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Úvod
„Vždy přeceňujeme změnu, která nastane během dvou let, a podceňujeme změnu, která nastane
během deseti. Nenechejte se ukolébat k nečinnosti.“ - Bill Gates1
Otázka vztahu nových technologií a práva je otázkou čím dál naléhavější. V současné
době z pohledu práva jejich zkoumání vévodí především internet a technologie s ním spjaté,
což lze sledovat i ve tvorbě nové legislativy. Internet ale po více než třiceti letech lze již těžko
označit za novou a neprobádanou technologii2. Tato práce se tedy raději zaměřuje na
technologie virtuální a rozšířené reality, které jsou často dohromady nazývány jako tzv.
„digitální realita“ či „imerzivní technologie“ 3, neboť o těch toho zatím v právnické literatuře
příliš napsáno nebylo, a to především v českém prostředí. To však není nic nepochopitelného.
Počátky technologií virtuální a rozšířené reality sice sahají až do šedesátých let (a lze tedy říci,
že jsou prakticky stejně staré jako internet), avšak většího zájmu se dočkaly především až v
několika posledních letech.
Když v létě 2016 zachvátila chytré mobilní telefony aplikace Pokémon GO, stěží mohl
někdo uniknout tomuto fenoménu. Parky byly plné lidí, kteří v rukou třímali chytré telefony
namířené na něco, co běžným okem nebylo viditelné a o čem lze důvodně pochybovat, zda to
skutečně „je“4. Hraním této hry strávili lidé v průměru více času než na sociálních sítích5. A

1

GATES, Bill, Nathan MYHRVOLD a Peter RINEARSON. The road ahead. Harlow: Pearson Education, 2008,

ISBN: 978-0-670-77289-6.
2

Samotné základy internetu lze sledovat již do počátku šedesátých let, nicméně ke skutečnému veřejnému nasazení

začalo docházet v devadesátých letech. Česká republika, byla „připojena“ prostřednictvím ČVUT v roce 1992.
3

Z angl. slova immersion znamenajícího ponoření či pohroužení se. Má obrazný i faktický význam.

4

Otázka virtuálních věcí a jejich povahy je součástí druhé části této práce.

5

Srov. BELL, Karissa. People are spending more time in 'Pokèmon Go' than Facebook and

Snapchat. Mashable [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://mashable.com/2016/07/13/pokemon-go-usedmore-than-facebook

1

ačkoli bylo hře předpovídáno krátké trvání6, vydělala mobilní aplikace svým tvůrcům jen
v předchozím roce 20 miliard korun, což je nejlepší výsledek od jejího spuštění7. Obrovská
popularita s sebou přinesla také řadu pro právo relevantních událostí, z nichž mnohé jsou
z pohledu práva buď úplně nové, nebo představují značnou výzvu pro zaběhlé vnímání
některých fenoménů. Byly to právě tyto situace8, které způsobily autorův zájem o právní
aspekty technologií rozšířené a virtuální reality.
Tato práce obsahově a tematicky z velké části vychází z autorovy obhájené studentské
vědecké práce (SVOČ) na téma Rozšířená realita a právo. Do jisté míry se jedná o zúžení co
do právního odvětví, neboť předmětem zkoumání této práce jsou primárně instituty občanského
práva a částečně také instituty práva autorského a práv průmyslových, zatímco ostatní právní
odvětví se v této práci vyskytují pouze toliko pro komparaci, či se nevyskytují vůbec. Naopak
k rozšíření dochází v rámci zkoumané technologie. Předmětem této práce je totiž nejen
technologie rozšířené reality, ale také realita virtuální. Ta byla zvolena proto, že jako
technologie, která je svým způsobem jednodušší a předcházející rozšířené realitě, umožňuje
čistší a jasnější pohled na jednotlivé relevantní instituty a složky těchto technologií 9. Zároveň
nabízí též samostatné pro právo relevantní situace a otázky, jež je vhodné rozebrat.

6

Srov. PFLANZER, Tomáš. Do roka si na Pokémon GO nikdo nevzpomene. Médiář [online]. [cit. 2020-02-10].

Dostupné z: https://www.mediar.cz/do-roka-si-na-pokemon-go-nikdo-nevzpomene/
7

Srov. CHROUST, Martin. Pokémon Go má za sebou rekordní rok. Mobilní hra vydělala 20 miliard

korun! Mobilmania.cz [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.mobilmania.cz/clanky/pokemon-goma-za-sebou-rekordni-rok-mobilni-hra-vydelala-20-miliard-korun/sc-3-a-1347235/
8

Přehled těchto zajímavých situací bude podán v první části této práce věnující se historii a současnosti technologií

virtuální a rozšířené reality.
9

O podobnostech a rozdílech mezi virtuální a rozšířenou více v následující kapitole.

a) Motivace a cíle práce
Technologie rozšířené reality a do jisté míry stále i virtuální reality jsou pro právní
veřejnost země neznámá. V rámci tématu nebylo v českém kontextu napsáno mnoho prací. A
to přesto, že se jedná o technologie, které v současnosti prožívají svůj velký rozkvět10.
Na regulaci a bližší zkoumání internetu v jeho počátcích značná část právní veřejnosti
rezignovala. Jako jeden z hlavních důvodů lze označit až excepcionalistický přístup právníků
k některým technologiím. Uživatelům internetu tento přístup neregulace spíše vyhovoval11.
Nejen v evropském kontextu tento přístup dnes již uvadá a jsme tak svědky volání po čím dál
větší regulaci. Jedná se však o ex post regulace světa, který do jisté míry být regulován nechce12.
Technologie rozšířené a virtuální reality znamenají právní veřejnosti jedinečnou možnost
zasáhnout do technologie v jejich počátcích. Cílem této práce není pokrýt veškeré právní
aspekty technologií rozšířené a virtuální reality, neboť to je v rámci rozsahu diplomové práce
prakticky nemožné. Autor se tak bude věnovat pouze několika klíčovým aspektům, které dle
jeho názoru přináší nová témata do diskuse o vztahu občanského práva a jeho základních
institutů k novým technologiím.

b) Výzkumné otázky
Předmětem této práce je zodpovězení následujících otázek:
i.

Jak technologie virtuální a rozšířené reality mohou zásadním způsobem ovlivnit chápání
základních institutů občanského práva?

ii.

Je potřeba některé instituty občanského práva vykládat jinak?

iii.

Bude nutné učinit některé legislativní kroky?

10

K současné situaci ve světě těchto technologií více v následující kapitole.

11

Jednou z výrazných postav boje proti regulaci internetu byl americký básník, esejista a politický aktivista John

Perry Barlow, autor proslulé Deklarace nezávislosti kyberprostoru.
12

Tematika (ne)regulace internetu by dozajista vydala na samostatnou publikaci. Pro účely této práce není toliko

relevantní autorova pozice vůči regulace či neregulaci kyberprostoru, jako spíše argument, který autor této práce
zastává, že průběh a způsob regulace internetu nebyl ideální.

iv.

Jaké má občanské právo v digitální realitě být?

c) Užitá metodologie13
Dominantní metodou této práce je metoda analytická. V první a zároveň úvodní části
práce autor pomocí popisného přístupu seznamuje čtenáře s technologiemi virtuální a rozšířené
reality a jejich historií. Ve druhé a hlavní části autor za pomoci analytické metody rozebírá
jednotlivé instituty a pojmy soukromého práva, které se promítají v technologiích virtuální a
rozšířené reality a které mohou potenciálně představovat překážky pro současnou
občanskoprávní doktrínu. Autor v dílčích případech okrajově využívá i metodu normativní,
empirickou a komparaci, především k uvedení čtenáře do širšího kontextu či k podpoře svých
argumentů. V závěru práce pak její autor hodnotí celkové výsledky analytické části a za pomoci
normativního přístupu a syntézy se vyrovnává s předmětnou otázkou této práce, tedy jakým
způsobem tzv. digitální realita ovlivňuje základní instituty občanského práva a zda/jak je nutné
na tuto situaci reagovat.

d) Struktura práce
V první části rozdělené do kapitol pro každou z technologií zvlášť autor představuje
nejprve technologie samotné, následně pak jejich historii, současnost a budoucnost. Na závěr
autor postaví obě technologie vedle sebe a vysvětluje jejich rozdíly. Pochopení těchto
technologií a jejich rozdílů je pro účely porozumění práci a jejím závěrům klíčové. Druhá část,
která je pro práci páteřní, je rozdělena do jednotlivých kapitol věnujícím se klíčovým institutům
občanského práva v kontextu technologií virtuální a rozšířené technologie. Nejprve jsou
instituty rozebírání v kontextu virtuální reality, následně pak v kontextu reality rozšířené.
V části třetí se autor zaměřuje na výhody a nevýhody regulace technologií a porovnává je
s výhodami a nevýhodami smluvních podmínek. Na závěr se autor vyrovnává se závěry
jednotlivých kapitol a odpovídá na výzkumné otázky.

13

K užité právnické metodologii srov. např. BOBEK, Michal. Výzkum v právu: Reklama na Nike anebo kvantová

fyzika?. Jurisprudence. č. 6, 2016, str. 3-10 či HAVELKOVÁ, Barbora. Co a jak psát aneb obrana badatelských
výstupů v právu. Jurisprudence. č. 6, 2016, str. 11-17.

1 Technologie
Cílem této části je seznámení s technologiemi virtuální a rozšířené reality,
jejich historickým vývojem, současností i možnou budoucností. To má dvojí účel: Zaprvé
seznámení s historií a fungováním technologiemi, které jsou mnohými vnímány jako okrajové a
nezasluhující si pozornost právní veřejnosti, přestože opak je pravdou. Zadruhé slouží
k porozumění daných technologií natolik, aby bylo možné pochopit právní argumenty vystavěné
na specificitě těchto technologií.

1.1 Virtuální realita
Když Alenka ve známé knize Lewisse Carolla následuje bílého králíka, ocitne se ve
světě, který objektivně lze jen stěží považovat za reálný. Pro Alenku samotnou byl ale tento
svět reálný dostatečně. Stejně reálně může působit i virtuální realita, limitem je pouze výpočetní
síla zařízení, které tuto virtuální realitu vytváří. Moorův zákon v tomto hovoří jasně a virtuální
realita je tak rok od roku méně virtuální a více reálná14.
Pro začátek je potřeba stanovit, co virtuální realita vlastně je. Nejčastěji užívaná definice
pochází z roku 1984 od Jarona Laniera15: Počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné
prostředí, do něhož se člověk totálně ponoří. Jde o definici technickou. Právnímu popisu
virtuálních věcí/předmětů, a ve výsledku i virtuální reality jako celku se autor věnuje v první
kapitole druhé části této práce.

14

Moorův zákon říká, že počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování

stejné ceny zhruba každých 18 měsíců (někdy uváděno 2 roky, pozn. autora) zdvojnásobí. Než o nezpochybnitelný
vědecký zákon jde spíše o kvantifikované vyjádření předpovědi, že technologie se neustále vyvíjí zrychlujícím se
tempem.
15

Autorství této definice bývá v odborné literatuře někdy zpochybňováno, srov. SHERMAN, William

R. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Boston: Morgan Kaufmann Publishers.
2003. ISBN: 978-1-55860-353-0. s. 6-36.

5

1.1.1 Historie virtuální reality
Za první zkonstruované zařízení virtuální reality můžeme označit výtvor Mortona
Heiliga nazvaný Sensorama. Heilig, povoláním kameraman, začal zařízení stavět v roce 195616.
Využil při tom svých znalostí z filmového průmyslu. Jako bývalý zaměstnanec studia
Paramount Pictures měl v úmyslu vytvořit pro diváka neobyčejný filmový zážitek s větší mírou
imerze. Tento stroj skutečně dokončil a v roce 1960 si jej nechal patentovat. Zařízení se
skládalo z obrazovky (obraz), reproduktorů (zvuk), větráků (dotek) a zařízení, která vydávala
různé pachy. Stroj se velikostí dal přirovnat k menší almaře17.
První zařízení skutečně připomínající zařízení virtuální reality jako známe dnes18
sestrojili inženýři společnosti Philco Corporation C. Comeau a J. Bryan19. Headsight, zařízení
sestrojené pro armádní účely, připomínalo helmu a umožňovalo jeho uživateli vidět záběry ze
vzdálené kamery a ovládat tuto kameru otáčením hlavy. Právě v zaznamenávání pohybu
uživatele spočíval jeho největší technologický přínos. Nejednalo se však o skutečnou virtuální
realitu, neboť zařízení zobrazovalo obraz skutečný, nikoli ten vytvořený počítačem.
Nejznámějším jménem éry počátků virtuální reality je bezpochyby americký počítačový
vědec Ivan Sutherland. V šedesátých letech pracoval jako zaměstnanec armády nejprve pro
národní bezpečnostní agenturu (NSA) a následně pro agenturu ARPA20. V roce 1965

16

Ibid. s. 25

17

Ibid.

18

Dnes je nejrozšířenějším typem náhlavní zařízení v podobě brýlí či helmy, které umožňuje relativně svobodný

pohyb jeho uživatele v prostoru.
19

Srov. SHERMAN, William R. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Boston:

Morgan Kaufmann Publishers, 2003. ISBN: 978-1-55860-353-0. s. 25.
20

ARPA je zkratka pro Advanced Research Projects Agency, tedy agenturu pro pokročilé vědecké výzkumy. Dnes

operuje pod zkratkou DARPA.

publikoval na kongresu IFIP21 svůj příspěvek s názvem The Ultimate Display22. V něm popsal
koncept toho, co dnes nazýváme virtuální realitou: Ultimátní displej by byl jako pokoj, ve
kterém by počítač mohl ovládat existenci hmoty. Na židli zobrazené v takovém pokoji by se dalo
sedět. Pouta zobrazená v takovém pokoji by omezovala a kulka zobrazená by byla smrtící. Se
správním programováním by takový displej byl doslova Říší divů, do které vstoupila Alenka23.
Sutherland následně se svým žákem Bobem Sproullem v roce 1967 konstruuje první
náhlavní zařízení virtuální reality Sword of Damocles24. Toto náhlavní zařízení bylo připojeno
k počítači schopnému zobrazovat pouze jednoduché trojrozměrné objekty. Dle toho, jak
uživatel zařízení pohyboval hlavou, tak se tyto objekty otáčely. „Damoklův meč“ se však kvůli
své nepraktičnosti nikdy nedočkal rozšíření mimo výzkumnou laboratoř25.
Dalším zásadnějším milníkem byl společný projekt Massachusetts Institute of
Technology a DARPA26 Aspen Movie Map. Jak název napovídá, šlo o virtuální mapu
amerického města a populárního lyžařského střediska Aspenu. Virtuální mapa byla vytvořena
tak, že se na vozidlo připevnily čtyři kamery snímající okolí vozu projíždějícího Aspenem.
Snímky domů byly následně „nalepeny“ na trojrozměrné modely a uživatel Aspen Movie Map
se pak mohl virtuálním městem „projet“.
Jakkoli byl v těchto desetiletích vývoj technologií virtuální reality velký, a to jak
v soukromém, tak vládním a vojenském sektoru27, stále pro tato zařízení nikdo neměl souhrnný
název. S pojmem „virtuální realita“ se setkáváme až v roce 1987 u Jarona Laniera28. Po

21

Mezinárodní federace pro zpracování informací (IFIP) je organizace uznávaná UNESCO a působí v mnoha

zemích na světě.
22

Srov. SUTHERLAND, Ivan. The Ultimate Display. Proceedings of the IFIP Congress. 1965.

23

Ibid.

24

Srov. SHERMAN, William R. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Boston:

Morgan Kaufmann Publishers. 2003. 978-1-55860-353-0. s. 27.
25

Zařízení bylo velké a těžké. Bylo zavěšené ze stropu a uživatel musel být k němu doslova připoután, aby jej

mohl používat.
26
27

Viz 19.
Již zmiňovaný projekt Aspen Movie Map vznikl ve spolupráci s vládní organizací DARPA především

k vojenským průzkumným účelům. Velká poptávka byla také po leteckých simulátorech.
28

Srov.

NAIMARK

Michael.

Aspen

http://www.naimark.net/projects/aspen.html

Moviemap.

[online].

[cit.

2020-02-14].

Dostupné

z:

odchodu ze společnosti ATARI, kde pracoval na vývoji videoher, založil vlastní společnost
VPL Research. Právě v souvislosti s ní a s vlastními produkty začal používat pojem virtuální
realita, který se následně zpopularizoval a uchytil. K výrobkům Lanierovy společnosti VPL
Research patřila zařízení snímající pohyb The Data Suit a The Data Glove, tedy nejprve
rukavice a následně celý overal zachycující pohyby uživatele. V kombinaci s dalším výrobkem
VPL Research, virtuálními brýlemi EyePhone, pak šlo o zážitek, který se značně blížil dnešním
zařízením jako je například Oculus Rift a Oculus Quest a v některých aspektech, jako je
například snímání pohybů celého těla uživatele, je dokonce předčil.
V devadesátých letech se technologie přesunula do dnes již nejrozšířenějšího odvětví –
herního průmyslu. V této době zažívaly doslova boom osobní počítače pro domácnosti a tvůrci
virtuálních světů chtěli nového tržního segmentu využít. Do popředí se dostala společnost
Virtuality Group, která začala vydávat hry a arkádové stroje s virtuální realitou. Následně se o
hry s virtuální realitou pokusili velcí hráči videoherního průmyslu: Sega a Nintendo. Oba
projekty však skončily neúspěchem a způsobily tak éru ochlazení rozvoje virtuální reality na
téměř deset let 29. Devadesátá léta z pohledu virtuálního světa nelze zakončit jinak než filmem
Matrix. Ten sice nepomohl technologickému rozvoji virtuální reality, ale jeho úspěch pomohl
obrovským způsobem zpopularizovat simulovanou realitou široké veřejnosti.
V roce 2007 Google spouští StreetView, tedy funkci map umožňující 360° pohled a
pohyb v rámci mapových služeb Google Maps. Jde o modernizovanou, avšak v jádru stejnou
technologii, jaká byla před třiceti lety použita v již zmiňovaném Aspen Movie Map. V roce
2010 si Palmer Lucky nechává patentovat svůj projekt Oculus Rift. Tehdy ještě netuší, že
Oculus Rift o dva roky později v crowdfundingové30 kampani vybere téměř 2,5 milionu dolarů
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a o další dva roky později jej koupí Facebook za 2 miliardy dolarů31. Tím došlo k odstartování
nového věku virtuální reality.

1.1.2 Současnost a budoucnost virtuální reality
Oculus Rift nebyl jedinou součástí nové vlny zařízení virtuální reality. Tentokrát se
kromě již zmiňované sociální sítě Facebook přidali další velcí technologičtí hráči jako Google,
Sony, HTC či Microsoft. Sony a HTC svá zařízení virtuální reality zaměřily především na
hráče32. Naproti tomu Microsoft svůj projekt Hololens za poslední roky přetransformoval od
virtuální reality směrem ke smíšené33 realitě a průmyslovému využití34. Zatímco ostatní se
pustili do vývoje klasických náhlavních zařízení a investovali obrovské částky do vývoje
technologie, Google se vydal svojí cestou. Jako brýle pro virtuální realitu Google Cardboard
postačí základní rám z kartonu, jenž je možné pořídit v rámci stovek korun, a prakticky jakýkoli
chytrý telefon, který se do kartonového rámu vloží.
Dnes virtuální realita nalézá široké využití. Nejrozšířenějším z nich je právě herní
průmysl. Někteří herní průmysl nepovažují za dostatečný důvod se danou problematikou
zabývat. S tímto přístupem však nelze souhlasit, naopak jde o jeden z hlavních důvodů (alespoň
po ekonomické stránce) její relevance. Videoherní segment, co se tržeb týče, již přerostl
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světě a jsou mu do něj pomocí rozšířené reality promítány informace a virtuální objekty, další se nachází ve
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K tomu více v následující kapitole o rozšířené realitě.

hudební a filmový segment dohromady. Za rok 2019 dosáhl příjmů ve výši 140 miliard Euro35.
Pro srovnání roční rozpočet EU je 165.8 miliard Euro36. Virtuální realita do herního průmyslu
přináší jeden nový aspekt, který je relevantní především pro psychology, sociology, ale do jisté
míry také pro právníky. Výzkumy již od devadesátých let tvrdí, že díky intenzivnějšímu a
přímějšímu zážitku jsou děti hrající hry ve virtuální realitě agresivnější a více prožívají daný
moment37. To mimo jiné dokazuje, nakolik uživatelé virtuální reality považují virtuální za
reálné - mnohem více než u běžných videoher. O tomto více v kapitole věnující se právnímu
jednání. V odstavci o virtuálním hraní však nelze nezmínit hru Beat Saber od českého studia
Beat Games. Jedná se totiž o nejprodávanější hru virtuální reality na světě, které se jen za
prvních deset měsíců prodalo přes milion kopií38. Stejně jako v případě výše zmiňovaného
zařízení Oculus Rift si ani tento úspěch nenechal ujít Facebook. V rámci akvizice tak americké
společnosti Facebook patří nejen nejprodávanější zařízení, ale nově také nejúspěšnější hra
virtuální reality a celé studio Beat Games39.
Bezprostřednost zážitku nepřináší jen negativní aspekty, jak zmiňují psychologové.
Virtuální realita je od devadesátých let využívána k léčení vojáků trpících post-traumatickou
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stresovou poruchou, kdy jim pomáhá vrátit se v čase a místě40. Dalším typickým využitím jsou
letecké simulátory41. Jedná se o méně finančně i časově nákladný způsob, jak cvičit nové piloty.
V neprofesionálním sektoru je známá především korejská aplikace virtuální reality, díky které
se matka mohla „setkat“ se svou zemřelou dcerou42. Dalším podobným využitím je paliativní
péče43.
Ve virtuálních světech se obchoduje, uzavírají smlouvy a s mírnou nadsázkou řečeno se
chodí do práce. Příkladem takových činností je „hra“ Second Life. Právě Second Life je
z právního pohledu ze všech současných virtuálních světů, programů, aplikací a her
nejzajímavější. Jedná se o virtuální prostor vytvořený společností Linden Labs. V tomto
virtuálním prostoru spolu lidé interagují pomocí tzv. avatarů44. Hra má vlastní měnu a
v uživatelských a licenčních podmínkách zpočátku dokonce garantovala jejím uživatelům
vlastnictví k virtuálnímu obsahu, který ve hře nabydou či vytvoří. Takovým obsahem mohou
být virtuální nemovitosti, oblečení, autorská díla a mnoho dalších virtuálních předmětů.
Uživatelé Second Life si také navzájem poskytují služby jako správa virtuálních nemovitostí,
zábava či tvorba nového obsahu. Změna uživatelských podmínek z vlastnictví virtuálních
předmětů k omezené licenci vedla k historické a průlomové hromadné žalobě 57 000 uživatelů,
která skončila mimosoudním vyrovnáním ve výši alternativně 43 milionů „Linden dolarů“
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(virtuální měny) či 172 tisíc amerických dolarů45. Second Life a tento rozsudek je zajímavý
především pro dvě kapitoly této práce, a to pro kapitolu věnujícímu se právnímu jednání ve
virtuální realitě a pro kapitolu věnující se virtuální věci a virtuálnímu vlastnictví.

1.2 Rozšířená realita
1.2.1 Historie rozšířené reality
Technologické pokroky v šedesátých letech, které byly popsány v předchozí kapitole o
historii virtuální reality, a to především Damoklův meč Ivana Sutherlanda, se staly základem i
pro zařízení rozšířené reality. Pokrokem k vytvoření skutečného zařízení rozšířené reality se
stala v sedmdesátých letech laboratoř Myrona Kruegera nazvaná VIDEOPLACE. Šlo o
místnost, která kombinovala kamery a projektory a vytvářela tak vcelku povedenou iluzi, že se
uživatel nachází přímo v simulovaném prostředí a je schopen jej ovládat46. Podobnou, ačkoliv
značně zmodernizovanou, technologii v současnosti využívají mnohá muzea při vytváření
interaktivních výstav.
První skutečně funkční systém rozšířené reality byl sestrojen v Armstrongově
výzkumné laboratoři Letectva Spojených států v Texasu pod vedením Louise Rosenberga 47.
Jelikož v devadesátých letech ještě nebyla trojrozměrná počítačová grafika na takové úrovni,
aby umožňovala zobrazovat projekci, jakou známe dnes, kompenzoval systém Virtual Fixtures
tento nedostatek dvěma skutečnými robotickými pažemi, které užívající voják ovládal pomocí
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futuristicky vyhlížejícího exoskeletu48. Spíše než o rozšířenou realitu dnešního typu se jedná o
předchůdce tzv. „teleoperací“49.
V roce 1998 bylo v americkém fotbalu poprvé použito zařízení, které na obrazovky
televizí přeneslo dodatečné informace o hře vložené do obrazu pomocí počítače. Na tento
projekt navázalo známé zařízení Skycam, které se používá od roku 2003 a postupně se rozšířilo
i do dalších sportů. Jde o zařízení složené z několika kamer, které jsou umístěno staticky či na
pohyblivých lanech nad hracích plochou, kterou snímají z několika úhlů. Divákům pak
umožňuje na obrazovkách vidět v přímém přenosu dodatečné informace o hře přímo na hřišti,
jako by tam byly ve skutečnosti50. I toto je forma rozšířené reality.
Dalším zásadním milníkem pro rozšířenou realitu, tentokrát na poli software, byl přelom
tisíciletí, kdy se v japonském výzkumném středisku NARA zrodil ARToolKit – softwarový
nástroj uveřejněný pod open-source licencí51, umožňující propojit záběry ze skutečného světa
s počítačem vytvořeným rozhraním. V roce 2009 se právě skrze tento software dostala
rozšířená realita i do webových prohlížečů a následně do mobilních zařízení.
Největší rozkvět zažívá rozšířená realita v posledních pěti letech. V autoopravárenském
průmyslu aplikace Marta App pomáhá opravářům, včetně těch laických nevyučených, tím, že
v reálném čase zobrazuje popisy jednotlivých součástek automobilu nebo třeba pomocí
virtuální projekce změní na displeji tabletu či podobného zařízení barvu laku vozu. Navíc je
schopna v reálném čase zobrazit návod k opravě či výměně konkrétního dílu a jejího uživatele
tak výměnou nebo opravou doslova provést. V roce 2014 byly veřejně odhaleny Google Glass,
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projekt amerického technologického giganta Google. Jde o jednoduché nenápadné brýle, které
v reálném čase na brýlové sklo promítají relevantní informace o předmětech, na které se
uživatel brýlí dívá. Google Glass se nakonec velice záhy staly obětí vlastní ambice. Od
technických problémů způsobených nedostatečným technologickým pokrokem až po nezájem
koncových zákazníků tak projekt skončil neúspěchem52. Přes to všechno se mu ale podařilo
jedno: nastartovat moderní éru rozšířené reality, kterou může mít každý u sebe či na sobě.

1.2.2 Současnost a budoucí vývoj rozšířené reality
V roce 2016 Microsoft představil HoloLens se značně vylepšenou technologií oproti
Google Glass. Nešlo sice o tak elegantní zařízení jako Google Glass a cena se vyšplhala do
vyšších desítek tisíc korun podle typu, Microsoft ale zvládnul svůj produkt prodat správnému
typu zákazníků. Technologie HoloLens a aktuální HoloLens 2 se tak využívá především ve
vývoji v oblasti průmyslu53.
Rozšířená realita se stejně jako virtuální realita nejvíce uplatňuje ve videoherním
průmyslu. Je to především díky tomu, že současná podoba rozšířené reality využívá primárně
mobilních zařízení jako jsou chytré telefony a tablety. Ty se 45 % tvoří největší díl videoherního
trhu54. Proto není divu, že když se popularita mobilního segmentu zkombinovala s jednou
z nejpopulárnějších značek současnosti, vznikl davový fenomén, jenž inspiroval tuto práci.
Pokémon GO je hra, respektive mobilní aplikace rozšířené reality, založená na úspěšné
japonské franšíze Pokémon. Hra využívá vestavěné GPS moduly a kamery mobilních telefonů
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či tabletů. Do prostoru, kterým je zpravidla veřejné prostranství jako park, obchodní centrum
apod., pak umisťuje virtuální postavičky – Pokémony. Postavičky lze díky rozšířené realitě na
obrazovce vidět „ve“ skutečném světě. Jde o podobný princip, jako když fotografové pozorují
svět skrze hledáček či obrazovku digitálního fotoaparátu. Tuto hru i několik roků po jejím
vydání hrají celosvětově stovky milionů uživatelů55. Z technického hlediska se jedná o
jednoduchou formu rozšířené reality, to však nezabránilo její popularitě. Z právního hlediska
jde o velice zajímavý fenomén. Za prvé jsou virtuální předměty umisťované jak do veřejného
prostoru, tak často i na soukromé pozemky. To s sebou přináší pro právo zajímavé aspekty práv
duševního vlastnictví, pozemkového práva, vlastnických práv, ale i práva na soukromí. Dále,
jak bude rozebráno blíže v této práci v příslušných kapitolách, dochází během užívání aplikace
k mnoha (často i medializovaným) případům způsobení škody a dalším porušením práv. Ať už
jde o neohleduplné hráče směrem k jejich okolí, či naopak vývojáře směrem k hráčům a třetím
stranám, jedná se o případy pro právo zajímavé.
Technologie rozšířené reality nalézá uplatnění i mimo zábavní odvětví. Největší
technologický rozvoj zaznamenává v průmyslových odvětvích architektury a stavebnictví,
výroby automobilů a jaderném průmyslu. Právě v posledních dvou zmiňovaných stojí za
zmínku aktivity českých vývojářů rozšířené reality ze společnosti Pocket Virtuality pod
vedením Jana Hovory. Jejich projekt Fata Morgana ve skutečnosti kombinuje jak rozšířenou,
tak virtuální realitu, jde tedy o tzv. smíšenou realitu. Jeden uživatel, který se nachází na cílovém
místě, má na hlavě nasazené brýle pro rozšířenou realitu a skrze nich může vidět „rozšířené“
prostředí56. Toto rozšířené prostředí je následně zaznamenáno a odesláno na jiné zařízení, kde
si jej další uživatel může prohlížet jako virtuální prostředí. Při dostatečné kvalitě síťového
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spojení může tato kooperace probíhat v reálném čase a uživatel ve virtuálním prostředí může
skrze virtuální realitu ovlivňovat to co vidí první uživatel s brýlemi rozšířené reality.
Technologie této české společnosti je nasazena například ve Škoda Auto a Aero Vodochody,
byla testována v Jaderné elektrárně Temelín a využívají ji i studenti 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy57. Takovéto telekomunikační propojení, jaké v jeho počátcích demonstruje
projekt Fata Morgana, se technicky odborně nazývá AR cloud a dle odborníků je právě tím
cílem, k jakému současná technologie virtuální a rozšířené reality směřuje.

1.3 Rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou
Ačkoli měly technologie virtuální a rozšířené reality společné počátky, v posledních
především dvaceti letech se vyvíjely značně odlišným tempem i způsobem. Jak bylo nastíněno
v přecházejících podkapitolách věnujícím se historii, virtuální realita je technologií rozvinutější
a dospělejší, ačkoli má před sebou stále velký prostor k vývoji.
Zřejmě nejzásadnějším rozdílem mezi technologiemi je jejich vazba na reálný fyzický
svět. Zatímco virtuální realita existuje odděleně a nezávisle na skutečném světě, rozšířená
realita je s reálným fyzickým nerozlučně spjata: může sloužit nezávisle na prostředí které
rozšiřuje58, může ale také být přímo navázána na konkrétní reálné věci a objekty. Zároveň ale i
virtuální realitu nelze plně distancovat od reálného světa. Reálný prvek je svým způsobem
přítomný vždy. Jsou to samotní uživatelé a jejich interakce, která má původ v jednání, jež
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učinili ve skutečném světě59. Také sociální vztahy, které uživatele získají ve virtuální realitě, se
mohou stejně tak dobře projevit ve světě reálném60.
Kromě rozdílů je nutné vnímat také dva aspekty, které virtuální a rozšířená realita mají
společné. Zaprvé, virtuální svět i rozšířená realita jsou synchronní: interakce probíhá mezi těmi
uživateli, kteří zrovna v daný moment současně hrají, či mezi uživatelem a virtuálním nebo
skutečným světem61. Zadruhé, virtuální svět i rozšířená realita jsou perzistentní: existují
autonomně bez ohledu na to, zda se jich uživatel aktivně účastní62. Persistence je to, co tyto
technologie odlišuje například od obyčejných videoher63, a právě persistence je důvodem, proč
by se právo virtuálním světem a rozšířenou realitou mělo více zabývat, neboť je důkazem, že
takový svět bez ohledu na svoji virtualitu skutečně existuje.
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2 Analýza právně relevantních aspektů
2.1 Právní jednání ve virtuální realitě
Téměř každý svět má svoji virtuální měnu a nějakou formu obchodu. V některých
mohou uživatelé pro své avatary nabývat virtuální majetek, převádět jej na ostatní bezúplatně
či za virtuální úplatu (a v některých případech i skutečnou). Většina on-line her pro více hráčů
má vlastní formu ekonomiky. Některé virtuální světy, jako již zmiňovaný Second Life, mají
svoji ekonomiku založenou na virtuální měně, která je v omezené míře dokonce převoditelná
na měnu skutečnou. Za „Linden dolary“, jak se virtuální měna nazývá, lze v rámci virtuálního
světa Second Life nakupovat virtuální zboží či služby, koupit, prodat nebo pronajmout virtuální
nemovitost a tak dále64.
Nic z toho by nebylo možné bez nějaké formy virtuálního jednání. Otázkou však
zůstává, zda je možné ve virtuální realitě jednat právně, tedy se všemi důsledky, které takové
jednání zahrnuje. Na úvod by autor rád poznamenal, že právní jednání je v této podkapitole
rozebíráno pouze z pohledu platného občanského práva v České republice, tedy primárně
optikou občanského zákoníku65, ale i dalších předpisů. Právně-teoretický přesah a navazující
význam do dalších odvětví (virtuální trestné činy apod.) je zcela jistě zajímavý, vydal by však
na samostatnou diplomovou práci.
Právní jednání se od běžného jednání liší schopností vyvolávat právní následky66. Právní
jednání prostřednictvím technologií jako je internet je dnes již běžnou záležitostí. A to do té
míry, že s sebou přineslo celé nové právní odvětví v podobě tzv. e-commerce, tedy práva
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elektronického obchodu67. Přesto má (právní) jednání ve virtuální realitě svá specifika, která
budou na následujících řádcích rozebrána v rámci jednotlivých náležitostí právního jednání.
V občanskoprávní teorii lze rozlišit čtyři až pět náležitostí právního jednání: subjekt,
vůle, projev a předmět projevu vůle (a případně vzájemný poměr vůle a jejího projevu)68.
Typickým uživatelem virtuální a rozšířené reality bude jednotlivec, žijící fyzická osoba
mající právní osobnost69 a svéprávnost70. Osoba (subjekt) může jednat buď sama, nebo
prostřednictvím nějaké entity. Jednající osoba může ve virtuálním prostředí vystupovat
prostřednictvím svého avatara71.
Vůle a její projev ve virtuální realitě nabízí zajímavé možnosti k právním úvahám. Vůle
je základem právního jednání, je to vnitřní vztah jednající osoby k zamýšlenému následku72,
bez ní nejde o právní jednání73. Vůle musí být svobodná, prosta omylu, tísně a konečně také
vážná74. Právě vážnost vůle je v prostředí virtuální reality zajímavá. Učebnice občanského

67
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aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o
elektronickém obchodu")
68
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práva k vážnosti vůle uvádí: „Nevážná je vůle při hře, žertování, výuce apod. Nevážnými jsou
také právní jednání simulovaná, projevy vůle na oko, právní jednání „jakoby“.“ 75.
Aplikace virtuální reality tvoří v současnosti převážně hry sloužící k zábavě.
V aplikacích virtuální reality, jako je již zmiňovaný Beat Saber, které jsou pouze hry sloužící
k odreagování, nikdo právní jednání nepředpokládá. Pokud uživatel virtuálním laserovým
mečem rozsekne na něj letící kostku76, nejspíše žádné právní jednání nečiní. Pokud při jednání
absentuje vážná vůle, lze toliko hovořit o právním jednání zdánlivém77.
Na úplně opačné straně pomyslného spektra jsou aplikace virtuální reality jako je již
zmíněný Second Life, kde je jednání vyvolávající následky78 běžnou činností. Jednou
z takových činností je uzavírání nájemních smluv na virtuální nemovitosti79. Provozovatel
aplikace Linden Lab se sice zříká autority rozhodovat spory či vykonávat práva mezi avatary80,
to však nebrání uživatelům jednání mezi jejich avatary žalovat ve skutečném světě 81.
V takovýchto situacích o právním jednání skutečně hovořit lze, a i přes možné teoretické
nedostatky co se formy týče. Tomuto pojetí svědčí i zásada vyjádřená v Občanském zákoníku82,
že na právní jednání je třeba hledět spíše jako na platné než jako na neplatné. Na vadu právního
jednání také není, že se často bude jednat o virtuální předměty (a tedy ne nutně věci v právním
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slova smyslu, srov. následující kapitoly). Virtuální povaha předmětu plnění neznamená
nemožnost takového plnění a virtuální předmět svojí povahou není nedovolený83.
Sporné budou všechny situace mezi oběma póly a případy, kdy se do virtuálního světa,
kde je obvyklé se zavazovat s následky (jako je ten v Second Life) vstoupí v dobré víře nic
netušící hráč, mající za to, že jde o obyčejnou hru. V takovém případě půjde o simulaci právního
jednání, neboť (alespoň) jedna ze stran nebude chtít učinit právní jednání a pouze jej předstírá,
aby „zachovala roli“. Simulace může být jednostranná či oboustranná a je ve virtuálních světech
běžná. Cílem virtuální reality je simulovat skutečný svět, avšak uživatelé zpravidla nemají
zájem se doopravdy svým jednáním zavazovat nad rámec virtuálního světa. V takovýchto
případech lze kromě simulace hovořit i o tzv. vnitřní výhradě, tedy situaci, kdy jednající
projevuje vůli za účelem právních následků (například ve virtuálním světě chce koupit virtuální
předmět od jiného uživatele a skutečně se zavázat), avšak s určitou výhradou vůči vyvolání
právních následků.84 Hráč, který takto vstoupí do virtuálního světa, nic netušíc, že je běžné se
právně zavazovat, se tak vystavuje riziku, že bude takovým jednáním vázán85.
Obdobné sporné momenty mohou vznikat ve virtuálních světech, které se nachází na
pomyslném spektru mezi hrou a mezi byznysem. Někteří uživatelé od těchto světů mohou
očekávat právní závaznost, zatímco jiní nezávaznou zábavu. Určení hranice mezi simulací
(hrou) a právním jednáním bude pro právníky a soudce představovat značnou výzvu. S tím, jak
budou narůstat virtuální světy, jejichž uživatelé mají zájem se v nich právně zavazovat, přibude
i sporných případů. Tento přerod aplikací virtuální reality od her směrem do byznysu s právními
důsledky může být zajímavý pro budoucí vývoj judikatury v oblasti právního jednání.
Na původní položenou otázku, tedy zda lze ve virtuální realitě jednat s právními
důsledky, tak lze z pohledu občanského práva obhajitelně odpovědět jak pozitivně, tak
negativně. A právě to představuje jeden z důvodů, proč je virtuální realita a virtuální světy pro
občanské právo zajímavá.
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2.2 Věci v soukromém právu a virtuální předměty
Virtuální předměty lze popsat jako nehmotné předměty, které se využívají zpravidla
v online komunitách a jsou podmnožinou pojmu digitální obsah, který vyjma virtuálních
předmětů zahrnuje také hudbu, knihy, filmy atd. Jde o různé nástroje a předměty ve hrách,
virtuální nemovitosti a další předměty nejrůznějšího druhu. Bez ohledu na jejich virtuální
povahu jsou často předmětem obchodu a jejich hodnota leckdy šplhá do astronomických
částek86. Pro správné nakládání s nimi je zásadní si vyjasnit, v jakém režimu se s virtuálními
předměty obchoduje a v jakém vztahu jsou k jejich „vlastníkům“, pokud vůbec vlastníky mají.
Aby toto bylo možné určit, je nutné nejprve stanovit povahu virtuálního předmětu (co
si uživatelé za virtuální či reálnou měnu skutečně kupují). Čistě technický pohled by v tomto
směru nemusel být pro další rozbor příznivý. Z pohledu softwarového vývojáře nejde o nic víc
než část počítačového kódu: směs písmen, slov a znaků uspořádaných s určitou logikou, často
doplněných o grafické soubory, které dohromady pomáhají vytvořit tzv. „look and feel“, tedy
jak software vypadá a jaký z něj mají uživatele unikátní uživatelský pocit. Tyto pojmy jsou
spojeny s tzv. GUI (graphical user interface)87. Tímto pohledem by bylo možné považovat
virtuální předměty jen za součást programu/softwaru88, samostatně nepožívající ochranu. Tento
přístup se ukázal jako nedokonalý, neboť by tak sice bylo možné chránit technickou stránku
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(počítačový kód), ale již ne grafický rozměr, který je významný nejen z pohledu uživatele a
jeho komfortu, ale i z pohledu vývojáře či společnosti, která takový software vlastní/distribuuje.
To, že je grafická podoba a grafické součásti softwaru a jeho uživatelského rozhraní zásadní
dokazuje již neúspěšná žaloba mezi americkými společnostmi Apple a Microsoft z
devadesátých let89.
Podobnou situaci a s podobnými závěry řešil i Soudní dvůr EU v rámci předběžné
otázky položené Nejvyšším správním soudem ČR ve věci Bezpečnostní softwarové aliance90.
Soudní dvůr EU taktéž dovodil, že grafické uživatelské rozhraní nelze chránit jakou součást
programu. Nad rámec kladených předběžných otázek se ale soud vyjádřil také obecně
k možnosti ochrany grafického uživatelského rozhraní autorskými právy. V tomto kontextu
shledal, že grafické uživatelské rozhraní může autorskoprávní ochrany požívat, pokud je
vlastním duševním výtvorem autora91. Na tomto případu je z pohledu práva nejzajímavější
argumentace ve stanovisku generálního advokáta Yvese Bota92. Dle jeho názoru není možné
vztahovat ochranu počítačového programu i na jeho grafické uživatelské rozhraní93. Zároveň i
ochrana autorskoprávní bude dle Bota problematická, neboť kritérium původnosti bude těžké
naplnit a existence této ochrany by mohla vést k monopolizaci na daném trhu94. Bot uzavírá

89

Ve sporu Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corporation, 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1995) se rozhodovalo porušení

práv duševního vlastnictví (v tomto případě patentů) v rámci grafického uživatelského rozhraní. Apple ve své
žalobě podané již roku 1988 tvrdil, že konkurenční společnosti Microsoft a Hewlett Packard používají ve svém
softwaru grafické rozhraní, které jsou podobné operačnímu systému společnosti Apple. Soud v tomto rozhodnutí
společnosti Apple za pravdu nedal a vyřkl, že Apple nemůže získat ochranu podobnou patentu pro své grafické
uživatelské rozhraní, neboť téměř všechny podobnosti vychází buď z licencí, nebo z vyjádření základních
myšlenek, které nemohou být chráněné jako unikátní.
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Srov. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. C-393/09.
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Srov. body 44–78 stanoviska generálního advokáta Y. Bota – Věc C-393/09, přednesené dne 14. 10. 2010.
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Srov. ibid. bod 57.
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Ibid. bod 76.: „Jeví se mi, že v takových případech není kritérium původní povahy splněno, neboť jednotlivé

způsoby provedení myšlenky jsou tak omezené, že daná myšlenka i dané vyjádření jsou zaměnitelné. Kdyby

tím, že přisuzovat autorskoprávní ochranu grafickému uživatelskému rozhraní bude nutné
v každém případě jednotlivě po náležitém posouzení, nikoli obecně na základě právního
předpisu95.
Jako první se tedy nabízí režim duševního vlastnictví, který v současné době převažuje.
Zásadní změnu diskurzu přinesl rozsudek nizozemského nejvyššího soudu v případu týkajícího
se krádeže virtuálního předmětu mladého uživatele hry Runescape z roku 201296. Přestože se
rozsudek týká trestního práva, je pro určení povahy virtuálních předmětů relevantní i pro právo
občanské. Aby nizozemský soud mohl posoudit skutek jako krádež, bylo nejdříve nutné, aby
se vypořádal s tím, zda virtuální předmět může být věcí. Obhájce argumentoval tím, že virtuální
předmět nelze uchopit, ani nemá žádnou ekonomickou hodnotu. Ale právě skrze hodnotu
virtuálního předmětu, kterou soud vyjádřil jako „investovaný čas a energie“, dospěl nizozemský
nejvyšší soud k názoru, že se v daném případě jedná o věc, která mohla a byla ukradena97.
Postupem času se tedy vytvořily prakticky dva přístupy, jak virtuální předměty vnímat: a) jako
autorské dílo b) jako nehmotnou věc.
Tato problematika se nově dostala do popředí díky chystané implementaci směrnic o
jednotném digitálním trhu98. Konkrétně jde o směrnice 2019/790 o autorském právu a právech
s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a směrnici 2019/770 o některých aspektech
smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a o některých aspektech smluv o

taková možnost existovala, byl by v jejím důsledku přiznán monopol některým společnostem na trhu počítačových
programů, který by tak byl značnou brzdou tvůrčí a inovační činnosti na tomto trhu, což by bylo v rozporu s cílem
směrnice 2001/29.“
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Srov. HOLCOVÁ, Irena a Veronika KŘESŤANOVÁ. Digitální obsah jako věc? In: Aktuální otázky práva

průmyslového a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2019, s. 17-32. ISBN 978-8087975-96-1.

prodeji zboží. Obě tyto směrnice mají za cíl upravit a harmonizovat poskytování digitálního
obsahu na jednotném digitálním trhu EU. Předkladatelem návrhu novely99 občanského
zákoníku Čj.: 583/2018-LO-SP je Ministerstvo spravedlnosti, které v důvodové zprávě mimo
jiné uvádí, že digitální obsah je věcí100. V rámci připomínkového řízení Ministerstvo kultury
namítá nevhodnost zařazení digitálního obsahu mezi věcná práva a neztotožňuje se s názorem
předkladatele101. Dále předkladateli vytýká, že v takovémto zařazení digitálního obsahu by se
digitální obsah stal předmětem veškerých věcných práv, tedy mimo jiné kupních smluv či
dědění102. Ministerstvo kultury v tomto spatřuje řadu nevýhod oproti ochraně autorskoprávní
v širokém slova smyslu. Navrhovatel se s připomínkami ministerstva vypořádal tak, že v návrh
zákona změnil na variantní, kdy digitální obsah bude zařazen buď do věcných práv, nebo do
nového oddílu v rámci relativních majetkových práv. To odpovídá výše zmiňovaným dvěma
hlavním přístupům.
Zaprvé lze virtuální předměty vnímat jako věci nehmotné povahy dle § 496 odst. 2
Občanského zákoníku. K tomu je potřeba naplnit dvě podmínky zákonného ustanovení. Zaprvé
musí být virtuální předmět odlišný od osoby a zadruhé musí sloužit k potřebě lidí. Jeho
využitelnost, především ekonomická, již byla na několika místech této práce prokázána.
Podmínka odlišnosti od osoby je pak předmětem sporu, především u zastánců druhého
v současné době převládajícího pohledu. Ten vnímá virtuální předměty jako autorská díla. Oba
přístupy mají svá pro a proti, která zde budou rozebrána.

99

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné

z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT.
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Z důvodové zprávy k novele: „Digitálním obsahem jsou data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě (čl.

2 odst. 11 směrnice č. 2011/83/EU). Jde například o audio- a video- soubory, počítačové programy, aplikace,
digitální hry, e-knihy a jiné elektronické publikace. Digitální obsah je věcí v právním smyslu (§ 489 OZ).“
101

Srov. Vypořádání připomínek návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů č.j. předkladatele 583/2018-LO-SP/14. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=KORNBFQGCDCT.
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Ministerstvo spravedlnosti mimo jiné navrhuje doplnění občanského zákoníku o § 504a, který by měl vymezit

pojem digitální obsah. Systematickým zařazením by se tak digitální obsah ocitnul mezi věcmi.

V současné době je digitální obsah vnímán primárně jako autorské dílo. K zastáncům
této teorie patří například Radim Polčák103, Irena Holcová104 a Veronika Křesťanová105. To
v důsledku převládajícího názoru znamená, že virtuální předměty tak nemohou být zároveň
věcí, neboť povaha autorských a vlastnických práv se navzájem vylučují106.
Nespornou výhodou přístupu duševního vlastnictví oproti vlastnickému právu je
(alespoň na první pohled) reakce na specifickou ubikvitu děl, která se projevuje i ve virtuálních
předmětech. Ač jsou mnohé virtuální předměty vzácné či unikátní, a tedy existuje oprávněný
zájem na ochranu jednoho exempláře, jsou již ze své virtuální podstaty značně ubikvitní. Je
velice snadné virtuální předměty, které jsou součástí programu, software či aplikace virtuální a
rozšířené reality rozmnožit, a to jak cestou, kterou autoři hry či aplikace předpokládali, tak
jinými prostředky, jako je třeba zneužití chyb či záměrné nabourání (také známé jako
„hackování“) programu nebo aplikace a následného vytvoření (prakticky neomezeného
množství) kopií. Ve skutečném světě takové umělé vytváření hmotných předmětů (věcí)
kopírováním věci původní není tolik snadné, a pokud nastane, jsou k ochraně zájmů
konkrétních osob povolána práva duševního vlastnictví, nikoli práva věcná.
Nevýhody tohoto přístupu, tedy považování virtuálních předmětů pouze za předměty
duševního vlastnictví, spočívají již v samotných principech práv duševního vlastnictví. Zaprvé
se jich nelze vzdát či je převést107. Převést lze pouze oprávnění k výkonu právo dílo užít. Toto
značně omezuje možnost nakládání s virtuálními předměty. Tento způsob se hodí pro ubikvitní
autorská díla ve virtuální či rozšířené realitě, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly,
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Srov. také monografie POLČÁK, Radim a kol. Právo informačních technologií. Wolters Kluwer, 2018. ISBN:

978-80-7598-045-8. s. 118.
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Srov. HOLCOVÁ, Irena a Veronika KŘESŤANOVÁ. Digitální obsah jako věc? In: Aktuální otázky práva

průmyslového a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova Právnická fakulta, 2019, s. 17-32. ISBN 978-8087975-96-1.
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Ibid.

106

Vyjma již zmíněných autorů srov. také TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu.

Právní rozhledy. 2011, č.12.
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Srov. § 26 odst.1 zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

neodpovídá však způsobu nakládání s virtuálními předměty, které mohou tato autorská díla
tvořit108. Virtuální předměty jsou teoreticky značně ubikvitní a může se tak zdát, že by práva
duševního vlastnictví byla tou správnou odpovědí. Problém je ale praktické zacházení s nimi
z pohledu uživatelů. Ti s nimi zacházejí, užívají je a obchodují, jako by šlo o věci v běžném
životě. Problém může také ležet již v samotné definici autorského díla, respektive v zákonných
nárocích na dílo, neboť ne všechny virtuální předměty samostatně naplní definici autorského
díla109.
Dalším problémem je přechod práv na potenciální dědice. Majetková práva autorská
sice mohou být předmětem dědění, avšak jsou časově omezená zpravidla na dobu 70 let110.
Problematika virtuálního dědictví se v posledních letech stala samostatným tématem právních
debat. Stejně jako v případě digitálního obsahu jako celku, a tedy i virtuálních předmětů se
vyvinuly dvě koncepce: obligační a věcněprávní111. Z pohledu práva nepřináší virtuální realita
do tématu virtuálního dědictví prakticky nic nového, proto nebude dále předmětem této práce.
Přesto však je zmínění obligační koncepce virtuálního dědictví do jisté míry přínosem, neboť
jeho poznatky lze aplikovat i na duševněprávní přístup k virtuálním předmětům. Pokud nepůjde
o autorská díla, která jsou předmětem následující kapitoly, budou v tomto přístupu uživatelé
veškerá práva k virtuálním předmětům odvozovat z licencí, které jsou jim poskytnuty v rámci
uživatelských a licenčních podmínek, které uživatelé zpravidla odsouhlasí ještě před spuštěním
programu. Je všeobecně známé, že tyto licence jsou uživatelům poskytovány v co nejužší
možné míře tak, aby práva vývojářů či poskytovatele zůstala co možná nejvíce nedotčena. To
může vést k situacím, kdy by nakládání s virtuálními předměty bylo obecně prakticky

108

Autor této práce má za to, že je nutné rozlišovat mezi virtuálním dílem, tedy výsledkem činnosti uživatele

virtuální či rozšířené reality, a virtuálními předměty, ze kterých tito uživatelé zpravidla virtuální díla tvoří.
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Viz např. poznámky pod čarou 92-95.
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Srov. § 27 odst.1 zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.
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Srov. SVOBODA, Václav. Smrt v síti – dvě odlišné teorie pojetí virtuálního dědictví. Advokátní deník [online].

[cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/04/11/smrt-v-siti/.

vyloučené, neboť vývojáři zpravidla digitální a virtuální obsah udávají jako omezenou a
nepřevoditelnou licenci, viz například podmínky používání zařízení Oculus Rift112.
Přístupem zcela opačným je vyjádření virtuálních předmětů jako věcí v právním slova
smyslu, tedy s veškerými věcnými právy. Tento přístup je odmítán většinou jak minulé113, tak
současné114 české právní literatury. Přesto pro něj existuje právně-teoretická opora. O zahrnutí
práv duševního vlastnictví pod věcná práva díky přijetí nového občanského zákonu hovoří Irena
Pelikánová a Robert Pelikán v komentáři k „novému“ občanskému zákoníku115. Tripartici
dělení na věci, práva a jiné majetkové hodnoty tak, jak byla užitá v občanském zákoníku z roku
1950116, včetně odporu k nehmotným věcem117 kritizuje i důvodová zpráva k „novému“
občanskému zákoníku. Ve světovém kontextu také nejde o zcela ojedinělý přístup a nelze na
tomto místě nezmínit Čínskou lidovou republiku a její nový „občanský zákoník“118. Ten přímo
ustavuje a garantuje ochranu „virtuálnímu vlastnictví“119.
Jak již bylo zmíněno, aplikace věcných práv na virtuální předměty odpovídá více jejich
užití, které simuluje užití obdobných předmětů ve skutečném světě. Právě simulace skutečného

112

Srov. Podmínky používání služby Oculus. Oculus [online]. [cit. 2020-03-09]. Dostupné z:
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(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-412-8.
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světa může být kamenem úrazu pro aplikaci duševního vlastnictví na virtuální předměty a
virtuální realitu. Pokud by virtuální realita a předměty v ní byly natolik reálné, že by se jednalo
o pouhou kopii něčeho skutečného, pak by to představovalo pro duševní vlastnictví potenciální
problém. Technická část, díky které virtuální světy ožívají (software, počítačový kód atd.) by
byla předmětem ochrany neustále. Lze však uvažovat, že samotné zobrazení by již předmětem
autorských práv být nemuselo, a naopak by mohlo porušovat autorská práva věci ze skutečného
světa, kterou se snaží napodobit. Protiargumentem by (alespoň dle českého právního řádu)
mohlo být přirovnání virtuální reality k fotografii. Prosté zachycení nějakého objektu na
fotografii častokrát nevyžaduje značnou přidanou uměleckou a tvůrčí hodnotu, naopak autorský
zákon u fotografie originalitu nevyžaduje vůbec120, přesto je taková fotografie dílem a požívá
autorskoprávní ochrany. Naopak fotograf se zpravidla žádného porušení nedopouští121. Jedná
se o tzv. svobodu panoramatu, k této problematice více v následujících kapitolách. Takto široce
však ochrana panoramatu není chápána všude na světě. Například ve Francii mají budovy ve
veřejném prostoru autorskoprávní ochranu a autor fotografie je po dobu trvání těchto
autorských práv omezen na nekomerční užití122.
K pozitivům patří možnost zacházet s virtuálními předměty jako s věcmi, a tedy je
snadno převádět, směňovat, obchodovat s nimi, dědit je atd. To nejen, že odpovídá současnému
užívání virtuálních předmětů, ale také jde o vyjádření ideálů virtuálních světů. Hráči a uživatelé
ke svým předmětům cítí často stejný vztah jako ke skutečným hmotným věcem. K jejich získání
častokrát vynakládají svůj čas, peníze či um123. Zároveň se zde ale projevuje možná slabina a
důvod, proč by i přes výše popsané virtuální předměty skutečně nemusely být věcí v právním
smyslu, konkrétně věcí samostatnou. Virtuální předměty, především ty ve virtuálních světech
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Srov. §2 odst. 2 zákona 121/2000 Sb. autorský zákon.

121
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v kapitole věnující se autorským právům v rozšířené realitě.
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2015. ISSN 1210-6410. s. 801
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Ke stejným závěrům došel i nizozemský soud zmíněný v úvodu této kapitoly.

jsou sice snadno obchodovatelné, a to nejen v rámci daného světa, ale také směnitelné za
skutečné peníze. Téměř vždy však existují pouze a jen v rámci konkrétní hry či virtuálního
světa a jsou závislé na jeho existenci a vůli provozovatele tento svět nadále udržovat. Na rozdíl
od jiného softwaru nebývá zpravidla možné tyto věci umístit například na pevný či přenosný
disk a přenést, případně převést do jiného virtuálního světa. Tím by tak virtuální předmět
naplňoval spíše definici součásti věci než věci samostatné124. Věcí by pak byl virtuální svět,
respektive počítačový program, který virtuální svět tvoří. To se ale může změnit, pokud se
jednotlivé virtuální světy stanou navzájem technologicky (softwarově) kompatibilní. Prozatím
však tato nevýhoda zůstává platnou.
Problematika virtuálních věcí a režimu, který se na ně jako na součást digitálního obsahu
bude aplikovat, je značně komplikovaná nedostatečnou určitostí a vyjasněností jak v rámci
legislativy, tak v kruhu právní veřejnosti. Ač se autor přiklání k pojetí věcněprávnímu, ani jedno
z navrhovaných řešení nepokrývá a neřeší celé spektrum problémů a není tedy řešením
konečným a ideálním. Jeden z problémů představuje nevyjasněný vztah mezi duševním
vlastnictvím a nehmotnými věcmi. Autoři rekodifikace a zastánci širokého pojetí nehmotných
věcí svůj záměr nekodifikovali dostatečně přesně a umožnili, aby se doktrína posunula
opačným směrem. Situace však nevyhovuje ani zastáncům směru duševního vlastnictví, neboť
vytváří značnou nejistotu a umožňuje, aby přijetí jen dílčí změny kodifikace, jako bylo to
uvedené v odstavcích výše, otočilo směr ustáleného pojetí.
Prvním východiskem by tak mohlo být vyjasnění skutečného významu nehmotných věcí
a vztahu k digitálnímu obsahu, neboť se digitální obsah stává čím dál větší součástí společnosti.
Problém samotný leží už v tom, co vlastně digitální obsah je. Poprvé se s naznačením pojmu
lze setkat ve směrnici o právech spotřebitelů 2011/83/EU v jejím článku 2 odst. 1, který říká,
že: „„digitálním obsahem“ [jsou] data, která jsou vytvořena a dodána v digitální podobě“.
Tento obsah je široký a nedostatečně konkrétní. Zmiňovaný návrh125 novely občanského
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zákoníku přináší dvě varianty definice digitálního obsahu, přičemž jejich znění je stejné a liší
se pouze systematickým zařazením: „digitálním obsahem jsou data vytvořená a poskytovaná
v digitální podobě“. Tato definice byla převzata přímo ze směrnice 2019/770126. V této
směrnici také najdeme, co všechno by mělo být digitálním obsahem a digitální službou127.
Druhým možným východiskem by bylo prolomení současného diskurzu, kdy se většina
právních teoretiků domnívá, že autorská a vlastnická práva jsou navzájem výlučná128. To by
umožnilo vnímat digitální obsah a virtuální předměty jak jako věci, tak jako autorská díla.
Nepochybně by takové řešení přispělo k již tak nemalé míře právní nejistoty a rozkolu mezi
teoretiky, na druhou stranu by bylo ve prospěch ochrany uživatelů virtuální reality, tedy
v konečném efektu spotřebitelů, k jejichž ochraně současné právo čím dál více směřuje. Cílem
této kapitoly nebylo navrhnout jasné řešení, ale upozornit na systémový problém, který se
v současnosti pomalu dere na povrch a s nástupem virtuálních světů bude jeho řešení čím dál
naléhavější. Zatímco doposud bylo možné se s prostým zařazením mezi práva duševního
vlastnictví smířit, posun ve virtuálním světě od digitálního k reálnému tuto zkratku učiní
neudržitelnou.

2.3 Virtuální vlastnictví
Věcněprávní přístup, který byl autorem v předchozí podkapitole vyhodnocen více
příznivý ze dvou variant, s sebou ale také přináší jeden velký problém spočívající přímo v samé
podstatě věcných práv. Patří mezi nejstarší a zároveň základní lidská práva a působí erga
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omnes, tedy každý vlastník by měl mít možnost vyloučit jiné z užívání věci a měl by mít
možnost domoci se ochrany proti rušení. Pokud připustíme věcněprávní pojetí virtuálních
předmětů, vpustíme do virtuálního světa všechny práva ale i povinnosti, které k nim náleží. A
to nejen práva a povinnosti vlastníků, ale také státu či jiné entity, která má umožnit jejich výkon.
Považovat virtuální předměty za (nehmotné) věci není mezi právní i laickou veřejností
příliš kontroverzní, přestože to nemusí být mezi právními teoretiky současný převládající
diskurz129. Pokud budeme virtuální předměty za věci považovat, lze předpokládat, že většina
z nich by měla mít povahu věcí movitých. Ostatně nehmotnou povahu movitých věcí výslovně
připouští občanský zákoník130. Nejlépe tuto situaci ale demonstruje modelové vlastnictví
virtuální „nemovitosti“. Stejná pravidla lze ale aplikovat i na virtuální věci movité. Občanský
zákoník nemovité věci stanoví jako „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým
určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li
jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa
na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“131. Virtuální pozemek či stavba by
tak mohla být nemovitostí dle občanského zákoníku v případě, že a) výkladem bude dovozeno,
že za pozemky a podzemní stavby lze připustit i jejich virtuální protějšky, nebo b) jiný právní
předpis prohlásí virtuální stavby a pozemky za nemovitosti. Vlastnictví virtuálního pozemku
v této hypotetické situaci založí vztahy jak mezi vlastníkem pozemku a ostatními uživateli, tak
mezi vlastníkem pozemku a poskytovatelem služby virtuální reality. Poskytovatel v tomto
vztahu bude hrát úlohu jakéhosi „státu“, který by měl tato věcná práva garantovat. Zároveň
mají ale poskytovatelé takové pravomoci, které v rámci omezení demokratickými principy
státům zpravidla nepřísluší, snad jen s výjimkou těch totalitních. Běžným ustanovením
v uživatelských podmínkách je totiž pravomoc poskytovatele odepřít či omezit uživateli přístup
ke službě, a dokonce i uzavřít či úplně smazat jeho uživatelský účet, včetně jeho obsahu.
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Zatímco omezení či zbavení vlastnických práv vychází především z ústavní roviny132 a jde
zpravidla o situace ultima ratio, ve virtuálním světe může zbavení vlastnictví nastat i jako
důsledek jiného porušení uživatelských podmínek, kde je poskytovatel rozhodující autoritou se
značnou možností libovůle133.
Podobná ustanovení jsou v uživatelských podmínkách nutností, byť se na první pohled
mohou zdát jako přísná a nevyvážená. Poskytovatelé mají za to, co se děje uvnitř virtuálního
světa, odpovědnost. Nemusí jít nutně o odpovědnost právní (té se beztak poskytovatelé
zpravidla vzdávají v nejvyšším možném zákonném rozsahu134), ale také odpovědnost za
reputaci vůči veřejnosti a uživatelům, odpovědnost vůči akcionářům, investorům a dalším. Tato
sankční ustanovení také pomáhají provozovatelům udržet kontrolu nad chováním uživatelů, což
přispívá k udržení jakéhosi vnitřního řádu daného virtuálního světa.
V hypotetickém příkladu je uživatel vlastníkem virtuální nemovitosti. Mohou za této
situace uživatelské podmínky umožnit poskytovateli z vlastní vůle omezit či úplně odebrat
přístup do virtuálního světa? Takové významné omezení výkonu vlastnických práv uživatele
by ve skutečném světě znamenalo značný rozpor s právem na vlastnictví a těžce by obstávalo
ve světle Listiny135. Ve virtuálním světě se však jedná o omezení vcelku přiměřené, neboť
provozovatelé, na rozdíl od státu, mají značně omezenou paletu možností, jak usměrňovat
chování uživatelů. Zároveň jiná řešení, která by odpovídala skutečnému světu, tedy například
možnost domáhat se náhrady škody nebo smluvní pokuty, mohou být nepřiměřeně přísná pro
běžné uživatele. Lidé se do virtuálních světů přesunují s vědomím, že jim zpravidla žádný
reálný postih za jejich chování nehrozí, nanejvýš přijdou o možnost se do virtuálního světa
nadále připojit. Pokud uživatel provede nějaký prohřešek, lze takové opatření ještě vnímat jako
spravedlivé a v rámci smluvní volnosti. Jak se ale zachovat v případě libovůle či
neopodstatněného odebrání přístupu? Měl by uživatel mít možnost domáhat se zápůrčí žalobou
přístupu ke svému virtuálnímu majetku? Či dokonce práva svůj virtuální majetek
reivindikovat? Pokud připustíme aplikaci věcných práv na virtuální předměty, jen stěží je
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Úplné limitaci odpovědnosti brání § 2989 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

135
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můžeme omezit takový způsobem, který by tyto žaloby vylučoval, neboť právě ochrana
vlastnictví je jedním z důvodů, proč o tomto přístupu vůbec uvažovat.
Na závěr kapitoly je nutné dodat, že bavíme-li se o virtuálním vlastnictví, nemusí
automaticky každý uživatel či hráč být vlastníkem všech svých virtuálních předmětů. Napíklad
to, že nějaký virtuální svět je naprogramovaný, aby jeden hráč nemohl odebrat jinému hráči
jeho virtuální předmět a naopak předměty zůstávaly svým „vlastníkům“, samo o sobě nezakládá
vlastnictví. Stejně tak chování uživatelů a hráčů nakládat s věcmi jako by šlo o jejich vlastní
věci (animus possidendi) ještě nezakládá vlastnictví. Animus possidendi a corpus possessionis
vystupují jako znaky nejen vlastnictví, ale i držby136. Vlastníky virtuálních předmětů (věcí) by
nadále byli provozovatelé virtuálního světa a k jednotlivým virtuálním předmětům by uživatelé
byli v postavení držitelů. Tento vztah lze přirovnat ke vztahu poskytovatele a nabyvatele
(uživatele) licence, jako je tomu dnes. Držitelé mají však na rozdíl od nabyvatelů nevýhradních
a omezených licencí jednu nepochybnou výhodu, a tou je posesorní ochrana. Dle učebnice
občanského práva hmotného lze držbu chránit dvěma druhy žalob: žalobou proti rušení držby
a žalobu na uchování držby137. Touto žalobou by se tak teoreticky mohli uživatelé domáhat
navrácení virtuálního předmětu od jiných uživatelů (restituční žaloba) či pokojného užívání
jejich virtuálních předmětů, pokud jim v tom jiní uživatelé brání (negatorní žaloba). Zároveň
však institut držby přináší všem známé nevýhody, například co se týče (ne)prokazování
kvalifikované držby, slabšímu postavení vůči vlastníkům jako poskytovatelům či otevření
pomyslné Pandořiny skříňky v podobě institutu vydržení138.

2.4 Duševní vlastnictví ve virtuální realitě
Předmětem předchozích podkapitol byl popis právní problematiky virtuálních předmětů
jako takových, zda jde o dílo či věc. V této kapitole bude nastíněna problematika autorských
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děl ve virtuální realitě. Virtuální realita přímo vybízí ke kreativitě a je místem, kde bude
vytváření děl uživateli na denním pořádku.
První otázka, kterou je nutné si položit: Budou uživatelé virtuální reality vůbec vytvářet
autorská díla? Je nepochybné, že uživatelé virtuální reality budou vytvářet „něco“, co bude
s vysokou pravděpodobností jejich dílem. Otázkou však zůstává, zda takové dílo bude (a mělo
by) požívat autorskoprávní ochrany pro uživatele, který jej vytvořil.
Tvorba děl ve virtuální realitě ve své podstatě není tolik odlišná od tvorby děl ve
skutečném světě. Půjde ve výsledku o stejné či podobné činnosti, pouze se budou měnit
nástroje, pomocí kterých k vytvoření díla dojde. Ty mohou být nejen virtuálními replikami
skutečných nástrojů. Například v populární hře Minecraft hráči užívají jednoduché nástroje
jako jsou krumpáč, motyka, sekera, lopata a podobně. S pomocí těchto nástrojů jsou však
jednotlivci schopni vytvářet neuvěřitelně složité stavby139. Nástrojem pro tvorbu díla ve
virtuální realitě může být ale prakticky cokoli, co software simulující virtuální realitu či
software sloužící k úpravě jiného softwaru umožní140.
Nejprve je nutné se podívat, zda díla ve virtuální realitě naplní zákonnou definici
autorského díla. Autorský zákon stanovuje (ač ne výslovně jako pojmové znaky) pro autorské
dílo požadavky jedinečnosti, kreativity a objektivního vyjádření141. Pokud by díla ve virtuální
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realitě nenaplnila tyto pojmové znaky, nemohlo by jít o díla, na něž se vztahuje ochrana
autorského zákona142. Kritérium objektivního vyjádření je kritérium nejsnáze splnitelné. Již při
samotném vytváření díla ve virtuální realitě dochází k jeho objektivnímu vyjádření. Nejbližším
přirovnáním ze skutečného světa by byla činnost modeláře nebo sochaře. Co se týče kritérií
originality a kreativity, je situace trochu složitější. V případě kreativity, tedy tvůrčí činnosti,
jak uvádí autorský zákon, neexistuje zákonná definice toho, co vlastně tvůrčí činností je.
Požadavky jedinečnosti a kreativity je také nutné vnímat v kontextu toho, že uživatelé nebudou
zpravidla vytvářet díla vlastní, ale půjde o díla odvozená. Tento způsob tvorby děl lze nejlépe
připodobnit k tvorbě odvozených hudebních děl, tzv. remixů143. Stejně jako v případě
odvozených hudebních děl bude i u kreativní činnosti ve virtuální realitě nutné, aby byly
(judikaturou či jinak) stanoveny požadavky na určení činnosti, která již zpracováním původního
díla je, a co za činnost naopak zákonné znaky nenaplní. K odvozeným dílům více
v následujících odstavcích této podkapitoly.
Lze ještě připustit alternativní situaci, která vyvěrá ze závěrů předešlé podkapitoly o
virtuálních předmětech v kontextu věcných práv. Tedy situaci, kdy virtuální předměty, ze
kterých uživatelé tvoří díla, nebudou pouze díla s autorskoprávní ochranou, tedy duševním
vlastnictvím, ale půjde o nehmotné věci. Mohlo by se na první pohled zdát, že tak půjde o díla
nová, originální. Jak ale uvádí komentářová literatura, i pokud takové předměty nebudou
splňovat náležité pojmové znaky, nepůjde o vytvoření samostatného původního díla, nýbrž
stále o dílo odvozené, pouze však zpracované v rámci volného užití144. Přesto takováto úvaha
provokuje k zamyšlení, i vzhledem k tomu, co bylo v předešlých odstavcích napsáno o
významu virtuálních předmětů jako skutečných nehmotných věcí. Vezměme si jako příklad
výše zmíněnou hru Minecraft, kde její uživatelé tvoří svá díla způsobem, který by ve skutečném
světě odpovídal spíše tvorbě díla samostatného než odvozeného. V této hře totiž její uživatelé
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staví virtuální objekty za pomocí nástrojů sloužících k opracovávání virtuálních „hmot“ jako je
kámen a podobně. Ve skutečném světě není pochyb, že autorem sochy z opracovaného kamene
je její sochař a že jde o dílo původní, a to ani pokud mu materiály a sochařské nástroje vůbec
nepatří, neboť je nutné oddělovat autorské dílo od věci, jejímž prostřednictvím je vyjádřeno145.
Přesto by taková úvaha v digitálním světě byla jistě vnímána jako kontroverzní. Proč? Odpověď
je třeba hledat v již zmiňovaných převažujících teoriích, že: a) digitální obsah je předmětem
duševního vlastnictví a že b) duševní vlastnictví a věcná práva se navzájem vylučují.
Další otázkou, kterou je nutné si v tomto kontextu klást, je: Budou tato díla vytvářet
uživatelé, a pokud ano, připadnou (majetková) práva jim, nebo poskytovatelům? Jak bylo
naznačeno výše, uživatelé virtuální reality budou tvořit primárně tzv. díla derivativní. Tato jsou
dle Bernské úmluvy chráněna jako díla původní bez újmy autorského práva k původnímu
dílu146. Vytvoření odvozených děl zpracováním jiného díla však vyžaduje souhlas jeho autora,
pokud nejde o způsob, který je dovolený zákonem147. Uživatelé by tak sice byli autoři takto
vytvořených děl, nicméně bez souhlasu autora původního díla by se vystavovali postihu za
neoprávněný zásah do práv autora, případně vykonavatele. Těžko si lze představit, že by tento
souhlas byl poskytovatelem virtuální reality, který ve většině případů bude autorem či
vykonavatelem licenčních práv, byl dán v jiné formě než v rámci uživatelských licenčních
podmínek. Tyto podmínky kromě jiného mohou také určit, komu budou připadat práva
z autorských děl.
Jako příklad lze zde opětovně uvést uživatelské podmínky nejrozšířenějšího zařízení
virtuální reality Oculus Rift. Z těchto je navíc jasně patrné, jak mohou být jejich
prostřednictvím uživatelé ovlivněni podle toho, komu zařízení virtuální reality patří. Zde je
nastavení shodné s licenční politikou společnosti a sociální sítě Facebook, pod kterou Oculus
Rift spadá. Uživatelské podmínky Oculus Rift totiž stanoví, že: „Odesláním uživatelského
obsahu prostřednictvím služeb udělujete společnosti Oculus celosvětové, nevýhradní, přenosné,
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volné (tj. bez autorského honoráře) a plně dále licencovatelné (tj. můžeme toto právo udělit
dalším) právo na používání, kopírování, zobrazování, ukládání, přizpůsobení, veřejné
provádění a distribuování takového uživatelského obsahu ve spojitosti s produkty společností
Facebooku (https://www.facebook.com/help/195227921252400) (v závislosti na nastavení
soukromí (https://secure.oculus.com/my/privacy)). Toto právo končí, jakmile svůj uživatelský
obsah odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními
(pokud jej také oni neodstranili).“148. Praktický dopad je takový, že Facebook může používat
díla uživatelů Oculus Rift v rozsahu, který je pro uživatele samotné činí ekonomicky téměř
bezcennými. V tomto kontextu lze zauvažovat, jak by takové ustanovení prakticky obstálo před
soudem v rámci zvýšené ochrany spotřebitele před překvapivými a nepřiměřenými
ustanoveními smluv, která je typická pro členské státy Evropské unie. Situaci by mohl vyřešit
či alespoň zjednodušit již mnohokrát zmiňovaný přístup, dle kterého by virtuální předměty
mohly být pojímány jako věci. V tomto případě by bylo možné oddělit autorské dílo vytvořené
uživatelem virtuální reality od jeho hmotného nosiče (kterým by byl také virtuální předmět).
V takovém případě by se pak vzniklé spory řešily naprosto totožně jako pro běžná autorská díla
vyjádřená obvyklým způsobem.
Posledním specifickým problémem jsou díla a avatary vytvořené uživateli, které budou
mít větší či menší podobnost s něčím, co je ve skutečném světě chráněno autorskými či
průmyslovými právy. Lze konstatovat, že virtuální prostředí není prostředí natolik odlišné a
specifické, aby bylo nutné vymýšlet složité právní konstrukce k uplatnění práv třetích osob.
V tomto virtuální realita nepřináší z právního pohledu mnoho nového, přesto si tato
problematika zaslouží alespoň krátký rozbor. Při tvorbě svého avatara má hráč často široké
možnosti jeho připodobnění. Někteří budou tvořit avatary k obrazu svému jako buďto přesné,
nebo alespoň idealizované kopie sebe sama. Problém ale může nastat v případě, pokud
vytvořený avatar bude představovat něco nebo někoho jiného.

148

Podmínky

užívání

služby

Oculus

[online].

https://www.oculus.com/p/legal/terms-of-service/?locale=cs_CZ

2019

[cit.

2020-03-01].

Dostupné

z:

Pokud bude uživatel chtít, aby jeho avatar byl superhrdina s nadpřirozenými
schopnostmi, pravděpodobně žádná práva neporuší, a to ani když bude mít některé obecně
známé rysy. Samotné postavy z děl jsou totiž chráněny spíše výjimečně149. Problematickou
situací tak může být, když se uživatelův avatar značně přiblíží nějaké známé filmové,
komiksové či herní postavě či ji bude přímo kopírovat. Takovéto už zpravidla chráněny jako
některý z druhů duševního vlastnictví jsou. Pokud půjde o virtuální realitu, jejíž provozovatel
přímo takové postavy nabízí jejím uživatelům, nejspíše bude mít k užití těchto postav či jejich
prvků ve svojí hře či jiné aplikaci virtuální reality licenci. V těchto případech bude avatar
uživatele typicky pokrytý v rámci licenční části uživatelských podmínek.
Může ale nastat i situace, kdy vytvoření postavy chráněné autorským právem nebude
tvůrci a priori předpokládáno, a tedy licenčně ošetřeno. Typicky půjde o případy, kdy je nástroj
na tvorbu avatarů natolik komplexní, že je možné vytvořit teoreticky takové množství
chráněných postav, že nebude pro poskytovatele možné zajistit si potřebné licence. (Takovýto
argument by byl jistě použit v debatách o odpovědnosti poskytovatelů za nelegální obsah
uživatelů, kterému se budu věnovat na následujících řádcích.) V takovém případě pak bude
vztah založen mezi uživatelem a třetí stranou, jejíž dílo bude uživatelem virtuální reality užito.
Pokud nebude uživatel svého avatara využívat ke komerčním účelům či jinak protiprávně, lze
konstatovat, že třístupňový test a pravidla volného užití budou spíše naplněna150. Naopak pokud
bude uživatel svého avatara využívat ke komerční činnosti, nepůjde o volné užití a takový
uživatel by k užití díla měl získat souhlas.
Navíc, pokud k takovýmto neoprávněným zásahům do práv duševního vlastnictví bude
docházet na pravidelnější bází, může to mít potenciální důsledek i pro samotné provozovatele
virtuální reality v podobě odpovědnosti za nelegální obsah. Předmětem článku17 (dříve známý
také jako čl. 13) směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu151, je tzv.
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online. Lze rozlišovat primárně dvě kategorie
poskytovatelů: ti, co poskytují především vlastní obsah, a ti, jejichž činnost spočívá
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v uchovávání obsahu nahraného či vytvořeného uživateli. Online hry a virtuální světy v
současnosti zatím většinově patří spíše do kategorie první, zatímco předmětem zmiňovaného
článku 17 je kategorie druhá. Situace se ale může změnit. Recitál (62) k tomuto říká následující:
„Služby, na které se vztahuje tato směrnice, jsou služby, jejichž hlavním účelem nebo jedním
z hlavních účelů je uchovávat velké množství obsahu chráněného autorským právem
a umožňovat uživatelům jej nahrávat a sdílet za účelem přímého či nepřímého dosahování zisku
prostřednictvím jeho uspořádávání a propagace s cílem přilákat širší publikum, mimo jiné
prostřednictvím kategorizace a využívání cílené propagace v rámci obsahu. Tyto služby by
neměly zahrnovat služby, které mají jiný hlavní účel než umožnit uživatelům nahrávat a sdílet
velké množství obsahu chráněného autorským právem s cílem dosahovat z této činnosti
zisk.“152. V momentě, kdy se virtuální světy stanou místem obchodu a lidské interakce, jako se
tomu stalo například u zmiňovaného Second Life, a uživatelé budou čím dál více chtít do tohoto
světa přinášet svůj obsah či v něm vytvářet obsah, který by sice dle současných definic sice
patřil spíše mezi obsah poskytovatele, reálně ale půjde o obsah uživatelský – tedy uživatelská
díla nebo zakoupené či jinak získané virtuální „věci“ uživatelů, a tento obsah mezi sebou sdílet,
přiblíží se tyto služby virtuální reality naplnění definice ze směrnice. Navíc z činností Evropské
komise posledních let a obecného trendu vývoje práva na internetu lze vysledovat snahu tato
pravidla postupně rozšířit i na další poskytovatele, tedy nejen poskytovatele tzv. filesharingu a
obdobné typické poskytovatele služeb uchovávání a sdílení obsahu153. Rozvoj virtuální a
rozšířené reality tento trend spíše ještě urychlí.

2.5 Virtuální avataři a osobnostní práva
Právo na ochranu osobnosti je velice široké a zahrnuje mnoho dílčích složek (zdraví,
život, důstojnost, jméno, vážnost atd.). V této podkapitole virtuální reality se autor věnuje
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konkrétně specifikům práva na podobu. Klíčovým objektem zde budou tzv. avataři uživatelů.
Avatar je postava, která reprezentuje skutečnou osobu ve virtuálním světě. Zajímavým
aspektem avatarů z pohledu (nejen) občanského práva a ochrany osobnosti je jejich ohebnost a
formovatelnost. Zatímco ve skutečném světě je podoba člověka daná od narození154, biologicky
spjata s ním samým a jedinec nemá možnost si svoji podobu zvolit (s výjimkou zákroků
plastické chirurgie), jeho virtuální avatar může vypadat prakticky jakkoli. Jak už bylo popsáno
v předchozích odstavcích, má uživatel při vytváření svého avatara prakticky tři možnosti: 1)
vytvoří sebe, 2) vytvoří něco (vlastní autorské dílo, užití cizího díla), 3) vytvoří někoho jiného
(podobizna155).
5. června 1993 publikoval americký týdeník The New Yorker obrázek karikaturisty
Petera Steinera, zobrazující dva psy za počítačem s popiskem „Na internetu nikdo neví, že jsi
pes“156. Obrázek, a především citát, si získal značnou popularitu a stal se symbolem anonymity
internetu. To stejné platí i pro prostředí virtuální reality. Avatar uživatele může být pes, může
to být i známa kreslená postava. Uživatel se ale také může pokusit vytvořit podobu někoho
jiného: známého sportovce, zpěváka, herce, celebritu.
Situace, kdy jeden uživatel zneužije něčí podoby k tomu, aby úmyslně zasáhl do jeho
přirozených práv, není pro účely této práce zásadní, neboť virtuální realita v tomto směru oproti
současným technologiím nepřináší mnoho nového. Ochrana osobnosti je zakotvena
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v mezinárodních úmluvách157, na ústavní úrovni158, v občanském zákoníku159 a je předmětem
četné judikatury160. S jistým zájmem lze sledovat, jak se postupem času judikatura vyvíjí. Za
klíčový a často odkazovaný lze považovat nález Ústavního soudu ve věci Rejžek vs.
Vondráčková161. Klíčovým kritériem v této oblasti je, zda daný výrok či podobný zásah je
tvrzením skutečnosti, či hodnotovým soudem162. Vyšší míra tolerance je pak vyžadována od
politiků a podobných veřejně činných osob163. Ale i v judikatuře, která byla doposud více či
méně sjednocená, lze sledovat posun a odklon od předchozích rozhodnutí. Ve dnech psaní této
práce (březen 2020, pozn. autora) vydal Ústavní soud nález v kauze „Pitomio“, kde se i přes
specifičnost případu164 soud zřetelně odvrací od předchozí argumentace a vyjadřuje se
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k představě role médií165. Virtuální realita může také přinést nové specifické případy, které opět
posunou rovnováhu mezi ochranou osobnosti a svobodou projevu, alespoň v dílčích složkách.
Předmětnou je otázka, jak by měla být posouzena hypotetická situace, kdy si uživatel
virtuální reality vytvoří avatara s podobu známé zpěvačky. Jako první je nutné zodpovědět, zda
vytvořením avatara s podobou například známé popové zpěvačky dojde k porušení práva
k podobě člověka.
Pokud se podíváme na problematiku úzce, tedy de lege lata a z pohledu dotčené osoby,
nasnadě budou ustanovení § 84, § 85 (a případně § 87) Občanského zákoníku, tedy právo
k podobě člověka a právo na rozšiřování podoby člověka a případně také ochrana podobizny.
Ochrana podoby je některými autory podřazována pod ochranu soukromí166, požívá však
nicméně ochrany i nad rámec soukromí167. Dle jiných autorů by právo na podobu mělo být
řazeno spíše k jiným složkám osobnosti, než je soukromí168. Bez ohledu na systematiku je nutné
rozlišovat právo k podobě člověka (a její ochranu) a právo na rozšiřování podoby člověka a
podobiznu. Učebnice občanského práva k definici podoby uvádí: „Podobou člověka se rozumí
souhrn jeho charakteristických rysů, které znázorňují jeho individualizovaný tělesný vzhled,
zejména jeho tvář, případně celou jeho postavu.“ 169. Podobiznou170 se dle autorů učebnice
rozumí: „[…] hmotné zobrazení člověka živého i zemřelého (obrazem, fotografií, karikaturou
apod.) za předpokladu, že zobrazená osoba je identifikovatelná.“171. Vytvořením avatara
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kopírujícího podobu jiné osoby (například známé zpěvačky) dojde k jejímu hmotnému
zobrazení a taková osoba bude i pravděpodobně identifikovatelná172. Lze tedy konstatovat, že
vytvořením takového avatara dojde k zásahu jak do práva k podobě173, tak do práva na
rozšiřování174 podoby člověka. Předpokladem pro uplatnění jednoho z nároků, které jsou
taxativně uvedeny v zákoně175 je existence zásahu, a to zásahu objektivně způsobilého vyvolat
újmu176. Je však vytvoření avatara s podobou známé zpěvačky objektivně způsobilé přivodit
újmu na osobnostních právech v obecné rovině, tedy vždy, či bude nutné posuzovat zásah
případ od případu? Autor se kloní spíše k tomu, že bude nutné posuzovat případy avatarů
jednotlivě, a to již především z důvodu možné aplikace bezúplatné zákonné umělecké licence
dle § 87 Občanského zákoníku177. Je ale nutné se na problematiku podívat i z pohledu možných
práv tvůrce avatara a také uživatelských podmínek a současných trendů ve virtuálních světech.
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Virtuální identita jako identita reálná
Nástup internetu a virtuálního světa proměnil vnímání identity. Virtuální realita s sebou
ve formě avatarů přináší doslova zhmotnění této virtuální identity. Uživatelé se se svými
avatary ztotožňují, jsou do jisté míry projevem sebeurčení ve virtuálních světech178. Někteří
autoři v tomto kontextu hovoří až o jakési formě dvojího občanství či dvojí identity. Jedné –
reálné a druhé – virtuální179. Obě jsou od sebe z pohledu práva a jeho výkonu (alespoň zatím)
diametrálně odlišné.
Reálná identita je vázána na osobnost v právním smyslu. Ta je v českém soukromém
právu užívána ve dvojím kontextu. Zaprvé jako způsobilost mít práva a povinnosti
(subjektivita)180. Za druhé jako chráněná osobnost člověka ve smyslu lidských práv181. Oba tyto
druhy osobnosti mají společné to, že jsou právem uznávané a za splnění určitých podmínek jim
právo poskytuje ochranu. S virtuální osobností je ale situace komplikovanější a této
problematice je věnována mnohá literatura182. Autor je v tomto kontextu toho názoru, že není
nutné virtuální identitu v podobě avatara samostatně definovat a chránit odlišně od jejího tvůrce
jako samostatnou virtuální (právní) osobnost183. Bylo by to konec konců popření současného
vnímání a zavedené praxe činnosti ve virtuálním světě internetu, kde jsou akce uživatele
spojovány přímo s ním samým, nikoli s oddělenou virtuální osobností. Toto by mělo
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dalekosáhlé dopady do běžného života a do všech právních jednání ve virtuálním světě. Jde o
problematiku úzce spjatou s diskusemi o umělé inteligenci a její samostatné odpovědnosti.
Oddělení virtuální osobnosti jako samostatnou právní osobu by v současném technologickém
světě znamenalo revoluci a zásah příliš velký, než aby bylo možné jej rozebrat v rámci jedné
podkapitoly. V této kapitole se tedy autor věnuje pouze virtuální identitě, kterou virtuální
avataři představují, a nikoli virtuální osobnosti jako samostatnému právnímu konstruktu.
Virtuální identita a její projev (zhmotnění) ve formě avatara si přesto zasluhuje ochranu.
Radim Polčák, se kterým se autor této práce ztotožňuje, konstatuje, že u některých osob lze
díky silnému propojení s jejich virtuální identitou (srov. argumenty v kapitole o právním
jednání ve virtuální realitě výše) uvažovat o zásahu do osobnostního práva v případě změny,
krádeže či odstranění jejich avatara184. Srovnání se zde nabízí, jak dále uvádí Polčák,
s přirozeným právem užívat v soukromém životě vlastní pojmenování a identitu185. Dle autora
je ale možné zajít ještě dále a v teoretické rovině uvažovat o avatarech jako o projevech práva
na osobnost.
Pokud tyto poznatky dáme do kontextu s předchozím odstavcem, otevírá se nový pohled
na předmětnou situaci a její posouzení. Jak již bylo uvedeno, v „klasických“ sporech o právo
k podobě (a osobnostních právech obecně) soud vyvažuje dvě rozdílná práva, tedy právo
k podobě (či důstojnosti, cti atd.) a právo na svobodu projevu, přičemž časté měřítko je intenzita
zásahu. Autor je ale toho názoru, že v případě podobných sporů, kde předmětem bude avatar,
lze uvažovat toliko o konfliktu dvou rovnocenných osobnostních práv, podobně jako je tomu
v případech, kdy lidé pomocí plastických operací mění svůj vzhled například na podobu známé
celebrity. Z praktického hlediska bude velice složité prokázat, že osoba, která vytvořila a užívá
avatara podobného jiné osobě, tak nečiní jako projev své vlastní identifikace, ale s úmyslem
zasáhnout do práv jiné osoby. Pokud použijeme přirovnání se skutečnými případy z reálného
světa, jde o stejný rozdíl, jako mezi napodobováním celebrity v rámci performance (typické
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případy „Elvisů“) a změnou pohlaví či podoby z důvodu vyjádření vlastní identity. Stejně tak
virtuální avataři mohou sloužit k nějaké formě performance, satiry, či výkonného umění (což
je v současnosti převažující trend), ale i také jako potenciální nástroj vlastního určení.
Od skutečné podoby se avatar liší v jednom zcela zásadním směru, který je zřejmý na
první pohled, má však dalekosáhlé následky. Nachází se ve virtuálním světě, tedy vždy v rámci
nějaké určité ohraničené platformy. Avatar, který je na této platformě vytvořen, také podléhá
autorským právům (bez ohledu na to, zda v rámci licence bude autorská práva vykonávat
uživatel, či spíše provozovatel, jak je to běžné) a je úzkou licencí dále omezen186. Užívání
avatara může být značně limitované nejen autorským právem, ale také smluvními
uživatelskými podmínkami. Speciální pravidla virtuálních světů mohou také umožnit různé
nakládání s avatary. Například v populární aplikaci VR Chat, která je na vytvoření libovolného
avatara a lidské interakci založena, existují dva základní modely nakládání s avatary. Uživatel
může svého vytvořeného avatara nechat v soukromém nastavení, nebo jej přepnout do
veřejného módu. Ten umožní všem ostatním hráčům instantně naklonovat jeho podobu187.
Z praktického hlediska se tak uživatel dobrovolně vzdá práva na svoji virtuální identitu.
Teoreticky nic nebrání poskytovatelům virtuálních světů toto pravidlo nastavit pro všechny
uživatele bez ohledu, zda s ním souhlasí, či ne. Jde tedy o výrazně slabší postavení ne zcela
kompatibilní s ochranou práva na podobu tak, jak jej známe ze skutečného světa. O limitaci a
celkové problematice smluvních podmínek virtuálních světů více v třetí části této práce.
Podkapitolu lze uzavřít tím, že virtuální avataři poskytují možnost být kýmkoli bez
jakýchkoli limitací v podobě biologických a jiných překážek a představují pro dlouholeté
představy o osobnostních právech značnou výzvu. Bude pouze na vývoji legislativy a
judikatury, jaký nastaví směr pro vývoj nejen vůči virtuální podobě a avatarům, ale virtuálním
osobnostem obecně.
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2.6 Vlastnické právo a geolokační svoboda v rozšířené realitě
Na úvod by autor práce rád poznamenal, že přestože se k prokázání svých argumentů
uchýlil k popisování především nemovitostí, lze tuto problematiku stejně tak demonstrovat a
aplikovat i na jiných příkladech (například ochranné známky a další).
V předcházejících kapitolách byla probrána aplikace věcných práv na virtuální
předměty. Předmět této práce je prakticky opačný, tedy nakolik se vlastnické právo jako přímé
a výlučné právní panství nad věcí v reálném světě může promítnout do světa virtuálního v rámci
rozšířené reality. Značná část současných aplikací virtuální reality nevyužívá geolokační data188
k plnění primární funkce a jde jen o vedlejší produkt sloužící ke sběru dat a monetizaci.
Uživatelé o takovém sběru dat často ani nevědí, nebo aplikace sbírají data i proti jejich vůli189.
Předmětem této kapitoly jsou aplikace rozšířené reality, které jsou na geolokaci či obdobné
formě sledování polohy uživatele založeny.
Příkladem takové aplikace rozšířené reality, na které budou demonstrovány argumenty
autora, je hra Pokémon GO. Tato hra byla zmíněna již v úvodním přehledu technologie
rozšířené reality, ale bude zde na tomto místě rozebrána ještě více dopodrobna, neboť technické
pochopení jejího fungování je klíčové pro porozumění argumentů autora. Pokémon GO je
aplikace z roku 2016, která si zachovala velkou popularitu dodnes.190 V této hře její uživatelé
chytají tzv. „Pokémony“191, bojují pomocí těchto Pokémonů s ostatními hráči, sbírají vejce
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k vylíhnutí a jiné bonusy a utkávají se v tzv. „Gymech“192. To vše činí pomocí avatarů, které
se pohubují po virtuální mapě193 stejně jako se jejich uživatel pohybuje v reálném světě.
Zatímco uživatelé chodí reálným světem, na obrazovkách mobilních telefonů se jim zobrazují
virtuální objekty v jejich bezprostředním okolí. Tyto objekty však nejsou umisťovány úplně
náhodně a často korespondují se zajímavými body v reálném světě. Může jít o parky, sochy,
ale také různé podniky a obchodní centra. Vývojáři umisťují objekty do virtuálního světa nejen
na základě vlastních dat, ale také samotní uživatelé mají možnost navrhnout lokalitu, kde by
měl vzniknout tzv. „PokéStop“194. Vzhledem k tomu, že herní plochou je prakticky celá
osídlená část planety Země, neprověřují vývojáři detailně každé umístění virtuálního objektu,
ale pouze ty, které jsou v rámci komunity nahlášené195. V kombinaci se shlukováním hráčů na
těchto místech právě zde vznikaly a vznikají největší kontroverze okolo této hry. Mezi prvními
institucemi, které se rozhodly proti tomuto chování bránit, byla muzea holocaustu, hřbitovy,
památníky válečným obětem a další citlivá veřejná místa196. Tato místa mají pro podobné
situace jistou výhodu oproti jednotlivcům. Zaprvé jsou na veřejnost zvyklá a mohou tak leccos
strpět, zadruhé mohou pomocí návštěvního řádu takovéto činnosti omezit či zakázat a do třetice
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mohou značně působit na provozovatele rozšířené reality, aby z jejich polohy tyto objekty
stáhli. Jedny z prvních míst, kde k tomuto došlo, byly památník v japonské Hirošimě a
washingtonské muzeum holokaustu197.
Stejné možnosti působení však nemají jednotlivci. Když tedy začalo přibývat
soukromých osob, které se cítily dotčeny neustálým rušením hráčů na jejich pozemcích, podali
někteří z nich hromadnou žalobu na vývojáře ze společnosti Niantic. Ta nakonec dopadla
mimosoudním vyrovnáním, ve kterém se vývojáři zavázali odstranit virtuální PokéStopy
z domovů žalobců a přijmout některá nápravná opatření pro futuro198. K takovým opatřením
patří například udržování seznamu vyloučených lokalit po dobu alespoň jednoho roku,
vytvoření opatření k zamezení umisťování nových virtuálních objektů na rodinné domy,
přizpůsobení virtuálních zastávek otevírací době veřejných prostranství jako jsou parky a
muzea, upozornění pro hráče k ohleduplnosti vůči okolí přímo v aplikaci a v neposlední řadě
také možnost zažádat o odstranění permanentních virtuálních objektů do vzdálenosti 40 metrů
od obydlí199. Takové omezení se však netýká samotných Pokémonů, kteří se nevyskytují na
pevně daném bodě, ale v podstatě náhodně v dané oblasti. Podařilo se tak docílit odstranění
pouze hlavních virtuálních objektů, které přitahují hráče, nikoli všech. Zároveň všechny tyto
stížnosti a žaloby byly založeny na chování hráčů, tedy šlo primárně o rušení soukromí či
v krajních případech i narušení domovní svobody. Sice se soudům podařilo dovodit
odpovědnost vývojáře za chování uživatelů, nikdo (s výjimkou několika akademiků) se v těchto
případech detailně nezabýval tím, zda vývojáři vůbec mají v první řadě právo umisťovat takové
virtuální objekty na soukromé pozemky bez ohledu na to, zda následně k nějakému skutečnému
zásahu do práv třetích osob dojde. V následujících odstavcích se autor bude věnovat tomu, zda
do prostoru „nad i pod“ pozemkem lze zařadit i virtuální objekty, zda mají vlastníci takových
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pozemků právo bránit se rušení virtuálními objekty, či zda by vůbec někdo měl mít právo
umístit virtuální objekt na soukromý pozemek.
Nejde jen o otázku rozsahu a obsahu vlastnických práv k pozemku. Tato problematika má také
rozměr právně teoretický a právně filozofický: Regulujeme (v tomto případě geolokační
svobodu před virtuálními objekty) z důvodu až nastalých nežádoucích následků (hráči
narušující právo na soukromí), či již pouze proto, že dané chování (v tomto případě zasahování
virtuálními předměty do soukromí jednotlivců) se nám jeví jako společensky nepřijatelné? Tuto
otázku si budou muset v budoucnu položit nejen soudy, ale také zákonodárci. Pokud, stejně
jako autor, dojdou k závěru, že virtuální předměty zasahují alespoň nějakým způsobem do
vlastnických práv k pozemku a prostorem „nad i pod“ ním, bude nutné také vyjasnit, kdy
dochází k rušení, jehož odstranění se dotčená osoba domáhá. Již samotným umístěním
předmětu, nebo až následným navenek projeveným rušením? Toto není otázka, kterou je možné
zodpovědět v této práci, či ji zodpovědět jednotlivě. Je ale důležité se takovýmto tématům
věnovat tváří v tvář novým technologiím.
Nejprve je nutné se vypořádat s oponentním názorem, tedy nepřiznávat vlastníkům
nemovitostí právo domáhat se rušení v rozšířené realitě. Kromě obecné problematiky
nerozpoznávání virtuálních předmětů právem, která již byla detailně rozebrána v předchozích
kapitolách, lze v tomto přístupu spatřovat ještě jednu výhodu. Jde o výhodu sociální a
ekonomickou. Pokud se vývojáři nebudou muset zaobírat právy jednotlivých vlastníků
pozemků, jako tak nemusí činit dnes, budou mít mnohem větší svobodu k inovacím v této
technologii. V podstatě jde o to najít průsečík dvou filosofií. První je regulatorní filozofie
nezatěžování vynálezců a inovátorů přílišnou regulací. Tou druhou je filosofie mající kořeny
v prvních rocích internetu. Ten se zrodil svobodný a mnoho autorů mělo a dodnes má za to, že
by svobodný a prostý regulace zůstat měl200. Rozšířená realita může vytvořit druhý svět nad
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tím fyzickým, ne nepodobný internetu. Pro tuto vizi se vžil termín „Zrcadlový svět“201. Šlo by
o svět tvořený daty a informacemi, nadstavba reálného fyzického světa a stejně jako v případě
internetu si lidé budou klást otázku, zda jej mají státy regulovat 202. Dalším validním
argumentem je „dostatek“ současné právní úpravy. Současné zákony umožňují vlastníkům
nemovitostí se bránit proti některým škodlivým následkům způsobenými rozšířenou realitou,
avšak ne dokonale. „Neoprávněný vstup na pozemek“ jako samostatný institut není v českém
právním řádu zakotven, na rozdíl třeba od USA203. Například v případě Pokémon GO a hráčů,
kteří vstupují na soukromé pozemky, jde ve veřejnoprávní sféře o přestupek proti majetku204,
případně i trestný čin porušování domovní svobody205. V takových případech se vlastník
soukromého pozemku může obrátit na policejní orgány. V soukromoprávní sféře se vlastník
může domáhat ochrany před neoprávněným zásahem do vlastnického práva dle občanského
zákoníku206. Nicméně vše, proti čemu má vlastník nástroje obrany, jsou pouze důsledky
umístění nějakého virtuálního předmětu na jeho pozemek. Proti samotnému virtuálnímu
předmětu nacházejícímu se na pozemku, který je příčinou těchto rušení, nemá vlastník obranu.
Současná právní ochrana proti jednotlivým hráčům rušitelům není v tomto případě dostatečná.
Takových hráčů mohou na některých místech projít denně stovky či tisíce. Není v silách
jednotlivce zjistit totožnost všech, nadto vést s každým z nich řízení. Mnohem jednodušší by
bylo, kdyby vlastník pozemku měl zákonem daný nástroj (právo) se bránit přímo proti umístění
virtuálního předmětu na svůj pozemek, bez ohledu na jeho povahu. Virtuální objekt totiž
nemusí být jenom místo, na které se snaží dostat hráči. Něčí dům může být například virtuálně
posprejován. Aplikace WallaMe umožňuje jejím uživatelům zanechávat vzkazy, které jsou
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viditelné pouze jiným uživatelům této aplikace207. Pokud by někdo takto „posprejoval“ něčí
nemovitost, mohl by se vlastník nemovitosti domáhat odstranění takové značky pouze z důvodu
obsahu takové zprávy208, nikoli z důvodu přítomnosti značky jako takové. Tento nedostatek
vedl v USA k několika žalobám přímo proti vývojářům Pokémon GO za chování uživatelů a
jejich narušování pozemků soukromých osob209.
K vlastnickým právům patří nejen právo někoho vyloučit z užívání, ale také někomu
věc k užívání přenechat, třeba i za úplatu210. Některé nemovitosti mohou být pro provozovatele
rozšířené reality i pro vlastníky samotné velice lukrativní záležitostí. Společnost Niantic stojící
za Pokémon GO spustila systém placeného partnerství, kdy za sponzorství vytvořila virtuální
zastávku v lokaci vybrané sponzorem, aby tam přilákala hráče211. K takovým patří především
populární řetězce jako Starbucks212. Pro vlastníky nemovitostí jde o možnost získání
potenciálních zákazníků a pro vývojáře nemalý zdroj příjmů213.
Dalším argumentem pro zahrnutí virtuálního prostoru do prostoru patřícího
k nemovitosti je ochrana vlastníka před zabráním „jeho“ prostoru cizí osobou. Rozšířená
realita, na rozdíl od reality virtuální, pracuje s omezeným fyzickým prostorem. A ačkoli je
teoretický počet umístitelných virtuálních objektů nekonečný, fyzický prostor, do kterého
mohou být umístěny, konečný je.
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Významnou paralelu s touto problematikou lze v prostředí internetu vidět v tzv.
„cybersquattingu“214 v doménových sporech. Jak uvádí Polčák, registrace domény215 funguje
na principu „first come, first served“, tedy českým příslovím „kdo dřív přijde, ten dřív mele“216.
Domény jsou unikátní a se stejným jménem může být zaregistrována pouze jedna. Při registraci
tak může docházet ke kolizím domén a ochranných známek či domén a názvů právnických a
fyzických osob217. Za zmínku z České republiky stojí rozsudky v případu sporu o doménu
Globtour.cz218.„Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem uložil prvnímu žalovanému
povinnost zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho
převodu na žalobce […], uložil prvnímu žalovanému povinnost převést doménové jméno
Globtour.cz na žalobce […]“219. Případ se následně dostal k Nejvyššímu soudu, který
přezkoumával, zda je možné, aby soud rozhodl o převodu doménového jména, pokud nařízení
takové činnosti nemá oporu v zákoně. Soud dospěl k závěru, že toto není možné nařídit a je
možné pouze nařídit odregistraci220. Záležitost se dostala až k Ústavnímu soudu, kde Globtour
namítala porušení práva vlastnit majetek a to, že jí bylo rozsudky obecných soudů uloženo
zvláštní a nadměrné břemeno. S tímto se Ústavní soud neztotožnil a ústavní stížnost byla
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odmítnuta jako zjevně neopodstatněná221. Rozsudek nejvyššího soudu ve věci Globtour tak
zůstal dodnes nepřekonán, čímž značně zkomplikoval soudní řešení doménových sporů222.
Do roku 2015 se u doménových sporů rozhodovalo formou rozhodčího řízení, od roku
2015 se postupuje formou ADR223. Naopak v případu cybersquattingu doménových jmen224,
které si zaregistrovala společnost Realtime Investments Inc., uložil Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR společnosti za toto nekalosoutěžní jednání
nejen zdržet se užívání a provozování těchto domén, ale také je převést na Ministerstvo
spravedlnosti, kterému přiznal ochranu jako právnické osobě225.
Cybersquatting může mít za cíl i poškozování dobrého jména či vyjadřování opačného
politického či náboženského názoru. Příklad takového chování je medializovaný spor z USA
známý jako People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) vs. Dougney. Žalovaný
Michael Doughney si zaregistroval doménu „peta.org“ a vytvořil na ní stránku fiktivní
organizace „People Eating Tasty Animals“ („Lidé pojídající chutná zvířata“). Je jasné, že se
jednalo o záměrnou činnost proti organizaci věnující se etickému nakládání se zvířaty a
propagující vegetariánský a veganský způsob života. Dougney se bránil parodickým záměrem
a odkazem na první dodatek americké ústavy a svobodu projevu, nicméně soud obsah stránky
vůbec nezvažoval a případ rozhodl na základě porušení obchodní známky, kterou měla
registrovanou PETA226.
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Virtuální prostor v rámci rozšířené reality na specifických místech je velice žádanou
komoditou, navíc jde o omezený prostor. Obojí již bylo řečeno výše. Paralela
s cybersquattingem je příhodný argument pro podporu ochrany v rámci vlastnických práv
k pozemku. Přestože předmětem cybersquattingu jsou často ochranné známky, v praxi nejde
v doménových sporech o nic jiného než o ochranu prostoru na internetu, který doména
reprezentuje. Stejně jako na internetu i skutečný prostor (nemovitost) může být „obsazen“
v rozšířené realitě někým jiným. Může jít jen o jeden virtuální objekt v rozšířené realitě
například s opačným náboženským vyzněním nebo podporující jiného politického kandidáta,
se kterým vlastník pozemku nesouhlasí. Může jít o „zaplavení“ rozšířené reality na daném místě
tolika cizími poskytovateli, že vlastník, pokud by se rozhodl umístit svoji značku, by tak ani
učinit nemohl, respektive by nebyla vidět. Nemluvě o nemožnosti vlastníka pozemku se proti
takovému jednání bránit, pokud obsah rozšířené reality sám o sobě žádný předpis porušovat
nebude. Z těchto a výše uvedených důvodů považuje autor za důležité, aby se do prostoru, který
spadá do vlastnického práva vlastníka pozemku, počítala i rozšířená realita.
Definici pozemku nenalezneme, na rozdíl od nemovité věci, v občanském zákoníku, ale
v § 2 písm. a) zákona č. 246/2013 Sb., o katastru nemovitostí227, nenajdeme zde však vysvětlení,
kam až takový pozemek sahá, co se týče prostoru nad a pod ním. § 506 Občanského zákoníku
stanoví, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem […]“. V komentářové
literatuře nenalezneme jasnou odpověď na to, co vše tento prostor zahrnuje. Většina autorů se
shodne na tom, že limitem je schopnost člověka (vlastníka) tento prostor ovládat. Komentář od
C.H.

Beck

k této

problematice

uvádí

následující:

„Toto

je

z „futurologického

hlediska“ poměrně důležité, neboť je možné, že se v budoucnu budou vyrábět levitující
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jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků,
popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,“

stavby/zařízení, které sice nebudou zřizovány na pozemku, avšak budou umístěny v prostoru
nad pozemkem. […] Otázka, která je nasnadě, zní: „Jak hluboko a jak vysoko?“ Ke dni
zpracování komentáře je dosud nejvyšší budovou světa mrakodrap Burdj Khalífa (828 metrů)
ve Spojených arabských emirátech, nejhlubším vrtem do zemské kůry je Kolský vrt na Sibiři,
který má hloubku kolem 13 kilometrů. Lze usuzovat, že o součásti pozemku má smysl hovořit
pouze v kontextu faktické možnosti vlastníka uplatňovat moc plynoucí z právního panství nad
věcí (vlastnického práva). Závisí tedy na technických možnostech v daném místě a čase.“228.
Samotný komentář tedy připouští možné futurologické pojetí a změnu (navýšení)
obsahu/rozsahu této definice. Je otázkou, zda při takto obecném vyjádření bude nutné, aby
případné zahrnutí prostoru rozšířené reality do součásti nemovitosti, bylo nutné explicitně
vyjádřit v zákoně, či postačí nekodifikované srozumění a užívání judikaturou a odbornou
veřejností. Nelze si totiž dobře představit zákonnou definici, která by jak dostatečně vystihla
podstatu prostoru rozšířené reality, tak by byla dostatečně, aby opět připouštěla možný
rozšířený výklad v budoucnosti, až se technologie opět změní. Tedy aby byla technologicky
neutrální. K technologické neutralitě více ve třetí části této práce.
Jak ale také dále uvádí komentář229, musí vlastníci v některých případech strpět užívání
tohoto prostoru, pokud pro to existuje důležitý důvod230 a vlastník nemůže mít rozumný důvod
tomu bránit231. Lze tak připustit alternativu, která byla naznačena již v úvodu této podkapitoly.
Může totiž existovat důležitý důvod (veřejný zájem), aby i přes přiznané vlastnictví prostoru
v rozšířené realitě na pozemku byl vlastník povinen strpět jeho užívání poskytovateli rozšířené
reality. Jednalo by se svým způsobem o kompromisní návrh, který by vyvážil zájmy vlastníka
na jedné a zájmy poskytovatelů a vývojářů aplikací a zařízení rozšířené reality na straně druhé.
Tato alternativa by ale mohla přispět k právní nejistotě a zvýšit šanci, že takovéto spory budou
muset být řešeny u soudu pokaždé, když bude nutné určit důležitost důvodu k umístění daného
virtuálního objektu na pozemek. Soudní agenda sousedských sporů by tak narostla ještě o
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agendu prostoru v rozšířené realitě. Oproti současnému stavu by ale vlastníci pozemků dostali
alespoň částečnou možnost kontroly a obrany.
Řešení sporů o rozšířenou realitu obecnými soudy s sebou ale přesto nese nevýhody.
K takovým nevýhodám patří především určování místní příslušnosti a také určení odpovědné
osoby, v případě, že virtuální objekty nebude umisťovat přímo provozovatel rozšířené reality
sám, ale budou tak činit uživatelé aplikace rozšířené reality. Otázka místní soudní příslušnosti
bude řešena více dopodrobna v kapitole věnující se odpovědnosti. I přes to, že bude nakonec
dána příslušnost českého soudu, bude nutné do zahraničí doručovat soudní písemnosti a
v zahraničí také soudní rozhodnutí českého soudu vykonat. Proto se například ve zmiňovaném
řešení doménových sporů přešlo k alternativnímu řešení sporů.232 Prostředí doménových sporů
má však v této variantě výhodu, neboť může autoritu mimosoudního řešení sporů vyvozovat
z mezinárodních organizací jako je ICANN233 a povinnosti vkládat klauzuli o mimosoudním
řešení234. Mimosoudní řešení sporů se tak může na první pohled zdát jako dobrá varianta řešení
sporů plynoucích z vlastnických práv k pozemku a rozšířené reality, bohužel na rozdíl od
doménových sporů neexistuje a priori smluvní či jiný základ, na kterém by bylo možné
k mimosoudnímu řešení sporů přistoupit. Zároveň pokud připustíme, že rušivých a škodlivých
virtuálních objektů v rozšířené realitě může být potenciálně mnoho, není možné, aby vlastníci
dotčených nemovitostí vedli spory s každým rušitelem zvlášť.
Pokud se společnost (Nikoli nutně zákonodárce, neboť není nezbytné přijímat
legislativní změny.) rozhodne jít cestou ochrany práv vlastníků pozemků a jiných
nemovitostí235, bude potřeba se vypořádat s faktem, že dojde k zásadní limitaci možnosti
vývojářů svobodně umisťovat virtuální objekty v rozšířené realitě. Virtuální objekty se tak více
přiblíží hmotným věcem, které také není možné libovolně umisťovat na pozemek cizí osoby
bez jejího souhlasu. Současný status quo vyhovuje vývojářům a uživatelům rozšířené reality.
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ucelenosti argumentů považujme za primární objekt zájmu nemovitosti.

Vlastníci dotčených pozemků jsou tímto stavem nespravedlivě postiženi bez možnosti účinně
zamezit příčině a s omezenými či neefektivními prostředky obrany, co se odstranění následků
týče. K těm patří primárně mnohost uživatelů (rušitelů), jejich anonymita a nejasný model
rozložení odpovědnosti mezi uživateli a poskytovatelem služby rozšířené reality za tato jednání,
stejně jako omezené reálně prostředky obrany proti často velkým mezinárodním společnostem.
Cílem této podkapitoly není poskytnout jednoznačnou odpověď, ale upozornit na jeden
z mnoha aspektů rozšířené reality, který stojí za pozornost a určitým způsobem mění náhled na
občanskoprávní instituty.

2.7 Svoboda panoramatu, odvozená díla a rozšířená realita
Jedním z typických případů budoucího užití technologie rozšířené reality jsou tzv.
chytré brýle. S jedním takovým, avšak neúspěšným, projektem přišel Google v roce 2014236. O
vstupu dalšího technologického giganta, tentokrát americké společnosti Apple, se spekuluje již
delší dobu. Dle posledních zpráv je jejich příchod otázkou několika málo měsíců237. Nemusí
však nutně jít o chytré brýle, neboť problematické situace, které budou rozebrány na
následujících řádcích mohou nastat prakticky při jakémkoli užívání technologie rozšířené
reality ve veřejném prostoru. Půjde o situace ne nepodobné těm, jaké jsou běžné při
zachycování snímků veřejných prostranství na fotoaparáty či videokamery. Autoři snímků a
videozáznamů při jejich pořizování mohou zasáhnout do práv jiných osob. Vyjma možných
zásahů do vlastnických práv či do soukromí pak půjde o práva na ochranu osobnosti u osob,
jejichž podoba je zaznamenána, a práva autorská autorů architektonických a jiných děl, která
se na veřejném prostranství nachází a která mohou být, ať již cíleně, či mimoděk zaznamenána.
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z:

Právě s problematikou děl na veřejných prostranstvích, je spojen institut tzv. svobody
panoramatu. Panoramafreiheit, tedy německy svoboda panoramatu, je autorskoprávní
konstrukce umožňující za určitých podmínek legální pořízení rozmnoženiny či obdobné užití
díla (fotografií, zachycením na videu, malbou apod.). Svým způsobem tak jde o variantu legální
licence. Tento výraz poprvé užil Bundesgerichtshof238 v nálezu týkajícím se kauzy slavného
vídeňského domu Hundertwasserhaus239. Šlo o spor dědičky německého architekta
Friedensreicha Hundertwassera a autorky fotografie, kterou následně prodával řetězec Metro
jako pohlednici. Předmětná fotografie byla vyfocena ze soukromého bytu, avšak nápadně
připomínala fotografii, kterou jako pohlednici prodávala také Hundertwasserova dědička. Ta
podala na autorku fotografie žalobu. Německý autorský zákon jako jednu z podmínek volného
užití díla na veřejném prostranství stanovil, že dílo (v tomto případě Hundertwasserhaus) musí
být veřejné přístupné240. Spolkový soud tak dal za pravdu žalující dědičce, neboť soukromý byt
nelze považovat za místo veřejně přístupné.241
Přestože některé země, jmenovitě například Francie, svobodu panoramatu ve svých
právních řádech zakotvenou nemají, na našem území jde o institut užívaný již více než sto let242.
Dnes jej v autorském zákoně nalezneme pod § 33 Autorského zákona243. Ten také stanoví dvě
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základní podmínky pro užití svobody panoramatu: 1) trvalost umístění díla 2) umístění na
veřejném prostranství. Co se týče druhé zmiňované podmínky, sám Autorský zákon pojem
veřejné prostranství nedefinuje. Lze jej sice nalézt v zákoně o obcích244, nejde však o definici
univerzálně použitelnou, proto bude nutné posuzovat konkrétní případy vždy individuálně, což
může vést k rozdílné aplikační praxi. Komentářová literatura se přiklání spíše k restriktivnímu
výkladu a do takových míst nezahrnuje například galerie, muzea, foyery divadel apod.245.
Podmínka trvalosti umístění díla byla do Autorského zákona vnesena v rámci implementace
směrnice 2001/29/ES246. Tato podmínka může představovat problém v situacích, kdy je ve
veřejném prostoru umístěna například umělecká instalace, která není trvalého charakteru.
Jak bylo již rozvedeno v první části této práce věnující se technologii samotné, aby mohlo
zařízení rozšířené reality propojit skutečný svět a rozšířit jej o digitální obsah, je nezbytné, aby
tento skutečný svět nahrávalo. V případě užití rozšířené reality v mobilních telefonech půjde o
nahrávání (zaznamenávání) dočasné a uživatelem cíleně zaměřené. Naopak u technologií jako
jsou brýle rozšířené reality půjde o zaznamenávání konstantní. Právě tato konstantnost a
snadnost záznamu může v důsledku způsobit, že k porušování autorských práv bude docházet
mnohem častěji než dnes, neboť si uživatelé zařízení rozšířené reality (typicky brýlí) nebudou
často uvědomovat, že do něčích práv zasahují.
Na první pohled se může zdát být určitým východiskem §38c Autorského zákona, který
stanoví, že: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se
zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku247. Zpravidla tak půjde o situace, kdy dílo
nacházející se na veřejném prostranství tvoří nevýznamnou součást kompozice, například
pozadí u portrétních fotografií. Dle názoru autora lze toto ustanovení v případě rozšířené reality
aplikovat pouze omezeně. V úvahu připadá situace, kdy například neustále nahrávající brýle
rozšířené reality zaznamenávají okolí, aby jejich uživateli jdoucímu po ulici o okolí poskytly
rozšířené informace. Takové užití lze jistě považovat za nahodilé. V mnohých případech užití
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rozšířené reality však náhodnost užití cizího díla bude značně sporná. Jako měřítko se jeví
konkrétní subjektivní míra aktivní účasti nejen uživatelů, ale i dalších osob (vývojářů,
provozovatelů atp.) ve vztahu ke skutečným předmětům. Například využití aplikace rozšířené
reality ke změně barvy fasády budovy Národního muzea nebo umístění virtuální zastávky na,
byť dočasnou, uměleckou instalaci jistě náhodné nebude.
Dalším typickým využitím technologie rozšířené reality je umisťování samostatných
virtuálních objektů do skutečného světa. Zde nepůjde o problematiku spojenou toliko
s odvozenými díly a zásahem do architektonických (a jiných) děl na veřejném prostranství, ale
o práva vyplývající přímo z virtuálních objektů samých a jejich případných autorů či dalších
vykonavatelů autorských práv. Připomeňme jednu z podmínek tzv. svobody panoramatu
z autorského zákona, a to trvalost daného díla umístěného na veřejném prostranství.
Pokud budou ve veřejném prostranství umístěna díla pomocí aplikace rozšířené reality,
bude se z pohledu autorského zákona jednat o díla umístěna trvale, nebo dočasně? Jako příklad
dočasné povahy díla uvádí komentářová literatura dočasné výstavy248. Přímo pak zmiňuje
soudem řešený autorskoprávní spor o uměleckou instalaci, kdy dva umělci zabalili budovu
německého říšského sněmu do folie249. V následném soudním sporu pak německý soud
fotografii této instalace prohlásil za nesplňující výjimku svobody panoramatu250. Pavla
Sýkorová ve svém příspěvku v publikaci Právní rozhledy za příklad dočasného díla uvádí
putovní plastiku Entropy od Davida Černého251. Ta byla připevněna na budovu stejně, jako by
uživatel viděl objekt umístěný v rámci rozšířené reality.
Autorský zákon ani odborná literatura další významné rozvedení pojmu trvalosti
nepřináší. Pokud budeme hodnotit trvalost umístění díla podle kritéria „fyzické“ oddělitelnosti,
tak vzhledem ke snadnosti manipulace, kdy je virtuální objekt možné umístit či odebrat velice
jednoduše, nebude možné tuto výjimku na rozšířenou realitu uplatnit. Ke stejným závěrům
dojdeme, pokud si jako kritérium zvolíme hledisko časové, které se z hlediska jazykové logiky
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také nabízí. Přestože je možné udržovat virtuální objekt v prostoru tak dlouho, jak to technická
stránka rozšířené reality umožní, tedy teoreticky donekonečna a déle než architektonická díla,
která mají vlivem povětrnostních a dalších vlivů omezenou, byť dlouhou životnost, vzhledem
ke smyslu virtuálních objektů a jejich užití půjde o situaci spíše neobvyklou. Autor se tak
přiklání k názoru, že pro účely tohoto ustanovení Autorského zákona půjde o díla dočasná, na
něž se tzv. svoboda panoramatu neuplatní.
Toto hodnocení může způsobit vážné důsledky pro vývoj technologie. Jedním
z typických prvků (alespoň té současné) rozšířené reality je ten, že virtuální objekty umístěné
ve skutečném světě vidí uživatelé této technologie jen za splnění určitých technologických
podmínek. Kromě toho, že musí být vybaveni hardwarovým zařízením, které je schopno
technologicky virtuální objekty v prostoru zobrazit (telefon, brýle apod.), je zpravidla možné
tyto objekty vidět pouze při aktivním používání nějaké aplikace (softwaru), kterého jsou
virtuální objekty součástí. Například pro v úvodu této práce zmiňované „chytání Pokémonů“ je
nutné aktivně využívat aplikaci Pokémon GO. V takovémto případě není podstatné se dopady
autorského práva zabírat nad rámec toho, co již bylo poznamenáno jak v předchozích řádcích,
tak v předcházející kapitole o povaze virtuálních předmětů jako autorských děl a věcí, neboť se
jejich užívání a zobrazování bude řídit smluvními podmínkami užívání aplikace, tedy typicky
licenčními podmínkami koncových uživatelů.
Rozšířená realita ale také může (a pravděpodobně bude) směrovat více k otevřenému
softwaru, kdy virtuální objekty ve světě nebudou umisťovány a zobrazovány v rámci konkrétní
aplikace, ale budou dostupné široké veřejnosti, tedy analogicky k dnešnímu internetu, jehož se
rozšířená realita může stát součástí252. Dle názoru autora nebude kromě neaplikovatelnosti výše
zmíněné svobody panoramatu na virtuální díla umístěná ve skutečném světě možné
v Autorském zákoně najít ani jiné úlevy a zákonné licence nad rámec toho, jak by se aplikovaly
na běžná autorská díla. Jde o v celku logické vyústění, neboť při tvorbě Autorského zákona i
jiných autorskoprávních předpisů mohl zákonodárce jen těžko předpokládat, jak snadné může
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v budoucnu být tvořit a umisťovat ohromující množství děl do veřejného prostoru. Řešení tak
bude nutné hledat primárně na technologické úrovni. Lze si například představit, že autorům
děl umístěných v rozšířené realitě do veřejného prostoru bude umožněno tato díla označit
licencí, například Creative Commons253. Autor této publikace zde vidí značný prostor pro
zákonodárce, který by mohl ať již soft-law, či přímo zákonem omezit práva autora díla
umístěného veřejně technologií rozšířené reality či podobnou technologií, tzn. mimo konkrétní
aplikaci či software určené pro specifický okruh uživatelů254. Legislativně se nabízí doplnění §
33 Autorského zákona o třetí odstavec.
Na závěr této kapitoly ještě poslední poznámka autora. Kromě splnění podmínek
jednotlivých ustanovení uváděných na předchozích řádcích, i za případného splnění výjimek
zde neuvedených, bude také nutné splnit tzv. tříkrokový test dle §29 odst. 1 Autorského
zákona255.
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3 Regulace vztahů v digitální realitě
3.1 Smluvní podmínky
Jelikož se pohybujeme v občanském právu, je klíčovým východiskem pro určení
poměrů mezi uživatelem virtuální či rozšířené reality a poskytovatelem256 této služby smlouva.
Smlouva má historicky v soukromé právu tak silné postavení, že například francouzský civilní
kodex staví smlouvu uzavřenou inter partes do síly platného zákona257. Takto formulované
ustanovení je pro účely této práce a následujících řádků příhodné. Ve virtuálních světech totiž
„zákon“ představují provozovatelé těchto služeb, kteří vycházejí a jednají z rámce daného právě
uživatelskými podmínkami (smlouvou). Pokud smlouva, a zpravidla půjde o smlouvu
adhezního typu258, stanoví, že uživatelé, respektive jejich avataři, nemohou například „vlastnit“
virtuální předměty, pak takové předměty uživatelé nevlastí, jakkoli můžeme souhlasit s výše
uvedenou tezí, že virtuální předměty skutečně jsou věci a mají se na ně věcná práva aplikovat259.
Při alespoň částečném ztotožněním s tezemi o aplikaci vlastnických a dalších práv na virtuální
prostředí, jak byly nastíněny v druhé části této práce, lze ustanovení zakazující či značně
omezující vlastnická, autorská či jiná práva ve virtuálním světě vnímat jako nespravedlivá.
Vycházíme-li přísně ze zásady pacta sunt servanda, jsou však tato omezení ze strany
poskytovatele služeb legální, ačkoli omezující vůči uživatelům.
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Pojem „poskytovatel služby“ či pouze „poskytovatel“ je v této a dalších kapitolách užíván largo sensu

k souhrnnému označení subjektu, který se bude v postavení toho, kdo jednostranně může změnit pravidla. Může
jít o poskytovatele služeb dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností, ale také
vývojáře či společnost provozující virtuální svět atd. bez ohledu na to, zda naplňují zákonnou definici. Zpravidla
půjde o osobu podnikající.
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Code Civil: Díl 3, kapitola IV, Článek 1103: Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées

envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
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Vztahy mezi běžnými uživateli a poskytovateli služeb virtuální a rozšířené reality budou typicky vztahy

spotřebitel – podnikatel. Pro tuto oblast jsou typické právě tzv. adhézní smlouvy, tedy smlouvy typu „ber, nebo
nech být“.
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K problematice virtuálních a předmětů a věcných práv viz kapitoly výše.
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Na rozdíl od zákonů, kde díky právním principům jsou občané chráněni proti náhlým a
retroaktivním změnám právního řádu260 a některé změny jsou přímo zapovězené z důvodu
ochrany lidských práv a základních svobod či tzv. materiálního ohniska Ústavy261, ve
smluvních vztazích naopak poskytovatelům prakticky nic nebrání (odhlédneme-li od
zákonných limitů, vyjádřených například ochranou spotřebitele či slabší smluví strany) měnit
podmínky užívání kdykoli a jakkoli, a to třeba i retroaktivně262. Několik příkladů takového
jednostranného zkrácení uživatele či uživatelů uvádí ve své publikaci Barfield a Blitz263.
Například v roce 2003 se Linden Lab, tvůrci několikrát zmiňovaného Second Life, rozhodli
zdanit virtuální předměty. Vzhledem k ohromné ekonomice Second Life tento krok dával pro
tvůrce smysl, nicméně po velké nevoli ze stran uživatelů od tohoto kroku na čas upustili.
V současnosti je zdaňovaný virtuální majetek a virtuální transakce pouze hráčům, kteří jsou
zároveň občany členských států Evropské unie264. Mnoho z těchto změn má retroaktivní
působnost v neprospěch uživatelů. Za příklad může posloužit zákaz placených „add-onů“265
v populární online hře World of Warcraft. Ty byly hráči World of Warcraft natolik využívané,
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Z rozhodnutí Ústavního soudu srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. III. ÚS

3221/11
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Srov. čl. 9 odst. 2
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To samozřejmě nebrání uživatelům se následně domáhat svých práv u soudu, srov. například zmiňovaný

rozsudek Evans v. Linden.
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BARFIELD, Woodrow a Marc Jonathan BLITZ. Research handbook on the law of virtual and augmented

reality. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018. ISBN: 978-1-78643-859-1.
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Srov. Linden Lab Official: Value Added Tax (VAT) Frequently Asked Questions. Second Life Wiki [online].

[cit.

2020-02-19].

Dostupné

z:

http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Value_Added_Tax_%28VAT%29_Frequently_Asked_Qu
estions
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„Add-on“ je označení pro nadstavbu nebo doplněk v rámci hry či virtuálního světa. Jde o vylepšení, které není

součástí základního uživatelského rozhraní. Jejich tvůrci jsou zpravidla odlišní od tvůrců dané hry či virtuálního
světa. Uživatelé si je instalují, aby získali výhodu či vylepšení.

že se z jejich výroby stal výdělečný byznys. Po retroaktivní změně teď tyto „add-ony“ mohou
být nabízeny hráčům pouze bezúplatně, a tak vývojáři těchto doplňku přišli o zisk266.
Dalším problémem jsou změny pravidel cílené na jednotlivé hráče. Takoví hráči mohou pak
být v krajním případě i tzv. „zabanováni“267. „Banování“ v rámci online her či diskuzních
internetových fór je vcelku běžnou činností. Často je na podkladě skutečného porušení
stávajících pravidel. Problematické se stává v případě, kdy jde o reakci na nějakou doposud
nezakázanou činnost uživatele či za činnost jež nikterak nesouvisí s chováním ve virtuálním
světě samotném. Jedním z nejstarších medializovaných případů tohoto typu je případ profesora
filosofie z Univerzity Ann Arbor v Michiganu Petera Ludlowa, jenž psal blog o svých zážitcích
ze světa The Sims Online268. Ludlow (respektive jeho avatar) se ve virtuálním světě setkal
s dalšími avatary (hráči), kteří vyměňovali virtuální služby sexuálního269 typu za virtuální herní
měnu. Ludlow o tomto setkání následně informoval na blogu The Alphaville Herald. Herní
studio, které za hrou The Sims Online stojí, následně Ludlowa vyzvalo, aby ze svého herního
profilu vymazal odkazy na svůj blog. Přestože tak Ludlow dle svých slov učinil, jeho účet byl
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Srov. BARFIELD, Woodrow a Marc Jonathan BLITZ. Research handbook on the law of virtual and augmented

reality. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018. ISBN: 978-1-78643-859-1. s. 85-86.
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„Ban“ či „banování“ znamenání zákaz přístupu (dočasný či trvalý) ke službě a je jako anglismus užívaný i

v českém jazyce. Anglické slovo ban má svůj vlastní široký význam spočívající obecně v zákazu něčeho.
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The Sims Online je online verze populární hry The Sims, která jejím uživatelům umožňuje vytvářet virtuální

postavy lidí a provázet je celým životem od studia přes hledání si partnera a stavbu domu až práci. V původní
verzi hry hraje hráč za jednu či více postav, zatímco ostatní postavy a svět jsou generované počítačem. Ve verzi
Online spolu interagují skuteční hráči.
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Jelikož má hra The Sims mezinárodní hodnocení doporučeného věku PG Teen, tedy je určena i pro hráče mladší

osmnácti let, je samotný akt pohlavního styku ve hře velice cenzurovaný. Přesto však podobné činnosti ve
virtuálním světě mohou zvednout řadu zajímavých otázek a témat ohledně toho, co by avatarům ve virtuálních
světech mělo být dovoleno. Především v případech jako je tento, kdy mohou někteří uživatelé být i velmi nízkého
věku. Mnoho takových případů je zaznamenáno v populární hře virtuální reality VRChat. Vzhledem k velice
volným pravidlům této hry je uživatelům umožněno vytvářet virtuální místnosti i se sexuální tematikou. Zároveň
se ale jedná o hru, kterou běžně hrají mladiství. Toto vyvolalo poměrně velkou kontroverzi, ke dni psaní této práce
však bez významnějších důsledků.

permanentně uzavřen270. Tento a mnoho dalších případů dokazují, jak velkou mají
poskytovatelé moc, pokud uživatelé budou chránění pouze v rámci smluvních podmínek.

3.2 Ochrana v zákoně
Druhým možným přístupem je aplikace zákonů na vztahy vznikající ve virtuální a
rozšířené realitě. U virtuální reality se jako zásadní jeví, jak bylo popsáno v druhé části této
práce, nevyjasněný vztah mezi virtuálními předměty a právem. Z pohledu současného práva
tak, jak je vykládáno, lze vnímat obsah virtuální reality především jako soubor práv duševního
vlastnictví. Virtuální dům nebude věcí (byť nehmotnou), půjde pouze o směs autorských a
průmyslových práv. Zákon zde připouští v podstatě dva pohledy. Část může tvorbu a činnost
uživatelů vnímat jako odvozená díla a druhé patenty, tedy autorem virtuálně vybudovaného
domu pro ně bude uživatel. Naopak dle spíše tradičnějšího přístupu půjde o dílo vývojářů,
případně toho, kdo taková práva vykonává. Ve druhém táboře jsou ti, kteří zastávají názor, že
virtuální předměty mohou být i věcmi (byť ne hmotnými). K těm se řadí i autor této práce271.
V případě rozšířené reality bude aplikace ještě složitější. Naráží zde na dvojitost
rozšířené reality, na spojení virtuálního a skutečného. Normy, které byly určeny pro nehmotný
virtuální svět, se začnou střetávat s normami ovládající reálný svět, se kterými nebudou zcela
kompatibilní, jak bylo prokázáno v druhé části této práce.
Některou z možných cest k řešení může být úprava práv duševního vlastnictví, jelikož
se jejich současná povaha může ukázat jako příliš nespravedlivá. Takové omezení je například
institut vyčerpání práva na rozšiřování díla, který byl do našeho právního řádu implementován
na základě 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
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Srov. FELDMAN, Curt. Q&A: Banned Sims blogger bites back. Gamespot [online]. [cit. 2020-02-19].

Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/qanda-banned-sims-blogger-bites-back/1100-6085767/
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Viz druhá část této práce

společnosti272. Dalším takovým omezením jsou zákonné licence, kterým se autor věnoval
v rámci kapitoly o duševním vlastnictví v rozšířené realitě. Jednou z možných variant je
celková proměna v pojetí virtuálních předmětů a legislativní vyjasnění jejich situace. Paralelu
můžeme sledovat ve vývoji názoru na povahu práv duševního vlastnictví. Před rekodifikací
panovaly v odborné literatuře názory, že v případě práv duševního vlastnictví nejde o věci,
nýbrž o „nehmotné majetkové hodnoty“273.
Jedná se však pouze o jeden z dílčích problémů, který by bylo potřeba legislativně
vyřešit. Jak autor uvádí výše v druhé části této práce, nejsou nové technologie digitální reality
vždy kompatibilní se současnými (současně interpretovanými) instituty občanského práva. To
je dáno především vývojem technologií, který je značně rychlejší než standardní vývoj
legislativy. Tento nesoulad je známý v odborné literatuře o technologické regulaci jako tzv.
„pacing problem“, tedy problém tempa274. Tento nesoulad se zákonodárce evropský i český
snaží často odstranit implementací nových pojmů do současného práva. Jako příklad může
posloužit novela Občanského zákoníku implementující spotřebitelské směrnice o digitálním
obsahu, kterou autor zmiňuje také v druhé části této práce275. Ve třetím bodě první předkládané
varianty k digitálnímu obsahu nalezneme tuto formulaci: V § 1811 odst. 2 písm. i) se slova
„součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem“ nahrazují slovy „schopnosti
digitálního obsahu fungovat společně s hardwarem nebo softwarem, které se obvykle
s digitálním obsahem téhož druhu používají, aniž by bylo zapotřebí jej převést (dále jen
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Článek 4 odst. 2 směrnice říká: „Právo na rozšiřování se u originálu nebo rozmnoženin díla ve Společenství
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Regulatory Target. Law, Innovation and Technology. 2013. DOI: 10.5235/17579961.5.1.1 s. 7.
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Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 a směrnici

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019

„kompatibilita“) nebo s jiným hardwarem nebo softwarem, než které se obvykle s digitálním
obsahem téhož druhu používají (dále jen „interoperabilita“)“276. Takovýto popis je značně
detailní a popisuje konkrétní technologii, místo aby spíše zachytil její princip. Vytváří tak dělící
linii mezi digitálním a nedigitálním a zároveň není ani příliš technologicky neutrální277. Autor
je toho názoru, že takovéto implementace nejsou úplně šťastné, má-li být zachován smysl
Občanského zákoníku, který by měl představovat nadčasovost a obsahovat ucelenou, avšak
jasnou kodifikaci soukromého práva. V tomto se autor částečně shoduje se spíše
konzervativním jádrem právních technologických teoretiků278. Vzhledem k rychlému tempu
měnících se technologií by bylo příhodnější ponechat konkrétní a technickou stránku právní
úpravy na samostatných speciálních zákonech. Negativem tohoto přístupu může být
fragmentace právní úpravy, která s sebou přinese nové problémy, jako například složitou
orientaci v mnoha právních předpisech. Zodpovězení otázky technologické regulace jako celku
však není předmětem této práce.
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Srov. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů č.j.

OVA 1170/19
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Katechon. Bulletin of Science, Technology & Society, 2014, s. 128-132. ISSN: 0270-4676.

Závěr
Technologie virtuální a rozšířené reality jsou jedněmi z nejzajímavějších nových
technologií budoucnosti a nabízejí široké možnosti využití. Právě proto by se měly stát součástí
zájmu i českých právníků, neboť zahraniční právně-teoretické úvahy na toto téma, a to
především ty ze zemí common law, nemusí být dostatečně využitelné pro české právo, přestože
z nich autor této práce několikrát čerpá. Pokud se díváme na úzce pouze na vztah občanského
práva digitální reality tvořené rozšířenou a virtuální realitou, najdeme zde několik podstatných
třecích ploch. Tyto byly předmětem druhé části této práce.
Jak autor vysvětluje v první kapitole druhé části, již tak zdánlivě jednoduchý institut,
jako je právní jednání, může být v kontextu virtuální reality zajímavý. Nejasná hranice mezi
hrou a právním jednáním, mezi fikcí a skutečností může posunout hranice chápání vážnosti a
projevu vůle.
Jednou z esenciálních kapitol této práce je kapitola druhá druhé části, věnující se pojetí
virtuálních předmětů. Současná právní doktrína se přiklání k poměrně striktnímu
autorskoprávnímu pohledu. Jak autor dokázal na několika příkladech, jedná se o pojetí méně
než ideální a znesnadňuje možnost skutečného rozvoje virtuálních světů. Vytváří tak kategorií
předmětů, které jsou častokrát více věcmi než to, co za věci v právním slova smyslu považuje
současné právo. Přestože Občanský zákoník stanoví definici věcí více než široce. V současnosti
se tento konflikt již projevuje například v problematice digitálního obsahu. Přínos virtuální
reality je v tomto značný, neboť plně otevírá potenciál virtuálních předmětů a umožňuje
zákonodárcům (a nejen jim) pochopit skutečné fungování virtuálních světů, jejich ekonomiky
a význam virtuálních předmětů. Autor v tomto kontextu navrhuje vyjasnit skutečný význam
nehmotných věcí a vztahu k digitálnímu obsahu, stejně jako dlouhodobý rozkol mezi
autorskými díly a věcmi, neboť tento bude pro novou digitální éru esenciální. Autor práce je
zastáncem názorového proudu přiklánějícímu se k tomu, že virtuální „věci“ by skutečně měly
být věcmi v právním smyslu. A to i přes to, že aplikace vlastnických práv do virtuálního světa
s sebou může přinést vážné dopady, jako je zvýšený zájem státu na regulaci virtuálních světů,
neboť vlastnictví je jedno ze základních lidských práv279, o které je potřeba náležitě pečovat a
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Srov. čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
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chránit je. Autor tuto problematiku rozebírá ve třetí kapitole druhé části a hodnotí možné
dopady i výhody tohoto přístupu a zda vůbec instituty vlastnického práva, jako jsou vlastnické
negatorní a reivindikační žaloby, mohou ve virtuálním světě fungovat.
Dále se v druhé části práce autor věnoval autorským dílům ve virtuální realitě, kde
největší problém představují požadavek originality, problematika odvozených děl a zda ve
svém důsledku vůbec půjde o díla, a to o díla, jejichž autoři by byli samotní uživatelé. Zvláštní
pozornost zde autor věnuje problematice na pomezí autorských a osobnostních práv, kterou
představují tzv. avataři. Tito zástupci uživatelů mohou svou povahou představovat jak autorské
dílo, tak vyjadřovat právo na podobu jejich uživatelů. Zároveň však mohou zasahovat do
osobnostních práv třetích osob, pokud se za takovéto osoby rozhodnou uživatelé vydávat. Tuto
problematiku autor dále rozvádí v páté kapitole.
S nástupem virtuálního světa se vnímání identity proměnilo a do jisté míry rozvolnilo.
To je dáno snadností vytvoření virtuální podoby – avatara a ztotožnění se s ním, zatímco ve
skutečném světě lze něčeho takového dosáhnout jen za značných obtíží a často náročných
lékařských zákroků. Proto by bylo možné snadno učinit závěr, že ochrana identity ve virtuálním
světě by neměla dosahovat takové intenzity jako v tom skutečném. S tímto autor nejen, že
nesouhlasí (a to i s poukazem na současné teoretiky), ale naopak dle jeho názoru je potřeba zajít
ještě dále a uvažovat o avatarech jako o projevech práva na osobnost a jako takové je chránit.
V šesté kapitole druhé části se autor věnuje vlivu rozšířené reality na vlastnické právo
k nemovitostem ve skutečném světě. Jde o jednu z nejzásadnějších kapitol práce. Tato
problematika bývá v literatuře označována také jako tzv. geolokační svoboda. Obsah a rozsah
vlastnického práva k nemovitosti je předmětem zájmu právníků již od dob římského práva.
Autor v této kapitole poukazuje na to, jaké nejrůznější problémy může rozšířená realita přinést
vlastníkům věcí (primárně nemovitých). Mají vlastnicí nemovitostí (staveb a pozemků) právo
vyloučit, aby se na jejich pozemku nacházely virtuální objekty v rozšířené realitě? Dle autora
mají, respektive by měli mít, což by měly potvrdit také soudy. V tomto případě není nutná
toliko legislativní změna, jako spíše rozšíření a ujasnění výkladu obsahu vlastnického práva.
Přestože je autor zastánce možnosti vlastníků bránit se proti virtuálním objektům na svých
pozemcích, je nutné brát v potaz možné dopady na technologii rozšířené reality, pro kterou by
takový stav znamenal jedno z největších možných omezení jejích funkcí.
Druhou část věnující se samotným technologiím autor uzavírá problematikou institutu
tzv. svobody panoramatu. Problematika děl ve veřejném prostranství je pro rozklíčování
technologie rozšířené reality zásadní. Autor v této kapitole srovnává poznatky o rozšířené

realitě se zavedenou judikaturou v oblasti svobody panoramatu, která doposud byla spjata
takřka výhradně pouze s pořizováním fotografií a videozáznamů. Přínos rozšířené reality do
této problematiky, stejně jako v předcházejících kapitolách věnujícím se dalším fenoménům
soukromého práva, je primárně v tom, že ukazuje limity daného občanskoprávního fenoménu.
V tomto případě má svoboda panoramatu v rozšířené realitě také navíc druhý rozměr, neboť
díky rozšířené realitě je nejen snadné díla umístěná ve veřejném prostoru zachytit, pozměnit či
jinak užít, ale je také snadné pro samotné uživatele díla do veřejného prostoru umisťovat.
V těchto situacích rozšířená realita ukazuje slabiny právní úpravy, která byla psána pro
konkrétní technologie (architektura, sochařství, fotografie) a není tak příliš flexibilní vůči
technologiím novým.
Ve třetí části této práce se autor snaží vypořádat z otázkou, jakým způsobem regulovat
či upravit technologie rozšířené a virtuální reality a vztahy v nich vznikající. Smluvní podmínky
s koncovými uživateli představují v rámci technologií a softwaru obecně standardní výchozí
bod. Stejně je tomu v případě virtuální a rozšířené reality. Autor však na několika příkladech
s odvoláním na závěry druhé části poukazuje, že smluvní podmínky nejsou ideálním řešením,
především, pokud není dostatečná ochrana zaručena zákonem. V případě zákonné regulace je
však nutné počítat s vysokými nároky na legislativu a legislativce, neboť současná právní
úprava nemusí být (a jak autor prokazuje, tak není) dostatečná pro spravedlivé uspořádání
vztahů ve virtuální a rozšířené realitě.
V případě digitální a rozšířené reality jde o svět, který je těžko uchopitelný nejen pro
běžného člověka, ale i pro zákonodárce. Jde o svět nehmotný, svět virtuální. Je tak snadno
možné nabýt dojmu, že není důvod se virtuálním světem zabývat. Polčák hned v úvodu své
monografie o právu informačních technologií k pojmu virtualita uvádí, že mezi pojmy
„virtuální“ a „reálný“ není kontradikce280. Virtuální dle Polčáka není opakem reálného, ale jde
o realitu, která prošla procesem podstatné změny formálních jevových znaků. Dle Polčáka je
klíčové pochopení pravé, tedy nevirtuální, podstaty daného fenoménu 281. Zkoumání podstat
těchto fenoménů a jejich význam pro občanské právo bylo předmětem této práce.

280

Srov. POLČÁK, Radim. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-045-8. s. 8.
281

Ibid.

Pokud jde o jednotlivé výzkumné otázky, tak první tři z nich autor zodpovídá primárně
v druhé a částečně také třetí části této práce. Co se týče poslední otázky, tedy „Jaké má občanské
právo v digitální realitě být“, její zodpovězení závisí na tom, zda čtenář této práce přijme teze,
které autor v této práci navrhuje. S jistotou ale lze odpovědět, že občanské právo v digitální
realitě by mělo být ucelené a mělo by právním vztahům v digitální realitě dát alespoň základní
rámec. Jak bylo poukázáno v této práci, občanské právo v současnosti tento úkol nečiní
s absolutní jistotou.
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Občanské právo v digitální realitě

Abstrakt
Tato práce se zaobírá problematikou některých vybraných institutů občanského práva, jako
je právní jednání, vlastnictví či pojem věci, v kontextu technologií tzv. rozšířené a virtuální reality,
tedy souhrnně tzv. digitální reality.
Práce analyzuje v jednotlivé instituty a hodnotí a předpovídá jejich možnou aplikaci pro
technologie rozšířené a virtuální reality. Zkoumá, jak tyto dva světy, tedy svět právní a svět
digitální, mezi sebou interagují, jak se mohou navzájem ovlivňovat a konečně, zda jsou mezi sebou
tyto světy kompatibilní.
V sedmi kapitolách druhé části této práce autor rozebírá vybrané instituty občanského a
autorského práva. Konkrétně ty instituty, které jsou zajímavé právě v kontextu těchto technologií,
nikoli nových technologií obecně. První kapitola je věnována právnímu jednání v kontextu
virtuálních světů. V následujících třech kapitolách autor rozebírá věci a věcná práva v kontextu
virtuálního vlastnictví a alternativě v podobě vlastnictví duševního. Pozornost je zde věnována
určení, co jsou vlastně virtuální předměty: jak je vidí právo a jaká ochrana se na ně vztahuje či
nevztahuje. V páté kapitole se autor věnuje problematice tzv. virtuálních avatarů a možné aplikaci
osobnostních práv na ně. V kapitole šesté se autor vrací k vlastnickým právům. Oproti předchozím
kapitolám autor obrací kontext a zaobírá se nikoli aplikací práva na digitální prostředí, ale vlivem
virtuálního světa na práva ve světě reálném. V sedmé a poslední kapitole autor zkoumá institut
svobody panoramatu v kontextu rozšířené reality.
Ve třetí části autor zkoumá možnosti právní regulace vztahů v digitálním světě virtuální a
rozšířené reality. Zvažuje především dvě hlavní možnosti úpravy: úpravu smluvní a úpravu
zákonnou. V rámci zákonné úpravy se autor také dotýká problematiky regulace technologií.
Závěrečná kapitola nabízí hodnocení a shrnutí závěrů předchozích kapitol a obsahuje
autorovy úvahy de lege ferenda.
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Civil law in digital reality

Abstract
This thesis deals with the issue of some selected institutes of civil law, such as legal
proceedings, ownership or the concept of things, in the context of the technologies of the so-called
augmented and virtual reality, ie collectively the so-called digital reality.
The thesis analyzes in individual institutes and evaluates and predicts their possible
application for augmented and virtual reality technologies. It examines how these two worlds, the
legal world and the digital world, interact with each other, how they can interact with each other,
and finally whether these worlds are compatible with each other.
In the seven chapters of the second part of this thesis, the author analyzes selected institutes
of civil and copyright law. Specifically, those institutes that are interesting in the context of these
technologies, not all new technologies in general. The first chapter is devoted to legal acts in the
context of virtual worlds. In the following three chapters, the author discusses things and rights in
rem in the context of virtual ownership and an alternative in the form of intellectual property.
Attention is paid here to determining what virtual objects are legally: how the law sees them and
what protection applies or does not apply to them. In the fifth chapter, the author deals with the
issue of so-called virtual avatars and the possible application of personal rights to them. In chapter
six, the author returns to property rights. In contrast to the previous chapters, the author reverses
the context and deals not with the application of law to the digital environment, but with the
influence of the virtual world on rights in the real world. In the seventh and last chapter, the author
examines the institute of panorama freedom in the context of augmented reality.
In the third part, the author examines the possibilities of legal regulation of relationships in
the digital world of virtual and augmented reality. It mainly considers two main options for
regulation: contractual regulation and legal regulation. As part of the legal regulation, the author
also touches on the issue of technology regulation.
The final chapter offers an evaluation and summary of the conclusions of the previous
chapters and contains the author's considerations de lege ferenda.
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