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Úvod 

„Kreativní  práce  má  hodnotu;  kdykoli  používám,  nebo  si  vezmu,  nebo  stavím 

na tvůrčí  práci  ostatních,  beru  z  nich  něco  hodnotného.  Kdykoli  budu  mít  něco  jiného 

od někoho  jiného,  měl  bych  mít  jejich  svolení.  Získávání  něčeho  hodnotného  od  někoho 

jiného bez povolení je nesprávné. Je to forma pirátství.“1 

Internet,  který  známe  dnes  je  naším  přítelem  a  pomocníkem,  je  něčím,  bez  čeho 

už si život neumíme představit. Ačkoliv před rokem 1995 měl na území České republiky 

ponětí  o  Internetu  jen  málokdo,  velmi  rychle  se  to  ale  změnilo.  Internet  proměnil  celou 

společnost  a  přinesl  novinky,  ale  i  problémy  právě  do  oblasti  autorského  práva.  Mohla 

bych zde polemizovat nad tím, že asi každý z nás vede díky Internetu dvojí život a to jeden 

online a druhý offline, avšak to v této práci není důležité. Důležité je zaměřit se zejména 

na to, jaké dopady v reálném životě může mít jednání provedené v „online světě“. 

Téma  diplomové  práce  jsem  zvolila  především  proto,  že  jsem  sama  aktivním 

uživatelem  Internetu  a  prakticky  denně  se  setkávám  s  nějakým  druhem  pirátství  v  této 

oblasti.  Vzhledem  k  tomu,  že  i  v  názvu  této  diplomové  práce  se  setkáváme  s  termínem 

pirátství, pokusím se ho definovat. Pirátstvím rozumím neoprávněné nakládání s hmotnými 

statky  chráněnými  autorským  právem.  Pojmenování  „pirátství“  „vzniklo  původně  podle 

pojmenování černých rozhlasových stanic umístěných na lodích, které kotvily 

v mezinárodních vodách. Tyto stanice neoprávněně vysílaly hudbu, tedy autorská díla“. 

Ve výše uvedeném citátu profesora Lessiga jsem chtěla naznačit, že hranice 

pirátství  jsou  v představě  každého  jednotlivce  nastavené  trochu  jinde.  Zákonodárce  má 

tudíž důležitou úlohu učinit tyto hranice ostřejšími a jasnějšími. Dá se říci, že autor citátu 

nastavuje jakousi základní tezi, ze které by mělo vycházet dnešní pojetí autorského práva 

obecně.  Vzhledem  k  povaze  práva  autorského  a  autorských  děl,  která  dnes  nemusí  mít 

fyzickou  podobu  či  být  zaznamenané  na  fyzickém  nosiči,  je  problematické  i  stanovení 

takových hranic, které zmiňuji výše. Předmětem úpravy autorského práva jsou nehmotná 

díla,  a  tudíž  taková  díla  je  možné  donekonečna  kopírovat.2  Úprava  autorského  práva, 

jehož součástí  je  úprava  práv  k  autorským  dílům  není  zcela  přehledná,  a  tak  především 

autoři  takových  děl  majoritně  využívají  pomoc  právníků.  Optikou  ne  zcela  autorskou 

ve své  práci  chci  nalézt  odpovědi  na  některé  otázky  a  orientovat  se  v  právní  úpravě 

jak české, tak i evropské.  

                                                
1 LESSIG, Lawrence. Free Culture. New York: The Penguin Press, 2004, s. 18. 
2  V porovnání  s rozmnoženinou  pro  osobní  potřebu  viz  DONÁT,  Josef  a  Jan  TOMÍŠEK. Právo  v  síti: 
průvodce právem na internetu. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 106. 
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1 Autorské právo 

Dle  knihy  Autorské  právo  a  práva  související  je  autorské  právo  chápáno  jako 

subjektivní,  absolutní  právo  na  ochranu  duševního  vlastnictví  v  ideálním  a  materiálním 

smyslu  zároveň.  Autorské  právo  vychází  z  čl.  34  LZPS  a  také  článku  11  LZPS  a  lidská 

práva obecně jsou vnějším limitem práva autorského.3 

Těmto  ustanovením  Listiny  se  budu  dále  v této  práci  věnovat  v  části  pramenů 

práva. Článek 34 stanovuje veřejné subjektivní právo každého k výsledkům tvorby. 

Zákonná  úprava  je  přiměřená  kontinentálnímu  pojetí  autorského  práva.  Koncepce  pojetí 

autorského práva je dualistická, avšak názor Telce4 k této koncepci nezapomíná 

připomenout, že nejde o pravý dualismus, nýbrž se jedná jen o prvky dualistické koncepce. 

O  kategorii  autorského  práva  se  dá  hovořit  i  v subjektivním  smyslu,  potom  pod  tímto 

pojmem  rozumíme  oprávnění,  která  autorovi  vznikají  a  která  může  realizovat  ve  vztahu 

k jím vytvořenému dílu.5 

 

1.1 Historie autorského práva 

Nejstarší zapsaná zmínka ve vztahu k judikatuře o právu kopírovat pochází 

ze starověkého  Irska.  Tzv.  Cathach  je  nejstarší  existující  rukopis  knihy  žalmů  (Psalter) 

a nejstarší příklad irského rukopisu. Obsahuje několik verzí žalmů a interpretační rubrikou 

před  každým  žalmem.  Tradičně  je  dílo  připisováno  sv.  Kolombovi,  jako  kopie  vyrobena 

v noci ve spěchu zázračným světlem ze žalmu zapůjčeného od sv. Finniana. Později vznikl 

spor o vlastnictví kopie této knihy a král Diarmait Mac Cerbhaill vydal rozsudek, 

který zněl: „Každé krávě patří její tele, a proto každé knize patří její kopie“. 

V  českých  zemích  docházelo  ke  kopírování  textů  velmi  obtížně,  neboť  se  takové 

texty  musely  kopírovat  ručně  s  pomocí  písařů.  Obrovská  změna  v  možnosti  kopírování 

knih nastupuje kolem roku 1450 s vynálezem knihtisku. Tisklo se pomocí odlitých písmen 

na pergamen  či  papír.  Knihtisk  se  šířil rychle,  a  jako  první  tištěnou  českou  knihu  (nejen 

z hodin dějepisu) známe Kroniku Trojanskou.6 

                                                
3 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2015, s. 523. 
4  TELEC,  Ivo.  Některé  základní  a  obecné  otázky  nového  českého  autorského  práva.  Bulletin  advokacie, 
2001, č. 2/3, s. 35. 
5 KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: komentář: text je aktualizován k 30. 4. 1998, není-li 
v textu uvedeno jinak. Praha: Linde, 1998, s. 15. 
6  SRSTKA,  Jiří,  Jan  BARTÁK,  Tomáš  DOBŘICHOVSKÝ,  et  al. Autorské  právo  a  práva  související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 14. 



8 

Původ  autorského  práva  ve  většině  evropských  zemí  byl  provázán  úsilím  církve 

o regulaci  a  kontrolu  výstupů  tiskáren.  Knihtisk  však  umožnil  více  přesných  kopií  díla, 

což vedlo k rychlejšímu a rozšířenějšímu pohybu idejí a informací, a tak již v roce 1559 je 

poprvé  vydán  Seznam  zakázaných  knih.  Tento  druh  cenzury  ze  strany  církve  souvisí 

i s tím,  že  si  tiskaři  byli  nuceni  obstarávat  povolení  k  tisku  od  vrchnosti  k  výhradnímu 

právu tisknout určité dílo. Taková licence po určitou dobu zakazovala ostatním tiskárnám, 

aby  také  tiskly  předmětné  dílo  a  vztahovali  se  pouze  k  území  určitého  státu  a  byla 

poskytována  formou  patentu  (lat.  litterae  patentes).  Patent  měl  formu  veřejné  listiny 

a potvrzoval subjektivní právo.7 Subjektivní právo potvrzené veřejnou listinou, které 

udávalo výsadu tisknout je předchůdcem autorského práva, jak ho známe dnes. V českých 

zemích  bylo  potřebné  určitá  práva  chránit,  a tak bylo  vydáno  několik  nařízení  o  cenzuře 

(kolem  konce  18.  století.),  dalším  předpisem  byl  potom  Knihkupecký  řád.  Mezníkem 

v právní úpravě byl jistě Všeobecný občanský zákoník (německy Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie; dále 

jen ABGB), který byl tak pokrokový, že jím byl inspirován i nynější Občanský zákoník. 

Autorské právo se vyvíjelo, a tak bylo potřeba problematiku spojenou s ochranou 

díla kodifikovat. V roce 1886 byla přijata Bernská úmluva o ochraně literárních 

a uměleckých  děl,  která  zavedla  uznávání  minimálního  standardu  ochrany  autorského 

práva  na  mezinárodní  úrovni.  Rakousko-Uhersko  přistoupilo  k  upravené  verzi  Bernské 

úmluvy  v  roce  1908. Tudíž  ji předběhl  vnitrostátní  předpis,  a  to  zákon  č.  197/1895  ř.  z., 

o právu  původcovském  k  dílům  literárním,  uměleckým  a  fotografickým,  jež  navazuje 

na přelomový císařský patent z 19. října 1846 č. 992 sb. z. s., který u nás poprvé vytvořil 

zásady ochrany děl literárních, hudebních a výtvarných umění proti mechanickému 

rozmnožování a u děl dramatických a hudebních též proti veřejnému provozování.8 

V tomto  zákoně  byl  upraven  pojem  dílo,  ale  i  pojmy  jako  vydání  či  vyjití.  Dalším 

mezníkem  v  kodifikaci  autorského  práva  byl  zákon  č.  115/1953  Sb.,  o právu  autorském, 

který zrcadlil politickou situaci v zemi a jasné ekonomické změny. Další zákon 

o autorském právu byl přijat v roce 1965, neboť došlo k přijetí nové (socialistické) ústavy 

a tento  zákon  byl  novelizován  zákonem  č.  89/1990  Sb.  K  novelizaci  autorského  zákona 

došlo po roce 1989 šestkrát, a to především z důvodu harmonizace s právem evropským. 

                                                
7  SRSTKA,  Jiří,  Jan  BARTÁK,  Tomáš  DOBŘICHOVSKÝ,  et  al. Autorské  právo  a  práva  související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 16. 
8  ŠALOMOUN,  Michal.  Historický  vývoj  ochrany  uměleckých  děl.  In:  ŠALOMOUN,  Michal.  Ochrana 
názvů, postav a příběhů uměleckých děl. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1. 
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V  současnosti  je  platným  předpisem  práva  autorského  zákon  č.  121/2000  Sb., 

o právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s  právem  autorským  a  o  změně  některých 

zákonů  (autorský  zákon),  který  nabyl  účinnosti  1.  prosince  2000.  Zákon  byl  několikrát 

novelizován, naposledy rozsáhlou novelou č. 102/2017 Sb., kterou  reflektuji ve své 

diplomové práci. 
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2 Internet a autorské právo 

Dalo  by  se  říct,  že  příchodem  internetu  do  každé  domácnosti  rozvinutého  světa 

se rozšířilo i porušování práv jeho prostřednictvím, a to primárně práv autorských. Ačkoliv 

v minulosti  docházelo  k  porušování  autorských  práv  například  přetočením  kazet  VHS9, 

„vypálením“ CD nebo okopírováním textu knihy, díky tomu že je internet skoro 

všudypřítomný,  stává  se  porušení  autorských  práv  tak  nějak  jednodušším.  Jen  málo  lidí 

bere  v potaz  realitu  zákona,  i  když  ten  odráží  rostoucí  poznání,  že  kopírování  médií 

a zejména hudby může uškodit tvůrcům a že pravá ochrana pirátství je hlavně 

technologická.  Někteří  jsou  zmatení,  co  ještě  legální  je  a  co  není,  a  tak  se  snaží  volit 

jednoznačně legální alternativy. 

Otázka  působnosti  práva  na  Internetu  je  stále  aktuálnější,  a  stále  intenzivněji 

si uvědomujeme potřebu na ní hledat odpověď, jelikož prostředí informačních sítí 

se dostává  do  stále  silnější  a  významnější  pozice  mezi  ostatními  médii,  a  tudíž  musí  být 

i předmětem  regulace.  Vzhledem  k  tomu,  jak  je  Internet  specifický,  zejména  pro  své 

technické  charakteristiky,  je  ale  velmi  obtížné  tuto  oblast  regulovat,  aniž  by  se  zároveň 

nejednalo  o bezprecedentní  zásah  do  práva  na  informace.  A  proto,  jak  uvádějí  Donát 

s Tomíškem, „je pro prostředí internetu velmi důležité rozlišit, jaká činnost je užitím díla 

a jaká  nikoli,  protože  užitím  díla  bez  souhlasu  autora  zasahujeme  do  jeho  majetkových 

práv.“10 

 

2.1 Internet jeho vznik a vývoj 

Pod  pojmem  Internet  si  v  dnešní  době  představíme  především  World  Wide  Web 

(WWW),  který  je  jednou  z  nejrozšířenějších  služeb  společně  s  elektronickou  poštou.11 

Jednoduché  webové  stránky  se  v  čase  proměnili  na  interaktivní  a  designově  zajímavé 

a tudíž uživatelsky velice zajímavé. První zmínky o Internetu nebo jeho předchůdci 

                                                
9  Ve  vztahu  k  rozmnoženinám  na  VHS  se  vyjádřil  ještě  v  roce  2011  Nejvyšší  soud  ve  sporu  NS  30  Cdo 
3474/2010, kde posuzoval, zda spoluvlastnictví a půjčování autorských děl (na hmotných nosičích) podléhá 
§ 30 AZ a tzv. volnému užití. Nejvyšší soud došel k tomu, že „zpřístupňování zvukových záznamů veřejnosti, 
tj. neuzavřenému okruhu osob, sdružených ve sdružení (Klub VCD), kteří nabyli spoluvlastnictví 
ke hmotnému  substrátu  CD  nosičů  –  nelze  subsumovat  pod  §  30  odst.  1  autorského  zákona,  ale  jedná 
se o činnost vykazující znaky půjčovny. Proto nabytím spoluvlastnictví členové klubu nenabyli oprávnění díla 
zaznamenaná na CD nosičích užívat bez poskytnuté licence“. Rozsudek Nejvyššího soudu nám zde ukazuje, 
jak  se  takové  spory,  kde bylo  ještě  aktuální  zaznamenání  autorského  díla,  na  nosiči  řešily.  Od  rozvoje 
Internetu šíření autorských děl na hmotných nosičích vymizelo a rozšířil se jiný způsob sdílení takových děl. 
10  DONÁT, Josef  a Jan  TOMÍŠEK. Právo v  síti:  průvodce právem  na  internetu.  Praha:  C.H.  Beck,  2016, 
s. 105. 
11 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 17. 
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můžeme  datovat  do  roku  1969,  jež  byl  vytvořen  institucí  Advanced  Research  Project 

Agency (ARPA) pod záštitou Ministerstva obrany USA. Tato síť byla nazvána ARPANET 

a na svém počátku se skládala jen ze čtyř počítačů. V roce 1972 k této síti bylo připojených 

dalších  50 výzkumných  center,  a  tak  se  později  vydělila  do  dvou  sítí  a  to:  ARPANET 

a MILNET. V roce 1981 k těmto potom přibyla sít BITNET, která byla vyvíjena 

k propojení amerických vysokých a středních škol. Propojení však nebyla funkční a proto 

v dané oblasti probíhal neustálý a velmi intenzivní výzkum, který vedl ke vzniku protokolu 

TCP/IP, který zůstal používaným dodnes. 

Vznik Internetu v podobě o jaké jsem psala výše, a to především WWW se datuje 

do 90.  let,  kdy  švýcarský  fyzik  Tim  Bernes  Lee  vymyslel  nový  způsob  pro  výměnu 

informací a to právě ten, který je známý pod zkratkou WWW. U WWW stránek totiž není 

důležité,  kde se  informace  nacházejí,  ať  je  tomu  v  Austrálii  nebo  Evropě.  V  roce  1995 

už se  služba  WWW  dostává  na  první  příčky  v  počtu  přenesených  informací  a  objevují 

se první kampaně namířené proti nelegálním výrobcům mobilních telefonů i dalších 

elektronických zařízení. Těmto zmínkám a prvním kampaním proti porušování autorského 

práva se věnuji v závěru své diplomové práce. 

Dle  Aleny  Andruško  se  první  pokusy  s připojením  k Internetu  objevují  už  v roce 

1990 v tehdejší ČSFR.12 V roce 1993 zprovozněna síť s názvem CESnet (Czech 

Educational and Scientific Network13). Tato síť propojovala města Brno, České 

Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostravu, Plzeň a Prahu. 14 Středobod této 

sítě disponoval 64 kb/s, což je v dnešní době více než úsměvné. V České republice však 

i přes CESnet o internetu mnoho lidí nemělo ani ponětí asi do roku 1996. 

Hlavním důvodem  bylo  to,  že  nebyl  šířen  za  komerčním  účelem.  Na  český  trh  potom 

vstupují komerční poskytovatelé připojení a zbavují Eurotel jeho  monopolu. V roce 

1997 byly  uvedené  do  provozu  mezinárodní  datové  okruhy  společnosti  SPT  Telecom, 

a čímž se zvyšuje kapacita mezinárodních linek. V tomto období se také vydělují původně 

sdílené linky, a to komerční a akademické. 

                                                
12  ANDRUŠKO,  Alena. Internet,  informační  společnost  a  autorské  právo.  Praha:  Wolters  Kluwer,  2016, 
s. 18. 
13 Články o historii CESNETu. In Muzeum internetu [online]. 2011 [cit. 2018-12-11]. Dostupné 
z: http://www.muzeuminternetu.cz/info/cesnet.php3 
14 Historie českého Internetu (8.). In Lupa [online]. 2003 [cit. 2018-12-11]. Dostupné 
z: https://www.lupa.cz/clanky/historie-ceskeho-internetu-8/ 
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2.1.1 Dnešní struktura a správa internetu 

Jelikož jsem v odstavci výše shrnula historii vzniku internetu jak ve světě, 

tak v České republice, ráda bych se posunula k vývoji aktuálnímu a jaké organizace byli 

a jsou velmi podstatné pro existenci a směřování internetu. Zde se shoduji s autorem knihy 

Základy softwarového práva, neboť i on se historii správy Internetu věnuje, 

protože „příběh  správy  Internetu  je  fascinující  a  měl  by  být  inspirací  do  budoucnosti, 

protože  otázky,  které  se  řešily  a  řeší  při  správě  Internetu,  budou  řešeny  stále  častěji 

při správě globálního světa.“15 

První,  kterou  zde  uvedu  je  organizace  ICANN16,  která  byla  zformována  v  roce 

1998 v USA, jako organizace nevládní s cílem spravovat globální zdroj a v té době vlastně 

udělat  i krok  do  neznáma,  neboť  nikdo  nemohl  vědět,  jak  rychle  a  v  jakém  měřítku 

se internet bude rozšiřovat. Činnost této organizace ovlivňují dva směry a to: nezávislost 

organizace  na  vládě  USA  a  zároveň  zvyšování  vlivu  vlád  států  na  činnost  organizace 

ICANN. ICANN má od svého založení uzavřenou smlouvu (tzv. Memorandum 

of Understanding),  která  měla  zajistit,  aby  Ministerstvo  obchodu  v  rámci  svého  dozoru 

nad organizací dodržovalo výše zmíněná východiska. Členové organizace byli voleni 

pouze ze soukromého sektoru dle stanov organizace. V čele organizace stojí 

představenstvo a ICANN se dále člení na: a) Vládní poradní výbor (GAC), b) Organizace 

podpory  adres (ASO),  c)  Organizace  podpory  generických  jmen (GNSO),  d)  Organizace 

na podporu národních kódů jmen (ccNSO), e) Poradní výbor pro běžné uživatele (ALAC), 

f)  Poradní  výbor  pro  bezpečnost  a  stabilitu  (SSAC).  ICANN  je  vytvořený  jako  sdružení 

několika skupin které mají rozdílné zájmy, které souvisí s jejich činností. Ačkoliv 

organizace ICANN chtěla fungovat apoliticky a být nezávislá na vládě USA a při velkých 

změnách  vždy  najít  konsensus  a  správné  řešení,  je to právě  politika,  která  fungování 

ICANNu ovlivňuje. 

V  roce  2007  se  například  Rozhodčí  soud  při Hospodářské  komoře  České  republiky 

a Agrární  komoře  České  republiky  (dále  jen  „Rozhodčí  soud“)  ucházel  o  to,  aby  se  stal 

čtvrtou akreditovanou soudní institucí ICANN-u pro spory o domény nejvyšší úrovně dle 

pravidel UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy and Rules). Board ICANN-u v roce 

2009 schválil, aby Rozhodčí soud začal řešit mezinárodní doménové spory pouze 

elektronickým vedením sporů podle UDRP. 

                                                
15 MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 47. 
16 Generic Names Supporting Organization [online]. © 2018 [cit. 2018-12-10]. Dostupné 
z: https://gnso.icann.org/en/ 



13 

Jak  uvádí  Petra  Machová  v článku  pro  Právní  prostor:  „Rozhodčí  soud  při  Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR je příslušným k rozhodování sporů z doménových jmen, 

a to jak českých národních domén (ccTLD) .cz, tak domén generických (gTLD), mezi které 

patří  nejznámější  např.  .com,  .net,  .org.  V  neposlední  řadě  je  také  jediným  sudištěm 

na světě pro spory ohledně doménových jmen .eu. Spory o česká doménová jména se řídí 

Pravidly alternativního řešení sporů a procesní pravidla pak upravuje Řád.“17 

Pravidla  UDRP  jsou  zrychlením  alternativního  řešení  sporů  o  domény  nejvyšší 

úrovně18  a tento  alternativní  způsob  řešení  sporů  je  pro  držitele  těchto  domén  povinný. 

Jedinečná  elektronická  platforma  umožňující  podávání  žalob  a  žalobních  odpovědí  byla 

testována v roce 2008 na pěti kontinentech a vzhledem k tomu, že v testu uspěla, ICANN 

respektive Board ICANN-u ji schválil. Služby, které nové alternativní řešení sporů přineslo 

následující: 

1. Pouze elektronické UDRP, při kterém jsou dokumenty stran podávané v rámci 

sporu autentizovány prostřednictvím unikátního nástroje, tzv. Chess Card 

(autenticita  pouze  elektronického  UDRP  je  zaručena  pomocí  tohoto  zvláštního 

nástroje); a 

2. Elektronické podávání dokumentů doplněné o zaslání vytištěného 

a podepsaného podpisového listu (částečné elektronické podání). 

 

2.2 Počet uživatelů Internetu 

Internet  má  obrovský  počet  uživatelů  po  celém  světě  a  jejich  počet  se  neustále 

zvyšuje.  V  České  republice  dle  údajů  z  Českého  statistického  úřadu  (dále  jen  „ČSÚ“) 

k roku 201619 je k internetu připojeno kolem 76,1 % českých domácností. Pro porovnání 

v roce  2001  mělo  připojení  k  internetu  5,8  %  domácností.  I  tyto  statistiky  nám  ukazují 

obrovský  nárůst  za 15  let  a  naznačují,  jak  je  pro  zákonodárce  problematické  na  takovou 

situaci aktuálně reagovat. V České republice také narůstá počet uživatelů Internetu 

v důchodovém  věku,  dle údajů  z ČSÚ  mezi  seniory  nad 65 let  se  za posledních  deset  let 

zvýšil  podíl  uživatelů  internetu  ze  4  %  na  jednu  třetinu.  V roce 2017  šlo  o  660  tisíc 

seniorů. 

                                                
17  MACHOVÁ,  Petra.  Doménové  spory.  In  Právní  prostor  [online].  2018  [cit.  2018-12-14].  Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ht-domenove-spory 
18 Domény nejvyšší úrovně jsou .com, .net., .org, .biz, .info a .mobi. 
19 Informační společnost v číslech 2016. In Český statistický úřad [online]. 2017 [cit. 2018-12-14]. Dostupné 
z: https://www.czso.cz/documents/10180/43344124/IS2016_Shrnuti.pdf/c87dbb00-de46-4ab6-b85b-
f9725b0445c6?version=1.1 
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Celosvětová  statistika20  ukazuje,  že  nárůst  uživatelů  Internetu  po  celém  světě  od 

roku 2000 do roku 2017 narostl o 976,4 %. Momentální počet uživatelů Internetu na celém 

světě činí 3 885 567 619 lidí (aktuální celosvětová populace činí asi 7 519 028 970 lidí). 

Internet je populární především díky tomu, že dokáže propojit všechny kouty světa, 

není moc finančně náročný a je to technologie, kterou užívá většina lidí moderní 

společnosti.  Jak  ukazují  data  ČSÚ,  mobilní  telefony  se  staly  nejrozšířenější  informační 

technologií  v domácnostech,  vzhledem  k  tomu,  že  počet  uživatelů  internetu  převyšuje 

počet uživatelů počítačů, je jasné, že i „chytré“ mobilní telefony mohou za prudký nárůst 

uživatelů Internetu. 

 

2.3 Legitimita práva na Internetu 

Existuje zvláštní teze, která se objevuje napříč různými skupinami lidí a to, 

že na Internetu právo neexistuje. Je známo několik případů, ve kterých různé státní orgány, 

jako například soudy či policie nechtěly autoritativně uplatnit právo v situaci, kdy se někdo 

v oblasti informačních sítí domáhal jeho dodržování. Můžeme si představit i další případy, 

kdy právo bylo autoritativně vymáháno, ale z technických či ekonomických důvodů bylo 

jeho vymáhání nemožné. 

Jeden z takových případů nedostatečného vymáhání dodržování práva uvádí Polčák 

„V České republice tak například policie odložila případ trestného činu pomluvy 

s poukazem na to, že se uskutečnil na internetovém diskusním fóru a nelze tedy prokázat 

spáchání trestného činu. Vyšetřovatel se v tomto případě nezabýval zjištěním všech 

skutečností, které mohou být pro posouzení skutku rozhodné, a k odložení případu 

si vystačil  v  podstatě  jen  s  výslechem  podezřelého.  Rozhodnutí  o  odložení  případu  pak 

napadl  ministr  spravedlnosti  stížností  pro  porušení  zákona  a  Nejvyšší  soud  ČR  této 

stížnosti  vyhověl.“21  V rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ČR  je  potom  dále  vysvětleno,  že: 

„podstata porušení zákona v daném případě spočívá v tom, že vyšetřovatel učinil 

rozhodnutí  o  zastavení  trestního  stíhání  obviněného  Ing.  J.  Z.  z výše  uvedeného  důvodu, 

aniž  náležitě  zjistil  skutkový  stav  a  provedl  veškeré  dostupné  důkazy,  které  se  v této  věci 

nabízely.“22 

                                                
20 World  Internet  Users  Statistics  and  2018  World  Population  Stats.  In  Internet  World  Stats  –  Usage  and 
Population  Statistics  [online].  Copyright  ©  2018,  Miniwatts  Marketing  Group,  2018  [cit.  2018-12-14]. 
Dostupné z: https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
21 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, s. 56. 
22 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 TZ 265/2000 ze dne 16. 1. 2001. 
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Problémem  legitimity  práva  se  může  jevit  i  neschopnost  státu  právo  efektivně 

vymáhat.  Některé  státy  nemají  nástroje  na  to,  aby  právo,  resp.  právní  normy  týkající 

se internetového práva efektivně vynucovaly. Tam kde není společnost sama 

organizována,  (jak  můžeme  vidět  v  případech  podvodů  v  elektronickém  bankovnictví), 

spekulacemi  s doménovými  jmény,  jeví  se  jako  nutná  autoritativní  regulace.  Neexistuje 

žádná  logická  hranice  mezi  právem  na  Internetu  a  právem  v  offline  prostředí,  ať  již  jde 

o objektivní právo (souhrn veškerých obecně závazných pravidel chování státem 

vytvořených  nebo  uznaných  a současně  vynutitelných,  nebo  o  subjektivní  právo  jako 

souhrn  oprávnění  chovat  se  určitým  způsobem  (právo  něco  konat,  právo  nekonat,  atd.). 

Není nic, o co by se mohla opřít teze, že v online prostředí je „země nikoho“. Právní řády 

určující práva a povinnosti jednotlivým subjektům jsou v současnosti až na malé výjimky 

stále pod výhradní kontrolou jednotlivých států. Za dobu své existence si tak právo muselo 

vybudovat  mechanismy,  jak  řešit  právní  problémy,  které  mají  nějakou  vazbu  k  více  než 

jednomu státu. Oblast Internetu je tedy takovou sférou, kde by se měla hledat nadnárodní 

regulace,  avšak  to  při  současných  podmínkách  politicky  i  mocensky  rozděleného  světa 

bude velmi složité. 
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3 Normy autorského práva 

3.1 Vnitrostátní normy regulace 

Pro další část této diplomové práce je důležité vymezit normy a prameny 

autorského práva, které se vztahují ať už problematice odpovědnosti jednotlivých subjektů 

nebo právu autorskému a práv s ním souvisejících. 

Mezi  nejzásadnější  ustanovení  ústavněprávních  pramenů  provázaných  s  normami 

autorského  práva  můžeme  zařadit  ustanovení  čl.  11  odst.  1  LZPS  dle  něhož  má  každý 

právo vlastnit majetek. S tím souvisí ustanovení čl. 26 odst. 1 LZPS, dle kterého má každý 

právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost. 23 Vzhledem k tomu, co je předmětem duševního 

vlastnictví, navazuje na ně například způsob řešení různých technických problémů, 

vytvoření nejrůznějších děl a i jejich provedení, jako jsou přednesy, recitace, zpěv, hudební 

produkce, překlady a podobně. 

Jako další ustanovení nesmí být opomenuto ustanovení čl. 34 odst. 1 LZPS, které 

nám  stanovuje,  že  práva  k  výsledkům  tvůrčí  duševní  činnosti  jsou  chráněna  zákonem. 

Toto ustanovení odkazuje zejména na autorský zákon a další předpisy, které chrání 

autorská díla. Listina nám neposkytuje výčet práv, která jsou chráněna zákonem, 

toho vymezení ochrany ponechává Parlamentu. 24 Ústavní pojem „výsledky tvůrčí duševní 

činnosti“ se v kontextu paktu HKSP dostává do souvislosti se zárukou svobody vědeckého 

bádání a umělecké tvorby. Práva k těmto výsledkům duševní činnosti jsou chráněna každé 

osobě  stejně  a  to  bez  ohledu  na státní  občanství.  Taková  ochrana,  které  se  čl.  34  LZPS 

týká, vychází z mezinárodních úmluv, jakými jsou například: Pařížská úmluva na ochranu 

průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, Všeobecná úmluva 

o autorském právu apod. 

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“ nebo „AZ“) 

Mezi  hlavní  normu  české  právní  regulace  patří  určitě  zákon  č.  121/2000  Sb., 

o právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s  právem  autorským  a  o  změně  některých 

                                                
23 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2015, s. 523. 
24 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: Computer Press, 2006, 
s. 19. 
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zákonů (dále jen „autorský zákon“), který byl Parlamentem České republiky schválen dne 

7. dubna  2000.  Tento  předpis  je  důkazem  kladení  důrazu  na  ochranu  autorského  práva 

státem  v  oblasti  soukromého  práva  s  dílčí  úpravou  veřejnoprávních  vztahů.  Je  ve  vztahu 

speciality  k  zákonu  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  (dále  jen  „občanský  zákoník“). 

Většina  ustanovení  tohoto  zákona  je dispozitivní,  a  ačkoliv  je  tato  norma  svojí  povahou 

soukromoprávní,  nechybí  v ní i veřejnoprávní  prvky.  Základní  zásady,  na  kterých  stojí 

autorský zákon, vycházejí z mezinárodních úmluv (např. RÚB, TRIPS). Jsou to například 

zásady:  teritoriality,  smluvní  volnosti,  neformální  ochrany  nebo  pravdivosti  autorství, 

a další. Termíny jako je „autorské právo“ nebo „autorský zákon“ jsou navyklé a rozšířené 

jak  v  laických  tak  odborných  kruzích.  Historické  označení  však  znělo  „původcovské 

právo“ což souvisí s tím, že stále můžeme autora díla nazvat původcem díla. 

Autorský  zákon  upravuje  oblast  specifickou  a  poměrně  samostatnou,  což  souvisí 

zejména  s  předmětem  ochrany  a  vztahů,  které  s  ochranou  souvisejí.  AZ  upravuje  hned 

ve svém  §  1  subjektivního  práva,  která  taxativně  vymezuje.  To,  že  upravuje  právě  tato 

práva,  je výsledkem  zákonodárného  rozhodnutí,  aby  tato  jednotlivá  práva  byla  upravena 

v jedné  právní  normě.  Počet  práv  se  rozšířil,  resp.  jejich  úprava  pokud  bereme  v  potaz 

původní zákon č. 35/1965 Sb. Do zákona se kromě rozšíření úpravy jednotlivých 

subjektivních práv dostala i úprava kolektivní správy, která byla dříve upravena 

v samostatném  zákoně.  Zákon  tedy  upravuje:  a)  práva  autora  k  jeho  autorskému  dílu, 

b) práva související s právem autorským: 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému 

výkonu, 2. práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 3. právo výrobce zvukově 

obrazového  záznamu  k  jeho  záznamu,  4. právo  rozhlasového  nebo  televizního  vysílatele 

k jeho vysílání, 5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba 

trvání  majetkových  práv,  6.  právo  nakladatele  na  odměnu,  c)  právo  pořizovatele  k  jím 

pořízené databázi, d) ochranu práv podle tohoto zákona, e) kolektivní správu práv 

autorských a práv souvisejících s právem autorským. V taxativním výčtu předmětů 

ochrany jsou obsažena tato práva: právo výkonného umělce (§ 67), právo výrobce 

zvukového  záznamu  (§  75),  právo  výrobce  zvukově  obrazového  záznamu  (§  79),  právo 

rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání (§ 83), právo zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu k němuž uplynula doba majetkových práv (§ 87a), právo nakladatele 

na  odměnu  v  souvislosti  se  zhotovením  rozmnoženiny  jím  vydaného  díla  pro  osobní 

potřebu a vlastní i vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 87), 

zvláštní právo pořizovatele databáze k jím pořízené databázi (§ 88) a dále také kolektivní 

správa autorských práv souvisejících (§ 95 a násl.). 
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Předmětem  autorského  práva  je  dle  zákona  dílo.  AZ  tím  navazuje  na  úpravu 

kontinentální,  jež  je  zakotvena  od  roku  1886  v  Bernské  úmluvě.  Pojmový  znak  díla 

se sestává z kumulativního splnění podmínek – dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti 

autora, je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. V komentáři je i mezi další 

definicí pojmu dílo řečeno, že „autorské dílo, jakožto nehmotný statek, je odrazem 

osobnosti  autora.“25  K dílu  patří  i  toho  kritérium,  které  uvádí  komentář  k zákonu,  a  to: 

„že je způsobilé být objektivně vnímáno jako dílo vědecké, umělecké a literární.“26 

Další kritéria, která jsou značně neobjektivní jako například kritérium vkusu nebo 

přínos pro společnost, úspěch díla není možné použít jako kritéria k posouzení způsobilosti 

díla.  Vzhledem  k  tomu,  jaký  pramen  českého  práva  následuje,  je  důležité  podotknout, 

že autorské dílo není věc v právním smyslu, jelikož je výtvorem duševní činnosti. Dílo je 

spojeno s osobou autora, k čemuž se váže následující odstavec. 

Autorský  zákon  je  vybudován  na  dualistické  (resp.  spíše  qusidualistické,  neboť 

čistě dualistickou koncepci mají například ve Francii) koncepci, což znamená, že vyděluje 

autorská  práva  na  osobnostní  a  majetková  práva  autora.  Samostatný  a  oddělený  režim 

těchto  práv  můžeme  vidět  v  ustanoveních  §  11  a  §  12  AZ. Zde  se  dostáváme  i  k  tomu, 

že práva  osobnostní  jsou  spojena  jen  s  osobou  autora,  a  tudíž  po  jeho  smrti  zanikají, 

na druhé straně práva majetková přechází na dědice a právní nástupce. Vzhledem k tomu, 

že se výtvarná díla stávají díly volnými 70 let po smrti autora, je velice zajímavé sledovat, 

jaká  díla  se  stávají  díly  volnými.  Ochrana  autorských  práv  je  závazná  vůči  všem  (erga 

omnes), což znamená, že autorské právo je absolutní. 

Výkon  autorského  práva  je  realizován  často  prostřednictvím  licenčních  smluv, 

neboť autorské právo není možné převádět s translativními účinky, a tudíž je možné pouze 

založit užívací právo druhé osoby. Licenční smlouva je upravena v občanském zákoníku, 

a tudíž se jí více budu věnovat v následujícím odstavci. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

Tento  občanský  zákoník  nabyl  účinnosti  dne  1.  ledna  2014  a  jeho  cílem  bylo 

zakončit přeměnu právního řádu po listopadu 1989. Mezi kritikou, která se na tento zákon 

snesla, bylo i mnoho názorů na to, že nereaguje dostatečně na moderní společnost a dobu 

informačních  technologií.  Dle  mého  názoru  by  však  zákon  měl  být  pojat  dostatečně 

obecně,  aby  se  ho  výdobytky  doby  nedotkly  natolik,  že  by  musel  být  neustále  měněn 
                                                
25 CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 3–16. 
26 Tamtéž, s. 3–16. 
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a aktualizován. Jak je řečeno v knize Autorské právo a práva související občanský zákoník 

představuje obecný předpis soukromoprávní povahy. Jeho předmětem je úprava obecných 

soukromých poměrů osobních a majetkových, a proto o občanském právu hovoříme také 

jako o obecném soukromém právu.27 

Občanský  zákoník  zavádí  velmi  širokou  definici  věci  v  právním  smyslu  a  to, 

že „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí.“ Z důvodové zprávy k OZ vyplývá, že věc má tudíž dva znaky, které ji definují, a to: 

rozdílnost  od  osoby  a  slouží  k  potřebě  lidí  a  týkají  se  jí  subjektivní  majetková  práva, 

hlavně právo vlastnické. Komentář nám dává odpověď i na to, že autorská díla, umělecké 

výkony, vynálezy, designy a jiná technická řešení nejsou věcmi ve smyslu vymezení věci 

v OZ. 

Mezi další institut důležitý pro tuto diplomovou práci přinesl OZ změnu v úpravě 

náhrady škody. Rozdíl je patrný již dle užívané terminologie, neboť původní pojem škoda 

byl nahrazen pojmy újma majetková a dále újma nemajetková, a tedy v § 2894 odst. 2 OZ 

je dáno „nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, 

postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon“. Dle komentáře z výše uvedeného 

ustanovení  vyplývají  tyto  odlišnosti:  vytvoření  širšího  prostoru  k  odčinění  nemajetkové 

újmy a především sjednocení právního režimu nahrazování majetkové a nemajetkové újmy 

pod stejnými pravidly. 

Vzhledem k zásadě lex specialis derogat generali nastíním v tomto odstavci, které 

oblasti  jsou  upraveny  v  autorském  zákoně  jinak  respektive,  jak  jsou  odlišně  upravené 

a proto  mají  přednost  před  použitím  občanského  zákoníku.  Prof.  JUDr.  Ivo  Telec,  CSc. 

v publikaci  Autorské  právo28  však  pokládá  celkem  zajímavou  otázku  a  to  zda  autorský 

zákon vůbec obsahuje kolidující odlišnou právní úpravu od občanského zákoníku? 

Občanský  zákoník  je  obecnou  soukromoprávní  normou,  a  byly  na  něj  v  tomto  ohledu 

kladeny vysoké nároky, aby takovou normou opravdu byl. Pro autorský zákon tak zbývá 

užší  materie,  která  má  specifickou  úpravu  vůči  občanskému  zákoníku.  Touto  přednostně 

upravenou materií je dle prof. JUDr. Iva Telce CSc. přednostní úprava plné správy cizího 

majetku  (upravena  v  §  95  a násl.  AZ),  přednostní  úprava  osobního  stavu  (§  96d  AZ 

a násl.),  přednostní  úprava  licenčního  závazku  při  kolektivní  správě  (§  98  AZ  a  násl.), 

přednostní  úprava  náhrady  ušlého  zisku  jako  náhrady  škody  na  majetku  s  možností 

                                                
27  SRSTKA,  Jiří,  Jan  BARTÁK,  Tomáš  DOBŘICHOVSKÝ,  et  al. Autorské  právo  a  práva  související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 50. 
28 Tamtéž, s. 51. 
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náhrady  fiktivního  ušlého  zisku  (§  40  odst.  4  AZ  a  násl.),  přednostní  úprava  závazku 

z bezdůvodného  obohacení  (§  40  odst.  4  věta  druhá  AZ)  a  přednostní  úprava  postavení 

nárokovatele u deliktních závazků (§ 41 AZ). V ostatních záležitostech platí použitelnost 

právních norem, které jsou vyjádřené v občanském zákoníku. 

Autorský zákon nám poskytuje úpravu odpovědnosti za porušení autorského práva 

a práv souvisejících, tyto prostředky jsou rozdělovány na občanské a správní. 

Občanskoprávní nároky potom zahrnují: nárok určovací, nárok zdržovací, nárok 

informační, nárok odstraňovací, nárok satisfakční, nárok na náhradu škody, nárok 

na vydání  bezdůvodného  obohacení,  nárok  na  uveřejnění  rozsudku.29  Aktivní  legitimaci 

ve vztahu k těmto nárokům má originární nositel práv, což ve vztahu k právu autorskému 

znamená jejich majitel (vlastník), po zániku nositele práv potom jeho nástupci. 

Dle Lešky30 se namísto originárního nositele práv může některých nároků domáhat 

vykonavatel  majetkových  práv  (v  případě,  kdy na  základě  pracovní  smlouvy  nebo  jiné 

právní skutečnosti vykonává zaměstnavatel nebo objednatel majetková práva místo autora 

či umělce). Jedná se o nároky zdržovací, informační, odstraňovací, nárok na náhradu škody 

a vydání bezdůvodného obohacení. 

Výše uvedených práv je možné se domáhat v občanském řízení ve věcech 

autorskoprávních  a  s autorským  právem  souvisejících  u  krajských  soudů  (neexistuje  zde 

výlučná funkční příslušnost Městského soudu v Praze jako je tomu u průmyslových práv). 

Procesní úprava je standardní a postupuje se dle občanského řádu soudního, který upravuje 

postup pro všechna sporná řízení před obecnými soudy. Ve vztahu k právu autorskému, je 

zde důležité zmínit předběžná řízení, neboť autorské právo a jeho specifika přináší nutnost 

prozatímně upravit poměry účastníků či předcházet obavě z ohrožení výkonu rozhodnutí. 

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“ nebo „ZEK“) 

Tento zákon je implementační normou, jejímž cílem bylo implementovat 

do českého právního řádu revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě 

a služby  elektronických  komunikací,  a  to  zejména  tyto  směrnice:  2009/136/ES  ze  dne 

25. listopadu  2009  a  směrnici  2009/140/ES  ze  dne  25.  listopadu  2009.  Dle  důvodové 

zprávy se tento zákon zejména upravuje cíle regulace zejména v souvislosti se zvyšováním 

                                                
29  SRSTKA,  Jiří,  Jan  BARTÁK,  Tomáš  DOBŘICHOVSKÝ,  et  al. Autorské  právo  a  práva  související: 
vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 242. 
30 Tamtéž, s. 242. 
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právní jistoty v tomto rychle se rozvíjejícím se právním odvětvím, prohlubování vnitřního 

trhu,  správu  rádiového  spektra,  přenositelnost  telefonních  čísel,  dílčí  povinnosti  v  rámci 

univerzální služby, přístup ke službám a sdílení kapacit, zpřístupnění účastnického vedení. 

Vzhledem  k tomu,  že  právě  elektronické  komunikace  jsou  podstatným  prvkem 

růstu ekonomiky a jejich vývoj je velmi rychlý, snaží se právo na tuto rychlost reagovat 

kvalitní regulací, která obstojí v čase i přes neustálý vývoj. 

Zákon  stojí  dle  důvodové  zprávy  na  několika  zásadách,  a  to  zejména  na  zásadě 

oddělení regulace přenosu od regulace přenášeného obsahu, dále například princip 

technologické neutrality. Princip technologické neutrality můžeme vidět v tom, že nedává 

přednost žádné konkrétní technologii před jinou. 

Zákon se dotýká i velkého rozdílu a to mezi „elektronickou komunikací“ 

a „elektronickými  komunikacemi“  neboť  tyto  pojmy  bývají  někdy  zaměňovány.  Jak  je 

však  vysvětleno  v  komentáři  k  zákonu,  tak  elektronická  komunikace  „je  typ  mezilidské 

komunikace, která se zpravidla uskutečňuje bez fyzické přítomnosti osob na jednom 

a témže místě“31. Pojem elektronické komunikace nedefinuje však ani zákon ani samotná 

směrnice,  avšak  autorka  komentáře  se  je  snaží  definovat  jako  „systémy,  zařízení  či  jiné 

prostředky,  které  umožňují  přenos  signálů  po  sítích  vedených  rádiovými,  optickými  nebo 

jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných a mobilních 

pozemních sítí a sítí pro rozvod elektrické energie“.32 

Pokud bychom se snažili zařadit tento zákon do  nějaké právní oblasti, bylo by to 

dle mého názoru správní právo. 

 

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

Úkolem  tohoto  zákona je  adaptovat  náš  právní řád  na  unijní  nařízení  Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 

a službách  vytvářejících  důvěru  pro  elektronické  transakce  na  vnitřním  trhu  a o  zrušení 

směrnice 1999/93/ES, která se týká služeb vytvářejících důvěru (dále jen 

„eIDAS“). Současně s tímto zákonem také nabyl účinnosti i související „změnový“ 

zákon č.  298/2016  Sb.  Tento  zákon  rozlišuje  několik  základních  druhů  elektronických 

podpisů33, a to: elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, zaručený elektronický 

                                                
31 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 1. 
32 Tamtéž, s. 1. 
33 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce nabral lehké zpoždění. Právní rozhledy. 
2016, č. 15-16, s. 1. 
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podpis  založený  na kvalifikovaném  certifikátu  pro  elektronický  podpis  a kvalifikovaný 

elektronický  podpis.  Kvalifikovaný  elektronický  podpis  poskytuje  záruku  nejvyšší  míry 

autenticity. Dále eIDAS upravuje několik druhů elektronických pečetí, jejichž druhy jsou 

zejména tyto: elektronickou pečeť, zaručenou elektronickou pečeť, zaručenou 

elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť 

a kvalifikovanou elektronickou pečeť. 

 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“) 

Tato právní norma byla zpracována na základě Usnesení vlády  ČR č. 474 ze dne 

19. května 2003 a byla transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, 

o určitých aspektech služeb informační společnosti, o níž píšu v části této diplomové práce 

věnované evropským pramenům práva. Tato směrnice mimo jiné řeší otázku odpovědnosti 

providera, kdy je nutné stanovit případy, kdy je poskytovatel služby odpovědný za obsah 

jím přenesených či uložených informací. Zákon si dal nelehký úkol, a to reagovat 

na instituty související s rozvojem informační společnosti, a tudíž definovat rozsah 

odpovědnosti některých subjektů internetového práva. 

Dále zákon definuje pojmy jako „služba informační společnosti“ (je službou 

odeslanou z výchozího místa a přijatou v místě jejího určení prostřednictvím 

elektronického zařízení pro zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako 

celek odeslanou, přenesenou nebo přijatou drátově, rádiově, opticky nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky, poskytovanou na základě individuální žádosti provedené 

elektronickými  prostředky;  a  mající  potenciál  ekonomické  činnosti,  tedy,  která  může  být 

poskytována za úplatu, „elektronické prostředky“, „poskytovatel“ a „uživatel“. 

Mezi důležitá ustanovení, která tato transponovaná směrnice přinesla, je jistě 

§ 5 ZSIS, které upravuje tzv. bezpečný přístav („safe harbour“). Zde bych ráda objasnila, 

co to bezpečný přístav je a na jakém principu funguje. Bezpečné přístavy představují jasně 

definované  podmínky,  při  jejichž  splnění  jsou  ISP  vyloučeni  z odpovědnostních  vztahů 

vznikajících díky informacím, které jsou v rámci jejich služby zpracovávány a/nebo 

zpřístupněny třetím osobám. 

V ustanoveních § 3 až § 5 ZSIS, kde se stanovují případy, kdy jsou poskytovatelé 

služeb odpovědní, upravuje jednotlivé a přesné podmínky kdy jsou ISP vyloučeni 

z takových  odpovědnostních  vztahů.  V ustanovení  §  3  ZSIS  je  upraven  bezpečnostní 

přístav pro poskytovatele typu mere conduit, což jsou služby, kde se jedná o prostý přenos 
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dat.  Mere  conduit  a  poskytovatel  služby  caching  jsou  oba  pasivní  poskytovatelé  ze  své 

podstaty. Poskytovatelé přenosových služeb byli  zařazeni do bezpečných přístavů, neboť 

přicházejí do styku s informacemi zasílanými po dané síti, a tudíž by mohli být potenciálně 

velmi ohroženou skupinou čelící spoluodpovědnosti za delikty uživatelů služeb jejich sítě. 

Dle komentáře k zákonu, podstatné je, že ani  ztráta vyloučení odpovědnosti (režimu 

bezpečného přístavu) pro konkrétní případ nezakládá odpovědnost dle vnitrostátního 

práva.  Zároveň  je  důležité  zmínit,  že  pouhé  nesplnění  podmínek  režimu  bezpečného 

přístavu nezakládá automatické založení odpovědnosti (trestní, správní, či civilní). 

Podmínky, které musí činnost poskytovatele služby informační společnosti 

splňovat, aby spadala pod bezpečný přístav dle ZSIS jsou: 

a) absence konkrétní vědomosti o protiprávním charakteru informace, 

b) absence konstruktivní vědomosti o protiprávním charakteru informace, 

c) absence kontroly nad jednáním uživatele ze strany poskytovatele služby, a 

d) pasivní přístup poskytovatele služby k jejímu poskytování.34 

V závěru  své  diplomové  práce  se  věnuji  aktuálním  tendencím  v Evropské  unii 

ve vztahu k autorskému právu a jeho sjednocování na evropské úrovni a zejména 

Copyright  směrnici,  avšak  tuto  problematiku  zmíním  i  zde,  neboť  se  vztahuje  přímo 

k bezpečnému přístavu a jeho úpravě. Jedním z problematických článků Copyright 

směrnice  je  článek  13,  ke kterému  se  usnesením35  vyjadřoval  i  Senát  České  republiky. 

V usnesení Senát zejména řeší „přímý rozpor mezi navrhovanou povinností 

pro poskytovatele služeb informační společnosti zavést účinná opatření k identifikaci 

a odstranění  nelegálně  zpřístupněného  obsahu  porušujícího  autorské  právo“36  a  dlouho 

používaným principem bezpečného přístavu (safe harbour). 

Jako další důležitou věc bych jistě chtěla uvést ustanovení § 9 ZSIS, ve kterém je 

stanoven komunitární rámec pro poskytování služeb informační společnosti, a který 

zejména nastavuje hranice minimálních požadavků pro poskytování takových služeb. 

Největší  popularity  v  médiích  se  však  dostalo  zákonné  úpravě  věnující  se  tzv. 

spamu  (spammingu).  Zákon  se  snažil  tento  jev  zredukovat,  avšak  nebyl  v  tom  moc 

úspěšný. Boj se spamem je pro evropskou právní úpravu něco jako boj s větrnými 

                                                
34  MAISNER,  Martin.  Pasivní  vs.  aktivní  hosting:  hranice  režimu  Safe  Harbour.  In  Bulletin  advokacie 
[online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pasivni-vs.-aktivni-hosting-
hranice-rezimu-safeharbour?browser=mobi 
35  128.  usnesení  senátu  z  5.  schůze,  konané  dne  9.  března  2017  k  balíčku  předpisů  k  reformě  autorského 
práva. In Senát PČR [online]. 2017 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/83327/69946 
36 Tamtéž. 
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mlýny, neboť  místo  původu  spamu  se  evropskou  právní  úpravou  neřídí  a  přehlíží  ji. 

Proti tzv.  spammerům  bohužel  nejsou  dostatečné  sankce  ani  v  domácí  právní  úpravě. 

Zákon kromě implementace výše uvedené směrnice dále souvisí s transpozicí další 

směrnice, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES o koordinaci 

některých právních a správních předpisů, neboť tato směrnice koordinuje právní předpisy 

týkající se určitých nových elektronických technologií. 

 

3.2 Normy etické samoregulace 

Internet  je  veřejným  a  svobodným  mediálním  prostorem.  Neustále  přežívá  pocit 

řady jeho uživatelů, že „vše, co bylo umístěno na internetu, patří všem“. Do značné míry 

se to opírá o určité specifikum českého internetu, na kterém je obsah koncovým 

uživatelům poskytován – až na malé výjimky – zdarma. 

Platná právní úprava sdílení internetového obsahu je pro běžného uživatele 

internetu  často  nepřehledná  a  nesrozumitelná.  Její  partikularizace  do  celé  řady  předpisů 

různé právní síly a zcela rozdílného původu (a důvodu vzniku) k lepší orientaci uživatele 

(ať  již  se  jedná  o amatérského  bloggera,  uživatele  sociálních  sítí  nebo  i  profesionála, 

užívajícího internet k obchodní činnosti) rozhodně nepřispívá. 

Dokladem o tom, že absenci kodifikace, upravující využití obsahu, sdíleného 

na internetu,  a  to  zejména  z  hlediska  autorského  práva,  pociťují  v  první  řadě  „velcí“ 

vydavatelé, je skutečnost, že se někteří z nich sami pokusili určitá závazná 

pravidla formulovat. 

Pět  velkých  vydavatelství  (Ringier  Axel  Springer,  Mafra,  Economia,  Centrum 

Holdings  a  agentura  ČTK),  se  počátkem  roku  2012  dohodlo  na  základních  pravidlech 

využívání internetového obsahu. Vznikl tak v dubnu 2012 dokument s názvem „Co se smí 

a nesmí při využívání obsahu na internetu37” (dále jen „Původní pravidla“) Tento 

dokument, jeho samotnými autory a zároveň signatáři označovaný jako „release candidate 

verze  pravidel“  se  měl  stát  po  „testování“  v  rámci  širší  internetové  komunity  základním 

kamenem budoucího etického kodexu Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). 

Zmíněný dokument měl bohužel všechny znaky „právnického polotovaru“. Jediné, 

co mu  nebylo  možno  vytknout,  byla  absence  dobrých  úmyslů  jeho  tvůrců  vyplnit  právní 
                                                
37 Co se smí a nesmí při využívání obsahu na internetu. Unie vydavatelů ČR [online]. 2012 [cit. 2018-12-

11]. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1011.pdf 
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vakuum  v  této  oblasti,  i  když  za  cenu  toho,  že  se  do  dokumentu  především  promítly 

subjektivní zájmy jeho autorů a do značné míry i jejich příliš jednostranný pohled na celou 

problematiku.  Ke  škodě  původního  dokumentu  byla  i  snaha  jeho  autorů  se  vyhnout 

pro veřejnost ne vždy zcela srozumitelnému jazyku právních norem. Jak preambule 

Původních  pravidel  deklaruje,  jejím  účelem  „je  srozumitelný  výklad,  jak  si  lze  na  webu 

chránit  obsah,  ale  současně  také,  jak  lze  v  souladu  se  zákony  využívat  cizí  obsah“, 

a prezentuje  tak  Původní  pravidla  jako  jediný  správný  výklad  zákona  a  dalších  předpisů 

pro každého, kdo se na sdílení internetového obsahu přímo či nepřímo, aktivně i pasivně, 

někdy vědomě a nezřídka i nevědomě podílí. 

Původní  pravidla  se  snažila  působit  dojmem,  že  jejich  tvůrci  se  znalostí  věci 

informují laiky o tom, co je správné a naopak špatné při sdílení obsahu. Působí 

ale nesystematicky, a do značné míry neodborně; pokud se například v článku 3 

(který mluví  o  parafrázování)  výslovně  uvádí,  že  „zákony  autorům  umožňují,  aby  se  při 

psaní  vlastního  díla  inspirovali  námětem  zprávy“,  pak  zde  chybí  jak  citace  konkrétní 

normy,  tak  i  odkaz  na  její  konkrétní  článek  či  paragraf,  o  který  se  takové  tvrzení  opírá. 

Obdobně tomu je u dalších bodů dokumentu. Například v článku 5, věnovaném používání 

hyperlinků, kde se uvádí, že „v digitálním prostředí je „obsahem“ či „zprávou“, 

která někomu  patří,  třeba  už  i  titulek“,  činí  absence  konkrétního  odkazu  toto  poměrně 

striktně formulované pravidlo právně do značné míry neuchopitelným; mimo jiné i proto, 

že  z  daného  textu  není  zřejmé,  kdy  by použití  titulku  zásahem  do  autorského  práva  bylo 

a kdy  ne.  Když  pak  ve  stejném  článku  je  nepříliš  srozumitelně  popsáno  autory  chybné 

linkování, a je shrnuto, že kdo činí tak (a ještě na tom třeba i vydělává), potom „porušuje 

zákony (a nejen ten autorský)“, pak to přispívá k ještě hlubšímu matení pojmů, 

než samotná  roztříštěnost  právních  úprav,  o  které  jsem  mluvila  výše.  Navíc  právě  toto 

tvrzení  se  podle  mne  nezakládá  na  ničem  jiném,  než  na  nepřesné  interpretaci  právních 

norem, přizpůsobené výlučně představám těch, kdo stáli u zrodu dokumentu. 

Původním  pravidlům  by  se  daly  vytknout  i  další  vady  –  zmíním  ještě  pokus 

o konstrukci  toho,  co  je  ještě  přípustná  míra  využívání  cizího  obsahu  a  co  už  ne  –  když 

se totiž  v  pravidle  č.  4  uvádí,  že  je  důležité,  jak  často  a  v  jakém  množství  se  to  děje, 

jen těžko  by  se  pro  to  hledala  v  platných  normách  opora.  Přes  všechny  zmíněné  chyby 

Původních  pravidel  je  pokus  o  jejich  formulaci  třeba  vnímat  pozitivně.  Již  ten  fakt, 

že jejich  autoři  –  velké  nakladatelské  domy  –  vyjádřili  svou  připravenost  se  deklarované 

regulaci  dobrovolně  podrobit,  bylo  významné  samo  o  sobě.  A  především  –  byl  to  první 
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krok k dobrovolné úpravě sdílení obsahu, alespoň do určité míry suplující absenci 

přehledné normy. 

V lednu 2016 byl na základě výše zmíněného dokumentu Sdružením pro 

internetovou reklamu přijat Etický kodex přebírání a využívání cizího obsahu na internetu, 

hlásící se již výslovně k tomu, že byl vypracován jako „best practice“, v přímé návaznosti 

na výzvy k vypracování etických kodexů, obsažené v evropských normách, zejména v: 

- čl. 17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 

2004, o dodržování práv duševního vlastnictví, 

- čl.  4  odst.  7  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  2010/13/EU  ze  dne 

10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 

států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb, 

- čl. 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES ze dne 8. června 

2000  o  některých  právních  aspektech  služeb  informační  společnosti,  zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu. 

Tento dokument se již i výslovně hlásí k regulaci využívání obsahu poskytovaného 

jinými subjekty na internetu, zahrnutého do národní úpravy, ať již jde o ochranu 

jednotlivých autorských děl (tedy tvůrčího obsahu), výjimky, kdy lze tato díla užít 

bez souhlasu  jejich  autora  či  nositele  práv  k  nim,  ochranu  databází  (tedy  uspořádaného 

systému autorských děl nebo i obsahu, který není chráněn jako autorské dílo), a výjimky, 

kdy lze databáze využívat bez souhlasu jejich pořizovatele, a odvolává se zejména 

na zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Etický kodex se již také opírá o zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud jde o zákaz nekalé soutěže. 

Podle  mého  názoru  se  již  jedná  o  dokument  z  právního  hlediska  akceptovatelný. 

Zůstává  nadále  dobrovolnou  normou,  ke  které  je  možno  se  přihlásit,  a  podrobit  se  tak 

deklarované  samoregulaci.  Může  ale  sloužit  i  edukativně,  a  to  i  pro  uživatele  internetu, 

kteří se k němu nepřihlásí. Na rozdíl od Původních pravidel již totiž platné normy 

neinterpretuje subjektivně a nepřesně; je veden zřetelnou snahou skloubit jak ochranu práv 

tvůrců  internetového  obsahu,  tak  svobodu  šíření  informací,  a  to  takovým  způsobem, 

aby pravidla vyhovovala veřejnosti i vydavatelům obsahu. Sám sebe Etický kodex definuje 

v článku 1 jako „informační zdroj veřejnosti o možnostech ochrany informací obsažených 

na internetových stránkách a způsobech jejich přípustného využívání“, a to s tím, 

že „nenahrazuje právní regulaci otázek souvisejících s poskytováním obsahu, 

nýbrž konkretizuje  některá  ustanovení  právních  předpisů  a  navazuje  na  ně  doporučením 
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některých  etických  zásad“.  Zdůrazňuje  pak,  že  „veškerá  práva  a  povinnosti  vyplývající 

z právních předpisů zůstávají nedotčena“. 

V  této  souvislosti  považuji  ale  za  vhodné  podtrhnout  pravidlo,  zahrnuté  do  tzv. 

hlavních  zásad  kodexu,  kde  se  odlišné  nazírání  na  strohou  dikci  právních  norem  a  jejich 

etickou interpretaci projevuje již na první pohled. V zásadě označené c) se výslovně uvádí, 

že v případě, kdy „dojde k tomu, že jiný subjekt – nikoliv ve zlém úmyslu nebo za účelem 

dosažení  hospodářského  prospěchu  –  využije  cizí  obsah  v  rozporu  s  právními  předpisy 

či tímto kodexem, měl by dostat nejprve řádnou šanci svoje pochybení dobrovolně 

napravit.  Požadavek  finanční  kompenzace  by  měl  být  využíván  pouze  v  odůvodněných 

případech  tak,  aby  svoboda internetového  prostředí  nebyla  svázána  strachem  z  následků 

nechtěných  pochybení“.  Může  tedy  dojít  i  k  tomu,  že  ačkoli  by  zákon  ve  své  tvrdosti 

umožňoval domáhat se kompenzace i za nahodilé a neúmyslné porušení ochrany 

autorských práv ke sdílenému obsahu, z hlediska kodexu by bylo možno uplatnění práva 

na  kompenzaci  být  v  některých  případech  považováno  za  neetické.  Kodex  tedy  neříká, 

že na kompenzaci není právní nárok, klade ale etický požadavek na toho, kdo kodex přijme 

za  svůj  tím,  že  se  k  němu  přihlásí,  aby své  právo  neuplatnil;  dává  tedy  jednoznačně 

přednost smírnému řešení, které zabrání poškozování práva tvůrce internetového obsahu, 

na druhou stranu ale minimalizuje zásah do svobodnosti internetu jako takového 

a eliminuje  strach  z  postihu  za  neúmyslný  zásah  do cizích  práv.  Nevnímám  to  tedy  jako 

konflikt mezi etikou a právem; vzhledem k dobrovolnosti „podrobení se“ etickému kodexu 

je to spíše přidaná hodnota k právu, jako normě minimalistické. 

 

3.3 Judikatura českých soudů 

II. ÚS 3076/13 – Autorské poplatky za hudbu v prodejně aneb ústavněprávní limity 

žalob na vydání bezdůvodného obohacení za nakládání s autorským dílem bez licence 

Ústavní  soud  se  v  daném  případě  postavil  na  stranu  majitele  královéhradeckého 

obchodu Velo CZ, neboť po něm OAZA (Ochranná asociace zvukařů – autorů) požadovala 

poplatek za rozhlasové vysílání prostřednictvím rozhlasového přijímače, který byl umístěn 

v provozovně obchodu. Šlo o spor bagatelní co do výše jeho částky, avšak bagatelní nebyl 

ve vztahu k rozhodované věci. ÚS shledal rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 

jako  přílišně  formalistické  v  interpretaci  i  aplikaci  příslušných  zákonných  ustanovení. 

Krajský soud například dospěl k tomu, že „jelikož si prodavačka občas v prodejně pustila 

rádio“  došlo  k  naplnění  ustanovení  §  12  AZ  ve  spojení  s  §  23  AZ.  V  tomto  ohledu  byl 
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právní  závěr  napadeného  rozsudku  krajského  soudu  v  extrémním  rozporu  se  skutkovým 

stavem a ÚS již několikrát prohlásil, že obecné soudy nemohou rozhodovat na základě sice 

zdánlivě snadno se nabízejícího formalistického argumentu, ve skutečnosti však argumentu 

jsoucího v rozporu s obsahem spisu. Stěžovatelka argumentovala, že ačkoliv rádio 

v prodejně bylo, nedosahovala jeho provozem přímého či nepřímého hospodářského 

či obchodního  prospěchu  dle  smyslu  ustanovení  §  30  odst.  1  AZ.  Ústavní  soud  přihlédl 

i k dalším  ustanovením  autorského  zákona  a  neomezil  se  pouze  na  aplikaci  §  12  AZ 

ve spojení s § 23 AZ, ale krom již zmíněného § 30 odst. 1 AZ i k ustanovení § 18 odst. 3. 

Stěžovatelka  uvedla,  že  veřejnost  nemohla  být  vnímavá  k  takové  „veřejné  produkci“ 

a i autoři  komentáře  k  autorskému  zákonu  učinili  závěr,  že  o  sdělování  veřejnosti  nejde 

v případě,  kdy  dochází  k  provozování  díla  pouze  samotnými  zaměstnanci  v  zaměstnání 

pro sebe,  popř.  pro  úzký  okruh  svých  spoluzaměstnanců,  neboť  v  tomto  případě  se  tak 

zpravidla neděje za účelem hospodářského či obchodního prospěchu a souvislost 

s hospodářskou činností zaměstnavatele je zde pouze časová a místní. 

ÚS  v  této  kauze  všechny  verdikty  zrušil  a  postavil  se  tak  na  stranu  stěžovatelky. 

Nález shrnul pro ČT24 soudce zpravodaj Stanislav Balík následovně: „Pokud 

si zaměstnanec  poslouchá  v  malé  prodejně  z  nudy  rádio,  tak  obecně  platí,  že  v  takovém 

případě není nutné uzavírat licenční smlouvu“. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. listopadu 2014, 

sp. zn. 5 Tdo 1136/201438 

Nejvyšší soud České republiky, ohledně embedovaných odkazů rozhodl, že pokud 

není video umístěno na internet se souhlasem autora, nepřihlíží se k hledisku nové 

veřejnosti. Dále také řekl: „Za této situace je nerozhodné, zda sdělování bylo určeno nové 

veřejnosti nebo stejnému okruhu internetových uživatelů, který oslovovaly již shora 

jmenované  servery.  Řešení  otázky  ‚nové  veřejnosti‘  by  přicházelo  do  úvahy  jen  tehdy, 

pokud by šlo o zpřístupnění chráněného díla, k jehož sdělení již nositelé autorského práva 

udělili svolení, a bylo by nutné pouze objasnit, jaký okruh veřejnosti přitom vlastně brali 

v potaz.“  Proti  tomuto  rozhodnutí  byla  podána  ústavní  stížnost,  i  když  Nejvyšší  soud 

se neodchýlil od dřívějšího rozhodování v obdobné věci, kde uvedl že: „metoda vloženého 

kódu, tzv. embedding, přímým prostředkem sdělování díla nebo jeho rozmnoženiny 

veřejnosti (shodně viz v odborné literatuře Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 

                                                
38 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5 Tdo 1136/2014 ze dne 12. listopadu 2014. 
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1.  vydání.  Praha:  C.H.  Beck,  2007,  s.  228),  protože  umožňuje,  že  kdokoli  může  mít 

k chráněnému dílu či jeho rozmnoženině přístup na místě a v čase podle své vlastní volby 

zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 odst. 2 autorského zákona).“39 

3.4 Tříkrokový test 

Tříkrokový či třístupňový test je důležité pravidlo mezinárodního práva, které nám 

umožňuje  posoudit  výjimky  z  výlučných  autorských  práv  přijatých  v  národním  právu 

a dle Telce  je  také  „používán  ke  zjištění,  zda  určitý způsob užití cizího statku,  který  je 

ideálním  předmětem cizího práva duševního  vlastnictví  je,  či  není  dovoleným  zásahem 

do cizího soukromého práva.“40 

Tříkrokový  test  není  tedy  sám  o  sobě  výjimkou,  ale  poslouží  nám  k  posouzení 

a k nalezení  rovnováhy  ohledně  normálního  využití  díla  a  omezení  výjimek  z  výlučných 

práv.  Je  zakotven  i  v  čl.  13  dohody  TRIPS,  které  se  věnuji  níže  v  této  diplomové  práci 

a to je i důvodem proč ho uvádím ve vztahu k mezinárodním pramenům. 

Jak uvádí Telec tak tento „test bývá celosvětově označován jako tzv. Tříkrokový test 

(The Three-Step Test), což již vystihuje jeho strukturu. A dodává, že ke třetímu 

posuzovanému  stupni  se  v  praxi  dospívá  spíše  jen  zřídka,  protože  test  bývá  zpravidla 

ukončen již druhým stupněm.“41 

V české právní úpravě můžeme nacházet tzv. tříkrokový test v § 29 AZ. 

Dalo by se říci, že tříkrokový test je jakýmsi korektivem vnitrostátního uplatnění 

výjimek a omezení. Tento korektiv funguje k omezením daným právem autorským 

především  v  §  30  až  §  39  AZ.  Takový  korektiv  či  test  není  v  našem  právním  řádu 

výjimečný,  neboť například  test  proporcionality  se  objevuje  v  rozhodnutích  ústavního 

soudu  např.  Nález  Pl.  ÚS  1/08,  případně  novější  nález  Pl.  ÚS  54/10  Karenční  doba  II. 

V rozhodování ústavního soudu se test racionality vyvinul a vyčlenil z testu 

proporcionality.  Test  racionality  má  pro  Ústavní  soud  zejména  orientační  a  podpůrnou 

povahu. 

Tříkrokový test je využit ke zjišťování, zda určitý způsob užití cizího statku, který 

je  ideálně  předmětem  cizího  práva  duševního  vlastnictví  je,  či  není  dovoleným  zásahem 

do cizího  soukromého  práva.  Při  použití  tříkrokového  testu  jde  zejména  o  to,  aby  byla 

chráněna  přirozená  a  základní  práva  a  svobody  v  rovnováze  s  omezeními,  která  mají 

                                                
39 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5 Tdo 271/2013 ze dne 29. května 2013. 
40 TELEC, Ivo. Kapitola III. In: TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2012, 
s. 50. 
41 Tamtéž, s. 50. 
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povahu  veřejných  zájmů.  Jak  uvádí  Petr  Prchal  v  publikaci  Autorské  právo,  tak  ve  své 

kapitole  shrnuje,  že  jakékoli  omezení  autorského  práva  musí  splnit  kumulativně  všechny 

tři kroky tohoto testu, kterými jsou: 1) výjimky a omezení lze uplatnit pouze ve zvláštních 

případech (tj. případech vymezených jako výjimky a omezení zákonem), 2) užití díla není 

v rozporu s běžným způsobem užitím díla a 3) užitím nejsou nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné  zájmy  autora.  V  opačném  případě  by  se  jednalo  o  neoprávněné  užití  díla. 

Telec ve  své  publikaci  tento  test  aplikuje  na  §  31  AZ,  kde  je  upravena  zákonná  licence 

citační. V případě tohoto ustanovení můžeme říci, že se nám zde střetávají minimálně dvě 

hodnoty,  kdy  na  jedné  straně  půjde  o  ochranu  soukromého  práva  autorského  a  na  straně 

druhé o sdílení kulturního dobra uměleckého či vědeckého poznání a rozvoje ku prospěchu 

všech. Jelikož k vědeckému a uměleckému rozvíjení je občasně potřeba část nějakého díla 

zveřejnit docházíme zde k závěru, že je tudíž nutné určité lidské chování omluvit 

a subjektivní právo, které je také hodnotou chránit zákonem. Podmínky třístupňového testu 

jsou značně neurčité, jak už vyplývá z pojmů v dikci § 29 AZ „nebylo v rozporu s běžným 

způsobem jeho užití a ani jím nebyly nepřiměřeně dotčeny zájmy autora“. 

Dle Petra Dobeše, který se problematice třístupňového testu věnoval nejen v článku 

„Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu“ v publikaci Právní rádce, 

jsou v prvním  kroku  testu  podstatné  přívlastky  jako  „určitý“  a  „zvláštní“.  Neboť  tyto 

přívlastky dávají dle článku P. Dobeše povinnost jasně definovat v národním 

zákonodárství každou výjimku. 

Podmínky tříkrokového  testu  byly  vyloženy SDEU  ve  věci  ACI  Adam  C-452/12. 

Toto rozhodnutí  se  týkalo  i  jiných  otázek,  především  však  problematiky  nedovolenosti 

pořizování  rozmnoženin  pro  vlastní  potřebu.  SDEU  odpověděl  na  předběžnou  otázku 

a z jeho  odpovědi  se  dovozuje,  že  „vzhledem  zejména  k  nutnosti  restriktivního  výkladu 

výjimek  nelze  považovat  pořizování  rozmnoženin,  byť  pro  soukromou  osobní  potřebu 

fyzických  osob,  za dovolené,  jestliže  jde  o  rozmnoženiny  obsahu,  který  je  zpřístupněn 

neoprávněně“. 

Vzhledem k uvedení tříkrokového testu bych zde ráda zmínila i tzv. čtyřstupňový 

test  proporcionality,  který  vymezil  ESD  v  rozhodnutí  Gebhard.  Tento  test  používá  ESD 

ve vztahu k omezení základních svobod vnitřního trhu EU. 
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3.5 Mezinárodní prameny práva 

Než  uvedu  prameny  mezinárodního  práva  související  s  právem  autorským,  ráda 

bych  se  věnovala  vztahu  ústavního  pořádku  ČR  k  mezinárodnímu  právu.  Tento  vztah  je 

vymezen zejména principem suverenity České republiky. Suverenita a zejména její pojetí 

je  obsaženo  v Ústavě  ČR  a  velká  změna  dotýkající  se  suverenity  bylo  zejména  přijetí  

euro-novely  č. 395/2001  Sb.  Dle  učebnice  Ústavního  práva  na  určení  vztahu  ústavního 

práva k mezinárodnímu právu obecně působí zvyšující se vliv mezinárodního práva 

na ústavy zejména evropských států a dále členství České republiky v Evropské unii. 

Ústavy  různých  států  přistupují  k  úpravě  vztahu  mezinárodního  a  vnitrostátního 

práva principem dualistickým či monistickým. Česká ústava vykazovala znaky tradičního 

dualistického pojetí, což se změnilo přijetím ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 

pro mezinárodní  smlouvy  o  lidských  právech  a  základních  svobodách,  neboť  pro  tyto 

mezinárodní smlouvy byl založen princip monistický. 

Další  důležitou  novelou  Ústavy  byl  změněn  čl.  10  Ústavy,  který  aktuálně  zní: 

Vyhlášené  mezinárodní  smlouvy,  k  jejichž  ratifikaci  dal  Parlament  souhlas  a  jimiž  je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného  než  zákon,  použije  se  mezinárodní  smlouva.  Tímto  Ústava  v  podstatě  opustila 

dualistické pojetí mezinárodního a vnitrostátního práva a došlo k odstranění zvýhodněného 

postavení mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách.42 

Vzhledem  k  tomu  že  zde  hovořím  o  mezinárodních  smlouvách,  neměla  bych 

opomenout  jejich  definici,  která  vychází  z  Vídeňské  úmluvy  o  smluvním  právu,  a  to  že 

takovou  mezinárodní  smlouvou  je  každá  mezinárodní  dohoda  uzavřená  státy  písemnou 

formou, řídící se mezinárodním právem, sepsaná v  jedné nebo ve dvou více věcně 

souvisejících listinách, ať je jejich název jakýkoliv. 

Smyslem  tohoto  odstavce  mé  diplomové  práce  je  zorientovat  se  v  základních 

mezinárodních pramenech právní úpravy týkající se autorského práva. 

Než  se  dostanu  k mezinárodním  smlouvám,  ještě  zde  uvedu  mezinárodní  pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech z 16. 12. 1966, který vstoupil v platnost 

pro  ČSSR  v roce  1976  ve  znění  vyhlášky  č.  120/1976  Sb.  Tento  pakt  v čl.  15  stanoví, 

že státy účastnící se na paktu uznávají každého účastnit se kulturního života, užívat plodů 

                                                
42 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 486. 
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vědeckého  pokroku  a  jeho  využití  a  požívat  ochrany  morálních  a  materiálních  zájmů, 

které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.43 

 

Protipirátská ženevská úmluva z roku 1971 

Předmětem této úmluvy z roku 1971 se stala ochrana výrobců zvukových záznamů 

proti aktům pirátství, které jsou uvedeny v této úmluvě. A to jsou: neoprávněné 

rozmnožování, dovoz a rozšiřování. Význam této úmluvy v dnešní době je spíše 

minimální,  neboť  pozdější  smlouvy  ochranu  proti  pirátství  více  specifikovaly  a  jsou 

mnohem  rozsáhlejší  ve  vztahu  k  závazkům  k  ochraně  práv  ke  zvukovým  záznamům. 

Československo  přistoupilo  k protipirátské  úmluvě  s účinností  od  15.  1.  1985.  Ženevská 

úmluva má 74 členských států.44 

 

Bernská úmluva (dále jen „RÚB“) 

RÚB je na základě vyhlášky ministra zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV ČR“) 

č. 133/1980 Sb., součástí českého právního řádu. Tato úmluva byla dohromady sedmkrát 

revidována  a  naposledy  tomu  bylo  v  roce  1971.  I  přes  mnoho  revizí  by  se  dalo  říci, 

že si tato  úmluva  zachovala  svoji  obecnost  a  jistou  neutralitu  v  čase.  Ačkoliv  totiž  RÚB 

pochází z doby, která neznala Internet a další možnosti kopírování uměleckých děl 

ve vysoké kvalitě, vymezila pro signatáře této úmluvy nejdůležitější principy a těmi jsou: 

a) princip národního zacházení (národní přístup), 

b) princip automatické ochrany nevázané na splnění formálních podmínek 

(automatická ochrana), 

c) minimální úroveň ochrany (nezávislá ochrana). 

 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (dále jen „TRIPS“) 

Tato  dohoda  (v  angličtině  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights) 

je ze dne 15. dubna 1994 a souvisí s činností WTO („Wold Trade Organization“). 

Na základě  sdělení  MZV  ČR  č.  191/1995  Sb.,  se  stala  součástí  českého  právního  řádu. 

Dohoda  TRIPS  je kompaktní  úmluvou  týkající  se  ochrany  práv  duševního  vlastnictví 

v souvislosti s mezinárodním obchodem. 

                                                
43 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: Computer Press, 2006, 
s. 20. 
44 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: Computer Press, 2006, 
s. 21. 
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V  Dohodě  se  zrcadlí  tyto  základní  principy  a  zásady:  národní  zacházení,  doložka 

nejvyšších  výhod  a  nediskriminace.  Národní  zacházení  je  princip,  který  zaručuje  v čl.  3 

Dohody,  že  „každý  člen  poskytne  občanům  ostatních  členů  zacházení  neméně  příznivé, 

než jaké poskytuje svým vlastním občanům, týkající se ochrany duševního vlastnictví 

s výjimkami již poskytnutými v Pařížské úmluvě, Bernské úmluvě, Římské úmluvě 

a Smlouvě  o  duševním  vlastnictví  v oboru  integrovaných  obvodů“.  Tento  národní  princip 

společně s doložkou nejvyšších výhod upravenou v čl. 4 Dohody přispívá k odstraňování 

překážek  v mezinárodním  obchodu.  Tyto  principy  můžeme  spatřovat  v dohodách  GATT, 

GATS i této Dohodě. Národní režim řadíme mezi relativní režimy zacházení. Relativními 

je nazýváme, protože zvýhodnění, které se dostává členským státům je odvislé od výhod 

poskytovaných  v domácím  státu.  Doložka  míří  zejména  na  to,  aby  zabraňovala  tomu, 

aby se vnitřní daně či předpisy nemohly použít jako náhrada za celní opatření. 

TRIPS můžeme rozdělit na tři hlavní části a to následovně: 

a) Hmotněprávní úprava práv duševního vlastnictví, 

b) Vymáhání práv, 

c) Předcházení sporům a jejich řešení. 

 

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (dále 

jen „WTC“) 

Tato  smlouva  byla  přijata  dne  20.  prosince  1996  v  Ženevě  a  vstoupila  v  platnost 

dne  6. března  2002  na  základě  svého  článku  20  a  tím  vstoupila  v  platnost  i  v  České 

republice. Na základě sdělení č. 33/2002 Sb. MZV ČR se stala součástí českého právního 

řádu.  Závazek,  který  nám  dala  RÚB  ohledně  vyhovění  článkům  1  až  21,  přebírá  WTC 

a uděluje umělcům výlučné právo udílet svolení k jakémukoli sdělování svých děl 

veřejnosti  (a  to  všemi  způsoby:  po  drátě,  bezdrátovým  přístupem  apod.).  Z  hlediska 

provázanosti je jasné, že WTC je úzce provázaná s RÚB, avšak reaguje aktuálně 

na technický rozvoj primárně týkající se Internetu. Například nám stanoví v čl. 4 

„Počítačové  programy  jsou  chráněny  jako  literární  díla  ve smyslu  čl.  2 Bernské  úmluvy. 

Tato ochrana se vztahuje na počítačové programy bez ohledu na způsob nebo formu jejich 

vyjádření.“  WCT  dále  inkorporuje  v  souladu  s  RÚB  tzv.  tříkrokový  test  a  stanovuje, 

že tyto výjimky se vztahují i na Internet a digitální prostředí. 
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Smlouva  WIPO  o  výkonech  výkonných  umělců  a  o  zvukových  záznamech  (dále  jen 

„WPPT“) 

Smlouva  WPPT  je  jednou  z  těch,  které  byly  přijaty  pro  velký  pokrok  v  digitální 

oblasti  a  v  souvislosti  s  rozvojem  Internetu.  Zabývá  se  dvěma  druhy  práv  v  digitálním 

prostředí, a to na straně jedné právy umělců, zpěváků a muzikantů a na straně druhé právy 

producentů zvukových záznamů. Dne 18. září 2001 byla podepsána prezidentem 

České republiky Listina o přístupu České republiky k WPPT a na základě sdělení 

č. 48/2002 Sb. MZV ČR se stala součástí českého právního řádu. 

 

Marrákešská smlouva 

Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých a osob s jiným zrakovým 

postižením  k  autorskoprávně  chráněným  dílům  byla  přijata  na  konferenci  v  marockém 

Marrákeši  dne  27.  června  2013.  Pod  záštitou  Světové  organizace  duševního  vlastnictví 

(dále  jen  „WIPO“)  se  více  než  600  účastníků  sešlo  ke  schůzi  za  účelem  diplomatické 

konference  na přijetí  výše  uvedené  smlouvy.  Tato  smlouva  byla  přijata  po  týdenním 

složitém  vyjednávání  a  je  důležitým  mezníkem  pro  zrakově  postižené  osoby45  a  také 

důkazem, že organizace WIPO je schopná řešit konkrétní problémy a aktuálně 

na ně reagovat. Než tato smlouva vstoupila v platnost, bylo ponecháno národním vládám, 

aby stanovily, které výjimky a povolení jsou povoleny, a tudíž tato smlouva 

harmonizuje tyto výjimky, zamezí duplicitě a zvýší efektivitu. Tento dokument dále 

poskytne  ujištění  autorům  a  nakladatelům,  že  systém  nezneužije  publikovaná  díla  jiným 

než zamýšleným příjemcům. 

 

3.6 Evropské prameny práva 

Ve  vztahu  k  pramenům  evropského  práva  začnu  mezníkem,  který  upravil  vztah 

mezinárodního  a  vnitrostátního  práva,  a  to  vznikem  členství  ČR  v  EU.  Na  základě 

Smlouvy  ze  dne  16.  4.  2003  se  stala  Česká  republika  členským  státem  EU.  Dle  čl.  10a 

Ústavy byly touto Smlouvou přeneseny některé pravomoci orgánů ČR vyjadřující 

suverenitu státu na ES a EUROATOM. Čl. 10a Ústavy stanoví, že mezinárodní smlouvou 

mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní 

organizaci nebo  instituci. Toto ustanovení bylo velice podstatné pro přistoupení ČR 
                                                
45  Nová  zákonná  licence  v  autorském  právu.  In  Beck  on-line  [online].  2018  [cit.  2018-12-14].  Dostupné 
z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrhbpxa6s7gizts 
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ke smlouvám, které tvoří právní základ EU a také možnost vstupu do dalších 

integračních uskupení. 

Vzhledem k výše řečenému na sebe nenechalo dlouho čekat to, aby Ústavní soud 

řešil, do jaké míry je oprávněn posuzovat ústavní konformitu právních norem navazujících 

na komunitární  právo.  Následoval  nález  Pl.  ÚS  50/04  ve  kterém  Ústavní  soud  vyjádřil, 

že mu nepřísluší posuzovat ústavní konformitu norem komunitárního práva. Ústavní soud 

v tomto nálezu46 konstatoval, že: „Bezprostřední použitelnost ve vnitrostátním právu 

a přednostní  aplikace  nařízení  vyplývá  z vlastní  dogmatiky  komunitárního  práva,  tak  jak 

byla  v minulosti  podána  v judikatuře  Evropského  soudního  dvora.  Pokud  členství  v ES 

s sebou nese určité omezení pravomocí vnitrostátních orgánů ve prospěch komunitárních 

orgánů,  musí  být  nutně  jedním  z projevů  takového  omezení  i omezení  volnosti  členských 

států určovat vnitrostátní účinky komunitárního práva. Ustanovení čl. 10a Ústavy 

tak vlastně působí obousměrně: tedy tvoří normativní základ pro přenos pravomocí 

a současně je tím ustanovením Ústavy, které otevírá vnitrostátní právní řád pro působení 

komunitárního práva včetně pravidel týkajících se jeho účinků uvnitř právního řádu.“ 

Nelze tudíž, aby posuzoval ústavní konformitu předpisů komunitárního práva 

v oblastech,  kde  Česká  republika  přenesla  dle  čl.  10a  Ústavy  na  EU  výkon  některých 

pravomocí.  Dle  prof.  Pavlíčka  tak  „Ústavní  soud  převzal  doktrinální  přístup  Soudního 

dvora EU, který konstantně judikuje, že tam, kde jde o výlučnou regulaci unijním právem, 

má toto právo na vnitrostátní úrovni přednost a nelze jej popírat skrze referenční kritéria 

stanovená  vnitrostátním  právním  řádem,  a  to  včetně  principů  či  kritérií  stanovených 

ústavním pořádkem“.47 

Opatření, která jsou přijata orgány EU, jsou založena na závazných dohodách mezi 

členskými  státy  EU,  tudíž  na  smlouvách.  Smlouvy  tvoří  primární  právo  Unie,  a  protože 

ustanovují pravidla pro fungování, způsoby přijímání rozhodnutí a vztahy mezi EU a jejími 

členy.  Právní  předpisy,  které  vychází  z  takových  cílů  a  zásad  EU  jsou  označovány  jako 

sekundární  právo  a  můžeme  mezi  ně  zařadit  nařízení,  směrnice,  rozhodnutí,  doporučení 

a stanoviska. 

Nařízení  jsou  takové  právní  akty,  které  jsou  uplatňovány  automaticky  ve  všech 

zemích EU a to jakmile vstoupí v platnost bez transpozic do vnitrostátního práva. Závazné 

jsou v celém rozsahu a to pro všechny země Unie. 

                                                
46 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04. 
47 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2015, s. 1100. 
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Směrnice naopak dává jednotlivým státům více svobody v tom, jak docílí určitého 

výsledku, které EU takovou směrnicí zamýšlí. Členské státy Unie musí směrnici 

tzv. provést  určitým  opatřením  a  o  něm  informovat  Evropskou  komisi.  Na  provedení 

směrnice do vnitrostátního práva je většinou stanovená dvouletá lhůta. 

 

Směrnice č. 96/9/ES o právní ochraně̌ ̌databází 

Tato směrnice byla částečně svým obsahem převzata do autorského zákona. Jejím 

předmětem je především ochrana databází a jejich jasná definice, která zní: databáze jsou 

soubory  literárních,  uměleckých,  hudebních  nebo  jiných  děl,  jakož  i  soubory  prací  nebo 

jiných prvků, jako jsou texty, zvuky, obrazy, čísla, fakta a údaje. Vzhledem k této definici, 

je  možné  říct,  že  například  záznam  audiovizuálního  díla  nespadá  do  působnosti  této 

směrnice. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, o harmonizaci určitých 

aspektů  autorského  práva  a  práv  s  ním  souvisejících  v  informační  společnosti  (dále 

jen „Informační směrnice“) 

Tato směrnice se snaží o harmonizaci ve vztahu k uplatňování čtyř svobod 

vnitřního trhu (vlastnictví, duševní vlastnictví, svoboda projevu a veřejný zájem). Přinesla 

větší  právní  jistotu  a  vyšší  úroveň  ochrany  duševního  vlastnictví,  kterou  přináší  díky 

harmonizaci  s  tudíž  propojenější  infrastruktuře.  Směrnice  harmonizuje  práva  zaručená 

autorům a dalším nositelům práv a také harmonizuje sankce a ochranná opatření ve vztahu 

k ochraně technologických prostředků. Informační směrnice přinesla seznam omezení práv 

a  výjimek  týkajících  se  užívání  chráněného  obsahu.  Země  EU  mají  možnost,  zda  a  jak 

budou takové výjimky provádět, dále však musí přizpůsobit právní ochranu před 

obcházením technologických prostředků ve vztahu k dílům či dalším chráněným 

předmětům. Klíčovými pojmy a jejich definice pro tuto Informační směrnici jsou: záznam 

(dílo musí být přeneseno na rozmnoženinu, která umožní, aby ostatní mohli dílo vidět nebo 

rozmnožovat) a reprografie (věda a postup kopírování a rozmnožování dokumentů 

a grafických materiálů.). Informační směrnice se zabývá majetkovými právy autorů, 

aby nositelé  práv  získali  spravedlivou  odměnu  jako  přiměřenou  náhradu  za  užití  jejich 

chráněných děl. 
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Směrnice č. 2002/21/EC EP a Rady o společném regulačním rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací (rámcová směrnice) 

Položila základy nového regulačního rámce a vymezila definice několika 

základních  pojmů.  Jednou  z  hlavních  terminologických  změn  bylo  například  opuštění 

termínu  telekomunikace,  který  byl  nahrazen  pojmem  elektronické  komunikace.  Tento 

pojem je mnohem širší než pojem původní, vzhledem k tomu, že zahrnuje kromě 

klasických služeb pevné a mobilní sítě i např. služby pronájmu okruhů, ISDN 

a samozřejmě i služby internetu. Mezi další pojmy, které směrnice zavádí, bych jistě mohla 

zařadit  například  definici  koncového  uživatele,  který  je  definován  jako  uživatel,  který 

nezajišťuje veřejné komunikační sítě ani neposkytuje veřejně přístupné služby 

elektronických  komunikací.  Kromě  definicí  mnoha  zásadních  pojmů  přinesla  rámcová 

směrnice především nezávislost národních regulačních úřadů. Ve směrnici je přesně 

řečeno, že státy ručí za nezávislost takových úřadů, a to hlavně ve vztahu k organizacím, 

které  například  zajišťují  sítě,  nebo  různá  technická  zařízení  ve  vztahu  k  elektronickým 

komunikacím. 

 

Směrnice č. 2000/31/ES EP a Rady o některých právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice 

o elektronickém obchodu) 

Tato  směrnice  reflektuje  rozvoj  elektronického  obchodu  v  informační  společnosti 

a dále rozvíjí možnosti zaměstnanosti ve Společenství. Vzhledem k tomu, že Internet může 

být  přístupný  všem,  umožňuje  snadnější  podnikání,  tudíž  rozvíjí  konkurenceschopnost 

a růst malých a středně velkých podniků. Jedno z nejdůležitějších ustanovení je obsaženo 

v článku 4 Směrnice, které požaduje, aby možnost přístupu k činnosti poskytovatele služeb 

informační  společnosti  nemusela  podléhat  předchozímu  povolení.  Což  vede  k  zajištění 

rovného a volného přístupu pro každého podílejícího se na trhu služeb. Dalším důležitým 

mezníkem byla úprava uzavírání smluv na Internetu. Úprava uzavírání smluv byla velice 

náročným problémem, a tak se Směrnice pokoušela o kompromis, což se bohužel 

ve vztahu k článku 11 Směrnice dle mého názoru nepodařilo. Článek 11 totiž 

stanovuje kontraktační  zásady,  ale  z  ustanovení  jasně  neplyne,  kdo  vlastně  nabídku  činí 

a kdo  ji  přijímá.  Směrnice  o  elektronickém  obchodu  upravuje,  v  jakých  případech  není 

poskytovatel obsahu odpovědný, rozdílně tuto odpovědnost upravuje ZEK. V čl. 12 až 14 

je dále vymezeno za jakých podmínek zaniká odpovědnost, případy jejího vzniku zde však 



38 

výslovně  uvedeny  nejsou.  Odpovědnost  poskytovatelů  prostoru  je  upravena  v  čl.  15 

směrnice o elektronickém obchodu a souvisí s níže uvedeným judikátem L‘oreál vs. Ebay, 

neboť právě v tomto judikátu se řešila hranice mezi tím, kdo je jen poskytovatelem služeb 

(je tudíž neutrální a pasivní) a v jakém okamžiku už se může rozšiřovat jeho odpovědnost. 

 

Směrnice  č.  2004/48/ES  ze  dne  29.  dubna  2004  Evropského  parlamentu  a  Rady 

o dodržování  práv  duševního  vlastnictví  (dále  jen  „Směrnice  o  dodržování  práv 

duševního vlastnictví“) 

Tuto směrnici zde zmiňuji především proto, jelikož nám vykládá pojem 

„průmyslové  vlastnictví“  a  v  článku  1  říká,  že  do  pojmu  práv  duševního  vlastnictví  je 

zahrnut i pojem práv průmyslových. Působnost této Směrnice stanovuje Komise ve svém 

výkladu v čl. 2, kde stanoví, že působnost Směrnice o dodržování práv duševního 

vlastnictví se vztahuje přinejmenším na tato práva: autorské právo, práva příbuzná právu 

autorskému, zvláštní právo pořizovatele databáze apod. 

Vzhledem  k  tématu  mé  diplomové  práce  je  důležité  neopomenout  pojetí  škody 

v této  směrnici.  Dle  článku  13  odst.  1  Směrnice  mají  soudy  členských  států  na  žádost 

poškozeného nařídit porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž věděl nebo rozumně 

vědět  měl,  že  porušuje  práva,  zaplatit  nositeli  práv  náhradu  škody  odpovídající  skutečné 

újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva. Z výše uvedeného čl. 13 Směrnice 

nám plyne, že dané pojetí náhrady škody odpovídá pojetí náhrady škody v českém právním 

řádu. Alternativou k náhradě škody směrnice  uvádí ve vhodných případech stanovit 

náhradu škody jako paušální částku. 

 

3.6.1 Evropská judikatura 

L ́Oréal vs. eBay 

Toto  rozhodnutí48  je  hraniční  zejména  z  důvodu  porušování  práv  k  ochranné 

známce  v rámci  nabídek  na  online  aukci,  kterým  se  zabýval  SDEU.  SDEU  posuzoval 

kromě  známkoprávních  otázek  i  otázku  do  jaké  míry  je  provozovatel  aukčního  systému 

„chráněn“ vyloučením odpovědnosti dle Směrnice o elektronickém obchodu a jaká 

opatření mu lze uložit při porušení průmyslových práv. 

                                                
48 Rozhodnutí SDEU C-324/09 ze dne 12. 6. 2011. 
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V rozhodnutí bylo mimo jiné řečeno i … „Článek 11 třetí věta směrnice 

Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/48/ES  ze dne  29.  dubna  2004  o dodržování  práv 

duševního  vlastnictví  musí  být  vykládán  v  tom  smyslu,  že  vyžaduje,  aby  členské  státy 

zajistily,  že  vnitrostátní  soudy  příslušné  v  oblasti  ochrany  práv  duševního  vlastnictví 

mohou nařídit provozovateli on-line tržiště přijetí opatření, která přispívají nejen 

k ukončení  porušování  těchto  práv  uživateli  tohoto  tržiště,  ale  také  k  předcházení  dalším 

porušováním  tohoto  druhu.  Tyto  soudní  zákazy  musejí  být  účinné,  přiměřené,  odrazující 

a nesmí vytvářet překážky právem dovolenému obchodu…“. 

 

 

SCF vs. Marco Del Corsa49 

V původním řízení, které se dostalo až k Soudnímu Dvoru EU stál na jedné straně 

sporu SCF, který zajišťuje v Itálii i mimo území Itálie činnost zvanou „collecting“ jakožto 

subjekt pověřený správou práv sdružených výrobců zvukových záznamů, a výběrem 

a rozdělováním souvisejících poplatků. V rámci výkonu své činnosti se snažil SCF uzavřít 

kolektivní smlouvu týkající se stanovení spravedlivé odměny za jakékoli „sdělování“ 

zvukových záznamů „veřejnosti“ s asociací zubařů v Itálii. 

K  uzavření  takové  smlouvy  však  nedošlo,  a  tak  SCF  podal  žalobu  proti  M.  Del 

Corsovi  k  Tribunale  di  Torino  za  to,  že  ve  svém  soukromém  kabinetu  zubního  lékaře 

v Turíně  šířil  jako  hudební  kulisu  zvukové  záznamy,  které  jsou  předmětem  ochrany, 

a že takové jednání podléhá úhradě spravedlivé odměny. 

ESD  v daném  případě  ve  vysvětlení  stanovil,  že je  rozdíl  mezi  autorskými  právy 

a takzvanými souvisejícími právy. Dále vysvětlil na jednoduchém případě, že zubař 

nezíská  sdělováním  zvukových  záznamů  ve  své  ordinaci  více  pacientů  ani  na  základě 

takové  hudební  „produkce“  nemůže  zvýšit  ceny  svých  zákroků,  a  tudíž  nemůže  dojít 

k hospodářskému či obchodnímu prospěchu. 

Tento  judikát  byl  ve  vztahu  ke  správcům  poplatků  za  hudbu  velmi  přelomový 

a odkazují na něj ve svých rozhodnutích i české soudy, případně nálezy Ústavního soudu. 

 

C-466/12 Nils Svensson a další vs. Retriever Sverige AB (dále jen „případ Svensson“) 

Toto rozhodnutí bych nerada opomněla zmínit ve vztahu k problematice 

„hyperlinkování“, ke které se vztahuje i následující rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

                                                
49 Rozhodnutí SDEU (třetího senátu) C-135/10 ze dne 15. března 2012. 
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unie.  Předmětné  rozhodnutí  také  zmiňuji  v  souvislosti  s  rozhodnutím  českého  soudu 

ve věci Tulipán, avšak švédský soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku ve věci 

výkladu  čl. 3,  odst.  1  směrnice  2001/29  ES,  o  harmonizaci  určitých  aspektů  autorského 

práva  a  práv  s ním  souvisejících  v  informační  společnosti.  V  případu  Svensson  skupina 

novinářů  a provozovatel  švédského  serveru,  na  kterém  byly  dostupné  odkazy  na  různé 

novinové  články  nalézající  se  na  jiných  webových  stránkách.  Novináři  byli  v  domnění, 

že jde o „zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec 

ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí“ a k takovému 

zpřístupnění je třeba souhlasu autora, které provozovatel tohoto serveru neměl. 

 

C-160/15 GS Media BV vs. Sanoma Media Netherlands BV 

Soudní dvůr Evropské unie 8. září zveřejnil rozhodnutí o předběžné otázce týkající 

se problematiky zařazení linkování k obsahu, který je chráněn právem autorským. Na toto 

rozhodnutí  o  předběžné  otázce  navazovala  série návrhů Evropské  Komise  o  modernizaci 

autorského práva. 

Předmětný  spor  byl  zahájen  v  roce  2011  umístěním  článku  na  webové  stránce 

GeenStijl,  který  sliboval  svým  čtenářům  fotografie  Britt  Dekker,  holandské  celebrity, 

jež měly uniknout z časopisu Playboy, který ještě nebyl v prodeji. Holandským 

vydavatelem je společnost Saloma, která vyzvala provozovatele webových stránek 

k okamžitému odstranění předmětných fotografií, k čemuž i došlo, avšak jen 

na australských stránkách. V návaznosti na odstranění fotografií z australských webových 

stránek  došlo  k tomu,  že  se  na  výše  uvedené  stránce  GeenStijl  objevily  další  články 

s odkazy na jiné webové stránky, kde bylo nadále možné si tyto fotografie prohlédnout. 

Společnost  Sanoma  se  obrátila  na  soud  s  tím,  že  dle  ní  společnost  GS  Media 

(provozovatel webové stránky GeenStrijl) dopustila porušení autorského práva tím, 

že uveřejnila  na  své  stránce  odkazy.  SDEU  se  z  důvodu  nejednotnosti  a  nepřehlednosti 

odůvodnění předchozích rozhodnutí v podobné věci vyjádřil následovně: „umístění 

hypertextového odkazu na jedné internetové stránce na díla chráněná autorským právem 

a zveřejněná  bez  souhlasu  autora  na  jiné  internetové  stránce  nepředstavuje  „sdělování 

veřejnosti“, pokud osoba, která tento odkaz umisťuje, tak nečiní za účelem dosažení zisku 

a neví  o  protiprávní  povaze  zveřejnění  těchto  děl.  Jsou-li  však  tyto  odkazy  poskytnuty 

za účelem dosažení zisku, musí být znalost protiprávní povahy zveřejnění na jiné 

internetové stránce presumována.“ 
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Při přípravě návrhu směrnice, vedl tento závěr SDEU k založení výjimek 

pro některé  druhy  poskytovatelů  služeb  informační  společnosti.  I  tento  judikát  navazuje 

na mnou výše uvedené rozhodnutí L'oreál, neboť úlohu aktivního šíření díla na internetu 

zde neměl provozovatel webu. Soud dále také zopakoval, že je důležité zaměřit 

se na kvalifikaci toho, co je opravdu sdělování veřejnosti. 

 

Rozhodnutí The Pirate Bay 

Evropský soudní dvůr dne 14. června 2017 rozhodnul o předběžné otázce týkající 

se výkladu  jednak  čl.  3  odst.  1  a  čl.  8  odst.  3  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  a  dále  čl.  11  směrnice  Evropského 

parlamentu  a Rady  2004/48/ES  ze  dne  29.  dubna  2004  o  dodržování  práv  duševního 

vlastnictví.  Žádost  byla  podána  v  rámci  sporu  mezi  Stichting  Brein  (nadace  zastupující 

zájmy nositelů autorských práv) a společnostmi Ziggo BV a XS4ALL Internet BV 

(poskytovatelé  internetu),  kteří  byli  donuceni  k  blokování  doménových  jmen  a  IP  adres 

platformy  „The  Pirate  Bay“  (dále  jen  „TPB“).  Předmět  otázky,  která  byla  položena 

Nizozemským Nejvyšším soudem SDEU tvořil zejména to, zda provozováním platformy 

Pirate Bay může docházet ke sdělování autorských děl veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 

Směrnice 2001/29/EC, zejména když Pirate Bay vytváří systém, ve kterém jsou propojeni 

uživatelé, proto aby sdíleli fragmenty děl. Které mají ve svém vlastním počítači; pomocí 

internetové stránky, kterou provozuje, umožňuje zpřístupnit soubory torrent a ty odkazují 

na  fragmenty  uživatelů;  na  online  stránce  indexuje  soubory  a  díky  tomu  se  soubory 

kategorizují a pro uživatele je jednodušší stáhnout si potom dílo jako celek. 

Mezi jednu z hlavních otázek pro SDEU bylo to, zda sdělování děl veřejnosti, které 

se odehrává je přičitatelné Pirate Bay a také zda odpovídá za to, co konají uživatelé této 

stránky. Tato otázka je zejména problematická ve vztahu k tomu, že na stránce Pirate Bay 

nebyl  uložený  žádný  nelegální  obsah,  neboť  ten  byl,  i  když  po  segmentech,  uložen 

v počítačích  uživatelů.  Judikát  Pirate  Bay  se  dotknul  i  tzv.  bezpečného  přístavu  („safe 

harbour“),  a  to  tak,  že  SDEU  shledal,  že  provozovatelé  meze  safe  harbour  stanovené 

ve Směrnici 2000/31/ES překročili. 

 

C-360/10 SABAM vs. Netlog 
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Uvedené soudní rozhodnutí ESD zde uvádím zejména proto, že je důležité 

ve vztahu k posuzování důležitosti jednotlivých zájmů, jako je například právo 

svobodného podnikání a právo na soukromí. 

Netlog  je  společnost  která  provozuje  platformy  sociální  sítě  v  Belgii  dostupné 

na intetnetu, a na této platformě je možné zveřejňovat fotografie, hudební videoklipy apod. 

Dle společnosti SABAM, která spravuje práva autorů, skladatelů a vydavatelů hudebních 

děl platforma Netlog umožňuje uživatelům zveřejňovat díla z repertoáru společnosti 

SABAM, aniž by odváděli příslušný poplatek za takové zveřejnění. 

SABAM se obrátila na bruselský soud a požadovala okamžité ukončení 

protiprávního  zpřístupňování  děl  pod  hrozbou  denních  pokut  za  každý  den  prodlení. 

V souvislosti s takovým konáním by zřejmě soud udělil povinnost zavést systém filtrování 

vůči všem zákazníkům Netlogu. Filtrování by bylo preventivní, na vlastní náklady Netlogu 

a bez časových omezení a směřovala by k odhalení souborů obsahujících hudební 

či audiovizuální díla z repertoáru SABAM. Po tomto filtrování by byly soubory následně 

blokovány.  ESD  se mnohokrát  odkázal  na  rozsudek  ve  věci  Scarlet  Extended  a  zejména 

čl. 15  odst.  1  směrnice  o  elektronickém  obchodu,  jež  vnitrostátním  orgánům  nedovoluje 

přijímat  opatření,  na  jejichž  základě  by  poskytovatel  hostingových  služeb  měl  obecnou 

povinnost dohlížet na jím ukládané informace. 

Závěr  ESD  v  odpovědi  na  předběžnou  otázku  byl  velice  podstatný  i  pro  další 

rozhodování, neboť bylo řečeno že „dotyčný vnitrostátní soud by vydáním příkazu, 

který by poskytovateli hostingových služeb ukládal povinnost zavést sporný systém 

filtrování, nerespektoval požadavek zajistit spravedlivou rovnováhu mezi právem 

duševního vlastnictví na straně jedné a svobodou podnikání, právem na ochranu osobních 

údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace na straně druhé“. 

 

C-348/13 BestWater International GmbH v. Michael Mebes a Stefan Potsch (dále jen 

„BestWater“) 

Dne  21.  října  2014  vydal  SDEU  své  rozhodnutí  v  řízení  o  předběžné  otázce, 

jež se týkala pouzování embedovaného odkazu za použití framingu. Stejně jako v případu 

Svensson tento případ vyvolal pozornost právníků a odborné veřejnosti. Žalobce, 

společnost prodávající filtrační systémy BestWater je vlastníkem autorských práv 

ke krátkému propagačnímu videu s názvem „Realita“ (Die Realität). 

V roce 2010 bylo toto video zveřejněno na serveru YouTube, údajně bez žalobcova 

souhlasu, kam ho umístili dva žalovaní. Tito dva (Michael Mebes, Stefan Potsch) 
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zpřístupnili video na svých webových stránkách prostřednictvím framingu, což znamená, 

že  video  nebylo  nahráno,  ale  bylo  přístupné  díky  hyperlinkování.  Německé  soudy  sice 

odmítly, že by umístění hyperlinku na autorskoprávně chráněné dílo znamenalo sdělování 

díla veřejnosti (samostatné užití díla), ale nebyly schopny rozhodnout, zda na této 

skutečnosti něco mění použití metody framingu. A proto se obrátily v této věci na SDEU.50 

SDEU se vyjádřil následovně: „Pouhou skutečnost, že chráněné dílo, volně 

dostupné na internetové stránce, je vloženo na jinou internetovou stránku prostřednictvím 

odkazu  používajícího  techniku  „framing“,  jako  je  i  ta  ve  věci  v  původním  řízení,  nelze 

kvalifikovat  jako  „sdělování  veřejnosti“  ve  smyslu  čl.  3  odst.  1  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, jestliže tím dotčené 

dílo není sdělováno nové veřejnosti a ke sdělení nedochází za použití specifické 

technologie, která se liší od technologie původního sdělování.“51 

  

                                                
50  Aktuální  otázky  práva  autorského  a  práv  průmyslových: Current  problems  of  copyright  and  industrial 
property. Praha: Univerzita Karlova, 2017, s. 70. 
51  Usnesení  Soudního  dvora  (devátého  senátu)  ze  dne  21.  října  2014  –  BestWater  International  (Věc  
C-348/13). In EUR-Lex-Europa [online]. Copyright © EUR-Lex-Europa, 2014 [cit. 2018-12-10]. Dostupné 
z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CO0348_INF 



44 

4 Subjekty na Internetu ve světle autorského práva a jejich 
rozdělení 

Jak  jsem  již  zmínila  v  předchozích  částech  mé  diplomové  práce,  pod  pojmem 

Internet si můžeme představit celosvětový systém propojených počítačových sítí, 

ve kterých  mezi  sebou  počítače  komunikují.  V  rámci  této  komunikace  je  pro  Internet 

příznačné,  že  tyto  subjekty,  které  mezi  sebou  komunikují,  nemají  žádnou  hierarchii. 

Typologii  subjektů  se věnuje  mnoho  publikací,  já  se  ztotožňuji  nejvíce  s  rozdělením 

dle publikace J. Čermáka, neboť třídění subjektů dle jmenované publikace navazuje 

na odpovědnost jednotlivých subjektů, které je tématem této diplomové práce. 

Vzhledem k tomu, jak je prostředí Internetu,  kterému se v této práci věnuji 

specifické, mohou nám některé subjekty splývat, některé můžeme zaměnit a u některých je 

velký problém, do které kategorie a zda vůbec se dají zařadit. 

 

4.1 Koncový uživatel 

Koncový  uživatel  si  bohužel  někdy  ani  není  vědom,  že  jeho  jednáním  dochází 

k porušení  autorského  práva.  Nechť  je  příkladem  anketa  prováděna  ve  Velké  Británii 

společností Kantar Media, která je globálním lídrem v oblasti médií a poskytuje klientům 

data, která potřebují k informovanému rozhodování o všech aspektech měření, sledování 

a výběru médií. Dle tohoto průzkumu 56% respondentů si je téměř jisto, že dokážou odlišit 

legální obsah od toho nelegálního. Zajímavá jsou potom i další čísla, například ve vztahu 

k tomu, co uživatele vede k tomu, aby využívali nelegální obsah – 45 % respondentů uvádí 

pohodlí, 44 % potom uvedlo „je to zadarmo“ (což je pokles oproti roku 2016, kdy to ještě 

bylo  49  %).  Je  důležité  uvést,  že  vzhledem  k  následujícímu  odstavci,  konečný  uživatel 

porušuje autorské právo k vlastnímu obohacování jen zřídka. 

 

4.1.1 Odpovědnost koncového uživatele 

Dle § 30 AZ je možné užití díla bez souhlasu oprávněné osoby za podmínek, že jde 

o užití pro osobní potřebu fyzické osoby a že účelem takového užití není dosažení 

ekonomického  prospěchu.  Z  2.  odstavce  §  30  AZ  není  jasné,  zda  je  výčet  způsobů  užití 

demonstrativní či taxativní. Dle komentáře k AZ budeme tento výčet považovat 

za demonstrativní,  a  tudíž  se  tato  úprava  vztahuje  na  všechny  možné  způsoby  užití, 
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které jsou  uvedeny  v  §  12  AZ.  Z  takového  volného  užití  jsou  však  vyloučeny:  užití 

počítačového programu, elektronické databáze, zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny 

architektonického díla stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho 

provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. 

Typické příklady softwarového pirátství, které se dotýká těchto výjimek z volného 

užití, jsou například: Nabytí nelegálního softwaru (tj. nabytí takového softwaru, 

o němž nabyvatel věděl, že je nelegální nebo byl nelegálně pořízen), nelegální užití legálně 

nabytého  softwaru  (jde  o  překročení  podmínek  stanovených  v  licenci),  nelegální  užití 

softwaru  (užívání  softwaru  bez  licence  v  prostředí  Internetu),  nelegální  šíření  softwaru 

(tj. protiprávní sdílení softwaru). 

Volné užití je především omezeno tím, aby jeho účelem nebylo dosažení 

ekonomického prospěchu. Dle komentáře k ustanovení § 30 AZ, bude přípustným účelem 

v mezích volného užití nepochybně například zábava uživatele, nebo vzdělávání, 

byť se třeba student připravuje na své budoucí povolání. 

Ohledně  zhotovení  rozmnoženiny  autorského  díla  ve  větším  počtu  pro  vlastní 

potřebu  se  vyjádřil  Nejvyšší  soud  v  rozhodnutí  5  Tdo  234/2009  a  to  tak,  že  zhotovení 

rozmnoženiny  autorského  díla  pro  osobní  potřebu  ve  smyslu  §  30  odst.  1,  2  AutZ  není 

neoprávněným  zásahem  do  chráněných  autorských  a  souvisejících  práv  ve  smyslu  §  152 

odst.  1  TrZ.  Přitom  autorský  zákon  nevylučuje  legální  zhotovení  většího  počtu  takových 

rozmnoženin pro osobní potřebu, pokud to není v rozporu s běžným způsobem užití díla 

a ani tím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

Pro  koncového  uživatele  by  mohla  být  přínosná  různá  vzdělávací  a  preventivní 

opatření, jako například odkazy na stránky s legálním obsahem atp. 

 

4.2 Peer to peer sítě (P2P) 

Jak jsem se již tohoto termínu dotkla v předchozích kapitolách, ráda bych vysvětlila 

a věnovala se termínu peer  to peer. Ačkoliv jeho vysvětlení nemá oporu v zákoně, 

je to termín,  který  se  opakuje  a  je  často  zmiňován  v  rozhodnutích  evropského  soudu, 

ale i soudů českých. 

V úvodu  článku  Petra  Kincla52  je  řečeno,  že  „spojení  peer  –  to  –  peer,  které 

v překladu  znamená  rovný  s  rovným,  ilustruje,  že  v  rámci  komunikace  jsou  si  jednotliví 

                                                
52 KINCL, Petr. Peer-to-peer sítě. In Právní prostor [online]. 2016 [cit. 2018-12-10]. Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/peer-to-peer-site 



46 

uživatelé  rovni  a vymění  si  veškeré  informace  přímo  mezi  sebou.  Z  pohledu  práva  jde 

o způsob  zpřístupňování  autorského  díla  prostřednictvím  internetu.  Takové  sdílení  však 

může  provázet  zásadní  problém,  kterým  je  nedostatečné  dodržování  autorského  zákona“. 

Po  uživateli  peer  to peer  sítě  se  může  autor  díla  domoci  informací  o  rozmnoženině  díla 

a o všech  způsobech  jeho  užití,  dále  může  žádat  omluvu,  nad  rámec  těchto  povinností 

uživatele vůči autorovi díla se vystavuje uživatel možnosti občanskoprávní nebo 

i trestněprávní odpovědnosti. 

Vedle uživatele takové sítě bych neměla opomenout možnou odpovědnost 

provozovatele peer-to-peer sítí, neboť v judikatuře se můžeme dočíst že, je stěžejní 

charakterizovat síť, jejímž prostřednictvím je dílo sděleno. P2P sítě můžeme dělit 

na 3 druhy, a to: centralizovanou, decentralizovanou a hybridní. Z podstaty věci, 

u decentralizovaných sítí nejde dle mého názoru ani o nepřímou odpovědnost za jednání, 

kterého se uživatel P2P sítě dopouští. Naopak tomu bude u decentralizovaných 

a hybridních sítí, kde „může docházet k porušení povinnosti předcházení škodám.“53 

 

4.3 Poskytovatelé připojení (ISP) 

Poskytovatel  internetového  připojení  (Information  Service  Provider,  dále  též  jen 

„ISP“) je internetová společnost, která poskytuje zákazníkům přístup k Internetu. Stručně 

pojem  definuje  Polčák  ve  svém  článku,  jako  „někoho  kdo  zahrnuje  takové  definiční 

autority, jejichž prostřednictvím mohou ostatní vstupovat do informační sítě, resp., 

jejichž prostřednictvím zde probíhá tvorba, zpracování nebo výměna informací.“54 

Data mohou být přenášena prostřednictvím několika různých technologií. Většinou 

poskytuje poskytovatel připojení svým zákazníkům možnost vzájemné komunikace 

například  prostřednictvím  emailového  účtu.  Pojem  ISP  se  v čase  vyvíjí  a  neobsahuje 

všechny  definiční  autority,  ale jen takové,  které  poskytují  své  služby  ostatním,  typicky 

za úplatu.55  Ve  směrnici  č. 98/48/ES  není  pojem  ISP  definován,  je  zde  však  definován 

pojem  služby  informační  společnosti,  který  se  rozšířil  do  dalších  oblastí  evropského 

i národního práva. Vymezení je v čl. 1 odst. 2 následovné: 

                                                
53 KINCL, Petr. Peer-to-peer sítě. In Právní prostor [online]. 2016 [cit. 2018-12-10]. Dostupné 
z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/peer-to-peer-site 
54  POLČÁK,  Radim.  Odpovědnost  poskytovatelů  služeb  informační  společnosti.  Právní  rozhledy.  2009, 
č. 23, s. 837–843. 
55 Tamtéž, s. 837–843. 
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Službou  informační  společnosti  se  rozumí  jakákoli  služba  informační  společnosti, 

tj. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální 

žádost příjemce služeb. 

Pro účely této definice se rozumí: 

- „službou poskytovanou na dálku“; služba poskytovaná bez současné přítomnosti 

stran, 

- „službou poskytovanou elektronicky“; služba odeslaná z výchozího místa 

a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro 

zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako celek odeslaná, 

přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky, 

- „službou na individuální žádost příjemce služeb“; služba poskytovaná přenosem 

dat na individuální žádost. 

Pojem poskytovatele služeb informační společnosti přinesla do práva EU směrnice 

č. 2000/31/ES  o  některých  právních  aspektech  služeb  informační  společnosti,  zejména 

elektronického  obchodu,  na  vnitřním  trhu  (známá  také  jako  „ECD“  nebo  „Electronic 

commerce  directive“).  Za  poskytovatele  služeb  informační  společnosti  je  tedy  možné 

považovat „subjekt, který, stručně řečeno, obstarává jiným možnost komunikovat v rámci 

informační  sítě,  případně  který  sám  jako  službu  vytváří,  zpracovává  nebo  šíří  informace 

v elektronické formě“.56 K výkladu takové definice musíme přistupovat extenzivně, a proto 

se Polčák  zaměřuje  v článku  i  na  základní  kritéria,  zda  je  možné  v praxi  určitý  subjekt 

považovat za ISP. Mezi tato základní kritéria patří zejména: 

- podstata  služby  je  v  elektronicky  komunikované  informaci  (tam,  kde  podstatu 

služby tvoří cokoli jiného a informace jen umožňuje poskytnutí služby, nejedná 

se o službu informační společnosti – příkladem může být on-line obchod, 

kde elektronická komunikace jen usnadňuje uzavření smluv), a 

- podstata  služby  je  v  elektronicky  komunikované  informaci  (tam,  kde  podstatu 

služby tvoří cokoli jiného a informace jen umožňuje poskytnutí služby, nejedná 

se o službu informační společnosti – příkladem může být on-line obchod, 

kde elektronická komunikace jen usnadňuje uzavření smluv), a 

- služba je poskytována individuálně (musí se jednat o službu, kterou 

uživatel konzumuje  vlastní  aktivitou,  a je  tedy  poskytována  za  jeho  přímého 

                                                
56  POLČÁK,  Radim.  Odpovědnost  poskytovatelů  služeb  informační  společnosti.  Právní  rozhledy.  2009, 
č. 23, s. 837–843. 
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přičinění  –  služby  poskytované  bez  ohledu  na  uživatele,  jako  např.  rozhlasové 

vysílání, do tohoto rámce nespadají). 

4.3.1 Odpovědnost poskytovatelů připojení  

Konstrukce odpovědnosti ISP a obecně odpovědnosti v předpisech upravující 

online prostředí musí být dána tak, aby byla schopná reagovat na specifické vztahy v tomto 

prostředí. Při špatné konstrukci například institutu odpovědnosti by mohlo docházet 

k deformaci  trhu  služeb  informační  společnosti.  Typickou  problematikou  jsou  v tomto 

případě například cloudová úložiště, dle Nulíčka57 neboť uživatel který za účelem 

uchovávání  a sdělování  protiprávního  obsahu  ostatním  uživatelům,  je  obecně  vystaven 

nebezpečí vzniku odpovědnosti nejen dle soukromoprávních ustanovení občanského 

zákoníku a např. též autorského zákona, nýbrž v některých případech i nebezpečí vzniku 

odpovědnosti  trestněprávní  dle trestního  zákoníku.  V případě  aplikace  výhradně  těchto 

obecných  odpovědnostních  předpisů  bychom  však  mohli  dovodit  stejnou  odpovědnost 

poskytovatele služby cloudového úložiště, ale také ostatních ISP, kteří se podíleli 

na sdělování tohoto protiprávního obsahu – např. tedy poskytovatele internetového 

připojení uživatele sdílejícího protiprávní obsah. 

I takový případ byl důvodem pro přijetí Směrnice o elektronickém obchodu, 

jež byla v ČR transponována zákonem o některých službách informační společnosti. 

V těchto  předpisech  je  zavedeno  vyloučení  odpovědnosti  pro  některé  předem  definované 

skupiny ISP, tzv. bezpečný přístav („safe harbour“). Bezpečný přístav zaručuje po splnění 

určitých  podmínek  vyloučení  odpovědnosti  a  to  odpovědnosti  nejen  za  soukromoprávní, 

ale  i  delikty  veřejnoprávní,  zejména  trestní. 58  Jak  uvádí  Nulíček,  nabízí  se  celá  řada 

trestných činů, které by teoreticky mohly být prostřednictvím služeb informační 

společnosti uživateli služeb (s možnou sekundární odpovědností ISP) páchány,  

ať už se jedná o trestný čin porušení autorského práva vymezený v § 270 TrZ či trestný čin 

šíření pornografie vymezený v § 191 TrZ. 59 Zejména proto je důležité, aby ISP věnovali 

pozornost dodržování pravidel a nevybočily z režimu bezpečného přístavu. 

                                                
57  Nová evropská  legislativa  a  její dopady  na  práva  a  povinnosti  ISP.  In  Beck  on-line  [online].  2017  [cit. 
2018-12-10]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7hfpxgxztge3q&groupIndex=0&rowIndex=0 
58 CHOLASTA, Roman, KORBEL, František, MELZER, Filip a Alexandra MOLITORISOVÁ. Safe 
Harbour: Režim vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti v kontextu pasivní role 
poskytovatele. Právní rozhledy. 2017, č. 11, s. 399–406. 
59  Nová evropská  legislativa  a  její dopady  na  práva  a  povinnosti  ISP.  In  Beck  on-line  [online].  2017  [cit. 
2018-12-10]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7hfpxgxztge3q&groupIndex=0&rowIndex=0 
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Vzhledem ke zmíněným trestným činům, je třeba v této části věnované 

odpovědnosti zdůraznit, že u většiny trestných činů, kterých by se ISP mohla 

pravděpodobně  dopustit,  vyžaduje  trestní  zákoník  formu  zavinění  –  úmysl.60  ISP  jedná 

úmyslně, pokud věděl, že způsobem uvedeným v trestním zákoně poruší nebo ohrozí nebo 

alespoň  může  porušit  nebo  ohrozit  zájem  chráněný  trestním  zákonem  a  chtěl  takové 

porušení  nebo  ohrožení  způsobit  (úmysl  přímý),  nebo  věděl,  že  svým  jednáním  může 

způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a pro případ že je 

způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Vzhledem k povaze činností ISP a služeb, 

které  nabízí  a  poskytuje  na  internetu  (jako  například  výše  zmíněné  cloudové  úložiště)  je 

tudíž  zřejmé,  že  úmyslně  bude  ISP  konat  jen  ve  výjimečných  případech,  a  to  například 

když sám protiprávní obsah nahraje. Vzhledem k nutnému zavinění ve formě úmyslu se dá 

i dovodit, že se ISP nebude moct dopustit trestného činu ani ve formě účastenství, neboť 

i zde je nutné konat úmyslně. 

O  režimu  vyloučení  odpovědnosti  je  doplněno  v  §  6  ZNSIS,  který  transponuje 

čl. 15  Směrnice,  že  poskytovatelé  služeb  (ISP)  nejsou  povinni  dohlížet  na  obsah  jimi 

přenášených nebo ukládaných informací, nebo aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 

poukazující  na protiprávní  obsah  směrnice.  Na  ustanovení  §  6  ZNSIS  je  nutné  nahlížet 

v souvislosti  s ustanoveními  §  2900  a  §  2901  OZ,  ve  kterých  je  upravena  prevenční 

povinnost  a  povinnost  zakročit  na  ochranu  jiného.  Proč  se  prevenční  povinnost  dostala 

do občanského  zákoníku  je poměrně  jasné,  neboť  generální  prevenční  povinnost  dává 

každému povinnost počínat si při svém chování tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě 

na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Zde opět narážíme na problematiku, 

kterou jsem zmiňovala v předchozím odstavci, neboť generální prevenční povinnost 

funguje  v offline  světě  dobře,  problém  s ní  nastává  na  internetu.  Poskytovatele  připojení 

mají ve svých rukách možnost sdělit údaje o koncových uživatelích, kteří porušují autorské 

právo.  Dále  může  také  poskytovatel  připojení  zabránit  přístupu  k  určitým  materiálům 

za jistých podmínek. Souhlasím zde s domněnkou J. Čermáka, že nelze požadovat 

po poskytovateli připojení, aby zamezil přístup  k závadnému obsahu. Jak dále uvádí 

J. Čermák,  ohledně  odpovědnosti  za škodu,  u  poskytovatelů  připojení  chybí  dostatečně 

blízký  vztah  mezi  porušením  autorského  práva  koncovými  uživateli  nebo  poskytovateli 

závadného  obsahu  a  poskytovatelem  připojení.  Nemyslím,  že  by  poskytnutím  služby 

připojení k internetu docházelo k porušení povinnosti předcházet škodám uvedené 

                                                
60 Úmysl (dolus) představuje složku vědění a složku volní směřující k uskutečnění skutečností zakládajících 
trestný čin. Rozlišujeme dvě formy úmyslu, a to úmysl přímý a úmysl nepřímý. 
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v § 2893  OZ.  Nelze  činit  odpovědného  poskytovatele  připojení  za  to,  že  obsah,  který 

někdo bude prostřednictvím internetu sdílet je závadný a porušuje autorské právo. 

Dále nahlížíme i na ustanovení § 18 odst. 3 AZ, který nám dává negativní definici 

toho, co není sdělováním díla veřejnosti, tudíž vyplývá, že poskytovatel připojení 

neporušuje normy autorského práva. V komentáři jsou uvedeny i příklady toho, kdo pouze 

umožňuje  či zajišťuje  sdělování  a  je  to  například  ten  kdo  zajišťuje  technické  stránky 

sdělování – radiokomunikace, nebo telefonní operátor. Kdo přesněji je osoba pouze 

umožňující nebo zajišťující sdělování, nám upravuje zákon o některých službách 

informační  společnosti  (ZNSIS),  který  stanovuje,  že  za  provoz  zařízení  umožňujícího 

či zajišťujícího sdělování díla veřejnosti, můžeme považovat i vyhledávací služby 

internetových portálů (jako jsou Google, Yahoo, Seznam, atd.). Tyto vyhledávače 

umožňují koncovému uživateli snadnější cestu a přístup k nelegálnímu obsahu. Jak uvádí 

Mgr.  Alena  Andruško,  je  velmi  problematické  vymezit  a  určit  jaká  konkrétní  regulace 

(a koho) by skutečně vedla k eliminaci závadného obsahu, který je často umístěn 

na zahraničních serverech. 

Ve vztahu k objektivní odpovědnosti u ISP, kterou jsem rozebírala výše, bych ráda 

zmínila  i  americkou  judikaturu.  Jedná  se  o  případ  známý  jako  John  Does  vs.  Franco 

Productions.61  V  tomto  sporu  šlo  o  to,  že  se  anonymním  uživatelům  zdařilo  opatřit 

si záběry skrytých kamer, které byly umístěny v baseballové šatně a následně tyto záběry 

na kterých byli hráči týmu vyobrazeni „v různém stadiu svlečenosti“. Tyto záběry následně 

anonymní  uživatel  uveřejnil  na  hostingovém  serveru,  proti  jehož  provozovateli  žalobci 

směřovali svůj nárok. 

Soudce se v daném případě postavil na stranu hostingového serveru, neboť nemůže 

být  v  jeho  silách  kontrolovat  množství  informací  komunikovaných  v  informačních  sítích 

a dohledávat často anonymní uživatele. 

 

4.4 Poskytovatel volného prostoru (hosting provider) 

Poskytovatelé volného prostoru jsou důležitými IT subjekty, neboť stojí za milióny 

webových stránek. Poskytovatelé vytváří platformu či úložiště, do kterého je vloženo dílo 

na internetu. Příkladem poskytovatelů volného prostoru jsou Youtube, Uložto, 

Megaupload atd. Poskytovatel volného prostoru poskytuje prostor k uložení cizího obsahu 

                                                
61  John  Does  vs.  Franco  Productions.  In  Internet  Library  [online].  2000  [cit.  2018-12-10].  Dostupné 
z: http://www.internetlibrary.com/pdf/Doe%20v.%20Franco%20Productions.pdf 
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a tak umožňuje třetím stranám ukládat a zpravidla i zpřístupňovat obsah vytvořený nebo 

jinak poskytnutý těmito třetími osobami. 

 

4.4.1 Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru 

Odpovědnost  poskytovatelů  volného  prostoru  je  velmi  diskutovanou,  zajímavou 

a velice  medializovanou  problematikou.  Odpovědnost  poskytovatelů  volného  prostoru  je 

upravena v čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu a v § 5 ZNSIS. Dle důvodové zprávy 

k zákonu  o  některých  službách  informační  společnosti  je  kladen  cíl  dané  normy,  a  to, 

vyvážení společenských zájmů. V ustanovení § 5 se opakují dva důležité pojmy, které jsou 

definovány  v  §  2  výše  uvedeného  zákona,  těmi  myslím  poskytovatele  služby  a  službu 

informační  společnosti,  a  tudíž  jejich  definice  shrnu  i  zde.  Poskytovatelem  služby  se  dle 

komentáře rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb 

informační společnosti. Službou informační společnosti pak zákon myslí jakoukoliv službu 

poskytovanou elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou 

elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu. 

Rozsah služby poskytování prostoru je i dle Směrnice i dle ZNSIS, značně široký. 

Může  jít  o  poskytování  jakékoliv  služby  umožňující  vkládání  cizího  obsahu.  Služby, 

které jsou typické pro ukládání cizího obsahu, a tudíž omezenou odpovědnost za cizí obsah 

jsou  například:  služby  webhostingu,  služby  pro  soukromé  ukládání  dat  v  cloudu,  služby 

pro uschování a předávání dat, služby pro úschovu a veřejné sdílení dat, provoz platforem 

pro ukládání a zpřístupňování videa, provoz platforem pro provoz blogů, provoz 

diskuzních fór, internetové tržiště a aukce, sociální sítě. 

Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru a úprava jejího vyloučení je 

transponována  do  již  zmíněného  ustanovení  §  5  ZNSIS  ze  Směrnice  2000/31.  Dikce 

předmětného ustanovení však naznačuje chybnou jeho chybnou transpozici, a to především 

v tom, že na rozdíl od negativního vymezení případů odpovědnosti poskytovatelů volného 

prostoru,  přistoupil  zákonodárce  k  vymezení  pozitivnímu.  Nepřesnost  transpozice  byla 

na základě  gramatického  výkladu  ustanovení  §  5  ZNSIS  několikrát  kritizována,  a  to  jak 

například dle Polčáka či Harašty. 

Vzhledem  k  povinnosti  eurokonformního  výkladu  (viz  rozhodnutí  SDEU  Von 

Colson)  tudíž  ze  znění  Směrnice  vyplývá,  povinnost  každého  členského  státu  zajistit 

neodpovědnost poskytovatele služby typu hosting za určitých podmínek. 
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4.5 Poskytovatel odkazu 

Poskytovatelé odkazu jsou velmi častou problematikou, ne však dostatečně 

rozebranou v literatuře. Čermák ve své publikaci rozebírá, že ne každé poskytnutí odkazu 

na dílo  musí  být  v rozporu  s autorským  právem,  do  rozporu  se  dostáváme  až  v situaci, 

kdy je  odkazováno  na  dílo,  jež  bylo  zpřístupněno  neoprávněně.  Poskytovatel  odkazu 

by se tedy dal shrnout jako „ten, kdo bude poskytovat odkaz na jiné dokumenty jiné osoby, 

než je sám poskytovatel odkazu.“62 

Mikita  k poskytovatelům  hypertextového  odkazu  uvádí,  že  k veřejnému  sdělování 

děl počítačovou sítí, zahrnujícímu i jejich digitální rozmnožování, je nezbytný předchozí 

souhlas  nositelů  práv,  a  to  vyjádřený  buď  výslovně,  nebo  daný  alespoň  implicite;  vždy 

ale předem.  Neboť  v opačném  případě  –  s výjimkami  uvedenými  v článku  5  Informační 

směrnice 2001/29, sdělovatel nedovoleně zasahuje do absolutních majetkových práv 

autorů  a  dalších  jejich  nositelů.63  Zvláštní  kategorií  odkazů  mohou  být  ty,  které  jsou 

zadané  pomocí  fulltextového  vyhledávače  (jako například  Google,  Seznam,  Yahoo  atd.). 

Hledá-li například někdo informace o kabelkách Louis Vuitton obdrží seznam s několika 

desítkami  tisíc  výsledků,  neboť  zadal  do  vyhledávače  velmi  jednoduchý  dotaz  a  mezi 

výsledky  mohou  být  i  stránky  s obsahem  který  byl  zpřístupněn  neoprávněně  nebo  má 

protiprávní  charakter.  Příklad  Louis  Vuitton  zde  zmiňuji  vzhledem  k judikatuře  a  tomu, 

že problematiku sponzorovaných odkazů a výsledků z fulltextového vyhledávání 

se věnoval  ESD  v rozhodnutí  Louis  Vuitton  v Google  (ve  spojených  věcech  C-236/08 

až C-238/08).  V tomto  sporu  šlo  zejména  o  to,  že  při  zadání  jména  žalobce  tvořící  jeho 

ochranné známky do vyhledávače Google se v kolonce „sponzorované odkazy“ objevovaly 

odkazy na internetové stránky, které nabízely napodobeniny výrobků žalobce. Tyto odkazy 

nabízely  padělky  výrobků  Louis  Vuitton  a  byly  dostupnější  ke  snadnému  „kliknutí“ 

než odkaz  na  originály.  Google  však  namítal,  že  nedošlo  k porušení  práva  k ochranným 

známkám,  neboť  zde  nebylo  zmíněno  označení  v reklamě.  Závěr  soudu  souvisí  zejména 

s jeho názorem na aktivní postavení poskytovatele prostoru či odkazovacích služeb, 

kdy musí kontrolovat a dohlížet nad zveřejňovanými daty. 

SDEU řekl závěrem, že „pokud poskytovatel optimalizace pro vyhledávání 

na internetu, nehrál aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že uložená 

data zná nebo kontroluje, nemůže být odpovědný za data, která uložil na žádost inzerenta, 
                                                
62 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 154. 
63  Aktuální  otázky  práva  autorského  a  práv  průmyslových:  Current  problems  of  copyright  and  industrial 
property. Praha: Univerzita Karlova, 2016, s. 61. 
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s výjimkou  případu,  kdy  poté,  co  se  dozvěděl  o protiprávním  charakteru  těchto  dat  nebo 

činností  tohoto  inzerenta,  uvedená  data  neprodleně  neodstranil  nebo  k nim  neznemožnil 

přístup.“64 

 

4.6 Poskytovatel obsahu 

Poskytovatelem internetového obsahu je subjekt, který se zabývá tvorbou 

a distribucí  obsahu  online,  který  tvoří  text,  grafika,  blogy,  videa  nebo  soubory.  Tento 

obsah  je  zpřístupněn  uživatelům  a  často  bývá  dostupný  ve  více  formátech,  díky  čemuž 

se webové  stránky  či publikace  stávají  atraktivnějšími  pro  čtenáře  či  návštěvníky  takové 

stránky. Mezi světové poskytovatele obsahu patří například ABC News, Disney, MSNBC 

v  České  republice  je  potom  například  poskytovatelem  zpravodajského  obsahu  typicky 

Česká tisková kancelář (ČTK). 

 

4.6.1 Odpovědnost poskytovatelů obsahu („hosting“) 

Pro  rozbor  odpovědnosti  poskytovatelů  obsahu  a  rozsahu  takové  odpovědnosti, 

je důležité si shrnout rozdělení mezi vlastním a cizím obsahem. Rozdělení obsahu 

na vlastní  a cizí  bývá  většinou  logické  a  dá  se  snadno  odhalit,  problémy  však  nastávají 

v hraničních situacích, kde je náročné najít přesnou hranici takového rozdílu. 

Subjekt,  který  poskytuje  obsah,  jak  jsem  ho  popsala  výše,  tudíž  poskytuje  různé 

druhy  obsahu,  které  zveřejňuje  na  webové  stránce.  Část  takového  obsahu  bude  tvořena 

samotným poskytovatelem obsahu, avšak část bude tvořena třetími osobami (jako 

například komentáře k videu). Nejprve je nutné si uvědomit, že záleží na faktickém jednání 

poskytovatele a nejen na jeho právním postavení. Dle Čermáka je tedy rozhodující způsob 

nakládání  s  daným  obsahem  (např.  s  fotografií,  softwarem,  hudebním  souborem,  atp.), 

nikoliv skutečnost, zda osoba nakládající s takovým obsahem (např. poskytovatel služby) 

                                                
64  Rozsudek  Soudního  dvora  (velkého  senátu)  ze  23.  března  2010  ve  věci  Ochranné  známky  –  Internet  – 
Vyhledávač  –  Reklama  prostřednictvím  klíčových  slov  (,keyword  advertising‘)  –  Zobrazování  odkazů 
na internetové stránky konkurentů majitelů ochranných známek nebo na internetové stránky, na kterých jsou 
nabízeny  napodobeniny  výrobků,  prostřednictvím  klíčových  slov  odpovídajících  uvedeným  ochranným 
známkám  –  Směrnice  89/104/EHS  –  Článek  5  –  Nařízení  (ES)  č.  40/94  –  Článek  9  –  Odpovědnost 
provozovatele  vyhledávače  –  Směrnice  2000/31/ES  (‚směrnice  o  elektronickém  obchodu‘)  [online].  2010 
[cit. 2018-12-10]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid 
=82750038177BAF4D7BD518ADC578ED55?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=3561775 
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k němu  má  vlastnická  či  jiná  práva.65  Zákon  dále  považuje  za  relevantní,  pokud  subjekt 

nakládá  s  obsahem  nějakým  způsobem,  jako  je  tomu  například  v  §  12  AZ  v komentáři, 

k jehož  ustanovení  je  uvedeno,  že „k  nakládání  s  dílem  je  vždy  nutný  souhlas  autora 

(oprávněné osoby), ledaže jde o konzumování díla, o užití v rámci tzv. volného užití díla, 

o tzv.  zákonnou  licenci  nebo  o další  dílčí  zákonné  výjimky“,  kdy  hovoříme  o  přímém 

nakládání s obsahem a tudíž je osoba ve vztahu ke zmíněnému obsahu jeho 

poskytovatelem. 

Jako  další  příklady  přímého  nakládání  s  obsahem  uvádí  Čermák  například,  kdy 

osoba sama užije označení tvořící ochrannou známku způsobem, který zákon o ochranných 

známkách považuje za užití takové ochranné známky, např. označí své internetové služby 

v obchodním styku ochrannou známkou, která je zapsána (chráněna) pro třetí osobu právě 

pro takové služby. 

Další pomůckou pro posouzení toho, zda je možné subjekt považovat 

za poskytovatele  obsahu  a  obsah  za  jeho  vlastní  obsah  je  otázka  kontroly  nad  takovým 

obsahem. U hraničních případů však budeme muset hledat odpovědi na otázky v zákoně 

a příslušné judikatuře. 

Další  problematikou,  kterou  bych  ráda  nastínila  je  tzv.  embedded  link  a  převzetí 

cizího  obsahu.  Převzetí  cizího  obsahu  pomocí  technologie  embedded  odkazů  zmiňuji 

i v judikatuře výše, a to v judikátu C-160/15 GS Media BV vs. Sanoma Media 

Netherlands BV a také český. Nejvyšší soud České republiky dospěl k podobným závěrům 

jako Soudní dvůr. 

 

4.6.2 Odpovědnost za cizí obsah ukládaný do vyrovnávací paměti („caching“) 

Dalo by se říci, že caching je jakýmsi podtypem hostingu, do jisté míry totiž sdílí 

několik podobností. Technicky se dá caching popsat jako „ukládání obsahu 

do vyrovnávací paměti“ 66. Aby bylo možné určit odpovědnost caching je chápán v čl. 13 

ve  Směrnici  o elektronickém  obchodu  jako  “automatické  dočasné  přechodné  ukládání, 

které slouží pouze pro co možná nejúčinnější následný přenos informace na žádost jiných 

příjemců  služby“.  Princip  cachingu  je  dále  v  publikaci  Internetové  právo 67  vysvětlen 

                                                
65 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 174. 
66  Význam  slova  cache.  In  IT-Slovník  [online].  ©  2008  –  2018  [cit.  2018-10-04].  Dostupné  z:  https://it-
slovnik.cz/pojem/cache 
67 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 
MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016, s. 182. 
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na příkladu, „kdy se používá ke zrychlení přístupu uživatelů k datům uložených 

na vzdálených  serverech  –  za  tímto  účelem  je  krátkodobá  kopie  těchto  dat  zrcadlově 

uložena  na  serveru,  který  je  uživateli  geograficky  nebo  technologicky  bližší  a  tím  je 

urychlováno vyřízení požadavku uživatele na přístup k datům a zároveň snižováno zatížení 

sítě a serveru, na němž jsou originální data uložena“. 

Provozovatel serveru je tedy odpovědný za caching využívaný k ukládání 

do vyrovnávací paměti. Dle již zmíněné publikace Internetové právo pokud je 

provozovatel serveru používanému ke cachingu zároveň provozovatelem serveru, 

na němž jsou  uložena  původní  data,  je  nutno  jej považovat  za  poskytovatele  služby  typu 

hosting uvedené výše. 

Dle  ZNSIS  i  Směrnice  o  elektronickém  obchodu  jsou  specifikovány  podmínky 

za kterých  je  vyloučena  odpovědnost  poskytovatele  služby  caching  za  obsah  informací, 

a to: „absence zásahů do obsahu informací, umožnění přístupu k informacím za shodných 

podmínek  za  jakých  je  umožňuje  jejich  původce  na  výchozím  místě  přenosu,  dodržování 

pravidel  o aktualizacích  informací  obecně  uznávaných  v  daném  odvětví,  nepřekročení 

limitů  pro  používání  obecně  uznávaných  a  v  příslušném  odvětví  používaných  technologií 

sloužících k získání údajů o užívání informací, bezodkladné přijmutí opatření k odstranění 

uložených  informací  v  případě  zjištění  že  informace  byla  na  výchozím  místě  přenosu 

odstraněna“.68 

 

4.7 Grafická uživatelská rozhraní (GUI) 

Pokud se v této kapitole mojí diplomové práce zabývám neoprávněným užitím děl 

na Internetu,  ráda  bych  zmínila  problematiku  grafických  uživatelských  rozhraní69  (GUI). 

Toho grafické uživatelské rozhraní je vymezeno jako rozhraní, které umožňuje koncovému 

uživateli  komunikovat  s počítačem  prostřednictvím  vizuálních  prvků,  jako  jsou  ikony, 

rozbalovací  nabídky,  tlačítka,  posuvníky,  okna,  přechodové  animace  a  dialogová  okna. 

Pod tím si můžeme například představit operační systémy chytrých telefonů (Apple iOS, 

Android), různé mobilní aplikace, některé počítačové programy apod. 

S tímto souvisí rozhodnutí Nejvyššího soudu, po němž jsou poskytovatelé 

internetových  kaváren  povinni  platit  náhradní  odměny  kolektivním  správcům.  Počítače 

                                                
68 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 
MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016, s. 182. 
69  ROZTOČIL,  Aleš.  Jak  je  chráněno  grafické  uživatelské  rozhraní  počítačových  programů.  EU  Právní 
novinky. 2011, č. 3, s. 10–11. 
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v internetových kavárnách obsahují uživatelské rozhraní. Nejvyšší soud však došel 

k závěru, který je v rozporu se závěrem SDEU. Nejvyšší soud došel ve  svém rozhodnutí 

k závěru že: „V případě, kdy v internetové kavárně její hosté využívají na počítačích 

grafické  uživatelské  rozhraní,  třebas  jen  k tomu,  aby  dosáhli  na  požadovaný  program, 

jde o interakci rozhraní s uživatelem a tedy i o sdělování veřejnosti ve smyslu autorského 

zákona tohoto (ustanoveními autorského zákona) chráněného díla, tj. grafického 

uživatelského prostředí. Nejde tak v tomto případě pouze jen o pasivní příjem tohoto díla 

návštěvníkem.“  Hlavní  problém  tohoto  rozhodnutí  spočívá  v tom,  že  Nejvyšší  soud  zde 

zaměňuje sdělování díla veřejnosti (§ 18 AZ) s právem na odměnu za pronájem originálu 

nebo  rozmnoženiny  díla  (§  15  AZ).  Dle  Koukala  Nejvyšší  soud  ve  svém  rozhodnutí 

nesprávně interpretuje rozhodnutí SDEU ve věci Bezpečnostní softwarové asociace – Svaz 

softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury (C-393/09), a proto došel k částečně 

nesprávnému  závěru,  a  to,  že  za  takové  sdělování  grafických  uživatelských  rozhraní 

by měl provozovatel internetové kavárny platit náhradní autorské odměny. 

 

4.8 Embedované linky (embedded links) 

Velmi  sledovanou  problematikou  jsou  také  tzv.  embedované  linky.  Díky  nim 

můžeme  v podstatě  přemístit  určitý  webový  obsah,  který  je  skrytý  do  nějakého  linku 

na nějakou  jinou  webovou  stránku. Takový  odkaz  umožňuje  zvyšovat  návštěvnost  určité 

webové  stránky,  neboť  umožňuje  zůstat  na  stávající  webové  stránce  a  přitom  sledovat 

obsah  z nějakého  cizího  webu.  Vysvětlila  bych  je  jako  způsob,  jak  vložit  dokument 

do existujícího  souboru.  Jakmile  je  dokument  vložen  do  jiného  souboru,  začne  existovat 

jako jeden soubor. Řekněme, že například je v dokumentu aplikace Word vložen koláčový 

graf ze souboru aplikace Excel a když provedete změny tohoto koláčového grafu, 

pak se v dokumentu aplikace Word nezobrazí. Velikost originálního dokumentu (v tomto 

případě aplikace Word a její soubor) se zvětšuje kvůli vloženému souboru. Dle Čermáka 

embedded link a prostý odkaz musíme z pohledu autorskoprávního hodnotit stejně, neboť 

obě technologie jsou založeny na stejném základě, jen jejich vnímání uživatelem bude jiné. 

S tímto názorem se ztotožnil i SDEU ve věci C-348/13 BestWater International.70 

S problematikou  embedovaných  linků  se  mohl  i  laik  seznámit  prostřednictvím 

mediálně  známé  kauzy  „Tulipán“  (případ  libereckého  piráta,  známé  také  jako  „Případ 

                                                
70 JANSA, Lukáš, Petr OTEVŘEL, Jiří ČERMÁK, Petr MALIŠ, Petr HOSTAŠ, Michal MATĚJKA a Ján 
MATEJKA. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016, s. 345. 
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Tulipán“,  sp.  zn.  8  Tdo  137/2013).  Tento  případ  se  týká  trestněprávní  odpovědnosti 

fyzické osoby za umisťování embedovaných odkazů. Tohoto porušení se pachatel dopustil 

ještě jako šestnáctiletý a v průběhu celého procesu jej podporovala Česká pirátská strana, 

podle níž jsou embedované odkazy jakousi přirozenou stránkou Internetu. Mladiství 

„tulipán“ (dále jen „Tulipán“) ponechal na serveru, který spravoval v místě svého bydliště 

tzv. embedované odkazy (embedded links), které umožňovaly přístup k nelegálním 

rozmnoženinám filmových děl, tak, že se k nim kdokoliv mohl prostřednictvím Internetu 

dostat,  ačkoliv  by  měl  souhlas  nositelů  autorských  práv.  Tito  nositelé  autorských  práv 

navíc Tulipána dopisem upozornili, aby toto své jednání ukončil. 

Ve vztahu k tomuto případu je nutno zdůraznit, že SDEU již podobnou kauzu řešil 

a ve svém rozhodnutí Svensson judikoval, že „embedované odkazy nepředstavují sdělování 

veřejnosti  ve  smyslu  čl.  3  odst.  1  Informační  směrnice,  pokud  se  nejedná  o  sdělování 

tzv. „nové veřejnosti“71. Uvedené závěry byly následně potvrzeny dalším rozsudkem 

ve věci uvedené závěry Soudního dvora ve věci Svensson byly posléze potvrzeny 

rozsudkem  ve  věci  C  More  Entertainment.72  Liberecký  soud  shledal  vinným  pachatele 

Tulipána podle § 270 odst. 1 TZ provinění porušení autorského práva, práv souvisejících 

s autorským právem a práva k databázi. Tulipán využil veškeré opravné prostředky, 

které však  byly  pro  neopodstatněnost  odmítnuty.  Zejména  pro  rozdíl  od  níže  uvedených 

rozsudků SDEU zde uvádím právní větu rozsudku Nejvyššího soudu, která zní: 

„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.“ 

                                                
71 Rozhodnutí SDEU C-466/12 ze dne 13. 2. 2014. 
72 Rozhodnutí SDEU C-279/13 ze dne 26. 3. 2015. 
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Odmítnuta  byla  i  Tulipánova  ústavní  stížnost  usnesením  Ústavního  soudu  ČR 

ze dne 10. září 2013, sp. zn. III. ÚS 1768/13. 

Tento  judikát  ve  své  práci  uvádím  zejména,  protože  je  významným  pro  způsob 

posouzení  embedovaných  odkazů  českými  soudy,  které  na  rozdíl  od  výše  zmíněných 

rozsudků Svensson a C More Entertainment shledaly tyto odkazy neoprávněným 

sdělováním díla veřejnosti a tudíž porušením autorského práva a práv souvisejících 

s autorským právem. Rozhodnutí českých soudů tak v tomto případě neodpovídá 

judikatuře SDEU. 
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5 Odpovědnost subjektů v autorském právu 

5.1 Občanskoprávní odpovědnost podle § 40 AZ 

Občanskoprávní  odpovědnost  dle  §  40  AZ  je  objektivní,  což  znamená,  že  postačí 

následek  (zákonem  kvalifikovaná  událost)  a  není  důležité,  jak  k  porušení  na  základě 

zákona došlo. K odpovědnosti není třeba zavinění. Soukromoprávní odpovědnost vychází 

z  principu  zdržet  se  zásahu  do  cizích  práv,  když  jsou  tato  práva  chráněna.  Následek  je 

uveden v § 40 odst. 1 AZ, jenž má povahu generální klauzule a který zní „autor, do jehož 

práva  bylo  neoprávněně  zasaženo  nebo  jehož  právu  hrozí  neoprávněný  zásah,  se  může 

domáhat …“. Postačuje tedy, aby nastala událost právem předvídaná a autor má možnost 

uplatnit opatření uvedená v § 40 AZ, problémové však může být určení, proti komu takové 

opatření bude uplatňovat. Může je uplatňovat po kterékoli osobě, je však otázkou, 

zda může  uplatnit  práva  například  vůči  osobě,  která  autorské  právo  neporušila,  avšak  je 

schopna odstranit následky porušení takového práva. 

V  §  40  odst.  4  AZ  je  stanoveno,  že  „právo  na  náhradu  škody  podle  zvláštních 

právních  předpisů  zůstává  nedotčeno“.  Vzhledem  ke  vztahu  speciality,  ve  kterém  je 

autorský zákon ve vztahu k občanskému zákoníku, je dle mého názoru ustanovení 

stanovující  takovou  věc  v zákoně  nadbytečné,  avšak  tuto  cestu  zvolil  zákonodárce.  Mezi 

obecné znaky občanskoprávní odpovědnosti se dá zařadit: 

a) protiprávní úkon nebo protiprávní stav, 

b) újma, ať v majetkové, či nemajetkové sféře postiženého, 

c) příčinná souvislost mezi a) a b), 

d) zpravidla zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti. 

Občanskoprávní  odpovědnost  můžeme  vymezit  na  3  nejdůležitější  oblasti  nároků, 

které  z  ní  vyplývají.  V  souvislosti  s  náhradou  škody,  kterou  rozeberu  níže,  je  důležité 

podotknout,  že  ačkoliv  je  občanskoprávní  odpovědnost  ve  většině  případů  objektivní, 

úmysl či nedbalost hrají podstatnou roli v posuzování nároku na takovou náhradu. 

3 nejdůležitější nároky občanskoprávní odpovědnosti jsou tedy: 

a) nárok na náhradu škody, 

b) nárok na vydání bezdůvodného obohacení, 

c) opatření vedoucí k nápravě. 

Mezi  tyto  neoprávněné  zásahy,  které  jsou  spojeny  s  použitím  prostředků  ochrany 

uvedených v § 40 odst. 1 AZ, patří následující: 
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a) Právo na určení autorství, 

b) právo na preventivní opatření, 

c) právo na informace, 

d) právo na odstranění následků, 

e) právo na satisfakci, 

f) právo na další preventivní opatření. 

Právo  na  učení  autorství  je  upraveno  v  §  40  odst.  Nárok  na  určení  autorství, 

původcovství  uměleckého  výkonu  či  vlastnictví  jiných  práv  –  tento  nárok  je  dán  i  bez 

prokazování  naléhavého  právního  zájmu.  U  umělců  působících  v rámci  tělesa  existuje 

tento  nárok  jen  ve  vztahu  ke  společnému  jménu tělesa,  ale  domáhat  se  takového  nároku 

může  jakýkoliv  člen  tělesa  samostatně.  1  písm.  a  AZ.  Vzhledem  ke  specialitě  tohoto 

ustanovení, není nutné při podávání určovací žaloby dle § 80 OSŘ prokazovat oprávněný 

zájem. 

Právo  na  preventivní  opatření  (nárok  zdržovací)  je  upraveno  v  §  40  odst.  1 

písm. b AZ, kde je daná možnost domoci se zákazu v případě ohrožení či porušení práva. 

Tento nárok je formulován velmi zeširoka, a tak může směřovat vůči jednání naplňujícím 

porušení nebo i ohrožení práva. Jedná se zejména o neoprávněnou výrobu, obchodní odbyt, 

dovoz, vývoz či nabídku na prodej rozmnoženiny, neoprávněné sdělování veřejnosti nebo 

neoprávněnou propagaci, inzerci a jinou reklamu takového neoprávněného užití. Zvláštním 

zdržovacím  nárokem  je  zákaz  služby  využívané  k porušování  nebo  ohrožování  práva, 

který je nárokem díky transpozici směrnice o vymáhání práv je v konkurenci se zákonem 

o některých službách informační společnosti. Tento vztah konkurence uvedených 

transponovaných  zákonů  lze  však  překlenout  díky  výkladu  ve  smyslu  toho,  že  pasivně 

legitimováni  budou  ti  provozovatelé  služby,  na  které  se  nebude  vztahovat  „bezpečný 

přístav“  zákona  o  některých  službách  informační  společnosti,  tj.  ti  kdož  svou  aktivitou 

přesahují rámec pouhého pasivního poskytovatele služby (prostoru) nebo když porušování 

autorských práv záměrně přihlížejí. Pasivně legitimovanou osobou nemusí být 

jen provozovatel  služby,  ale  též  jiná  osoba,  jestliže  nárok  samotný  směřuje  k zákazu 

služby – např. poskytovatel připojení, jedná-li se o nárok na blokování určité internetové 

stránky sloužící k porušování autorského práva. Pro předcházení pochybnostem 

zákonodárce  stanovil  příklady  neoprávněných  zásahů  do autorského  práva,  kdy  se  autor 

může  domáhat  zákazu.  Patří  sem  možnost  zakázat  neoprávněné  sdělování  díla  veřejnosti 

i neoprávněnou propagaci. 
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Právo  na  informace  je  samozřejmostí  pro  efektivní  uplatňování  nároků  autora. 

Zakládá se v nároku žádat sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o jejich 

ceně. 

Právo na odstranění následků upraveno v § 40 odst. 1 písm. d navazuje 

na předchozí  odstavce,  neboť  v  případě,  že je  právo  již  porušeno,  je  nutné  upravit  právo 

na odstranění  následků  takového  zásahu.  Dá  se  říci,  že  toto  ustanovení  má  preventivní 

charakter,  neboť  se týká  i  zařízení,  která  slouží  k  obcházení  prostředků  ochrany  děl 

či jejich napodobenin. 

Právo na satisfakci upřesňuje obsah náhrady nemajetkové újmy. Autor 

se dle komentáře může domáhat zejména omluvy a přiměřeného zadostiučinění 

v penězích. Soud se bude vždy zabývat povahou neoprávněných zásahů, aby byla 

satisfakce nejpřiměřenější. 

Právo  na  další  preventivní  opatření  je  posledním  nárokem  ochrany,  které  AZ 

uvádí  v §  40  odst.  1  písm.  f.  Toto  ustanovení  je  rozšířením  zdržovacích  nároků  autora, 

například zákaz činnosti osoby ve službách směřujících k odstraňování technického 

zabezpečení proti pořizování rozmnoženin děl. 

 

5.2 Trestněprávní odpovědnost 

Porušení  autorského  práva  může  být  tedy  soukromoprávní,  ale  i  veřejnoprávní. 

Veřejnoprávní odpovědnost se dá rozdělit na přestupkovou a trestněprávní. Trestněprávní 

odpovědnost je upravena zákonem č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník (dále  jen „TZ“) 

v obecné části upravuje svoji působnost, vznik a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestů 

a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výkladová ustanovení, tedy ty otázky, 

které se pravidelně aplikují na jednotlivé skutkové podstaty části zvláštní. Trestní zákoník 

je primárním pramenem trestního práva dospělých, je ale podpůrným pramenem trestního 

práva ve věcech právnických osob. 

Zákon  č.  418/2011  Sb.,  o  trestněprávní  odpovědnosti  právnických  osob  a  řízení 

proti nim (dále jen „zTOPO“) upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, 

tresty a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám za spáchání stanovených 

trestných činů.  Zde bych jen podotkla, že zákon73 stanoví, že za právnickou osobu 

rozhodují a její vůli nahrazují členové jejich orgánů. 

                                                
73 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ustanovení § 118. 
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Základním ustanovením vztahujícím se na problematiku trestněprávní odpovědnosti 

je ustanovení § 12 odst. 2, které stanovuje že „Trestní odpovědnost pachatele 

a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 

předpisu.“ Toto ustanovení představuje jednu ze základních zásad trestního práva, 

a to zásadu subsidiarity trestní represe. Tato zásada se odráží hlavně v tom, 

že trestněprávní  odpovědnost  a  tím  i  trestní  postih  se mohou  uplatnit  až  v  případech, 

kdy odpovědnost uplatňovaná v rámci základního právního odvětví (např. občanskoprávní 

či správní) není dostačující. 

Ráda bych zdůraznila, že se dřívější úprava trestněprávní odpovědnosti vztahovala 

jen  na  fyzické  osoby,  avšak  po  nové  úpravě,  kterou  nám  přinesl  výše  zmíněný  zTOPO, 

se tato odpovědnost rozšířila i na osoby právnické. Ve vztahu k povaze některých trestných 

činů,  je zřejmé,  že  se  tato  odpovědnost  právnických  osob  týká  jen  některých  trestných 

činů.  Z pohledu  tématu  mé  diplomové  práce,  jsou  významné  zejména  tyto  trestné  činy: 

Neoprávněný  přístup  k počítačovému  systému  a  nosiči  informací  (§  230  TZ),  Opatření 

a přechovávání  přístupového  zařízení  a  hesla  k počítačovému  systému  a  jiných  takových 

dat  (§  231  TZ), Poškození  záznamu  v počítačovém  systému  na  nosiči  informací  a  zásah 

do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 TZ), Porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže  (§  248  TZ),  Porušení  autorského  práva,  práv  souvisejících  s právem  autorským 

a práv k databázi (§ 270 TZ). 74 Rozsah odpovědnosti pachatele a jeho následné potrestání 

za spáchání trestného činu souvisí s výší způsobené škody. Dle § 138 TZ máme 5 druhů 

výše škody a to: 

a) škoda (či prospěch) nikoli nepatrná částka alespoň 5 000 Kč, 

b) škoda nikoli malá částka alespoň 25 000 Kč, 

c) škoda větší částka alespoň 50 000 Kč, 

d) škoda značná částka alespoň 500 000 Kč, a 

e) škoda velkého rozsahu částka alespoň 5 000 000 Kč. 

Vyšší  trestní  sazbu  podmiňuje  tzv.  kvalifikovaná  skutková  podstata,  která  souvisí 

s výší  škody.  Internetová  kriminalita  je  oblastí,  kde  je  vyčíslení  škody  poměrně  složité 

viz zejména  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  8.  října  2014,  sp.  zn.  5  Tdo  171/2014, 

v němž  se Nejvyšší  soud  vyjádřil  k  trestnému  činu  dle  §  270  a  následného  výpočtu 

způsobené  škody  tak,  že  „…  škoda  tím  způsobená  nositelům  autorských  a  souvisejících 

                                                
74  JANSA,  Lukáš,  Petr  OTEVŘEL  a  Martin  ŠTEVKO. Softwarové  právo.  Brno:  Computer  Press,  2018, 
s. 69–70. 
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práv k takovému dílu má formu ušlého zisku. Stanovení jeho výše se bude odvíjet od toho, 

jakou částku by získali nositelé těchto práv, kdyby sami legálně zpřístupnili srovnatelným 

způsobem  a  ve  stejném  rozsahu  rozmnoženiny  téhož  díla  v  téže  době.  Výši  ušlého  zisku 

nelze odvozovat od obvyklé ceny legálně prodávaného hmotného nosiče (např. DVD nebo 

CD) s rozmnoženinou takového díla v běžné obchodní síti. Nelze-li výši škody spolehlivě 

zjistit tímto způsobem a neodůvodňuje-li použití vyšší trestní sazby ani prokázaný prospěch 

pachatele …“. 

Trestní  zákoník  úpravu  týkající  se  autorského  práva  obsahuje  v  hlavě  6,  která  je 

označena jako Trestné činy hospodářské, v dílu 4, jenž je označen jako Trestné činy proti 

průmyslovým právům a proti autorskému právu. Trestný čin týkající se autorského práva je 

v ustanovení § 270 TZ Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 

a práv  k  databázi,  jež  se  týká  výhradně  neoprávněného  zásahu  do  autorského  práva. 

Mezník,  který  souvisí  i  s  výše  zmíněnou  zásadou  subsidiarity  je  naznačen  v  judikatuře, 

zejména  v usnesení  Nejvyššího  soudu  ČR  ze  dne  28.  11.  2012,  sp.  zn.  5  Tdo  966/2012, 

ve kterém  je  v právní  větě  řečeno,  že  z  odsuzujícího  rozsudku  musí  být  zejména  zřejmé, 

do jakých práv k databázi pachatel zasáhl, jakým způsobem se tak stalo a proč jde o zásah 

nikoli nepatrný. 

Mezi další trestné činy související s internetem a následnou odpovědností subjektu, 

který zpřístupňuje určitý obsah, se dají s určitostí zařadit trestný čin pomluvy dle § 184 TZ 

a trestný čin neoprávněného nakládání s údaji dle § 180 TZ.  
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6 Pirátství – minulost a dnešní pohled 

Bill  Gates  v  roce  1975  na  obálce  časopisu  Popular  Electronics  veřejně  představil 

osobní počítač. Hned o rok později začíná boj proti pirátství, když se Bill Gates snaží svou 

rodící se společnost tak říkajíc zvednout ze země a ve svém otevřeném dopise75 

proklamuje: „Koho zajímá, jestli lidé dostali za svou práci zaplaceno?“ 

Pirátství,  které  bylo  odvěký  problém,  získalo  mnohem  více  pozornosti  příchodem 

digitálního  věku.  Než  se  digitální  média  stala  prominentními,  pirátství  bylo  omezeno 

v tom, že většina jedinců neměla prospěch z pirátství, jednoduše proto, že riziko spojené 

s ním  bylo  velmi  vysoké  ve  srovnání  s  jeho  finančním  přínosem.  Pirátství  bylo  obtížné 

a vyžadovalo vysokou úroveň technických znalostí a dostatek času. Tyto faktory ve spojení 

s  nízkou  úrovní  pirátských  výrobků  a  celkovou  nepevností  tohoto  „průmyslu“  efektivně 

udržovaly  pirátství  na takové  úrovni,  že  nemohlo  výrazně  ovlivňovat  držitele  autorských 

práv. Poté, co se média začala digitalizovat, mnoho z těchto limitujících faktorů odpadlo 

a vzhledem k povaze digitálních médií, identicky kvalitní kopie mohla být vyrobena velmi 

snadno  a  za  velmi  nízké  náklady  co  do  materiálu,  technických  znalostí,  atd.  vývoj  který 

popisuji,  vyvolal  ohromný  vzestup  pirátství,  v  jehož  důsledku  se  vývojáři  a  distributoři 

různých typů médií stále více zaměřují na boj proti pirátství a ztrátu potenciálních zisků, 

které zastupuje. 

 

Příchod P2P a jeho následky 

Shawn  Fanning,  zatímco  byl  studentem  na  Northeastern  University  v  Bostonu, 

změnil hudební a mediální průmysl takříkajíc přes noc v roce 1999, když vytvořil program 

s  názvem  Napster.76  Tento  softwarový  program  umožňoval  uživatelům  počítačů  sdílet 

soubory a pracoval takto: „Běžný uživatel Internetu, který měl zájem se zapojit do tohoto 

výměnného systému si nainstaloval jednoduchý software a zaregistroval se. Tento program 

pak vymezil část prostoru na jeho disku k tomu, aby k jeho obsahu měli v době připojení 

tohoto  uživatele  k Internetu  přístup  i  ostatní  účastníci  této  služby.  V tomto  vymezeném 

prostoru  pak  byly  uloženy  nabízené  hudební  nahrávky  (soubory  MP3).77“  Napster  měl 

několik  set  tisíc  uživatelů  na  jaře  roku  2000  a  ti  se  rozrostli  na  více  než  50  milionů 

                                                
75 GATES, Bill. Content is King (1/3/96). In Internet archive Wayback Machine [online]. © 2001 Microsoft 
Corporation  [cit.  2018-12-10].  Dostupné  z: http://web.archive.org/web/20010126005200/http://www.micros 
oft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp 
76  Napster.  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  San  Francisco  (CA): Wikimedia  Foundation, 2001-, 
2018-11-18 [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Napster 
77 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 93. 



65 

uživatelů do února roku 2001. Příležitostní uživatelé počítačů se tak mohli dostat ke zhruba 

80 milionům skladeb a navzdory tomuto obrovskému zatížení Napster ani jednou 

nehavaroval. Zmiňovaná technologie sdílení se nazývá peer-to-peer nebo P2P, 

jelikož umožňuje uživatelům sdílení a výměnu souborů mezi sebou. Různí umělci žalovali 

Napster, aby odstranil materiály chráněné autorskými právy a ačkoliv Napster tyto spory 

urovnal,  vše  změnil  nově  vydaný  zákon.  Jak  uvádí  Čermák  ve  své  knize,  „když  zanikal 

Napster,  na  Internetu  už  působilo  několik  desítek  jeho  plagiátorů,jak  ze  skupiny  sítí 

s centralizovaným i decentralizovaným vyhledáváním.“78 

Napster se přesunul do různých programů pro sdílení souborů, jako jsou například 

BitTorrent  a  Limewire,  které  jsou  i  v  dnešní  době  stále  populární  a  i  oni  jsou  příčinou 

vzrůstajícího pirátství. 

Stránky jako je například Pirate Bay jsou stále dostupné, vzhledem k tomu 

že na nich není skutečný obsah chráněný autorskými právy, ale namísto něj hostují jakousi 

mapu,  která  sděluje  uživatelům,  kam  jít  což  dle švédského  práva  (což  je  místo  kde  jsou 

hostované) to nesporně není nezákonné. Analogicky se dá tato situace popsat jako situace, 

kdy by někdo jinému řekl, kde je banka a ten ji později vyloupil. Proběhlo několik pokusů 

prosadit  americké zákony  mimo  jejich  jurisdikci, avšak  nikdy  nedosáhli  zdárného  konce. 

Existuje  několik  humorných  právních  poznámek,  které  dávají  odpovědi  na  to,  proč  to, 

co dělá Pirate Bay je legální. 

  

                                                
78 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 110. 
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7 Způsoby a právní tendence ochrany porušování 
autorského práva 

7.1 Vývojové tendence autorského práva EU 

Iniciativy  Evropské  Komise  byly  jasně  naznačeny  ve  sdělení  Komise  v  prosinci 

2015.79 V tomto sdělení je naznačeno, že pravidla EU v oblasti autorského práva je třeba 

upravit tak, aby všichni účastníci trhu a občané mohli využívat příležitosti tohoto nového 

prostředí. 

Návrhy ve vztahu k modernizaci autorského práva byly představeny také 

v souvislosti s projevem předsedy Junckera o stavu unie k roku 2016. Mezi těmito návrhy 

byla především shrnuta osnova navrhované reformy autorského práva. Komise si stanovila 

za  cíl  zlepšit  přístup  k  nabídce  obsahu  šířeného  po  internetu  i  z  jiných  států,  zajistit 

udržitelný  trh  pro tiskaře  a  tvůrce,  zlepšit  obecně  autorské  právo  pro  potřeby  výzkumu 

a vzdělávání. 

Reforma  chce  docílit  rovnováhy  mezi  právy  uživatelů  a  nositeli  autorských  práv, 

avšak  myslím  si,  že  obě  dvě  strany  nikdy  nemohou  být  rovnocenně  spokojeny.  Bude 

neustále  docházet  k  tomu,  že  aktivní  uživatelé  internetu  budou  chtít  více  a  více  obsahu 

konzumovat  zadarmo  a  na  druhé  straně  tvůrci  budou  požadovat  větší  ochranu  od  státu. 

Už teď je mnoho kritiků této reformy směřujících od aktivních uživatelů internetu, neboť 

mají  pocit,  že  je  nedostatečná  a  málo  aktuální.  Dalším  z  bodů  této  reformy  je  i  zvážení 

úpravy  zaměstnaneckých  děl  a  následného  postavení  vydavatelství  na  úroveň  nositelů 

autorských  práv.  Komise  od takové  úpravy  předvídá  možnost  jednodušší  vymahatelnosti 

práv z užívání jejich článků na internetu. 

Akční plán80, který představila Evropská Komise, se skládá z legislativních 

a nelegislativních kroků a dá rozdělit do 4 pilířů: 1. Rozšíření přístupu k obsahu v rámci 

EU (zjednodušení licencování), 2. Výjimky z autorského práva (přizpůsobení digitálnímu 

prostředí),  3.  Vytvoření  spravedlivějšího  trhu  (tzv.  value  gap)  a  4.  Boj  proti  pirátství 

(zlepšení vymahatelnosti práv, zejm. v online prostředí). 

                                                
79 Sdělení Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému hospodářskému  a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů: Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě 6. května 2015. In EUR-Lex-Europa [online]. 
Copyright © EUR-Lex-Europa, 2015 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 
80  Akční  plán  pro  rozvoj  digitálního trhu. In  Vláda  ČR [online].  Copyright  ©  [cit.  2018-12-11].  Dostupné 
z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ma_KORN9YAKXSHL_REV_2-fin.pdf 
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Dle názoru Komise je nutné ke splnění těchto cílů lépe sladit současná pravidla EU 

v oblasti autorského práva a v případě potřeby přizpůsobit pravidla autorského práva nové 

realitě techniky tak, aby i nadále plnila svůj účel. 

 

Pilíř 1. 

EU  usiluje  o  rozsáhlou  dostupnost  obsahu,  neboť  i  poskytování  online  služeb 

tzv. „bez hranic“ může do určité míry zabraňovat porušování autorských práv. Příkladem 

může  být  placení  určitého  obsahu  přístupného  online  v  mém  členském  státu,  ve  chvíli 

kdy vycestuji a obsah se stane nepřenositelným. Jako uživatel začnu mít většinou tendenci 

dostat se k obsahu jinou cestou, neboť dle podstaty toho, že internet nemá hranice, 

nedokážu pochopit, že je můj placený obsah územně ohraničen. Důležitou roli ve vztahu 

k přeshraniční  dostupnosti  děl  hraje  i  připravenost  děl  na  trh,  tj.  jejich  viditelnost  pro 

potenciální nositele licencí, jednoduchost poskytování licencí a jejich dostupnost 

ve formátech  a  katalozích,  které  jsou  připraveny  k  použití.  Propagací  a  distribucí  děl 

se zabývá  program  EU  „Kreativní  Evropa81“,  který  investuje  do  podpory  nejen  kulturně 

rozmanité tvorby, neboť je důležité se o dílech dozvědět a nalézt je. 

 

Pilíř 2. 

Nejednotnost  pravidel  v  oblasti  autorského  práva  je  zejména  znatelná  v  oblasti 

výjimek. EU dává státům volnost v rozhodnutí, zda výjimky provedou či nikoliv, což vede 

k tomu,  že  některé  členské  státy  výjimku  v  pravidlech  mají  a  v  jiných  státech  například 

neexistuje. Velké problémy, které vyústili v Marrákešské smlouvy 82, o kterých se zmiňuji 

výše  v  mé  práci,  způsobily  nepovinné  výjimky  týkající  se  nepovinné  povahy  aplikace 

výjimek  pro  osoby  se  zdravotním  postižením.  Další  příklady  prováděných  výjimek  jsou 

v oblasti  vzdělávání  (např.  online  kurzy,  využívání  technologií  a  digitálních  materiálů 

v učebnách a přeshraniční učení), nebo při pořizování fotografií ve veřejném prostoru. 

Cílem  pilíře  2  jsou  tedy:  umožnit  pro  vědecké  účely  vytěžování  testů  a  údajů 

z obsahu, vyjasnit oblast ilustračního účelu při vyučování, vytvořit volný prostor 

                                                
81 Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný 
na  období  let  2014–2020.  Program  se  skládá  ze  dvou  dílčích  programů  a  mezioborové  části  –  MEDIA 
a Kultura. In Kreativní  Evropa [online].  [cit.  2018-12-11].  Dostupné  z: https://www.kreativnievropa.cz/o-
programu/ 
82  Návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících 
s právem  autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Právní 
rozhledy. 2018, č. 10, s. 2. 
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pro instituce  zabývající  se  zachováním  kulturního  dědictví,  podpora  dálkového  přístupu 

k dílům  uchovávaných  ve  vědeckých  a  akademických  knihovnách,  vyjasnění  stávající 

výjimky  povolující  využívání  děl,  která  byla  vytvořena  za  účelem  trvalého  umístění. 

Ve Sdělení Komise je také zdůrazněno, že při přípravě návrhů zohlední Komise příslušnou 

situaci na trhu a postupy při udělování licencí pro daná užití a zajistí dodržení 

mezinárodních závazků, včetně třístupňového testu. 

 

Pilíř 3. 

Pro  dobře  fungující  trh  autorského  práva  je  důležitá  možnost  nositelů  autorských 

práv  využívat  obsah  online  včetně  obsahu  šířeného  online  a  udělovat  licence  za  úplatu. 

Služby poskytované online v kreativní oblasti jsou významné pro zvyšování zaměstnanosti 

i růst digitální ekonomiky. Diskuze však vyvolává to, zda jsou licenční podmínky 

určovány spravedlivě a zda je spravedlivě dělena online distribuce obsahu. 

 

Pilíř 4. 

Dodržování autorského práva souvisí s důvěrou vkládanou v digitální trh 

a podporuje kreativitu jednotlivých subjektů. Jakmile nastane situace, že práva není možné 

reálně vymáhat a prosazovat, je důsledkem nedůvěra v regulaci a ta má i finanční následky 

na  digitálním  trhu.  V  současnosti  je  tato  problematika  vymáhání  práv  na  digitálním  trhu 

velmi rozrostlá a tudíž má dopady na ekonomiku EU. Právní rámec EU týkající 

se vymáhání autorských práv v digitálním prostředí je stanoven ve Směrnici o dodržování 

práv duševního vlastnictví a v některých ustanoveních Směrnice o informační společnosti. 

Dle Sdělení Komise, EU využívá sledování toku peněz, díky kterému lze odhalit začlenění 

různých druhů poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. 

 

7.2 Aktuální změny a návrh Copyright směrnice a dopady jejího 

fungování 

Jak jsem zmiňovala v předchozích částech mé diplomové práce, momentálně 

se aktivně  pracuje  na  reformě  evropského  autorského  práva.  Konkrétnější  obrysy  tato 

reforma dostala po zveřejnění návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném 



69 

digitálním  trhu  (dále  jen  „Copyright  směrnice“). 83  V průběhu  2  let  od  jejího  prvního 

návrhu prošla zásadními změnami a je předmětem vleklých sporů se zástupci obrovských 

digitálních společností (Google, Facebook atd.), ale i několika občanských iniciativ. 

V publikaci Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, tuto Směrnici shrnuje 

Andruško  jako  Směrnici,  která  zakotvuje  tři  nové  povinné  výjimky  z autorského  práva 

v oblasti vzdělávání (výuky), výzkumu a zachování kulturního dědictví. Co se týká 

vzdělávání, nová výjimka má umožnit užití děl pro ilustrační účely při vyučování 

v digitálním  prostředí,  a  to  i  přeshraniční.  Další  z výjimek  se  týká  využívání  technologií 

vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého výzkumu a poslední z výjimek by měla umožnit 

institucím  kulturního  dědictví  rozmnožovat  díla  a  jiné  předměty  ochrany,  jež  se  trvale 

nacházejí v jejich sbírkách, pro účely uchování děl pro budoucí generace.84 

Finální  podoba  této  Copyright  směrnice  stále  není  ustálena,  problematické  jsou 

zejména návrhy článku 11 a 13. Článek 11 rozšiřuje práva stanovená v článku 2 copyright 

směrnice  i  na  vydavatele  tiskových  publikací,  co  do  užití  jejich  publikací.  Návrh  článku 

13 odst. 1 Copyright směrnice momentálně zní: „Poskytovatelé služeb informační 

společnosti,  kteří  ukládají  velké  množství  děl  a  jiných  předmětů  ochrany  nahrávaných 

jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, 

která zajistí  fungování  dohod  uzavřených  s  nositeli  práv  ohledně  užití  jejich  děl  nebo 

jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb 

dostupná  díla  nebo  jiný  předmět  ochrany,  který  nositelé  práv  na  základě  spolupráce 

s poskytovateli  služeb  identifikují.  Tato  opatření,  např.  používání  účinných  technologií 

rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují 

nositelům  práv  dostatečné  informace  o  fungování  a  zavedení  těchto  opatření  a  případně 

jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.“ 

Článek 1185 je středobodem velmi rozkolísaných názorů, mezi zastánci reformy je 

mnoho významných hudebníků a umělců, odpůrci této legislativy zaplňují webové stránky 

tvrzením,  že  díky  této  směrnici  bude  konec  kultury  „meme“  a  obsahu  generovaného 

                                                
83 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném 
digitálním  trhu.  In  EUR-Lex-Europa  [online].  Copyright  ©  EUR-Lex-Europa,  2016  [cit.  2018-12-10]. 
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593 
84  Aktuální  otázky  práva  autorského  a  práv  průmyslových:  Current  problems  of  copyright  and  industrial 
property. Praha: Univerzita Karlova, 2017, s. 67. 
85 Co je opravdu obsahem článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
In Unie vydavatelů ČR [online]. Copyright © 2013, 2018 [cit. 2018-12-11]. Dostupné 
z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/aktuality/3390-
co_je_opravdu_obsahem_clanku_11_a_13_navrhu_ 
smernice_o_autorskem_pravu_na_jednotnem_digitalnim_trhu 
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uživatelem. Výše zmiňovaný článek 1386 je zejména kritizován ze strany platformy 

YouTube,  neboť  jeho  přijetím  budou  takové  platformy  odpovědné  za  materiál  chráněný 

autorskými právy. Článek 13 by dle výkonné ředitelky společnosti YouTube mohl ohrozit 

tvůrčí ekonomiku umělců po celém světě a mít tak obrovský negativní dopad. 

Velmi  důležitou  součástí  této  Copyright  směrnice  je  také  vymezení  povinných 

subjektů,  jichž  se  tato  směrnice  bude  týkat.  Definice  povinných  subjektů  prošla  od  roku 

2016  zásadními  proměnami,  které  jsou  vnímány  jako  pozitivní,  ale  jen  z důvodu  jejich 

počáteční nejasnosti. Návrh momentálně používá pojem poskytovatel služeb sdílení 

obsahu  online,  jež je  definován  v článku  2  odst. 2  návrhu  Copyright  směrnice,  a  to  jako 

„poskytovatel  služeb  informační  společnosti,  kterého  hlavním  nebo  jedním  z  hlavních 

záměrů  je  ukládání  a zpřístupňování  veřejnosti  velkého  množství  děl  a  jiných  předmětů 

ochrany nahrávaných uživateli, které organizuje a propaguje, a to pro komerční účely“. 

  

                                                
86 Co je opravdu obsahem článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
In Unie vydavatelů ČR [online]. Copyright © 2013, 2018 [cit. 2018-12-11]. Dostupné 
z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/aktuality/3390-co_je_opravdu_obsahem_clanku_11_a_13_nav 
rhu_smernice_o_autorskem_pravu_na_jednotnem_digitalnim_trhu 
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Závěr 

Autorské  právo  tvoří  velmi  specifické  právní  odvětví,  které  ve  vztahu  k internetu 

vytváří  zajímavé  legislativní  situace  a  problémy,  kterým  se  snaží  regulace  předcházet. 

Díky tomu, s jakými zdroji jsem pracovala a také díky důkladnému seznámení s evropskou 

judikaturou  se  domnívám,  že  sjednocování  legislativy  v boji  proti  pirátství  postupuje 

tím správným směrem a nahlížím na tuto snahu spíše optimisticky. Velký vliv očekávám 

od změny evropského autorského práva, kterou přináší nová copyright směrnice 2016/0280 

(COD),  která  však  momentálně  neprošla,  resp.  neprošla  do  třístranného  jednání  mezi 

Evropskou  komisí,  členskými  státy  a  parlamentem.  Mnozí  poslanci  měli  problém  s tím, 

že se neměli prostor s touto Copyright směrnicí seznámit a důkladně ji prostudovat, 

a tak z 627 přítomných poslanců (z celkových 751) návrh zamítlo 318 poslanců, pro bylo 

278 a 31 se zdrželo. Za Česko se účastnilo jednání jen 16 zástupců, hlasování se zdržela 

polovina.87 

Pokud  jde  o  otázku  odpovědnosti  jednotlivých  subjektů  na Internetu,  kterou  jsem 

se v této práci zabývala, jde o problematiku velmi složitou. Úprava v zákoně č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti je poměrně jasná, díky zákonu 

i komentáři88 k němu, jsem tak mohla najít odpovědi na několik otázek, v této 

problematice  důležitých.  Pokud  jde  o  rozhodovací  praxi  českých  a  evropských  soudů, 

zde jsem  se  setkávala  často  s úplně  odlišnými  závěry,  odlišný  závěr  má  v mnoha  věcech 

i SDEU  a  český  soud.  U  českých  soudů  jsem  se  dále  setkala  s tím,  že  na  problematiku 

odpovědnosti nahlížejí často tak, že mají tendenci zatěžovat zejména poskytovatele služeb. 

Myslím, že více rozhodnutí u českých soudů v této problematice se teprve objeví, 

a to i díky delším procesům v českém soudnictví. Celkově se však česká právní úprava zdá 

býti konformní s úpravou práva EU. 

Modernizace autorského práva a spolupráce mezi evropskými státy, která je v dané 

situaci  nevyhnutelná,  neboť  jak  již  jsem  ve  své  práci  zmiňovala  „internet  boří  hranice 

státu“ a pomůže nová Copyright směrnice i další iniciativa evropské unie. Trend ohledně 

pirátství  má  spíše  sestupnou  tendenci,  zejména  díky  možnostem  sledování  placeného 

obsahu díky platformám jako je Netflix, HBOgo apod. 

                                                
87 Sporná směrnice o copyrightu neprošla, europoslanci ji můžou změnit. In Zprávy idnes [online]. 2018 [cit. 
2018-12-11]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/autorska-prava-copyright-europarlament-plenum-f5g-
/zahranicni.aspx?c=A180705_121936_zahranicni_kha 
88  MAISNER,  Martin.  Zákon  o  některých  službách  informační  společnosti:  komentář.  Praha:  C.H.  Beck, 
2016. 
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Problematickou stále zůstává ochrana např. softwaru, nebo autorských práv 

k fotografiím, neboť lidé si díky internetu a sdílení obrovského množství informací zvykli 

konzumovat obsah na síti zadarmo a nechovat se k němu jako v offline světě. 
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Seznam použitých zkratek 

AZ  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně̌ ̌některých zákonů (autorský zákon) 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DRM  Digital Rights Management 

FTP  File Transfer Protocol  

GATT  General Agreement on Tariffs and Trade  

GUI  Grafické uživatelské rozhraní 

IP  Internet Protocol 

ISP  Information Service Provider 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

OAZA  Ochranná asociace zvukařů - autorů 

OSN  Organizace spojených národů 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

P2P  Peer-to-Peer 

RÚB  Revidovaná Bernská úmluva 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SPIR  Sdružení pro internetovou reklamu 

SŘ  Zákon č. 500/2005 Sb., správní řád 

TPB  The Pirate Bay 

TRIPS  The Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

ÚS  Ústavní soud 

WCT  Copyright Treaty 

WIPO   World Intelectual Property Organization 
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Abstrakt 

 
Internet a autorské právo – rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů 

a způsob ochrany proti pirátství 

 
Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení aktuálního stavu právní úpravy 

autorského práva ve vztahu k odpovědnosti za porušení  takového práva v prostředí 

Internetu. Práce obsahuje výčet platných právních norem vnitrostátního ale i práva 

evropského a výčet mezinárodních smluv, které na danou problematiku dopadají. 

Odpovědnost  za  porušení  autorského  práva  na  Internetu  jsem  také  analyzovala 

ve světle primárně evropské judikatury. Vzhledem k tzv. evropeizaci práva a jejím 

dopadům  na  právo  autorské  má  evropská  judikatura  velký  význam  i  pro  rozhodování 

českých soudů. Dané téma diplomové práce jsem zvolila neboť propojení práva a Internetu 

mi přišlo velice zajímavé a tato oblast je neustále se rozvíjející a měnící se, 

neboť i samotný Internet se stal ve svém vývoji absolutně nepředvídatelnou oblastí už jen 

co do počtu aktivních uživatelů. 

Další  problematickou  a  velice  zajímavou  oblastí je  střet  vlastností,  a  to  vlastnosti 

Internetu,  který  je  bezhraniční  ve  své  podstatě  a  dále  autorské  právo,  které  je  naopak 

teritoriální.  Tento  střet  vlastností  jsem  posuzovala  i  ve  světle  právní  úpravy,  která  má 

dopadat jak na offline tak i na online svět, kdy tyto mezery řeší širší výklad určitých norem 

a judikatura  na  kterou  navazují  změny  v  evropském  právu.  Závěr  práce  jsem  věnovala 

vývoji  autorského  práva  do  budoucna i  ve  vztahu  k  momentálně  přijímaným  evropským 

normám, které si dávají za cíl autorské právo více sjednotit. Zejména potom tzv. Copyright 

směrnice,  která  má  přinést  revoluční  změny  pro státy  evropské  unie  a  internetové  právo, 

bohužel  má  přinést  i  změny  negativní  dle  mého  názoru  a  to  odlišné  vnímání  a  výklad 

zažitého „bezpečného přístavu“ (safe harbour) a jeho právní úpravy. 

 

Klíčová slova: autorské právo, porušování autorského práva, odpovědnost 
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Abstract 

 
The Internet and copyright – the scope of liability of individual parties 

involved and modes of protection against piracy 

 
The main purpose of this diploma thesis is to evaluate the current state of the legal 

regulation  of  copyright  in  relation  to  the  responsibility  for  violation  of  such  law  in  the 

Internet environment. The thesis contains a list of valid Czech and European legal 

standards and a list of international treaties affecting the topic. 

I have also analyzed the responsibility for copyright infringement on the Internet in 

the light of primarily European case law. Given the so-called Europeanization of law and 

its  impact  on  copyright  law,  European  case  law  has  a  great  significance  also  for  the 

decision-making  of  Czech  courts.  I  chose  the  topic  of  my  thesis  because  the  connection 

between  law  and  the  Internet  appears  to  me  as  interesting  and  this  area  is  constantly 

evolving and changing, as the Internet itself has become an absolutely unpredictable area 

in terms of the number of active users. 

Another problematic and very interesting area is the conflict of features, namely the 

features of the Internet that are inherently non-border, and copyright, which is territorial. 

I have judged this conflict of interest in the light of both the offline and the online world, 

which  addresses  the  wider  interpretation  of  certain  standards  and  the  case-law  to  which 

European law is changing. The conclusion of the thesis was devoted to the development 

of copyright in the future and to the current European standards, which aim to more unify 

the copyright. In particular, the so-called Copyright Directive, which is intended to bring 

revolutionary changes for European Union member states and Internet law, unfortunately 

also  brings  about  negative  changes  in  my  view,  namely  the  different  perceptions  and 

interpretations of the safe harbor principles and its legal regulation. 

 

Keywords: copyright, copyright infringement, liability 


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39
	Snímek 40
	Snímek 41
	Snímek 42
	Snímek 43
	Snímek 44
	Snímek 45
	Snímek 46
	Snímek 47
	Snímek 48
	Snímek 49
	Snímek 50
	Snímek 51
	Snímek 52
	Snímek 53
	Snímek 54
	Snímek 55
	Snímek 56
	Snímek 57
	Snímek 58
	Snímek 59
	Snímek 60
	Snímek 61
	Snímek 62
	Snímek 63
	Snímek 64
	Snímek 65
	Snímek 66
	Snímek 67
	Snímek 68
	Snímek 69
	Snímek 70
	Snímek 71
	Snímek 72
	Snímek 73
	Snímek 74
	Snímek 75
	Snímek 76
	Snímek 77
	Snímek 78
	Snímek 79
	Snímek 80
	Snímek 81
	Snímek 82
	Snímek 83
	Snímek 84
	Snímek 85
	Snímek 86

