jejích služeb, jež od sociální 

sítě její uživatelé vyžadují. Ne však všechno, co taková licence zahrnuje, lze považovat za 

přiměřené a některé způsoby užití v nich předvídané, by v českém právním řádu pravděpodobně 

neobstály.  

 Platformy sociálních sítí rovněž často představují prostor neoprávněného užívání 

autorských děl. Pokud jde o neoprávněná užití autorských děl v prostředí sociálních sítí, zabývali 

jsme se v této práci zejména vymezením odpovědnosti poskytovatele služby sociální sítě za 

porušení autorských práv na platformě sociální sítě. Vycházeli jsme přitom z omezení 

odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti ve smyslu zákona o některých 

službách informační společnosti (resp. směrnice o elektronickém obchodu) a také z amerických 

předpisů a soudních rozhodnutí týkajících se této problematiky.  



 

 

73 

 

 Dospěli jsme k závěru, že v dnešní době se takové omezení odpovědnosti již může jevit 

jako neopodstatněné, neboť sociální sítě disponují prostředky, které jim umožňují efektivně řešit 

a vymáhat ochranu autorských práv na svých platformách. To se odráží i v recentních soudních 

rozhodnutích, jakož i v současných legislativních záměrech.  

Zůstává však evidentní, že právo i zde poněkud zaostává za společenskou realitou 

informační společnosti, když v řadě případů neexistuje jednoznačný uspokojivý výklad řešených 

otázek ani ustálená judikatura k nim.  
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Seznam použitých zkratek  

 

autorský zákon Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Bernská úmluva Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 1886, 

vyhlášena jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 2/1960 

Sb. o Všeobecné úmluvě o autorském právu 

Dohoda TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – 

Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace 

(WTO) ze dne 15. 4. 1994, vyhlášena jako Sdělení ministerstva 

zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. o sjednání Dohody o zřízení 

světové obchodní organizace (WTO). 

DMCA Digital Millennium Copyright Act (DMCA), Pub. L. No. 105-

304, 112 Stat. 2860, 2905 (USA) 

informační směrnice 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 

Brusel I bis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze 

dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(Brusel I bis). 

Nařízení Řím I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 

dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I). 

Nařízení Řím II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze 

dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II). 

občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Podmínky poskytování 

služeb YouTube 

Podmínky poskytování služeb YouTube ze dne 25. května 

2018. Dostupné na: 

https://www.YouTube.com/static?gl=CZ&template=terms 

Podmínky použití služby 

Instagram 

Podmínky použití služby Instagram ze dne 19. dubna 2018. 

Dostupné na: 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511.  

Podmínky používání služby 

Facebook 

Podmínky používání služby Facebook ze dne 19. dubna 2018. 

Dostupné na: https://www.facebook.com/legal/terms.  

směrnice o elektronickém 

obchodu 

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 

(směrnice o elektronickém obchodu) 

smluvní podmínky obchodní podmínky sociální sítě, které vymezují obsah 

smlouvy uzavřené mezi provozovatelem sociální sítě a jejím 

uživatelem  

WIPO Copyright Treaty Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském (Ženeva, 1996), vyhlášena jako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 33/2002 Sb. m. s. o přístupu České 

republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském 

zákon o některých službách 

informační společnosti 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 

službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

Zásady komunity 

Facebooku 

Zásady komunity Facebooku. Dostupné na: 

https://www.facebook.com/communitystandards/ 

 

https://www.youtube.com/static?gl=CZ&template=terms
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X. ročník Studentské vědecké odborné činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 

nazvané Užití autorských děl uveřejněných na sociálních sítích, kterou v mnoha aspektech 

rozšiřuje. Nad rámec původní práce pro X. ročník Studentské vědecké odborné činnosti se 

diplomová práce věnuje zejména ochraně autorských děl, jež jsou neoprávněně uveřejněna na 

sociálních sítích. 
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Abstrakt 

Právní ochrana autorských děl v prostředí sociálních sítí  

 

Diplomová práce se zaměřuje na právní aspekty ochrany autorských děl v prostředí 

sociálních sítí. Práce ve svém úvodu vymezuje pojem sociální sítě, zejména pak jako služby 

informační společnosti, a zabývá se povahou smluvního vztahu provozovatele sociální sítě a 

jejího uživatele.  

Tato práce se dále zabývá vymezením pojmu autorské dílo ve vztahu k sociálním sítím, 

přičemž zároveň vymezuje práva autora k autorskému dílu, jež je uveřejněno na sociální síti.  

Dále se práce zabývá možnostmi oprávněného užití autorských děl uveřejněných na 

sociálních sítí osobami odlišnými od autora. Vymezuje tak zejména rozsah licenčních oprávnění 

k autorskému dílu ve prospěch provozovatele sociální sítě, dalších uživatelů sociální sítě a také 

osob, jež nejsou uživateli sociální sítě. Přitom vychází zejména z obchodních podmínek 

největších sociálních sítí současnosti (v první řadě služby Facebook a dále Instagram a 

YouTube), jimi je vymezen obsah smluvního vztahu mezi sociální sítí a jejím uživatelem.  

V závěrečné části se práce zabývá právními aspekty neoprávněného užití autorských děl 

v prostředí sociálních sítí. Zkoumá přitom zejména rozsah odpovědnosti uživatelů sociální sítě za 

zpřístupnění obsahu bez patřičných oprávnění a také aspekty odpovědnosti poskytovatelů služeb 

sociální sítě. Zároveň popisuje prostředky využívané sociálními sítěmi pro boj proti obsahu 

porušujícímu autorská práva.  

Práce vychází z institutů právního řádu České republiky, jež využívá jako právní rámec 

pro zkoumání daného tématu, přičemž pro bližší pochopení právních aspektů ochrany autorských 

děl v prostředí sociálních sítí jsou využity rovněž některé instituty amerického common law. 

S ohledem na mezinárodní povahu sociálních sítí pak dále, zejména pro účely argumentace, 

vychází z řady rozhodnutí evropských i amerických soudů. 
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Abstract 

Legal Protection of Works of Copyright on Social Networks 

 

This thesis is focused on the legal aspects of the works of copyright protection on social 

networks. The thesis in its introduction defines the term of social network, in particular as the 

service of the internet service provider, and furthermore it deals with the nature of the 

contractual relation between the social network service provider and its user. 

The thesis deals with the definition of ‘work of copyright’ in relation to social networks, 

while the rights of the author to his or her work of copyright published on the social network are 

defined. 

Furthermore, the thesis deals with the possibility of rightful use of the works of copyright 

published on the social networks by other entities than authors of such works. The thesis defines 

the scope of the licences provided to the social network service provider, another users of the 

social network and the to another non-user entities. In relation to this the thesis is based on the 

terms and conditions of the currently largest social networks (in the first place it is Facebook, 

followed by Instagram and YouTube) that are establishing content of the contractual relationship 

between the social network and its user. 

In its final part the thesis deals with the legal aspects of an unauthorised use of the works 

of copyright on social networks. It focuses mainly on the limits of the liability of the social 

network users for making the content accessible to the public without appropriate authorisation 

as well as on the aspect of the liabilities of the social network service provider. Furthermore, the 

instruments used by the social networks in the fight against the copyright infringing content are 

described. 

The thesis is based on the instruments of the Czech Republic legal system that are used as 

the legal framework for the whole subject while the instruments of American common law 

system are described in order to provide better understanding of all aspects of the works of 

copyright protection. With respect to the international nature of the social networks and for the 

purpose of further argumentation the thesis is based on the whole range of the European and 

American court decisions as well. 
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