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Úvod 

Dnešní dobu lze bez nadsázky označit za dobu internetovou. Internet se stal v posledních 

letech fenoménem, který pronikl do všech částí lidského života a každodenní fungování současné 

společnosti si bez něj lze jen těžko představit. Dobu internetovou je možné charakterizovat 

z různých hledisek – jako dobu informačních technologií, dobu digitalizace či elektronizace nebo 

také jako dobu informační revoluce a neregulovaného toku dat v kyberprostoru, kde každým 

okamžikem dochází k přenosu a uchovávání milionů informací. Více než kdy předtím tak roste 

význam ochrany duševního vlastnictví, které se stává v neprůhledném prostředí internetu 

cenným a zároveň vysoce ohroženým zbožím.  

Internet se tak stal důležitým aspektem, který nelze při tvorbě legislativy přehlížet. Jeho 

rozvoj je však mnohdy mnohonásobně rychlejší než novelizace právní úpravy. Nejinak tomu je i 

v oblasti autorského práva. Za posledních několik let se na internetu objevily nové způsoby užití 

chráněného obsahu, noví aktéři i nové obchodní modely, které soudobá právní úprava nedokáže 

dostatečně reflektovat. Plody lidské duševní činnosti, které jsou právní doktrínou označovány 

jako autorská díla, jsou na internetu ohrožovány prakticky nepřetržitě. Dle statistiky Úřadu 

Evropské unie pro duševní vlastnictví
1
 se v roce 2018 průměrný uživatel internetu v EU dostal 

do kontaktu s pirátským obsahem téměř desetkrát za měsíc.
2
  

Stěžejní otázkou je, kdo je za takové porušení autorských práv odpovědný a jak mohou být 

tato práva v prostředí internetu vymáhána. Odpověď na tuto otázku je častým předmětem 

diskuze v odborných kruzích i mezi širokou veřejností a je předmětem i této diplomové práce. 

Důvodem volby tohoto tématu je především jeho aktuálnost a zásadní význam pro 

fungování současné informační společnosti, která přichází do kontaktu s autorskými díly na 

internetu doslova při každém kliku.  

Významnou roli ochrany autorských děl na internetu si v uplynulých několika letech 

uvědomili i normotvůrci jak na poli vnitrostátního, tak především evropského práva. V březnu 

roku 2019 schválil Evropský parlament tzv. směrnici o autorském právu na jednotném digitálním 

                                                

1 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Online Copyright Infringement in the European 

Union Music, Films and TV (2017-2018), Trends and Drivers. 2019, s. 24. 

2 Tento údaj byl určen na základě průměru zjištených závěrů z 28 členských států EU, přičemž v Lotyšsku a Litvě je 

průměrný přístup k pirátskému obsahu výrazně vyšší (více než 26 přístupů měsíčně) než ve zbytku EU. Naopak 

nejméně přichází do kontaktu s nelegálním obsahem uživatelé ve Finsku, a to 4,6 za měsíc. 
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trhu
3
, která se stala předmětem ostré diskuze věřejnosti a byla v médiích často spojována 

„s koncem svobodného internetu a nastolením cenzury“.
4
 Problematika ochrany autorského díla 

v prostředí internetu je tedy více než aktuálním tématem, které si zaslouží pozornost i v rámci 

akademické činnosti. 

Cílem této práce je tak analyzovat postavení a ochranu autorského díla v prostředí 

internetu se zaměřením na odpovědnostní vztahy a vymáhání autorských práv. Za tímto účelem 

jsou v pomyslné obecné části této diplomové práce položeny teoretické základy v podobě 

charakteristiky použitých pojmů, zejména autorského díla a s ním spojených autorských práv, 

způsobů užití díla či samotného internetu a jednotlivých subjektů zde působících.  

Na teoretické základy navazuje zvláštní část diplomové práce, která se podrobněji věnuje 

dílčím aspektům předmětné problematiky a rozboru související judikatury. Zvláštní pozornost je 

přitom věnována již zmíněné směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu a jejím 

dopadům na odpovědnost zúčastněných subjektů v souvislosti s porušením autorského práva na 

internetu. Kapitola věnující se současnému vývoji evropské legislativy na poli autorského práva 

v prostředí internetu z velké části vychází z mé studentské vědecké odborné činnosti Analýza 

článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
5
, kterou jsem v této 

diplomové práci dále rozvinula a doplnila o aktuální vývoj implementace směrnice.   

                                                

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském právu a právech s ním 

souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

4 Např. SÝKORA, Filip. Europoslanci schválili směrnici regulující užívání děl na internetu. Podle kritiků krok 

povede k digitální cenzuře. Hospodářské noviny iHNed.cz [online]. 2019, 25.3.2019 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: 

https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-

reforme-autorskych-prav 

5 ŠIMÁKOVÁ, Zuzana. Analýza článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Praha, 2019. 

Studentská vědecká odborná činnost. Univerzita Karlova. Vedoucí práce JUDr. Petra Žikovská. 

https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-reforme-autorskych-prav
https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-reforme-autorskych-prav


 

 

 3 

 

1 Autorské právo 

Autorské právo systematicky spadá do soustavy práva duševního vlastnictví, které 

v objektivním právním smyslu tvoří část soukromoprávního řádu a přiznává subjektivní práva 

k určitým nehmotným věcem. Autorské právo je tedy subsystémem soukromého práva, je v něm 

proto třeba dbát soukromoprávních principů, které jsou obsaženy zejména v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), případně jsou zakotveny již v samotném ústavním 

pořádku.   

Je třeba rozlišovat mezi autorským právem objektivní a subjektivním. V objektivním 

smyslu se autorským právem rozumí soubor právních norem, které upravují práva a povinnosti 

subjektů práva ve vzájemných společenských vztazích vznikajících při vytvoření a následném 

užití nehmotných statků coby předmětů ochrany autorským zákonem.  

V subjektivním smyslu se autorským právem rozumí souhrn oprávnění, jež vznikají 

autorovi k vytvořenému autorskému dílu na základě a v mezích objektivního autorského práva.
6
 

1.1 Charakteristika a principy autorského práva 

Předmětem autorského práva je podle Knapa „výsledek duševní tvůrčí činnosti autora, tedy 

duševní výtvor coby nehmotný statek.“
7
 

V centru pozornosti autorského práva tedy stojí lidská tvořivost, jež je považována za 

bezprostřední součást lidské přirozenosti. Tvůrčí práva lze po vzoru francouzské a německé 

doktríny vnímat jako přirozená osobnostní práva člověka.  Typickým rysem přirozených práv 

člověka je, že tato práva stát prostřednictvím své legislativní činnosti nikomu nepřiznává, nýbrž 

je jakožto práva nezadatelná pouze chrání a stanoví způsob jejich výkonu.  V případě autorských 

práv tak stát činí prostřednictvím právních norem, které jsou zakotveny zejména v zákoně č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) (dále také jen „AZ“). Autorský zákon přitom nevylučuje, aby 

byla autorská díla chráněna i dalšími právními předpisy
8
, jedna ochrana tak nevylučuje ochranu 

druhou.
9
 

                                                

6 HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských 

předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 26-28. 

7  KNAP, Karel. Autorské právo. Praha: Orbis, 1960, s. 14 

8  Například v rámci trestního práva nebo obecnou úpravou obsaženou v OZ. 
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Z funkčního hlediska reprezentuje autorské právo oprávnění související s „literární, 

uměleckou a vědeckou tvorbou, která jsou právně politicky cílená k ochraně nehmotných 

autorských výtvorů a k uplatnění těchto nehmotných výsledků.“
10

 Funkční povaha autorského 

práva má význam pro obsah a rozsah subjektivních autorských práv, i při výkladu autorského 

práva. 

V současném pojetí českého autorského práva bylo upuštěno od monistické koncepce 

uplatňované v předchozím autorském zákoně
11

, dle které bylo autorské právo pojímáno jako 

právo vnitřně jednotné a nedílné. Po vzoru doktríny dualismu autorského práva
12

 je nutné 

rozlišovat mezi dvěma druhy autorských práv: 

a) osobnostními a 

b) majetkovými. 

Autorské právo je tak chápáno jako soubor výlučných práv majetkových a výlučných práv 

osobnostních.  

Osobnostní autorská práva jsou spjata s autorem samotným, jsou nepřevoditelná a nelze 

se jich vzdát. Přestože po autorově smrti jako taková zanikají, projevují se i nadále ve formě tzv. 

postmortální ochrany. Této ochrany se může domáhat kterákoliv z osob autorovi blízkých nebo 

příslušný kolektivní správce podle autorského zákona.  

Majetková autorská práva se vztahují k ekonomické stránce autorského práva. Spočívají 

především v právu dílo užít a udělit oprávnění k výkonu tohoto práva jinému subjektu tzv. 

licenční smlouvou. Ani těchto práv se autor nemůže vzdát a jsou nepřevoditelná. Uzavřením 

licenční smlouvy pouze autorovi vzniká povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou 

ve sjednaném rozsahu.  

                                                                                                                                                       

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

učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019, s. 68-69. 

10 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 1 Předmět úpravy. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1. 

11 Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) – zákon byl zrušen 

k 1.12.2000. 

12 Nejedná se o dualismus v pravém slova smyslu, jelikož právní normy vylučují zcizení autorských majetkových 

práv inter vivos. 
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Dalším důležitým aspektem autorského práva je, že je právem absolutním. Absolutní právo 

působí erga omnes (tj. vůči všem), nikdo tedy nemůže pod hrozbou sankce zasáhnout do 

autorských práv oprávněné osoby, aniž by k tomu dala tato osoba svolení.
13

 

1.2 Autorské dílo 

Předmětem autorského práva je jednotně určený ideální statek – autorské dílo. Srstka 

zjednodušeně definuje autorské dílo tak, že „autorské dílo lze do nekonečna rozmnožovat bez 

újmy na své podstatě (…) ke každé kopii díla má autor práva, jež jsou obdobná právům 

vlastnickým“.
14

 Zde je ovšem nutné zdůraznit pouhou podobnost, nikoliv totožnost, 

s vlastnickým právem. Autorská práva pojí s vlastnickým právem jakožto charakteristický znak 

jejich nepromlčitelnost. Zásadní rozdíl ovšem nastává v otázce dispozice oprávněného 

s autorskými právy, ta jsou na rozdíl od vlastnického práva nepřevoditelná. 

Autorský zákon vymezuje autorské dílo v § 2 odst. 1 prostřednictvím pozitivně 

formulované generální klauzule jako „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné 

podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo 

význam.“  

Zákonodárce dále uvádí demonstrativní výčet všeobecně známých chráněných děl, čímž 

zaručuje i případnou ochranu těch děl, která nejsou všeobecně rozšířena, případně nejsou 

v současné době druhově ani známa. Autorským dílem je tak dle AZ „zejména dílo slovesné 

vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 

choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným 

fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, 

grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo 

kartografické.“ 

Proto, aby byl předmět považován za autorské dílo a byl z tohoto titulu chráněn autorským 

právem, je rozhodné, zda splňuje kumulativní legální pojmové znaky autorského díla. 

                                                

13 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 1 Předmět úpravy. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 4-6 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019, s. 66. 
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Autorským zákonem jsou přitom stanoveny jak znaky rodové (genus proximum), tak znaky 

druhové (differentiae specificae). 

1.2.1 Pojmové znaky autorského díla 

Z výše uvedené generální klauzule
15

 vyplývají následující základní pojmové znaky 

autorského díla: 

(i) musí se jednat o dílo literární, umělecké či vědecké, a to ve smyslu základní tvůrčí 

kategorie díla; 

(ii) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, literární, umělecké či vědecké 

jakožto činnosti duševní; 

(iii)musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě nezávislé na tom, zda 

trvale nebo pouze dočasně.
16

 

V ustanovení § 2 odst. 2 AZ jsou stanoveny tři druhy děl, které nepodléhají generální 

klauzuli a mají tak odlišné pojmové znaky. Jde o počítačový program, databázi, fotografii a dílo 

vyjádřené postupem podobným fotografii. U těchto druhů děl se požaduje splnění pouze kritéria 

původnosti, jenž spočívá v tom, že je dílo vlastním výtvorem duševní činnosti autora. 

Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora 

Autorské dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tvůrčí činnost je 

přitom považována za jev i pojem mimoprávní, legální definice tohoto pojmu tak není v AZ 

obsažena. Na základě dosavadní judikatury a doktríny lze však tvůrčí činnost charakterizovat 

jako „duševní činnost spočívající ve „vytvoření“ nehmotného artefaktu s tím, že dosažení tohoto 

cíleného i necíleného výsledku závisí v osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor 

(duševní plod tvůrčí povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen.“
17

 

                                                

15 V této souvislosti je nutné upozornit na značně strohé určení pojmových znaků v generální klauzuli obsažené 

v AZ. To může v důsledku vést ke zjednodušující interpretaci a k nesprávnému posouzení předmětu autorského 

práva a jeho odlišení od jiných ideálních nehmotných předmětů.  

16 K tomu, aby bylo dílo plně chráněným předmětem autorského práva, nesmí být dle judikatury současně vyloučeno 

z rozsahu úpravy autorského zákona. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.11.2009, sp. zn. 30 Cdo 

4924/2007) 

17 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 Autorské dílo. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 18 
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Pro tvůrčí činnost je tak stěžejní osobnost autora, díky níž je dílo individuálním a 

jedinečným duševním výtvorem. Určité dílo může být vytvořeno jen určitou osobu, a to pouze 

jednou. V dalších případech se již jedná o jiné použití či kopii původního díla.  Požadavek, aby 

bylo dílo jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora tak lze vnímat jako požadavek 

originálnosti, ve smyslu její statické jedinečnosti a tím pádem i neopakovatelnosti.  

Vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě 

Dalším pojmovým znakem autorského díla je jeho vyjádření v objektivně vnímatelné 

podobě. Podle českého autorského práva postačuje, aby bylo dílo vyřčeno nebo aby bylo 

srozumitelné určité části veřejnosti. Není tedy rozhodné, zda je vyjádření díla trvalé nebo jen 

dočasné, ani to, zda je dílo schopna vnímat celá veřejnost nebo jen její část. V tomto ohledu je 

dostačující již samotná způsobilost vnímatelnosti, přičemž k faktickému vnímání ani nemusí 

dojít.
18

 

V této souvislosti je nutné rozlišovat mezi autorským dílem jako nehmotným dílem a 

hmotným substrátem, který je jeho nosičem a vykazuje znaky hmotné věci definované OZ. 

Autorské dílo je jakožto nehmotný statek speciálně, a tedy i odchylně od občanského zákoníku, 

upraveno autorským zákonem. V evropském pojetí přitom není existence autorského díla 

podmíněna jeho spojením s hmotným substrátem. Dle většinového názoru právní doktríny může 

autorské dílo v kontinentálním pojetí existovat i bez hmotného substrátu.  

Dále je nutné zdůraznit, že pro ochranu autorského díla není rozhodná jeho kvalita nebo 

snad náročnost jeho vytvoření. Předmětem autorského práva je autorské dílo nehledě na jeho 

rozsah, účel nebo význam. Autorské právo ovšem nechrání myšlenku díla samu o sobě, nýbrž 

její vyjádření, resp. způsob jejího vyjádření.
19

 

                                                

18 HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských 

předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 60. 

19 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 Autorské dílo. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 10-20. 
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1.2.2 Základní dělení autorských děl 

Jak bylo již předestřeno v předchozí kapitole, autorský zákon demonstrativně stanovil 

druhy děl, které požívají autorskoprávní ochrany. Kromě děl zde uvedených je autorským dílem i 

jakýkoliv jiný druh díla, který splňuje pojmové znaky autorského díla.  

Na základě doktrinálního výkladu, především právních teoretiků Löwenbacha
20

 a Knapa
21

 

lze podle způsobu vyjádření díla tradičně rozlišovat následující druhy děl: 

- dílo slovesné – vyjádřené slovní formou, ať řečí nebo písmem; 

- dílo hudební – vyjádřené tvůrčím spojením a sledem tónů určovaným pravidly 

hudebního umění; 

- dílo dramatické, dílo hudebně dramatické (resp. dílo divadelní) – předvádějící určitý 

děj veřejnosti, jež je vnímatelný zrakem i sluchem; 

- dílo choreografické, dílo pantomimické – vnímatelné zrakem, přičemž sluchový vjem 

není nezbytný; 

- dílo fotografické, dílo vyjádřené postupem podobným fotografii – vyjádřené 

prostřednictvím obrazu výrazovým prostředkem tvaru a barvy, jinak též světel a stínů za 

použití fotografické techniky, příp. techniky podobné technice fotografické; 

- dílo audiovizuální – sestávající se z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, 

vyvolávající dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoliv, vnímatelných 

zrakem, případně i sluchem; 

-  dílo výtvarné, dílo užitného umění – vyjadřující tvůrčí myšlenku, zpravidla ve hmotě, 

výrazovým prostředkem tvaru či barvy; 

- dílo architektonické včetně díla urbanistického – představující estetické ztvárnění 

prostoru, který je součástí životního prostředí, vyjádřené specifickými 

architektonickými prostředky tvůrčí formy výtvarně umělecké;  

o na pomezí díla výtvarného a architektonického pak dílo scénografické; 

- dílo kartografické – vyjádřené výrazovými prostředky kartografie.  

Z formálního hlediska je dále možné autorská díla dělit na díla vzniklá tvůrčím 

zpracováním díla jiného (adaptaci) včetně překladu díla do jiného jazyka; souborné dílo, které 

není databází a dílo spoluautorské. 

                                                

20 LÖWENBACH, Jan. Právo autorské. Praha: Československý kompas, 1927. 

21 KNAP, Karel. Autorské právo. Praha: Orbis, 1960. 
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1.3 Mimosmluvní instituty užití díla 

Všechna díla ovšem nepodléhají autorskoprávní ochraně, případně jsou chráněna, nicméně 

jejich užití je umožněno i bez smluvního oprávnění k užití uděleného autorem. Tyto výjimky 

z autorskoprávní ochrany se doktrinálně tradičně souhrnně označují jako mimosmluvní instituty 

užití díla.  

Mezi mimosmluvní instituty užití díla se řadí užití volného díla, volné užití díla pro 

vlastní osobní potřebu fyzické osoby, zákonná licence a nucená licence (zejm. licence 

překladatelská), které ovšem autorský zákon neupravuje. 

1.3.1 Výjimky z autorského práva a volné dílo 

Ustanovení § 3 AZ stanovuje výjimky z autorskoprávní ochrany díla z důvodu veřejného 

zájmu pro úřední díla
22

 a výtvory tradiční lidové kultury. Výjimka pro výtvory tradiční lidové 

kultury se uplatní pouze není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní 

nebo o dílo pseudonymní podle § 7 AZ.  

Autorům k takovým dílům vůbec nevzniká subjektivní autorské právo a k jejich užití se 

proto nevyžaduje ani svolení autora, ani se za jejich užití neposkytuje odměna. Pro výtvory 

tradiční lidové kultury ovšem neplatí vyloučení absolutní, neboť zůstává zachováno právo na 

užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Svým charakterem tak představuje tato výjimka 

spíše zákonnou licenci.
23

 

Nakládání s některými díly, které jsou vyjmuty z autorskoprávní ochrany, podléhá úpravě 

stanovené zvláštním zákonem, např. nakládání se státními symboly upravuje zákon č. 352/2001 

Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.  

Vedle výjimek z autorského práva podle § 3 AZ je volné užití díla bez dalšího umožněno i 

u tzv. volného díla podle § 28 AZ. Volným dílem se rozumí dílo, u kterého uplynula doba trvání 

autorských majetkových práv. Takové dílo je možné užít bez svolení autora a bezúplatně za 

                                                

22  Úředním dílem se dle § 3 písm. a) AZ rozumí právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, 

veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední 

dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní 

kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na 

vyloučení z ochrany. 

23 HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských 

předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 68-70. 
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předpokladu, že tím není porušeno právo prvního zveřejnitele dosud nezveřejněného volného 

díla a dotčena postmortální ochrana díla. I volné dílo tak musí být užívano způsobem 

nesnižujícím jeho hodnotu a nikdo si nesmí osobovat práva autora k dílu. S tím souvisí mimo 

jiné i povinnost uvést při zveřejnění díla jméno jeho autora (nejde-li o dílo anonymní).
24

  

1.3.2 Volné užití díla 

Od výše zmíněných výjimek z autorského práva je třeba odlišovat tzv. volné užití díla, 

které je upraveno zejména § 30 AZ. V tomto případě sice dochází k nakládání s dílem, které 

podléhá autorskoprávní ochraně, nicméně toto nakládání není považováno za užití ve smyslu 

autorského zákona. Dílo tedy lze za takové situace „užít“ bez svolení autora a bezúplatně.  

Volným užitím díla je primárně užití pro osobní potřebu fyzické osoby, přičemž účelem 

takového užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu. Vlastní osobní potřeba fyzické osoby je chápána v tom nejužším smyslu slova 

vlastního osobního soukromí fyzické osoby. Do takto vymezeného soukromí fyzické osoby se 

řadí i členové domácnosti či jiné individuálně určené osoby blízké pořizovateli rozmnoženiny.
25

 

Rozmnoženinu si ovšem musí daná fyzická osoba pořídit sama, není možné pořídit 

rozmnoženinu pro jinou osobu, i kdyby ta ji dále užívala čistě pro svou osobní potřebu.  

Autorský zákon nestanoví, jakými prostředky musí být rozmnoženina pořízena, ani jestli je 

identická nebo je od originálu odlišná. Volným užitím díla tak může být přeložení či jiné 

zpracování díla, spojení s dílem jiným nebo zařazení díla do souboru, to vše pokud je tak činěno 

pro vlastní osobní potřebu ve smyslu osobního soukromí fyzické osoby.
26

 

Autorský zákon nestanoví ani nic bližšího k právní povaze zdroje, z něhož může být 

rozmnoženina pro osobní potřebu v souladu s právem pořízena. Není tedy vyloučeno ani to, aby 

byla rozmnoženina pořízena z nelegálního zdroje. V této souvislosti je vhodné upozornit na 

rozdílný přístup některých evropských zákonodárců. Podle německého autorského zákona nesmí 

být zdroj rozmnoženiny pro osobní potřebu zhotoven zjevně protiprávně, obdobně tak finská 

                                                

24 Tamtéž, s. 290. 

25 DOBEŠ, Petr. Rozmnožování autorských děl pro soukromou potřebu. Právní rádce. 2007, č. 4, s. 4. 

26  HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských 

předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 295-300. 
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autorskoprávní úprava dovoluje pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu jen v případě legálně 

nabyté rozmnoženiny.
27

 

Právní povaha zdroje rozmnoženiny je přitom důležitým aspektem, který by měl být 

zohledněn alespoň v rámci tzv. třístupňového testu. Nelegální zdroj rozmnoženiny má vliv na 

potenciál jejího šíření na internetu, což má v důsledku negativní dopad na oprávněné zájmy 

autora.
28

 Dle mého názoru by se proto česká právní úprava měla v tomto ohledu inspirovat 

německou úpravou a vyloučit z režimu volného užití rozmnoženiny pořízené ze zjevně 

nelegálního zdroje. K tomuto závěru lze sice dospět výkladem autorského zákona (konkr. § 29 

odst. 1 AZ a § 30 odst. 2 AZ) a judikatury SDEU, výslovné uvedení této podmínky v autorském 

zákoně by ovšem dle mého názoru vedlo k vyšší právní jistotě.    

SDEU v rozsudku ze dne 10. 4. 2014 ve věci C-435/12 ACI Adam
29

 judikoval, že výjimka 

ve prospěch osobního užití musí být posuzována s ohledem na to, zda je zdroj, z něhož je 

rozmnoženina pořizována, legální, nebo nikoli.
30

 SDEU zdůrazňuje, že ustanovení čl. 5 odst. 2 

písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti (dále jen „Informační směrnice“), které vytváří předpoklad stanovení výjimky pro 

soukromé rozmnožování, je nutné vykládat uplatněním zásady striktního výkladu. SDEU v této 

souvislosti v bodě 31 právě citovaného rozsudku uvádí, že „(…) výjimka pro soukromé 

rozmnožování sice nositelům autorských práv zakazuje dovolávat se svého výlučného práva 

dovolit nebo zakázat rozmnožování vůči osobám, které pořizují soukromé rozmnoženiny jejich 

děl, avšak brání tomu, aby toto ustanovení bylo chápáno v tom smyslu, že nad toto výslovně 

                                                

27 Zpráva Komise Radě Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru o stavu provádění 

Informační směrnice ze dne 30. 11. 2007, s. 4. 

28 NAVRÁTIL, Vladimír Gabriel Navrátil. Institut pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu v informační 

společnosti a související otázky. Praha, 2014. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. 

Vedoucí práce JUDr. Petra Žikovská, s. 14. 

29 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014. ACI Adam a další proti Stichting de 

Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. Věc: C‐435/12. In: CURIA [právní informační 

systém]. 

30 Obdobně též viz ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 ve věci C-463/12 

Copydan Bandkopi proti Nokia Danmark A/S a ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) ze dne 12.  

listopadu 2015 ve věci C-572/13 Hewlett-Packard Belgium SPRL proti Reprobel SCRL, za přítomnosti: Epson 

Europe BV. 
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stanovené omezení ukládá majitelům autorských práv povinnost strpět porušování svých práv, 

které může být spojeno s pořizováním soukromých rozmnoženin“. 

Autorský zákon stanoví určité výjimky ze zásady volného užití rozmnoženiny pro osobní 

potřebu. Za běžné užití podle autorského zákona se (v souladu se směrnicí o právní ochraně 

počítačových programů
31

) považuje i užití počítačového programu či elektronické databáze, 

přesto že jsou užívány pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl pro takovou 

potřebu.  

Stejně tak je za užití ve smyslu autorského zákona považováno i zhotovení rozmnoženiny 

či napodobeniny díla architektonického stavbou (dle § 30a AZ) a pořízení záznamu 

audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (dle § 20 AZ). 

Zejména výjimka stanovená § 30 odst. 3 AZ pro počítačový program a elektronické 

databáze má pro ochranu díla v prostředí internetu zásadní význam.  Koncový uživatel si tedy 

nemůže na internetu bez svolení nositele práv pořídit rozmnoženinu počítačového programu či 

elektronické databáze, třeba že tak činí jen pro vlastní osobní potřebu.  

1.3.3 Zákonné licence 

Dalším institutem mimosmluvního užití díla jsou tzv. zákonné licence. Jednu z 

nejvýznamnějších zákonných licencí představuje citace. Na základě výjimky pro citaci 

nezasahuje do autorského práva ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl 

jiných autorů ve svém díle. Je ovšem povinen spolu s výňatkem z díla uvést jméno autora, název 

díla a pramen. Za obdobných podmínek lze dílo užít pro účely kritiky nebo recenze vztahující se 

k takovému dílu. Dále pak pro účely vědecké či odborné tvorby, při vyučování pro ilustrační účel 

nebo při vědeckém výzkumu, jestliže účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního 

prospěchu (§ 31 AZ). 

Výjimka z autorskoprávní ochrany je zakotvena také pro předvedení nebo opravu přístroje 

(§ 30b AZ), propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32 AZ), užití díla umístěného 

ve veřejném prostranství (§ 33 AZ), úřední a zpravodajskou licenci (§ 34 AZ), užití díla v rámci 

občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné 

správy, v rámci školních představení a užití díla školního (§ 35 AZ), knihovní licenci (§ 37), 

                                                

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

programů.  
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určitá užití osiřelého díla (§ 37a AZ), pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a AZ), fotografickou 

podobiznu (§ 38b AZ), nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c AZ), pro některé úkony nezbytné k 

využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu (§ 66 AZ) a další.  

Z hlediska tématu této diplomové práce má vedle zákonné licence citační, úřední a 

zpravodajské význam zejména zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny, která je blíže 

představena v kapitole 4.1.3. této práce.  

1.3.4 Třístupňový test 

Pro uplatnění výjimek a omezení autorského práva je nutné užít tzv. třístupňový test
32

, 

který je upraven čl. 9 a čl. 13 dohody o právech duševního vlastnictví souvisejících s obchodem 

(TRIPS), tzv. internetovými smlouvami WIPO z roku 1996
33

 a i čl. 5 odst. 5 Informační 

směrnice.  

Do české právní úpravy je třístupňový test promítnut ustanovením § 29 AZ.  Na základě 

tohoto ustanovení „lze výjimky a omezení práva autorského uplatnit pouze ve zvláštních 

případech stanovených zákonem, a to pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s 

běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“ 

Jsou tak zavedeny tři podmínky pro výjimku z autorskoprávní ochrany: 

(i) jde o zvláštní případ stanovený zákonem; 

(ii) užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla; 

(iii)užitím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

Z důvodové zprávy k autorskému zákonu vyplývá, že třístupňový test by měl sloužit jako 

„výkladové pravidlo ve vztahu ke všem způsobům volného užití chráněných děl a užití těchto děl, 

ke kterým není třeba souhlasu autora ani zaplacení odměny (bezúplatné zákonné licence).“ 

Zákonodárce dále zdůvodňuje: „Volná užití chráněných děl, jakož i užití na základě bezúplatné 

zákonné licence jsou vždy zásahem do výlučných práv a vzhledem k tomu je třeba zvažovat, zda v 

každém jednotlivém případě nenarušují běžný výkon práva autorského a nezpůsobují 

neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora. Volné užití děl a bezúplatné zákonné 

licence jsou v návrhu uvedeny taxativně a jejich aplikace nedovoluje extenzivní výklad.“ 

                                                

32 V nauce či soudní praxi se lze setkat i s označením trojstupňový či tříkrokový test. 

33 Konkrétně čl. 10 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT), čl. 16 Smlouvy 

Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT). 
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Sýkorová
34

 v této souvislosti uvažuje, že by jednotlivé výjimky a omezení výslovně 

uvedené v zákoně nemusely být považovány za taxativní výčet, nýbrž pouze demonstrativní 

výčet skutkových podstat jako je tomu např. u úpravy nekalé soutěže v § 2976 an. OZ. 

Třístupňový test by tak měl představovat generální klauzuli, kdy každý jednotlivý stupeň je 

samostatnou podmínkou a musí být splněn jak sám o sobě, tak kumulativně ve spojení 

s ostatními.  

Vzhledem k tomu, že zákonodárce v důvodové zprávě ve vztahu k výjimkám 

z autorskoprávní ochrany výslovně vylučuje extenzivní výklad, lze tuto úvahu považovat za 

prakticky neprosaditelnou. Výčet mimosmluvních institutů užití díla je tak, i v rámci zachování 

právní jistoty nositele autorských práv, nutné vnímat jako taxativní.      

  

                                                

34 SÝKOROVÁ, Pavla. Svoboda panoramatu při ochraně architektonických děl. Právní rozhledy. 2015, s. 23-24. 
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2 Internet 

V předchozí části této diplomové práce byly představeny základní principy a 

charakteristiky autorského práva a definován jeho stěžejní předmět – autorské dílo. S ohledem na 

téma této diplomové práce je nyní nutné tuto problematiku zasadit do kontextu prostředí 

internetu, které vykazuje oproti běžnému offline užití díla řadu specifik.  

2.1 Technické vymezení internetu 

Internet lze z technického hlediska vymezit jako celosvětový systém propojených 

počítačových sítí, ve kterém dochází ke komunikaci prostřednictvím TPC/IP protokolů na 

různých typech komunikačních médií a různých technických platformách.
35

 

Základní složkou internetu je počítačová síť, kterou je možné definovat jako spojení dvou 

nebo více výpočetních zařízení za účelem vzájemných interakcí, tedy výměny dat.
36

  

Počítačové sítě je možné dále dělit na základě rozdílných hledisek do několika skupin. 

Podle rozlehlosti sítí na sítě PAN, LAN, MAN, WAN a GAN; podle vlastnictví sítí na sítě 

privátní, veřejné a virtuální privátní; podle přepojování na sítě komutační a paketové. Pro oblast 

zkoumanou touto diplomovou prací je stěžejním dělení podle postavení síťových uzlů na sítě 

klient-server a peer-to-peer. 

2.1.1 Klient-server síť 

Klient-server síť se skládá ze dvou oddělených stran – klienta a serveru. Tyto strany mezi 

sebou komunikují prostřednictvím počítačové sítě. Klient vysílá zprávy serveru s žádostmi o 

provedení určité činnosti, přičemž server klientovi odpovídá provedením této činnosti. K zaslání 

žádosti klient využívá svého rozhraní a odpověď serveru se projeví změnami na internetových 

stránkách. Na jednom z počítačů připojených do sítě internet (tedy serveru) tak jsou zpřístupněna 

určitá data, která často představují autorské dílo, a koncový uživatel má k těmto datům přístup 

                                                

35 UNIVERSITY OF CALGARY: FNC, Resolution: Definition of „Internet“, 1995 [online] [cit. 2020-02-15]. 

Dostupné z http://people.ucalgary.ca/~bakardji/Internet/definition.html 

36 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Computer network. Encyclopædia Britannica[online]. 

2020 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.britannica.com/technology/computer-network 

http://people.ucalgary.ca/~bakardji/Internet/definition.html
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pomocí svého počítače (tedy klienta). Na tomto modelu je založen například přístup na e-mail, 

web nebo přístup k databázi, přičemž nejčastějšími klienty jsou webové prohlížeče.
37

  

2.1.2 Peer-to-peer síť 

Peer-to-peer síť (taktéž označována jako P2P) představuje síť dvou a více počítačů k sobě 

připojených a sdílejících data přímo, tedy bez prostředníka spočívajícího v serveru. Každý 

počítač v síti je tak zároveň serverem i klientem a jednotliví účastníci mají rozdělena práva a 

povinnosti rovnoměrně. Informace a data jsou v rámci P2P sdílena všemi uživateli bez rozdílu.
38

 

Lze rozlišovat mezi dvěma základními modely sdílení dat v rámci peer-to-peer sítí: 

a) sdílení dat s centrálním vyhledávačem; 

b) sdílení dat s decentralizovaným vyhledáváním. 

Sdílení dat s centrálním vyhledávačem není plnohodnotnou sítí peer-to-peer, neboť na 

centrálním serveru existuje ústřední seznam datových souborů. Tento centrální sever s databází 

je spravován provozovatelem, který má kontrolu nad chodem celého systému i obsahem 

sdílených souborů. U sdílení dat s decentralizovaným vyhledáváním žádný centrální uzel, na 

němž by závisel provoz systému, neexistuje.
39

  

2.2 Internet z právního hlediska 

Definice internetu z technologického hlediska nečiní v odborném diskurzu větší potíže. 

Vymezení internetu z právního hlediska je ovšem značně obtížnější. V našem právním řádu 

nenalezneme žádnou definici internetu, přestože se tento pojem objevuje v celé řadě právních 

předpisů.
40

  

                                                

37 ČERMÁK, Jiří. Některé zvláštní případy zpřístupňování obsahu. In: JANSA, Lukáš, et al. Internetové právo. 

Brno: Computer Press, 2016, s. 329-333.  

38 NEAGU, C. Simple questions: What is P2P (peer-to-peer) and why is it useful? Digital citizen.com [online]. [cit. 

2020-02-15]. Dostupné z: https://www.digitalcitizen.life/what-is-p2p-peer-to-peer 

39  ČERMÁK, Jiří. Některé zvláštní případy zpřístupňování obsahu. In: JANSA, Lukáš, et al. Internetové právo. 

Brno: Computer Press, 2016, s. 334-335. 

40 V teorii bývá internet často subsumován pod pojem elektronický prostředek, případně extenzivním výkladem i 

pod pojem služby informační společnosti. 

https://www.digitalcitizen.life/what-is-p2p-peer-to-peer
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Vzhledem k interdisciplinární povaze internetu lze mít za to, že exaktní legální vymezení 

internetu není dost dobře možné a ani žádoucí. Jak trefně uvádí Matejka
41

, internet je 

fenoménem sui generis, jenž jako takový nestojí samostatně. Je regulován zejména 

prostřednictvím regulace chování jeho uživatelů. Právo je tak pouze jedním z jeho možných 

regulativů. U nedokonalých normativních konstrukcí přitom platí více než kde jinde, že mezi 

realitou a normativitou není shoda. Realita internetu a jeho normativní regulace jsou tedy dvě 

relativně oddělené a samostatné kategorie. 

Dalším důležitým specifikem internetu je, že nemá právní osobnost, tj. není fyzickou 

osobou ani právnickou osobou. Internet jako takový tedy právně neexistuje, přesněji řečeno, 

nemůže nabývat práv, ani se zavazovat povinnostmi.
42

 Zároveň ho nelze označit za věc ve 

smyslu občanského zákoníku, ani nehmotný statek či jinou majetkovou hodnotu. 

To ovšem neznamená, že by se internet nacházel v právním vakuu. Internet a kyberprostor 

obecně je nutné vnímat jako specifické prostředí, v jehož rámci vznikají, mění se a zanikají 

právní vztahy, které je nutné regulovat. Principy autorského práva je tak nezbytné uplatňovat i 

v prostředí internetu.  

„To, že je jakékoli autorské dílo k dispozici na internetu, v žádném případě neznamená, že 

je bez dalšího poskytnuto veřejnosti k volnému použití – internet ani jiná počítačová síť nemá z 

hlediska autorského zákona jakýkoli vliv ani na vznik, ani na rozsah či obsah autorskoprávní 

ochrany autorských děl, neboť jsou pouze technickým prostředkem sloužícím k využití autorských 

děl.“
43

 

  

                                                

41 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 

42 SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2004, s. 16. 

43 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv: Informační 

materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. 2005, s. 13. 

 



 

 

 18 

 

3 Schéma fungování internetu z hlediska zúčastněných subjektů 

Jak bylo již dříve v této práci řečeno, internet je tvořen systémem propojených 

počítačových sítí. Jeho fungování je tedy založeno na interakci jednotlivých subjektů v rámci 

sítě. Následující kapitola je proto věnována schématu fungování internetu z hlediska 

zúčastněných subjektů.  

Dominantní postavení v tomto schématu zaujímají tzv. poskytovatelé služeb informační 

společnosti, bez jejichž činnosti by nebylo fungování internetu možné. Lze rozlišovat mezi třemi 

základními typy poskytovatelů služeb informační společnosti, těmi jsou: 

a) poskytovatelé prostého přenosu, resp. poskytovatelé internetového připojení; 

b) poskytovatelé služby ukládání informací do vyrovnávací paměti (caching) a  

c) poskytovatelé volného prostoru (hosting). 

Na druhé straně pak stojí koncoví uživatelé, kteří služby informační společnosti 

využívají. Uživatelé mohou být zároveň v postavení poskytovatelů autorskoprávně chráněného 

obsahu (content providerů), kdy prostřednictvím služeb poskytovatelů volného prostoru (tj. host 

providerů) uploadují na internet autorská díla.  

V následující kapitole jsou jednotlivé subjekty působící na internetu podrobněji 

představeni, aby pak mohla být v kapitole 5. této práce analyzována jejich odpovědnost. 

3.1 Poskytovatelé služeb informační společnosti 

 Poskytovatelem služeb informační společnosti (často označovaném zkratkou „ISP“ z 

anglického Internet Service Provider) se dle článku 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, o některých právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (dále jen „Směrnice o 

elektronickém obchodu“) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu 

informační společnosti, přičemž služby informační společnosti zahrnují širokou škálu 

hospodářských činností, které probíhají on-line.  

Služba informační společnosti 

Elementárním znakem poskytovatele služeb informační společnosti je tedy pojem služba 

informační společnosti. Ten je vymezen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Dle čl. 1 odst. 1 písm. b) této směrnice se 
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službou informační společnosti rozumí každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, 

elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb.
44

 Přičemž: 

(i) „službou poskytovanou zpravidla za úplatu“ se nerozumí pouze služba, za kterou 

poskytovatel vybírá od uživatelů peněžní plnění; u služeb poskytovaných uživateli 

bezplatně může poskytovatel získávat úplatu např. od inzerentů za poskytnutí reklamní 

plochy, vedle toho „úplata“ ze strany uživatelů nemusí spočívat pouze v peněžním 

plnění, poskytovatel může těžit i z poskytovaných osobních údajů uživatelů, případně 

z jejich pouhé přítomnosti (právě v kontextu následných úhrad přijímaných z inzerce); 

(ii) „službou poskytovanou na dálku“ se rozumí služba poskytovaná bez současné 

přítomnosti stran (tím není např. rezervace letenek pomocí počítačové sítě v cestovní 

kanceláři a za osobní přítomnosti zákazníka); 

(iii) „službou poskytovanou elektronicky“ se rozumí služba odeslaná z výchozího místa 

a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování 

(včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, přenesená nebo 

přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky (tím 

nejsou služby materiální povahy poskytované elektronickými přístroji např. 

bankomatem, automatem na jízdenky atp., ani služby které nejsou poskytovány 

elektronickými systémy pro zpracování či ukládání dat např. hlasové telefonní služby); 

(iv) „službou poskytovanou na individuální žádost příjemce služeb“ se rozumí služba 

poskytovaná přenosem dat na základě individuální žádosti (tzv. on-demand); tuto 

žádost lze chápat jako „činnost uživatele směřující k započetí poskytování služby, tedy 

například vepsání URL adresy do prohlížeče či odeslání zprávy poskytovateli takové 

služby elektronickými prostředky“
45

 (nikoliv však služby, které jsou poskytovány 

současně přenosem dat bez individuální žádosti neomezenému počtu jednotlivých 

příjemců, např. služby televizního nebo rozhlasového vysílání). 

Definice služby informační společnosti byla do českého právního řádu transponována 

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

který v § 2 písm. a) obdobně jako evropská úprava stanoví, že službou informační společnosti se 

                                                

44 Jednotlivé činnosti, které se považují za službu informační společnosti, jsou podrobně popsány v bodu 18 

preambule Směrnice o elektronickém obchodu. 

45 MAISNER, Martin. § 2 Vymezení některých základních pojmů. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých 

službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 2. 
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rozumí „jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele 

podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta 

elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a 

vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat.“ 

3.1.1 Poskytovatelé prostého přenosu (mere conduit) 

Poskytovatelé prostého přenosu jsou zjednodušeně poskytovatelé přístupu do informační 

sítě, kde dochází k samotnému zprostředkování obsahu. Jsou jimi zejména poskytovatelé 

internetového připojení (internet providers), kteří umožňují přístup k obsahu zprostředkováním 

přenosu dat. Tito ISPs poskytují tzv. prostý přenos (anglicky mere conduit), kterým dochází 

k přenosu dat (tj. obsahu) mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem obsahu. Vedle 

poskytovatelů internetového připojení se k poskytovatelům prostého přenosu řadí i další 

poskytovatelé komunikační infrastruktury jako jsou poskytovatelé komunikačních služeb např. 

posílání SMS (instant messaging) či telefonování prostřednictvím internetu (Voice over Internet 

Protocol - VoIP).
46

 

3.1.2 Poskytovatelé služby ukládání informací do vyrovnávací paměti (caching) 

Činnost poskytovatelů služeb ukládání informací do vyrovnávací paměti (cachingu) 

zahrnuje úkony automatického přechodného ukládání informací, které usnadňují fungování 

přenosových systémů. Caching má význam především jakožto ochrana před nadměrným 

přetěžováním serverů, čímž se urychluje proces přenosu dat.
47

 

Příkladem poskytovatele služby kvalifikující se pod caching bude tzv. proxy cache 

provider. Cílem služby proxy cache providera je fyzicky přiblížit data koncovému uživateli za 

účelem zrychlení a šetření provozu na jinak vytížených internetových linkách. Obsah webových 

serverů např. z USA je přednačítán a pravidelně aktualizován na evropských proxy cache 

serverech, evropský uživatel díky tomu dostane požadovaný obsah rychleji a ISP nemusí 

přenášet všechna data na celou vzdálenost.
48

 

                                                

46
 POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 

2009, roč. 2009, č. 23, s. 837. 
47 CHOLASTA, Roman, et al. Safe Harbour: Režim vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační 

společnosti v kontextu pasivní role poskytovatele. Právní rozhledy. 2017, č. 11, s. 399–406.  

48 Ke cachingu dále viz kapitola 4.1.3. 
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3.1.3 Poskytovatelé volného prostoru (hosting) 

Poskytovatel volného prostoru (tzv. hosting provider) poskytuje jiným osobám volný 

prostor k ukládání obsahu na internetu, jenž je dále prostřednictvím internetu přístupný dalším 

osobám. ISP se může nacházet ve dvojjediném postavení, kdy působí zároveň jako poskytovatel 

hostingu i cachingu. Z hlediska odpovědnosti je pak zásadní jeho postavení jako host providera.  

Podstatou hostingu je shromažďování a ukládání informací poskytnutých příjemcem 

hostingové služby. Host provider poskytuje uživateli digitální prostor na serverovém úložišti, 

které se nachází mimo počítač daného uživatele a je zpravidla nepřetržitě připojené k internetu. 

Uživatel tak může využít úložnou kapacitu, kterou host provider poskytuje přes svá vlastní 

datová centra. V závislosti na typu hostingové služby může mít k takto uloženým informacím 

přístup pouze uživatel, který je uložil, nebo též ostatní koncoví uživatelé. 

Hostingové služby je možné dělit na jednotlivé typy na základě několika různých hledisek.  

Z hlediska finanční stránky rozlišujeme hostingové služby bezplatné (které mají ovšem mnohdy 

omezený rozsah služeb) a hostingové služby zpoplatněné. Poplatek za hostingovou službu může 

být stanoven zejména na základě následujících modelů: 

- pay-as-you-go, kdy je stanovena fixní cena za poskytované hostingové služby; 

- pay-for-resources, kdy je cena stanovena v závislosti na výši nákladů ISP na 

poskytování služeb; 

- předplatné, při němž se cena odvíjí od délky období, po které může uživatel využívat 

služby ISP; 

- příp. různé modely dynamického stanovování cen např. na základě reálného využití 

hostingových služeb. 

Dle typu podporovaného vkládaného obsahu uživatelem je možné rozlišovat mezi 

hostingovými službami, které podporují: 

- vkládání audiovizuálního obsahu, jako je např. YouTube nebo Vimeo; 

- vkládání vizuálního obsahu, jako je např. Pinterest nebo Instagram; 

- vkládání obsahu bez ohledu na jeho typ a formát, jako je např. Dropbox, OneDrive nebo 

Google Drive. 
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Hostingové služby lze rozlišovat i podle dohledatelnosti a přístupu k nahranému obsahu 

na: 

- služby, kde je obsah volně dohledatelný, na tomto principu funguje např. Youtube nebo 

Ulož.to; 

- služby, kde je přístup k uloženému obsahu podmíněn určitými autorizačními 

opatřeními, jako je tomu např. u služby Seedbox. 

Dalším rozlišujícím kritériem může být míra dohledu host providera nad ukládaným 

obsahem nebo zaměření na uživatele vkládajícího obsah.
49

 

  

                                                

49 CHOLASTA, Roman, et al. Safe Harbour: Režim vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační 

společnosti v kontextu pasivní role poskytovatele. Právní rozhledy. 2017, č. 11, s. 399–406. 
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4 Specifika užití autorského díla v prostředí internetu 

Užití autorského díla představuje stěžejní prostředek, kterým autoři realizují svá majetková 

práva k dílu. K užívání autorských děl v prostředí internetu dochází prakticky nepřetržitě. 

Nejčastějšími způsoby užití díla na internetu jsou jeho rozmnožování (podle ustanovení § 13 

AZ) a sdělování veřejnosti (podle ustanovení § 18 AZ).  

4.1 Rozmožování díla 

Rozmnožováním díla se dle ustanovení § 13 odst. 1 AZ v souladu s článkem 2 Informační 

směrnice rozumí „zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin 

díla nebo jeho částí, a to jakýmikoli prostředky v jakékoli formě.“ Druhý odstavec citovaného 

ustanovení AZ pak stanovuje demonstrativní výčet forem, kterými se dílo rozmnožuje – jde o 

rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbu 

architektonického díla nebo formu jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo elektronickou formu 

zahrnující vyjádření analogové i digitální. Právě poslední forma rozmnoženiny z předloženého 

výčtu je pro fungování internetu stěžejní. 

4.1.1 Uploading 

Na internetu dochází k vytvoření rozmnoženin autorských děl primárně uploadingem, tedy 

nahráním díla ve formě dat na internetovou síť. Přenosem dat na server vzniká elektronická 

rozmnoženina nezávislá na originálu autorsky chráněného obsahu, který se nachází v zařízení, 

z něhož došlo k přenosu dat. Rozmnoženina autorského díla na internetu je v důsledku 

přeformátování dat mnohdy technicky odlišná od původního autorského díla, nicméně smysly 

vnímatelné vyjádření daného díla je shodné, charakter kopie autorského díla je tím pádem 

zachován. Uploadingem tedy vzniká tzv. nepřímá rozmnoženina ve smyslu § 13 odst. 1 AZ. 
50

 

Uploadingem typicky dochází ke zpřístupnění dat širšímu okruhu uživatelů. Chráněný 

obsah ovšem může být na internetovou síť nahráván i čistě pro osobní potřebu, například za 

účelem zálohy dat z lokálního úložiště. Na tomto principu fungují tzv. cloudová úložiště, která 

umožňují uživatelům uložit a spravovat data na vzdáleném virtuálním serveru, k němuž je možné 

za pomoci hesla přistoupit odkudkoli z různých zařízení skrze internetovou síť. Uživatelé tímto 

                                                

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

vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges), str. 230. 
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chrání svá data (např. osobní fotografie či dokumenty) před jejich ztrátou, která by mohla nastat 

v případě poškození původního datového souboru. I při uploadingu dat na cloudové úložiště 

dochází ke vzniku rozmnoženiny. Tento proces ovšem bude převážně klasifikován jako volné 

užití díla ve smyslu § 30 odst. 1 AZ, jelikož je prováděno pro osobní potřebu fyzické osoby. 

Účelem takového užití nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu. 

4.1.2 Downolading 

Autorské dílo, které je nahráno na internetovou síť a zpřístupněno širokému okruhu 

uživatelů, může být těmito uživateli staženo do jejich zařízení. Tento proces je označován jako 

downloading. Při downloadingu vzniká nová rozmnoženina stahovaného díla na pevném disku 

uživatelova počítače či jiného zařízení. Downloading děl pro osobní potřebu lze považovat za 

volné užití díla ve smyslu § 30 AZ. V případě, že si uživatel stáhne autorsky chráněný obsah, 

aniž by tak činil za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu, není takový 

downloading považován za užití díla, k němuž by bylo nutné získat souhlas nositele práv.  

Jak bylo již výše řečeno, autorský zákon (ani Informační směrnice) výslovně neupravuje, 

zda je možnost volného užití díla pro osobní potřebu podmíněna legalitou zdroje rozmnožování. 

Tento požadavek ovšem vyplývá z judikatury SDEU.
51

  

V této souvislosti se odborníci zabývají otázkou, nakolik je koncový uživatel fakticky 

schopen posoudit legalitu zdroje downloadu. Tato otázka má zásadní význam pro případnou 

trestní odpovědnost uživatelů. Nejvyšší soud dospěl ve svém usnesení ze dne 25. 3. 2009 (tedy 

starším, než je výše zmíněný rozsudek SDEU) ve věci 5 Tdo 234/2009 k závěru, že legalita 

zdroje, ze kterého je možné rozmnoženinu pro osobní potřebu pořizovat, není rozhodná. I u této 

výjimky je ovšem nutné brát v úvahu třístupňový test. Uživatel stahující chráněný obsah pro 

osobní potřebu by tak měl především zvážit, zda není takové užití díla v rozporu s běžným 

způsobem užití díla a zda jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.
52

 

                                                

51 Zejm. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014. ACI Adam a další proti 

Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. Věc: C‐435/12. In: CURIA [právní 

informační systém]. 

52 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.03.2009, sp. zn. 5 Tdo 234/2009. 
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4.1.3 Licence pro dočasné rozmnoženiny (browsing, caching) 

Při užívání autorských děl na internetu velmi často vznikají tzv. dočasné rozmnoženiny. 

Takové rozmnoženiny jsou pomíjivé nebo podružné a nemají žádný samostatný hospodářský 

význam. Dočasné rozmnoženiny tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu a 

jejich jediným účelem je umožnit přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími 

stranami uskutečněný zprostředkovatelem. Autorský zákon v souladu s informační směrnicí 

ustanovením § 38a stanoví pro tyto rozmnoženiny výjimku z autorskoprávní ochrany pomocí 

zákonné licence.   

Tato licence je zcela zásadní pro poskytování služeb informační společnosti a představuje 

nezbytný předpoklad pro užití autorských děl v prostředí internetu. Výjimka z autorskoprávní 

ochrany pro dočasné rozmnoženiny totiž zahrnuje úkony umožňující prohlížení obsahu 

internetových stránek (browsing
53

) a úkony automatického dočasného přechodného ukládání 

informací do vyrovnávací paměti (caching), včetně těch úkonů, které umožňují účinné fungování 

přenosových systémů (za podmínky, že prostředník neupravuje informace a nevyužívá 

dovoleného užití technologie k získání dat za účelem následného užití informací).  

4.2 Sdělování díla veřejnosti 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozmnožování díla na internetu (zejména jeho prvotním 

uploadem na internetovou síť) je nezbytným předpokladem pro zpřístupnění takového díla 

širokému okruhu uživatelů. Zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že k němu může mít 

kdokoliv přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou 

sítí, je § 18 AZ označováno jako sdělování veřejnosti.
54

  

Výklad pojmu sdělování veřejnosti byl vyvinut na základě judikatury SDEU
55

 jako 

poměrně složitý koncept, při jehož posouzení je nutné zohlednit vždy více působících faktorů. 

                                                

53 SDEU v rozsudku ze dne 5. června 2014 ve věci C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd proti 

Newspaper Licensing Agency Ltd a další, výslovně uvedl, že při browsingu nedochází k zásahu do autorských práv 

k dílu. Stejně tak je nutné posuzovat kopie vznikající ve vyrovnávací paměti počítače koncového uživatele při 

prohlížení webových stránek (cache). 

54 Sdělování veřejnosti lze chápat jako podmnožinu zpřístupňování díla veřejnosti v nejširším smyslu slova užití, tak 

jak jej užívá např. Bernská úmluva. 

55 Například případy SGAE (věc C-306/05), SCF (věc C-135/10), Phonographic Performance (Irelan Limited (věc 

C-162/10), TVCatchup (věc C-607/11), Svensson (věc C-466/12), BestWater (věc C-348/13), C More (věc C-

279/13) nebo Reha Training (věc C-117/15). 
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Obecným požadavkem konceptu sdělení veřejnosti je „akt komunikace směřovaný k 

veřejnosti“.
56

 Pojem veřejnosti je chápán jako blíže neurčený, dosti vysoký, počet potenciálních 

posluchačů, resp. sledujících.
57

 

SDEU pak v rozsudku ve věci Societa Consortile Fonografici (SCF) proti Marcou Del 

Corsovi
58

 zdůraznil, že pojem sdělování veřejnosti je potřeba posuzovat individuálně a je „třeba 

zvážit situaci konkrétního uživatele, jakož i veškerých osob, jimž tento uživatel sdělí chráněné 

zvukové záznamy.“ V některých případech tak může být určitá skupina lidí posuzována jako 

veřejnost, zatímco za jiné situace nikoliv.  

V této souvislosti SDEU v bodě 86 citovaného rozsudku dodává, že „pojem veřejnost 

zahrnuje určitý minimální práh, což z tohoto pojmu vylučuje příliš malý, či dokonce nevýznamný 

počet dotčených osob.“ Při posuzování relevantního počtu osob, kterým je dílo jako veřejnosti 

sdělováno, je nutné zohlednit hledisko souběžnosti, tedy kolik blíže neurčených osob má k dílu 

najednou přístup, případně hledisko postupnosti zohledňující určité časové období.  

Rozmnožení díla je ve vztahu ke sdělování díla veřejnosti zpravidla považováno za užití 

další. Rozmnožování ovšem může být pouze nezbytným technickým předpokladem, aby užití 

díla jeho sdělením veřejnosti mohlo být vůbec uskutečněno a splněn tak účel užití. Nauka 

v takových případech zastává zásadu funkčního výkladu způsobu užití.
59

  

Otázka vztahu rozmnožování a sdělování díla veřejnosti má význam při poskytování 

licencí k užití díla. S ohledem na výše předestřenou skutečnost, že je technicky nemožné dílo 

prostřednictvím internetové sítě sdělovat, aniž by došlo k vytvoření rozmnoženiny, se přikláním 

k názoru, že licence ke sdělování díla veřejnosti ve své podstatě zahrnuje i licenci k 

rozmnožování díla v nezbytném rozsahu pro takové sdělování.  

                                                

56 HILTY R. M., V. MOSCON. Max Planck Institute for Innovation and Competition. 8. 9.2017. [cit. 2020-04-10]. 

s. 13. Dostupné z: 

http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-

18_9.pdf 

57  Ustanovení čl. 3 odst. 1 Informační směrnice. 

58 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) ze dne 15. března 2012. Società Consortile Fonografici 

(SCF) proti Marcu Del Corsovi. Věc: C-135/10. In: CURIA [právní informační systém]. 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. 

http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf
http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-18_9.pdf
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4.2.1. Linking 

Hypertextové odkazy (označované jako hyperlinky či zkráceně linky) jsou dalším 

nepostradatelným aspektem pro fungování internetu, potažmo jeho podmnožiny WWW - World 

Wide Webu. Právě pomocí linků dochází k vzájemnému propojení jednotlivých webových 

stránek a vytváří se tak celistvá kompaktní síť WWW. Linking usnadňuje uživatelům orientaci 

mezi nepřeberným množstvím zveřejněného obsahu a umožňuje jeho pohodlné prohlížení 

(browsing).
60

 

Způsoby linkingu 

V teorii i praxi jsou rozlišovány dva základní způsoby linkingu, a to podle toho, zda jsou 

odkazy poskytovány, či využívány.  

Za situace, kdy jsou linky na jinou zdrojovou webovou stránku poskytovány (tj. koncový 

uživatel na umístěný odkaz klikne a je přesměrován na jinou, zdrojovou webovou stránku), jde o 

tzv. prosté či běžné odkazování (simple / surface linking a deep linking).   

V případě, kdy obsah či konkrétní prvek poskytovatel na svých webových stránkách 

zpřístupňuje (tedy využívá), jde o tzv. inlining, resp. embedding (odkazování na jeden prvek z 

webové stránky, na niž cílí) a framing (odkazování na celou cílovou webovou stránku, která je 

linkem zakomponována do webové stránky, z níž je link činěn).
61

  

Toto rozlišování odkazů je důležité pro posouzení otázky, zda při linkingu dochází ke 

sdělování díla veřejnosti, případně jeho rozmnožování. Poskytování prostých odkazů nezahrnuje 

ani rozmnožování, ani sdělování díla veřejnosti. Simple či surface link se totiž přímo nedotýká 

podstaty odkazovaného autorského díla. Je toliko pouhou informací, že se na jiném místě 

internetové sítě nachází určité dílo – tato informace není s ohledem na ustanovení § 2 odst. 6 AZ 

chráněna autorským právem, a nejedná se tak o užití díla.
62

 

Odlišná situace je ovšem u embedded linků či framed linků, při kterých nedochází 

k přesměrování na jinou webovou stránku s autorskoprávně chráněným obsahem. Externí obsah 

                                                

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. s. 230-233. 

61 HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských 

předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. s. 232. 
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je přenášen přímo ze zdrojové webové stránky pomocí linku na vlastní webovou stránku daného 

provozovatele. Embedded či framed linky v sobě tedy zahrnují přímé zobrazení (případně 

náhled) autorsky chráněného obsahu a dochází tak jimi ke sdělování díla veřejnosti. 
63

 

Internetové vyhledávače (jako je Google nebo Seznam.cz) coby poskytovatelé 

fulltextových vyhledávacích služeb představují zvláštní kategorii poskytovatelů odkazů, kteří 

poskytují odkaz na základě požadavku uživatele automatizovaným způsobem.
64

  

Mezi autory odborných publikací panuje nesoulad v tom, do jaké skupiny poskytovatelů 

služeb informační společnosti internetové vyhledávače zařadit, a zda vůbec. Ve starší literatuře
65

 

se lze setkat s názorem, že internetové vyhledávače nelze zařadit pod žádnou ze tří kategorií ISP. 

Jiní autoři
66

 považují internetové vyhledávače za typ cachingu nebo naopak hostingu. 

Korbel
67

 ovšem uvádí, že ani jedna z výše zmíněných variant není vhodná. Činnost 

internetových vyhledávačů je dle něj „natolik specifická, že striktně vzato nenaplňuje plně znaky 

definice cachingu ani hostingu, ale přitom má od každého něco“. Nelze se ovšem spokojit 

s tvrzením, že poskytovatelé služeb internetového vyhledávače nejsou poskytovatelé služeb 

informační společnosti. V takovém případě by neměly jasně stanovené limity odpovědnosti, a 

tím pádem by se na ně nevztahoval ani režim safe harbour, který dopadá na odpovědnost za 

uživatelský obsah.  
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5 Odpovědnost zúčastněných subjektů v prostředí internetu 

V důsledku porušení právní povinnosti dochází ke vzniku nové sekundární právní 

povinnosti sankční povahy, která je teorií označována jako právní odpovědnost.
68

 Předmětem 

následující kapitoly je odpovědnost jednotlivých subjektů na internetu při porušení zde se 

vyskytujících autorských práv. V této souvislosti jsou podrobně rozebrány nároky, kterých se 

může autor a jiné oprávněné osoby při porušení svých práv domáhat a s tím související 

problematika vymáhání autorských práv.  

5.1 Pojem a druhy odpovědnosti v autorském právu 

Hovoříme-li o právní odpovědnosti je třeba ji rozlišovat v závislosti na tom, jaký právní 

předpis (resp. odvětví práva) je porušen. Z tohoto hlediska lze odpovědnost dělit na 

trestněprávní, správněprávní a občanskoprávní (neboli civilní)
69

, přičemž první dva druhy 

z jmenovaných odpovědností systematicky zařazujeme pod odpovědnost veřejnoprávní a 

občanskoprávní odpovědnost pod odpovědnost soukromoprávní. V kontextu autorského práva 

má význam zejména poslední ze jmenovaných druhů odpovědnosti.  

5.1.1 Soukromoprávní odpovědnost za porušení autorských práv 

Odpovědnost za porušení primární povinnosti je v autorském právu upravena zejm. 

ustanovením § 40 AZ. Tento typ odpovědnosti lze systematicky zařadit do kategorie 

občanskoprávní odpovědnosti, k jejímuž vzniku dojde pouze pokud jsou kumulativně splněny tři 

níže uvedené podmínky: 

(i) nastane určitý protiprávní úkon či stav; 

(ii) vznikne majetková či nemajetková újma poškozeného a  

(iii) mezi protiprávním úkonem či stavem a vznikem újmy existuje příčinná souvislost 

(tzv. kauzální nexus).  

Občanskoprávní odpovědnost za porušení autorského práva je obecně vzato považována za 

odpovědnost objektivní. To znamená, že není rozhodné, zda škůdce věděl nebo mohl vědět, že 

                                                

68 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 161. 
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svým jednáním zasahuje do autorského práva třetí osoby. Ke vzniku objektivní odpovědnosti 

tedy není třeba zavinění škůdce, někdy je proto označována jako odpovědnost za riziko.
 70

 

Ustanovení § 40 odst. 1 AZ obsahuje generální klauzuli, která stanoví: „Autor, do jehož 

práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat 

(…).“ Není tedy rozhodné, zda k neoprávněnému zásahu došlo v důsledku úmyslného jednání či 

nedbalosti. Jednotlivé skutkové podstaty neoprávněných zásahů do práva autorského nejsou 

autorským zákonem zvlášť upraveny a mohou tak mít různorodou povahu.  

V teorii se lze setkat s tradičním dělením autorskoprávních deliktů na: 

a) plagiáty, při nichž dochází ke shodě prvků, které charakterizují konkrétní individuální 

autorskoprávní ztvárnění;  

b) kontrafakcie, tj. všechny ostatní neoprávněné zásahy do autorského práva.
71

 

Autorskoprávní delikty lze dále dělit na základě toho, zda došlo jen k ohrožení 

autorského práva nebo i k jeho porušení. Na základě této skutečnosti jsou rozlišovány 

neoprávněné zásahy do autorského práva: 

a) ohrožující právo autorské; 

b) porušující právo autorské. 

Dále lze neoprávněné zásahy do autorského práva dělit z hlediska obsahu autorského 

práva, které je deliktem ohroženo či porušeno. Může tedy dojít k neoprávněným zásahům do: 

a) výlučných osobnostních práv autorských; 

b) výlučných majetkových práv autorských.
72

 

Zákonodárce demonstrativně uvádí nároky, kterých se může poškozený autor domáhat, 

jsou jimi zejména: 

- určení autorství (určovací nárok); 

- zákaz ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu 

do svého práva (nárok zápůrčí, nebo též zápovědní, zdržovací či negatorní); 

- sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití (nárok informační); 

- odstranění následků zásahu do práva (nárok odstraňovací či restituční); 
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72 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 40 Prostředky přímé ochrany práva autorského. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. 

Autorský zákon. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 488 



 

 

 31 

 

- poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (nárok 

satisfakční); 

- zákaz poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování 

práva autora (zvláštní nárok zápůrčí); 

- uveřejnění rozsudku, jímž bylo vyhověno návrhu autora; 

- náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.  

Výše uvedených nároků se může domáhat autor, jeho dědic, případně v souladu s § 41 AZ 

osoba ze zákona vykonávající majetková práva autora (například zaměstnavatel v případě 

zaměstnaneckého díla) nebo držitel výhradní licence.
73

 

Určovací nárok, který je upraven v § 40 odst. 1 písm. a) AZ, odráží právo autora na 

uznání jeho autorských práv. Tohoto nároku se může poškozený autor domáhat prostřednictvím 

žaloby spočívající ve výkonu nároku (tj. subjektivního práva), která není teorií považována za 

„běžnou“ určovací žalobu dle § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Autor proto 

nemusí v řízení o určovacím autorskoprávním nároku prokazovat naléhavý právní zájem. 

Určovací nárok podle AZ je ovšem nárokem deliktním, jeho uplatnění tedy závisí na skutečnosti, 

zda došlo k takovému ohrožení či porušení autorského práva, které je možné určením autorství 

odčinit. 

Nárok zápůrčí, který je upraven v § 40 odst. 1 písm. b) AZ, přiznává poškozenému 

autorovi právo domoci se zákazu neoprávněného jednání, které v dané době ohrožuje či porušuje 

jeho autorská práva. Tohoto nároku se lze tedy domáhat pouze v případě, že škodlivý stav stále 

trvá. Pokud poškozený autor podá proti neoprávněnému jednání žalobu a v průběhu civilního 

soudního řízení dojde k odstranění škodlivého stavu a dále již nehrozí nebezpečí opakování 

rušebního činu, měl by vzít žalobce svou žalobu zpět a řízení by mělo být zastaveno. Autorský 

zákon uvádí demonstrativní výčet nároků, kterých se může autor domáhat, jsou jimi: „zákaz 

neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu 

originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, 

jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy.“  

Nárok informační je upraven v § 40 odst. 1 písm. c) AZ, jeho podstatou je povinnost  

poskytnout zákonem stanovené informace za účelem zjištění podrobností o odpovědných 

osobách a ochrany před případnými dalšími zásahy do autorského práva. Zákon stanoví taxativně 
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požadované informace, jsou jimi informace o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla; o 

původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla; o ceně neoprávněně 

zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla; o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla 

souvisí; o totožnosti osob, které se neoprávněného užití díla účastní; o totožnosti osob, kterým 

byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí 

osobě a informace o skutečnostech významných pro výkon výlučných majetkových autorských 

práv na náhradní odměnu podle § 24 a 25 AZ. V ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) AZ jsou dále 

demonstrativně uvedeny osoby, kterým tato informační povinnost vzniká. V praxi se primárně 

bude jednat o osobu, která je původcem zásahu do autorských práv.  

Nárok odstraňovací, který je upraven v § 40 odst. 1 písm. d) AZ, systematicky navazuje 

na předchozí odstavce. Jeho účelem je odstranit následky, které neoprávněný zásah do 

autorského práva způsobil a obnovit tak původní stav. Stejně jako je tomu u předchozího nároku 

i v tomto případě zákonodárce uvádí demonstrativní výčet konkrétních nároků, kterých se může 

poškozený autor v rámci výkonu práva na odstranění následků domáhat (zejm. zničení 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny a napodobeniny díla či jejich stažení z obchodování). Při 

určení opatření, které má vést k odstranění škodlivých následků, je nutné zohlednit závažnost 

porušení práva autora a zájmy třetích osob.
74

 

Nárok satisfakční je upraven § 40 odst. 1 písm. e) AZ a specifikuje obsah náhrady 

nemajetkové újmy. Ačkoli je satisfakční nárok systematicky zařazen mezi zvláštní nároky 

vyplývající z porušení či ohrožení autorského práva, je nutné tento nárok považovat za součást 

obecné soukromoprávní úpravy deliktního práva dle OZ, jež se použije i v poměrech práva 

autorského. Za určitý druh satisfakčního nároku lze rovněž považovat právo uveřejnění 

rozsudku, jímž bylo vyhověno návrhu autora, na náklady účastníka.
75

 

Zvláštní nárok zápůrčí, který je upraven § 40 odst. 1 písm. f) AZ, rozšiřuje zdržovací 

nárok autora o možnost domáhat se zákazu činnosti osoby, jež poskytuje služby, které využívají 

třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. 

Autorský zákon poněkud nadbytečně § 40 odst. 4 AZ stanoví, že vznikem 

autorskoprávního deliktu není dotčen možný vznik obecných soukromoprávních nároků na 
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náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení souvisejících s porušením či ohrožením 

autorského práva. Zákonodárce tuto úpravu zřejmě zvolil pro zvýšení právní jistoty subjektů, 

nicméně právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení již legislativně 

vyplývají z obecné úpravy v OZ.
76

 

Na základě občanskoprávní odpovědnosti je poškozený autor oprávněn se dovolávat: 

a) náhrady vzniklé škody, tedy hmotné škody skutečné a ušlého zisku, resp. náhrady 

ušlého zisku ve výši obvyklé autorské odměny namísto skutečně ušlého zisku; 

b) odškodnění nemajetkové újmy a 

c) vydání bezdůvodného obohacení. 

Realizace výše uvedených nároků probíhá prostřednictvím občanského řízení sporného. 

V tomto řízení se uplatní obecné procesní pravidlo, na jehož základě povinnost tvrzení a důkazní 

o existenci určité rozhodující skutečnosti podle hmotného práva tíží toho účastníka řízení, jemuž 

je daná skutečnost ve sporu ku prospěchu. Důkazní břemeno ohledně rozhodujících skutečností o 

existenci autorskoprávního deliktu tedy zásadně nese žalobce. 

V souvislosti s ochranou autorského díla na internetu budou výše uvedené nároky typicky 

směřovat vůči poskytovateli obsahu (content providerovi), který neoprávněně zpřístupnil (tj. 

sdělil) dílo veřejnosti. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti je do velké 

míry ovlivněna konceptem tzv. režimu safe harbour, který je blíže představen v kapitole 5.3. 

5.2 Veřejnoprávní odpovědnost za porušení autorského práva 

Porušením autorského práva může dojít i ke vzniku veřejnoprávní odpovědnosti. Tu lze, 

jak bylo již výše řečeno, dělit na odpovědnost trestněprávní a odpovědnost správněprávní (též 

označována jako přestupková odpovědnost).  

5.2.1 Trestněprávní odpovědnost 

Trestní odpovědnost je upravena primárně zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
77

 (dále 

jen „TZ“), konkrétně ustanovením § 12 TZ, které stanoví: „Trestní odpovědnost pachatele a 
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trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve 

kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“  

Trestní odpovědnost a sankce s ní spojené by tak měly působit jako prostředek ultima 

ratio, tj. trestní odpovědnost se uplatní až v případech, kdy odpovědnost uplatňovaná podle 

jiného právního předpisu není dostačující. Trestní právo je nejpřísnější prostředek, který má stát 

k dispozici k ochraně taxativně vymezených zájmů a mělo by tak pouze doplňovat ochranu 

poskytovanou normami jiných odvětví práva.
78

 Tato zásada, která je teorií označována jako 

zásada subsidiarity trestní represe, je jedním ze základních principů trestního práva a je třeba ji 

reflektovat i v rámci posuzování odpovědnosti za porušení autorského práva.  

Tento závěr byl mimo jiné judikován i Ústavním soudem v nálezu ze dne 12. října 2006 sp. 

zn. I. ÚS 69/2006, uveřejněn pod č. 186 ve sv. 43 Sb. nál. a usn. ÚS ČR, kde Ústavní soud 

zdůraznil: „Proti jednáním porušujícím práva vyplývající z občanskoprávních předpisů je třeba v 

prvé řadě brojit soukromoprávními prostředky podle zásady vigilantibus iura. Při jejich 

nedostatečnosti uplatnit sankce správní, a teprve na posledním místě, jako ultima ratio, právo 

trestní. Opačný přístup, tedy užití trestněprávního postupu, aniž by prostředky jiných právních 

odvětví byly použity, by byl v rozporu s již naznačeným principem subsidiarity trestní represe, 

který vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě.“ 

Úprava týkající se porušení autorského práva je v rámci trestního práva obsažena v dílu 

čtvrtém hlavy šesté TZ, jenž je označen jako Trestné činy proti průmyslovým právům a proti 

právu autorskému. Systematicky se trestné činy proti právu autorskému řadí mezi Trestné činy 

hospodářské.  

Trestného činu Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi se dle § 270 TZ dopustí ten, „kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem 

chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému 

záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi.“  

Na rozdíl od autorského zákona k odpovědnosti podle trestního práva je nutné zavinění 

dané osoby. Pachatel se musí dopustit neoprávněného zásahu, který je svou povahou nikoli 

nepatrný. Takovým zásahem může být např. přivlastnění si autorství k dílu; jakékoli zveřejnění 

díla bez souhlasu autora anebo sice s jeho souhlasem, ale po provedení změn v díle, s nimiž autor 
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nevyjádřil souhlas; použití díla takovým způsobem, který snižuje jeho uměleckou hodnotu nebo 

neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla.  

Pro určení, zda jde o zásah nikoli nepatrný, je ovšem vždy třeba posuzovat okolnosti 

konkrétního případu, zejména intenzitu daného zásahu, způsob provedení činu a jeho následky 

(resp. závažnost zasažení osobních a majetkových práv autorů). U déletrvajících a opakovaných 

zásahů je pak třeba hledět i na počet takových případů, délku doby narušování konkrétního 

chráněného práva a další obdobné faktory. S ohledem na konkrétní okolnosti případu je pak 

možné za nepatrný zásah považovat například ojedinělé úmyslné opomenutí citace použitého 

krátkého výňatku z díla jiného autora anebo jediný neopakující se prodej CD s pirátskou hudební 

nahrávkou svému příteli.
79

  

5.2.2 Správněprávní odpovědnost 

U takovýchto nepatrných zásahů se v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe 

uplatní „pouze“ odpovědnost přestupková, která je upravena ustanovením §§ 105a – 105d AZ. 

Fyzická osoba se dle § 105a odst. 1 AZ dopustí přestupku tím, že 

a) „neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový 

záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 

anebo v § 44 odst. 1, nebo 

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací 

povinnost podle § 24 odst. 6.“ 

Pro vznik odpovědnosti fyzické osoby za přestupek v oblasti autorského práva není 

vyžadován úmysl, postačí tedy zavinění ve formě nedbalosti, a to i nevědomé.
80

 

Přestupky na úseku autorského práva a práv souvisejících projednávají obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností podle místa spáchání přestupků. Za přestupek podle § 105a odst. 1 písm. 

a) AZ lze uložit pokutu do výše 150.000 Kč a za přestupek podle odst. 1 písm. b) nebo c) AZ 

pokutu do výše 100.000 Kč. Při stanovení výše pokuty se přihlédne zejména k povaze a 

závažnosti přestupku; k tomu, zda o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním 

                                                

79 ŠÁMAL, Pavel. § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. In: 

ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2734. 

80 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 105a Přestupky fyzických osob. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1177. 
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skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení; k přitěžujícím a polehčujícím 

okolnostem a dalším okolnostem vymezeným v § 37 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se pak dle § 105b AZ přestupku dopustí tím, že 

a) „neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový 

záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 

anebo v § 44 odst. 1, 

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací 

povinnost podle § 24 odst. 6, 

d) vykonává kolektivní správu, aniž jí bylo uděleno oprávnění podle § 96a, 

e) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 101f odst. 2, nebo 

f) se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv, 

nepřihlásí k evidenci podle § 104b odst. 2.“ 

Hranice možných pokut je obdobná jako u přestupků fyzických osob, přičemž za přestupek 

podle § 105b odst. 1 písm. d) AZ lze uložit pokutu do 500.000 Kč; dle písm. e) právě citovaného 

ustanovení pokutu do 50.000 Kč a dle písm. f) právě citovaného ustanovení pokutu do 150.000 

Kč. 

S ohledem na tématiku této diplomové práce může neoprávněné užití autorského díla 

spočívat zejména v neoprávněném rozmnožení díla ve smyslu § 12 odst. 4 písm. a) a dále § 13 

AZ. Vedle toho lze neoprávněné užití díla na internetu subsumovat pod neoprávněné sdělování 

díla veřejnosti ve smyslu § 12 odst. 4 písm. f) a dále § 18 AZ.
81

  

Při porušování autorského práva na internetu (tzv. pirátství) dochází především k narušení 

majetkových práv autora. Co se týče okruhu osobnostních práv autora, může docházet zejména k 

neoprávněným zásahům do práva autora rozhodnout o zveřejnění svého díla upraveného § 11 

odst. 1 AZ. 

                                                

81 K jednotlivým způsobům užití díla na internetu a jejich vzájemnému vztahu blíže v kapitole 4. Specifika užití 

autorského díla v prostředí internetu. 
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5.3 Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti 

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) je vzhledem k jejich 

specifickému postavení v rámci fungování internetu speciálně upravena zákonem č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), který reflektuje evropskou 

úpravu této problematiky, především Směrnici o elektronickém obchodu.  

Odpovědnost ISP není postavena na klasickém pojetí objektivní odpovědnosti, tak jak byla 

představena v předchozí kapitole. Pokud by tomu tak bylo, byli by poskytovatelé služeb 

informační společnosti vystaveni riziku vzniku odpovědnosti za obsah, který do služby sami 

neumístili, tedy odpovědnosti za cizí jednání. Příslušný ISP by tak odpovídal i za to, že pouze 

pomohl s provedením operace spočívající v protiprávním vytvoření, zpracování nebo přenosu 

určité informace. S ohledem na skutečnost, že celá řada služeb informační společnosti je 

poskytována na anonymní bázi a dochází při ní k přenosu masivního objemu informací, nebylo 

by de facto možné se protiprávnímu jednání uživatele bránit. Vedle toho nelze opomenout ani 

právem zaručenou ochranu osobní integrity uživatelů, která brání ISPs v případné automatické či 

soustavné kontrole přenášených informací.
82

 

Na druhou stranu, zbavit ISPs zcela odpovědnosti by také nebylo vhodné. V takovém 

případě by mohl nastat závažný problém s možností uplatnit odstraňovací či sistační nárok, 

jelikož ISP je často jediným identifikovatelným subjektem. Je třeba zohlednit i skutečnost, že 

ISP poskytují své služby za účelem dosažení hospodářského zisku, často tedy na rozdíl od 

koncových uživatelů disponují prostředky, ze kterých může být nárok poškozené osoby 

uspokojen.
83

  

5.3.1 Režim Safe harbour 

S ohledem na specifika poskytovaných služeb ISP na internetu na jedné straně a možnosti 

efektivního vymáhání práv třetích osob na druhé straně byl zaveden zvláštní model limitace 

odpovědnosti kvalifikovaných poskytovatelů služeb informační společnosti – tzv. režim 

bezpečných přístavů neboli „safe harbour“. Režim safe harbour je založen na vyloučení 

odpovědnosti ISP za obsah přenášený či uložený uživatelem, pokud jsou splněny stanovené 

podmínky. Jinak řečeno, poskytovatel, který provozuje některou ze služeb definovaných ZSIS a 

                                                

82 POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, č. 23, s. 837-

843. 

83 Tamtéž, s. 839. 
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splní zákonem stanovené podmínky, není odpovědný za jednání, které není jeho vlastním. 

Odpovědnost je naopak na straně těch, kteří s obsahem prostřednictvím služeb informační 

společnosti fakticky nakládají, ať už přenosem nebo uložením.
84

 

Základní standard režimu safe harbour je upraven Směrnicí o elektronickém obchodu, 

která stanoví případy, v nichž nesmí právní řád členských států EU obecně založit odpovědnost 

ISP za obsah přenášených či ukládaných informací. Transpozice Směrnice o elektronickém 

obchodu do českého právního řádu prostřednictvím ZSIS je ovšem terčem kritiky řady autorů
85

, 

neboť při formálním a nepozorném jazykovém výkladu by bylo možné dovodit, že ZSIS 

odpovědnost ISP naopak zakládá, nikoli vylučuje. Účelem Směrnice přitom není jakékoliv 

zakládání odpovědnosti jednotlivých ISP nad rámec odpovědnosti vyplývající ze stávajících 

právních předpisů.
86

  

Režim safe harbour byl primárně vytvořen pro stanovení případů, kdy je zkoumání 

odpovědnosti zcela vyloučeno bez ohledu na případné další okolnosti, které by jinak mohly 

odpovědnost ISP založit. Teprve až v případě, že nejsou podmínky režimu safe harbour splněny, 

by mělo dojít ke zkoumání případné odpovědnosti ISP. 

5.3.2 Odpovědnost poskytovatelů prostého přenosu (mere conduit) 

Poskytovatelé prostého přenosu ve své podstatě přicházejí do styku se všemi informacemi 

sdílenými v rámci jimi poskytované sítě. Mohli by tím pádem být potenciálně skupinou, která 

bude čelit značné míře spoluodpovědnosti na autorskoprávních deliktech uživatelů jejich služeb 

a s tím souvisejícím prevenčním, zakročovacím a zdržovacím nárokům.
87

  

                                                

84 MAISNER, Martin. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. 

85 Srov. např. KORBEL, František. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti a její limity. In: XXV. 

Karlovarské právnické dny = XXV. Karlsbader juristantage. Praha: Leges; Společnost českých, německých, 

slovenských a rakouských právníků, 2017, s. 173-183; HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost 

poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 

Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590; popř. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb 

informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, č. 23, s. 837. 

86 Srov. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (VELKÉHO SENÁTU) ze dne 23.3.2010. Google France SARL, 

Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SAa další. Věc: C‑236/08 až C‑238/08. In: CURIA [právní informační 

systém], bod 107. 

87 MAISNER, Martin. § 3 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací. In: MAISNER, 

Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 

39. 
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Ustanovení § 3 ZSIS proto stanoví zvýhodněný režim nezbytný pro dosažení 

akceptovatelnosti rizik spojených s podnikáním těchto ISPs. Na základě právě citovaného 

ustanovení tak „poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím 

elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených 

informací, jen pokud: 

a) přenos sám iniciuje, 

b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo 

c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.“ 

Toto ustanovení je nutné vykládat v souladu se zněním čl. 12 odst. 1 Směrnice o 

elektronickém obchodu, podle kterého je každý členský stát povinen zajistit, „aby v případě 

poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytnutých 

příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti, nebyl 

poskytovatel služby odpovědný za přenášené informace, pokud: 

a) není původcem přenosu; 

b) nevolí příjemce přenášené informace a 

c) nevolí a nezmění obsah přenášené informace.“ 

Hovoří-li tedy § 3 ZSIS o situacích, kdy ISP za obsah přenášených informací odpovídá, je 

nutné tuto formulaci vykládat tak, že pouze v těchto případech není vyloučena odpovědnost dle 

zvláštních právních předpisů.
88

 

To ovšem neznamená, že by nesplnění podmínek režimu safe harbour automaticky vedlo 

ke vzniku odpovědnosti ISP. Vždy je nutné posoudit, zda se ISP v daném případě skutečně 

dopustil deliktu a na základě toho případně dovodit jeho odpovědnost, resp. spoluodpovědnost. 

V této souvislosti je na místě znovu zdůraznit, že i v případě nesplnění podmínek režimu safe 

harbour je to stále uživatel, kdo se svým jednáním dopustil porušení práva, nikoli poskytovatel, 

který pouze poskytuje infrastrukturu nezbytnou k přenosu informací.
89

  

                                                

88 Tento eurokonformní výklad je třeba aplikovat u všech následujících ustanovení ZSIS upravující odpovědnost 

poskytovatelů služeb informační společnosti (tj. § 3-5 ZSIS). 

89 MAISNER, Martin. § 3 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací. In: MAISNER, 

Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 

39. 
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Lze si ovšem představit i situaci, kdy bude v případě nesplnění podmínek režimu safe 

harbour poskytovatel přenosu plně odpovědný. Například za situace, kdy ISP upraví či úplně 

nahradí obsah přenášené informace (tj. dostane se do rozporu s podmínkou § 3 odst. 1 písm. c) 

ZSIS). V takovém případě může být poskytovatel plně odpovědný za vlastní obsah, a to dle 

povahy konkrétního zásahu do přenášené informace.  

5.3.3 Odpovědnost poskytovatelů služby ukládání informací do vyrovnávací paměti 

(caching) 

Služba, resp. činnost, ukládání informací do vyrovnávací paměti (caching) probíhá 

zpravidla v rámci jiné služby, typicky zabývající se přenosem dat. Ustanovení § 4 ZSIS, které 

upravuje odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných 

informací se tak vztahuje na velmi podobný vzorek podnikatelských subjektů jako je tomu u § 3 

ZSIS. Pod § 4 ZSIS je nicméně třeba zahrnout celou obecnou množinu všech přenašečů 

informací. Tentokrát totiž zákonodárce výslovně neuvádí, že musí docházet k přenosu informací 

poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací.  

Na základě § 4 ZSIS „poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých 

uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud 

a) změní obsah informace, 

b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci, 

c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v 

příslušném odvětví, 

d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném 

odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo 

e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke 

znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze 

sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či 

znemožnění přístupu k této informaci.“ 

I v tomto případě je při výkladu ZSIS nezbytné vycházet ze znění Směrnice o 

elektronickém obchodu, konkrétně čl. 13 odst. 1, jenž stanoví pravidla vyloučení odpovědnosti 

ISP za automatické dočasné přechodné ukládání.  
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5.3.4 Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru (hosting) 

Zvláštní režim odpovědnosti poskytovatelů služeb hostingového typu je upraven po vzoru 

čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu ustanovením § 5 ZSIS, které stanoví, že „poskytovatel 

služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací 

uložených na žádost uživatele, jen 

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že 

obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo 

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o 

protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm 

požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“ 

ISP ovšem na základě odst. 2 právě citovaného ustanovení odpovídá za obsah uložených 

informací vždy, když vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele (např. 

uživatel je zaměstnanec provozovatele zpravodajského portálu a vkládá zpravodajský portál 

obsah na základě jeho pokynu).  

Z úpravy režimu safe harbour v § 5 ZSIS tedy vyplývá, že poskytovatel hostingové služby 

musí splnit podmínky týkající se vědomosti o obsahu ukládaných informací, ale i podmínky 

týkající se způsobu poskytování služby jako takového.  

Maisner
90

 kategorizuje podmínku vědomosti ISP o obsahu ukládaných informací na 

absenci vědomosti konkrétní a absenci vědomosti konstruktivní. 

Podmínka absence vědomosti konkrétní je upravena pod písm. b) ustanovení §5 odst. 1 

ZSIS. Jejím předmětem je prokazatelná a jednoznačná vědomost ISP o tom, že konkrétní obsah 

nebo jednání uživatele této služby je protiprávní. Pouhé všeobecné povědomí o tom, že do 

služby může být umístěn protiprávní obsah není dostačující.  

                                                

90 MAISNER, Martin. § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60. 
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Poskytovateli voleného prostoru musí být doručeno sdělení, které obsahuje jasně 

identifikovatelnou informaci o protiprávním obsahu (např. odkaz na konkrétní soubor na 

filehostingovém serveru porušující autorská práva). Zákon neklade nároky na původce takového 

sdělení, může jím být tedy každý bez ohledu na to, zda má na věci právní zájem či nikoliv.
91

  

Až poté, co je poskytovateli služby takovéto sdělení doručeno, mu vzniká povinnost učinit 

kroky nezbytné k ochraně ohrožených či zasažených práv třetí osoby. 

Podmínka absence vědomosti konstruktivní je stanovena písm. a) výše citovaného 

ustanovení. Smyslem tohoto ustanovení je „reagovat na případy, kdy sice nedošlo k oznámení 

podle písmene b), ale přesto existuje zájem na zakročení proti výskytu protiprávní informace a 

zároveň je tato možnost odůvodněná a ze strany poskytovatele služby proveditelná.“
92

 

 Podmínka absence vědomosti konstruktivní, tak jak je upravena ZSIS, ovšem neodpovídá 

věcnému vymezení rozsahu odpovědnosti podle Směrnice o elektronickém obchodu. Český 

zákonodárce zde v rozporu s evropskou úpravou zakládá odpovědnost poskytovatele služby za 

obsah ukládaných informací třetími osobami již na pouhé možnosti vědomí o protiprávní povaze 

sdíleného obsahu (vyjádřené slovy: „mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a 

povaze případu vědět“), nikoliv na subjektivní vědomosti o protiprávnosti. To se jeví ve vztahu 

k poskytovateli hostingových služeb, který zaujímá převážně pasivní a neutrální roli, jako 

nepřiměřeně přísný a fakticky neproveditelný požadavek.
93

  

                                                

91 Dle některých názorů ovšem může být informace o nelegálnosti obsahu založena pouze na rozhodnutí soudu či 

správního orgánu. Takové řešení by ovšem značně komplikovalo uplatňování námitek proti nelegálnímu obsahu. 

Dle Maisnera se tak jako vhodné řešení při výkladu jeví takové, kdy osoba nahlašující soubor sice nemusí 

„prokazovat“ protiprávnost uložené informace (např. poskytováním kopií audio nahrávek, prohlášení autorů aj.), ale 

o důvodu protiprávní povahy obsahu poskytovatele dostatečně konkrétně informuje. 

92 MAISNER, Martin. § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60. 

93 KORBEL, František. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti a její limity. In: XXV. 

Karlovarské právnické dny = XXV. Karlsbader juristantage. Praha: Leges; Společnost českých, německých, 

slovenských a rakouských právníků, 2017, s. 173-183 
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Ustanovení § 5 písm. a) ZSIS zároveň neobsahuje možnost, jak se vzniku odpovědnosti 

v daném případě vyhnout. Je proto nutné toto pravidlo vykládat eurokonformním výkladem a 

část věty „a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo 

znepřístupnění takovýchto informací“, která je systematicky zařazena až u písm. b), aplikovat i u 

písm. a).
94

 

SDEU ve své rozhodovací praxi
95

 dovodil další podmínku nezbytnou pro kvalifikaci 

poskytovatele volného prostoru pod safe harbour, a sice jeho pasivní přístup ke sdílenému 

obsahu. Ustanovení vylučující odpovědnost ISP musí být dle SDEU vykládáno s ohledem na 

specifika konkrétního případu a v souladu s cíli sledovanými příslušnou právní úpravou.
96

  

Podstatným předpokladem pro aplikaci režimu safe harbour je, aby byl ISP skutečně 

pouze poskytovatelem zprostředkovatelských služeb. Tento požadavek není splněn, „pokud 

poskytovatel služby, namísto toho, aby se omezil na neutrální poskytnutí služby prostřednictvím 

čistě technického a automatického zpracování dat poskytnutých jeho zákazníky, hraje aktivní roli 

takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že tato data zná nebo kontroluje.“
97

  

Poskytovatel volného prostoru tedy nesmí například podporovat jednotlivé nabídky na 

aukčním portálu nebo podporovat uživatele v jejich protiprávní činnosti a za tímto účelem 

individuálně spolupracovat s konkrétními uživateli. 

 

                                                

94 MAISNER, Martin. § 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 60. 

95 Srov. např. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 24.11.2011, Scarlet Extended SA 

proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In: CURIA [právní 

informační systém]; ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 16.2.2012 Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV. Věc: C-360/10. In: CURIA 

[právní informační systém]; ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (VELKÉHO SENÁTU) ze dne 12.7.2011. L’Oréal 

SA a další proti eBay International AG a další. Věc: C-324/09. In: CURIA [právní informační systém]. 

96 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (VELKÉHO SENÁTU) ze dne 12.7.2011. L’Oréal SA a další proti eBay 

International AG a další. Věc: C-324/09. In: CURIA [právní informační systém], bod 111. 

97 Tamtéž, bod 113. 
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Vyloučení povinnosti dohledu 

Z důvodové zprávy k ZSIS vyplývá, že „není rozumné požadovat od poskytovatelů, aby při 

vysokém počtu uživatelů a vysokém objemu uložených dat zjišťovali a posuzovali legálnost či 

nelegálnost veškerého obsahu uložených informací. Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, 

jaký obsah ukládají na poskytnutém serverovém prostoru.“ 

ISPs proto nejsou povinni aktivně monitorovat obsah, který se na jimi poskytovaných 

serverech nachází. V návaznosti na tuto myšlenku § 6 ZSIS stanoví: Poskytovatelé služeb 

uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni 

a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, 

b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. 

Zákaz uložení povinnosti obecného dohledu vyplývá i z jiných právních pramenů a 

principů napříč celým právním prostředím, zejména ze základních lidských práv uživatele a s 

nimi souvisejícím všeobecným principem proporcionality.
98

 

  

                                                

98 Srov. např. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 24.11.2011, Scarlet Extended SA 

proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In: CURIA [právní 

informační systém]; ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 16.2.2012 Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV. Věc: C-360/10. In: CURIA 

[právní informační systém]. 
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6 Současný vývoj evropské legislativy na poli autorských práv 

v prostředí internetu 

Problematiku autorského práva v digitálním prostředí není možné vnímat pouze jako 

vnitrostátní záležitost. Internet jakožto médium neomezené místem i časem je nutné řešit na 

mezinárodní, respektive evropské, úrovni. Jednotlivé členské státy Evropské unie se v souvislosti 

s rozvíjejícími informačními technologiemi potýkají s různorodými problémy, jejichž řešení je 

v rámci národní úpravy omezené.  Jedním z ústředních bodů, kterými se zavázal předseda 

Evropské Komise (dále jen „Komise“) Jean-Claude Juncker při nástupu do své funkce roku 2014 

zabývat, tak bylo vytvoření jednotného digitálního trhu, který by podpořil hospodářský růst 

celého evropského společenství. Propojený jednotný digitální trh měl podle Junckera během 

funkčního období ́Evropské komise v letech 2014-2019 generovat v EU dodatečný hospodářský 

růst v hodnotě až 250 miliard EUR.
99

 

6.1 Koncept jednotného digitálního trhu 

V návaznosti na tuto vizi byla roku 2015 Komisí představena Strategie pro jednotný 

digitální trh v Evropě (dále jen „Strategie“), která si klade za cíl zlepšit přístup spotřebitelů a 

podniků ke zboží a službám online v rámci celé Evropy, dále pak vytvořit vhodné podmínky pro 

rozvoj digitálních sítí a služeb a v neposlední řadě maximalizovat růstový potenciál evropské 

digitální ekonomiky. 

Samotný jednotný digitální trh by pak měl na základě Strategie „zajistit volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu a pro občany a podniky znamenat bezproblémový přístup k činnostem 

online a k jejich provádění za podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, s vysokou ochranou 

spotřebitelů a osobních údajů bez ohledu na státní příslušnost nebo místo bydliště.“
100

  

                                                

99 JUNCKER, Jean-Claude. Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst spravedlnost a 

demokratickou změnu [online]. 15.7.2014, [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_cs_0.pdf. 

100 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů COM(2015) 192 final ze dne 6.5.2015 Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. In: EUR-Lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2020-08-20], bod. 1. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_cs_0.pdf
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Vytvoření jednotného digitálního trhu podle Komise umožní, aby si EU zachovala v 

oblasti digitální ekonomiky svou vedoucí celosvětovou pozici a aby evropské podniky mohly 

globálně růst. Pro naplnění cílů Strategie je podle Komise nezbytné přijmout opatření k 

odstranění překážek pro přeshraniční online činnosti, ke kterým patří mimo jiné i rozdíly v 

autorském právu jednotlivých členských států.  

Tendence, které byly předestřeny ve Strategii, později Komise upřesnila ve sdělení 

Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorských práv
101

, kde znovu 

zdůraznila potřebu modernizace pravidel Evropské unie v oblasti autorského práva. Online obsah 

měl být po plánovaných intencích přístupný široké veřejnosti za současného poskytnutí vysoké 

ochrany nositelům autorských práv.  

Sdělení Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorských práv si 

klade za cíl vytvoření dobře fungujícího trhu pro autorské právo a zajištění účinného a 

vyváženého systému vynucování práva. Vedle toho chce Komise zachovat rovnováhu s 

ostatními politickými cíli, jako je vzdělávání, výzkum a inovace nebo rovný přístup osob se 

zdravotním postižením v digitálním prostředí. 

6.2 Autorskoprávní balíček z roku 2016 

V návaznosti na výše zmíněné dokumenty Komise představila několik legislativních 

návrhů, které mají přispět k vybudování jednotného digitálního trhu. Z hlediska autorského práva 

je důležitým počinem především tzv. autorskoprávní balíček
102

, který byl zveřejněn 14. září 

2016. 

Obsahem tohoto balíčku jsou dva návrhy směrnice a dva návrhy nařízení, doplněné o 

sdělení Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské 

právo na jednotném digitálním trhu. Komise tak v balíčku užívá rozdílné legislativní nástroje 

a problematiku autorského práva v kontextu jednotného digitálního trhu se snaží pojmout široce.  

                                                

101 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů COM(2015) 626 final ze dne 9.12..2015 Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti 

autorského práva. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2020-08-20] 

102 Označován též jako copyrightový balíček nebo druhý autorskoprávní balíček, jelikož navazuje na některé 

dokumenty zveřejněné v průběhu roku 2015. 
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Autorskoprávní balíček je konkrétně tvořen: 

- návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro 

výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online 

vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů; 

- návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií 

některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním 

souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít 

prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení; 

- návrhem Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobem 

užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním 

souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby 

s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; 

a konečně 

- návrhem Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která bude 

podrobněji představena v následující části této diplomové práce. 

6.3 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském 

právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 

2001/29/ES (dále jen „Směrnice o autorském právu“) měla představovat zásadní krok 

k modernizaci unijního autorskoprávního rámce. Návrh vzbudil u odborné i laické veřejnosti 

nebývalý zájem. Tři dny před hlasováním Evropského parlamentu o Směrnici o autorském právu 

se po celé Evropě konaly demonstrace s cílem „zachránit internet“.  Přijetí Směrnice bylo v 

médiích spojováno s titulky o konci svobodného internetu a nastolení cenzury.
103

  

                                                

103 Např. SÝKORA, Filip. Europoslanci schválili směrnici regulující užívání děl na internetu. Podle kritiků krok 

povede k digitální cenzuře. Hospodářské noviny iHNed.cz [online]. 2019, 25.3.2019 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: 

https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-

reforme-autorskych-prav nebo HELLER, Jakub. Konec internetu, jak ho známe. Nová směrnice EU žene před 

volbami do ulic davy lidí. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019, 26.2.2019 [cit. 2020-08-24]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-

volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/ 

https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-reforme-autorskych-prav
https://byznys.ihned.cz/c1-66539840-ochrana-autoru-nebo-konec-svobodneho-internetu-europoslanci-hlasuji-o-reforme-autorskych-prav
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/
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Evropský parlament Směrnici o autorském právu v pozměněné podobě i přesto dne 26. 

března 2019 schválil.
104

 Rada Evropské unie pak dne 15. dubna 2019 vyslovila se směrnicí 

formální souhlas. 

 Finální podoba Směrnice o autorském právu byla ovlivněna řadou veřejných konzultací
105

 

a především silným lobby různých zájmových skupin v čele s nositeli autorských práv hájících 

své ekonomické zájmy.
106

  

Cíle stanovené směrnicí ovšem korespondují s výše představenými záměry Komise. 

Oblasti zájmu Směrnice o autorském právu tak tvoří: 

- modernizace unijního rámce výjimek a omezení v oblasti výzkumu, vzdělávání 

a uchování kulturního dědictví; 

- posílení přeshraničního přístupu k obsahu za pomoci úpravy licenčních pravidel; 

- zavedení spravedlivějších a vyváženějších pravidel pro fungování trhu s autorskými 

díly.
107

 

Struktura Směrnice o autorském právu je tvořena z pěti hlav rozdělených do kapitol a 

jednotlivých článků: 

Hlava I Obecná ustanovení 

Hlava II Opatření pro přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a přeshraničnímu 

prostředí 

Hlava III Opatření ke zlepšení postupů udělování licencí a zajištění širšího přístupu 

k obsahu 

 Kapitola 1 Díla a jiné předměty ochrany nedostupné na trhu 

Kapitola 2 Opatření usnadňující poskytování kolektivních licencí 

                                                

104 Výsledky hlasování: 348 hlasů pro schválení, 274 proti. Z českých 21 europoslanců se pro schválení směrnice 

vyslovili pouze Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda za KDU-ČSL. 

105 Přehled vypsaných veřejných konzultací [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/consultations  

106 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva - konečně posun, pohroma nebo požehnání? In: KŘÍŽ, J. a 

kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním 

přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU. 2016. 

107 ŽIKOVSKÁ, Petra. Teze k návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. In: KŘÍŽ, J. a 

kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním 

přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU. 2016. str. 20. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/consultations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/consultations
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Kapitola 3 Přístup k audiovizuálním dílům na platformách videa na vyžádání a 

jejich dostupnost 

Kapitola 4 Volná díla výtvarného umění ́

Hlava IV Opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva 

 Kapitola 1 Práva k publikacím 

 Kapitola 2 Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami 

Kapitola 3 Spravedlivá odměna ve smlouvách s autory a výkonnými umělci o 

užívání jejich děl či výkonů. 

Hlava V  Závěrečná ustanovení 

Samotnému textu směrnice předchází 86 recitálů, které hrají zásadní roli při interpretaci 

jednotlivých ustanovení a obecných principů, na nichž je Směrnice o autorském právu 

postavena. 

6.3.1 Článek 17 Směrnice o autorském právu 

V průběhu schvalovací procesu se vedla rozsáhlá diskuze zejména nad podobou článku 13, 

který byl ve schválené podobě Směrnice o autorském právu přečíslován na článek 17. Článek 17 

je systematicky zařazen do Hlavy IV, Kapitoly 2. V této hlavě je realizován záměr Komise 

zavést spravedlivější a vyváženější pravidla pro fungování trhu s autorskými díly zajištěním 

spravedlivého rozdělní hodnot v online prostředí. 

Tohoto cíle chce článek 17 dosáhnout zavedením zvláštní povinnosti pro poskytovatele 

služeb pro sdílení obsahu online, která spočívá v přijmutí opatření směřující k znepřístupnění 

neoprávněně umístěného obsahu a zvýšit tak transparentnost vůči nositelům autorských práv.  

Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je proto povinen získat od nositelů práv svolení ke 

sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných předmětů ochrany, například uzavřením licenční 

smlouvy. S ohledem na skutečnost, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online poskytují 

přístup k obsahu, který nenahráli oni sami, ale uživatelé jejich služeb, stanovuje Směrnice o 

autorském právu zvláštní mechanismus odpovědnosti pro případy, kdy nebylo svolení 

poskytnuto.  

6.3.2 Problematické aspekty Směrnice o autorském právu 

Znění článku 17 prodělalo v průběhu schvalovacího procesu celou řadu změn, které 

částečně reflektují veřejnou debatu, jež se v souvislosti s návrhem článku a jeho 

problematickými aspekty vedla. V následující kapitole jsou proto analyzovány zásadní rozdíly 
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mezi původním návrhem článku ze 14. září 2016 a jeho současným zněním, tak jak bylo přijato 

Evropským parlamentem 26. března 2019 a schváleno Radou Evropské Unie 15. dubna 2019.
108

 

V rámci komparace původního a současného znění jsou zároveň představeny a blíže 

analyzovány základní principy a náležitosti článku. Důraz je přitom kladen na problematické 

aspekty, které ve veřejném diskurzu nejvíce rezonovaly. 

Povinné subjekty 

Původní znění článku 17 se vztahovalo na všechny služby informační společnosti, které 

ukládají velké množství děl a jiného chráněného obsahu, bez ohledu na to, zda by dané služby 

mohly být vyňaty z odpovědnosti podle ustanovení o safe harbour. Takto široce vymezený 

okruh povinných subjektů byl předmětem kritiky odborné veřejnosti. 

Aktuální znění článku operuje s pojmem poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online, 

kterým se podle čl. 2 odst. 6 rozumí „poskytovatel služby
109

 informační společnosti, jehož 

hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je uchovávat velký počet děl chráněných 

autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jeho uživateli a zpřístupňovat je 

veřejnosti, přičemž poskytovatel tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a propaguje za 

účelem zisku.“  

Směrnice o autorském právu tedy nedopadá na všechny ISP. Poskytovatel připojení 

typicky do uploadovaných předmětů autorskoprávní ochrany vůbec nezasahuje, stejně tak 

poskytovatel cachingu. Poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online lze tedy teoreticky 

podřadit pod kategorii poskytovatelů volného prostoru (host providerů). Poskytovatel služeb pro 

sdílení obsahu online dle Směrnice ovšem nezastává pro host providera typické neutrální pasivní 

postavení. Podstatným znakem poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online je jeho aktivní 

                                                

108 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) In: 

EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-

PROV(2019)0231_CS.pdf 

109 Službami, na které se vztahuje tato směrnice, se podle recitálu 63 rozumí „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.“ 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-PROV(2019)0231_CS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-PROV(2019)0231_CS.pdf
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role ve vztahu k autorskoprávně chráněnému obsahu, který je dostupný na jeho službě. 

Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online tak nikdy nebude pouhým technických 

prostředkem ve smyslu § 18 odst. 3 AZ.
110

 

Povinný subjekt byl oproti původnímu vágnímu znění článku 17 doplněn o požadavek, aby 

uchovávání předmětů ochrany bylo hlavním nebo alespoň jedním z hlavních účelů činnosti 

poskytovatele. Vedle toho musí poskytovatel obsah uspořádávat a propagovat za účelem zisku a 

přilákání širšího publika. Uspořádání a propagace je podle recitálu 63 prováděna mimo jiné 

prostřednictvím kategorizace a využívání cílené propagace v rámci obsahu s cílem přilákat širší 

publikum.  

V důsledku silného tlaku veřejnosti, v popředí s dotčenými subjekty, byla ustanovením čl. 

2 odst. 6 stanovena explicitní výjimka z povinných subjektů pro: 

- neziskové online encyklopedie; 

- nezisková vzdělávací a vědecká úložiště; 

- platformy pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem; 

- poskytovatelé služeb elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972 

- online tržiště; 

- mezipodnikové cloudové služby a 

- cloudové služby, které uživatelům umožňují nahrávat obsah pro vlastní potřebu. 

Tato výjimka koresponduje se zněním nového recitálu 62, na jehož základě by se výše 

uvedená definice poskytovatele měla vztahovat „pouze na online služby, které hrají důležitou 

úlohu na trhu s online obsahem tím, že soutěží s ostatními online službami poskytujícími obsah 

(jako jsou služby audiovizuálního online přenosu) pro stejné cílové skupiny.“ Z definice 

poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online by podle právě citovaného recitálu měli být 

rovněž vyloučeni poskytovatelé služeb, jako jsou platformy pro vývoj a sdílení softwaru s 

otevřeným zdrojovým kódem, neziskové vědecké nebo vzdělávací archivy, neziskové online 

encyklopedie, poskytovatelé cloudových služeb k soukromým účelům, nebo online tržiště, 

jejichž hlavní činností je maloobchodní online prodej, a nikoli poskytování přístupu k obsahu 

chráněnému autorským právem. 

                                                

110 SLIWKA, Rostislav. Poskytovatel služeb sdílení obsahu online dle směrnice (EU) 790/2019. Revue pro právo a 

technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 91-128. [cit. 2020-08-22]. Dostupné 

z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228, s. 104. 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228
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Otázkou zůstává, kdy je množství obsahu chráněného autorským právem, které 

poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online uchovává a poskytuje k němu přístup, považováno 

za velké. Recitál 63 řeší tento problém šalamounsky, když stanoví, že tento aspekt má být 

posuzován případ od případu. Nabízí jen pomocná kritéria jako je cílové publikum služby a 

počet souborů obsahu chráněného autorským právem nahraných uživateli těchto služeb.  

Jednou z možností, jak se vypořádat s kritériem uchování velkého počtu předmětů ochrany, 

je porovnat počet předmětů ochrany dostupných na dané službě s ostatními obdobnými službami 

na trhu. Takovéto posouzení by se ovšem nemělo zaměřovat pouze na specifický sektor 

předmětů ochrany, ale mělo by zohlednit celkové počty předmětů ochrany dostupných na dané 

službě bez ohledu na jejich druh.  

Druhou možností je porovnat množství obsahu, resp. souborů obsahujících autorskoprávně 

chráněný prvek, vůči souborům bez autorskoprávně chráněného obsahu dostupných v rámci dané 

služby. Při tomto posouzení ovšem může dojít k situaci, kdy je sice většina obsahu platformy 

chráněna autorským právem, ovšem v souhrnu se jedná pouze o malé množství souborů ve 

srovnání s ostatními platformami.   

Třetí možností je stanovit určitou minimální hranici počtu chráněných předmětů 

dostupných v rámci dané službě. Takové řešení by bylo ovšem v rozporu s požadavkem 

individuálního posouzení, který je zakotven v recitálu 63 a vedlo by k přehnané rigiditě. Jako 

nejideálnější řešení se tak jeví zkombinovat první dvě z výše uvedených možností posuzování.
111

 

Sdělení díla veřejnosti 

Pokud poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online umožňují veřejnosti přístup 

k předmětům ochrany, dochází dle Směrnice o autorském právu ke sdělení díla veřejnosti. 

Poskytovatelé jsou proto povinni získat od nositelů práv svolení ke sdělení nebo zpřístupnění 

daného díla, například uzavřením licenční smlouvy. Jak bylo řečeno v teoretické části této práce, 

sdělování díla veřejnosti je výlučným právem autora a bez jeho svolení k němu (až na zákonem 

předvídané výjimky) nesmí docházet.  

V tomto ohledu je spatřován další problematický aspekt Směrnice o autorském právu. 

Podle rozhodovací praxe SDEU není samotné poskytnutí přístupu k obsahu považováno za 

                                                

111SLIWKA, Rostislav. Poskytovatel služeb sdílení obsahu online dle směrnice (EU) 790/2019. Revue pro právo a 

technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 91-128. [cit. 2020-08-22]. Dostupné 

z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228, s. 109-110. 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228
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sdělení veřejnosti. V případu L´Oreal vs. EBay
112

 dospěl SDEU k závěru, že samotné ukládání či 

skladování předmětů autorskoprávní ochrany je pasivní činností, která vylučuje odpovědnost 

poskytovatele služeb v rámci režimu safe harbour. Oprávnění pro užití díla poskytovatelem je 

potřeba až za předpokladu, že působí aktivně. 

Komise sice v recitálu 64 zdůraznila, že směrnicí „není dotčen pojem sdělení veřejnosti ani 

zpřístupnění veřejnosti na jiném místě podle práva Unie, ani případné použití čl. 3 odst. 1 

a odst. 2 směrnice 2001/29/ES na jiné poskytovatele služeb, kteří používají obsah chráněný 

autorským právem.“ Přesto ve finálním znění ponechala ustanovení, která podle některých států 

přináší nejistotu o tom, co sdělování veřejnosti je, a co není.  

Původní návrh článku 17 ukládal ISP povinnost zavést vhodná a přiměřená opatření (např. 

technologie rozpoznávající obsah), která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb 

dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s 

poskytovateli služeb identifikují. Takto stanovená povinnost je dle velké části odborné veřejnosti 

v rozporu se současnou úpravou doktríny safe harbour a i dosavadní judikaturou SDEU. 

Konkrétně se závěry, které SDEU vyslovil v rozhodnutí Scarlet Extended proti SABAM 

(C.70/10)
113

 a SABAM proti Netlog (C-360/10)
114

.  

V prvním ze zmíněných judikátu SDEU s poukazem na základní práva a svobody zaručené 

Listinou základních práv Evropské unie konstatoval, že není možné ISPs uložit obecnou 

povinnost preventivně filtrovat všechen obsah bez časového omezení a výlučně na jeho náklady. 

SDEU zdůraznil, že musí být zajištěna rovnováha mezi ochranou práv duševního vlastnictví a 

ochranou zbylých základních práv, zejména práva na svobodné podnikání zakotveného článkem 

                                                

112 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (VELKÉHO SENÁTU) ze dne 12.7.2011. L’Oréal SA a další proti eBay 

International AG a další. Věc: C-324/09. In: CURIA [právní informační systém]. 

113 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 24.11.2011, Scarlet Extended SA proti 

Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In: CURIA [právní 

informační systém]. 

114 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (TŘETÍHO SENÁTU) ze dne 16.2.2012 Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV. Věc: C-360/10. In: CURIA [právní informační 

systém]. 



 

 

 54 

 

16 Listiny základních práv Evropské unie. V podobném duchu rozhodl SDEU i ve v případě 

SABAM vs. Netlog a tento závěr se odráží i v české právní úpravě (viz kapitola 5.3.3.).
115

 

6.3.3 Odpovědnostní vztahy podle Směrnice o autorském právu 

Přijaté znění článku 17 již ustanovení o technologických opatřeních automatického 

rozpoznávání obsahu vůbec neobsahuje. Výslovně pak řeší možný konflikt s režimem safe 

harbour tím, že jeho použitelnost v případech spadajících do rámce Směrnice o autorském právu 

zcela vylučuje,
116

 vedle toho však zavádí určitý specifický režim vyloučení odpovědnosti.  

V případě, že poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online neměl svolení ke sdělení nebo 

zpřístupnění díla veřejnosti, odpovídá za jeho neoprávněné užití, pokud neprokáže, že: 

a) „vynaložil veškeré úsilí k získání svolení, a 

b) v souladu s vysokými odvětvovými standardy odborné péče vynaložil veškeré úsilí k 

zajištění nedostupnosti konkrétních děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu nositelé 

práv poskytli relevantní a nezbytné informace, a v každém případě 

c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel dostatečně odůvodněné oznámení, znemožnil 

přístup k oznámeným dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je odstranil ze svých 

internetových stránek a vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich budoucímu nahrání v 

souladu s písmenem b).“ 

Následující odstavec pak demonstrativně stanoví kritéria, podle kterých se posuzuje 

splnění těchto podmínek. Při posuzování by se měl zohlednit druh a rozsah služeb, jejich cílové 

publikum a typ chráněného obsahu nahraného uživateli služby, jakož i dostupnost, nákladnost a 

účinnost jednotlivých opatření poskytovatele.
117

 

Recitál 66 se pak snaží předcházet rozporu s výše zmíněnou judikaturou SDEU, když 

výslovně stanoví, že „povinnosti stanovené v této směrnici by neměly vést k tomu, že členské 

státy zavedou obecnou povinnost sledování.“ 

Odpovědnost poskytovatelů je omezena také v případě, že jejich služby jsou k dispozici 

veřejnosti v EU po dobu kratší tří let a mají roční obrat nižší než deset milionů EUR, ledaže 

                                                

115 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva -  konečně posun, pohroma nebo požehnání? In: KŘÍŽ, J. a 

kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním 

přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU. 2016. str. 36. 

116 Viz recitál 65 a článek 17 odstavec 3 Směrnice o autorském právu. 

117 Pomocná kritéria jsou dále rozvinuta v recitálu 66 Směrnice o autorském právu. 
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průměrný počet unikátních návštěvníku těchto služeb za kalendářní měsíc překročí pět milionů, 

přičemž tento počet bude zjišťován na základě údajů z předchozího kalendářního roku. 

Za takových podmínek poskytovatelé nemají povinnost prokázat, že vynaložili veškeré 

úsilí k zamezení dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných předmětů ochrany, o nichž nositelé 

práv poskytli relevantní a nezbytné informace. Ke zbavení odpovědnosti za neoprávněné sdělení 

díla veřejnost stačí, že vynaložili veškeré úsilí k získání svolení a poté, co obdrželi dostatečně 

odůvodněné oznámení, znemožnili přístup k oznámeným dílům nebo je odstranili ze svých 

internetových stránek. 

Tento zvýhodněný režim by se ovšem neměl vztahovat na služby poskytované pod novým 

jménem již existujícím poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online, který tento režim 

nemůže nebo již nemůže využívat.
118

  

Úprava stanovená článkem 17 by měla chránit i samotné uživatele služeb, zejména před 

neoprávněným odstraněním jimi nahraného obsahu. Požadovaná spolupráce mezi poskytovateli a 

nositeli práv totiž nesmí vést k omezování dostupnosti autorských děl nahraných uživateli, které 

neporušují autorské právo. A to i v případech, kdy se na nahraný obsah vztahuje stanovená 

výjimka nebo omezení. Těmito výjimkami, v souladu se zavedenými zákonnými licencemi jsou: 

a) citace, kritika, recenze;  

b) užití pro účely karikatury, parodie nebo pastiše. 

Poskytovatelé zároveň musí zavést účinné a rychlé mechanismy pro podávání stížností 

vůči neoprávněnému odstranění uživatelského obsahu. Tyto stížnosti mají být vyřízeny bez 

zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 

odstranění by mělo být podrobeno přezkumu člověkem. Vedle toho mají členské státy zajistit 

možnost řešit tyto spory prostřednictvím mimosoudních nápravných mechanismů.  

6.3.4 Implementace Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

členskými státy Evropské unie 

Směrnici o autorském právu musí členské státy EU do svých právních řádů implementovat 

nejpozději do června 2021. Státy jsou povinny dosáhnout žádaného výsledku, nicméně disponují 

určitou volností ve výběru prostředků a metod, které k implementaci směrnice použijí.
119

 

                                                

118 Viz recitál 67 Směrnice o autorském právu. 

119 KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. Beck, 2014. 



 

 

 56 

 

Implementace Směrnice o autorském právu ve Francii 

Prvním státem, který Směrnici o autorském právu částečně implementoval, byla Francie, 

která tak učinila přijetím zákona č. 2019-775 dne 26. července 2019. Francouzský návrh zákona 

implementující Směrnici byl před jeho přijetím terčem kritiky kvůli jeho údajnému negativnímu 

dopadu na svobodu projevu na internetu.  Kritici poukazovali zejm. na zavedení tzv. „daňe z 

odkazu“ v souvislosti s implementací článku 15. 

Daň z odkazu se má vztahovat na vyhledávače a sociální sítě, které podle ní mají platit 

vydavatelům za zobrazení odkazů na články obsahující kromě titulku také obrázek či video a 

část samotného textu. Google v této souvislosti avizoval, že v rámci své služby již dále nebude 

zobrazovat náhledy obsahu vydavatelů evropského tisku, ledaže by se vydavatel k takovému 

zobrazení rozhodl bez nároku na odměnu.
120

  

Tak tomu bylo v minulosti i poté, co německý mediální dům Axel Springer v reakci na 

změnu německého copyrightového zákona začal po Google vyžadovat placení licenčních 

poplatků za své úryvky. Google zareagoval tak, že úryvky vyřadil z vyhledávání i Google News 

a ponechal pouhé titulky s odkazem. Podobná situace nastala i ve Španělsko poté, co se země 

pokusila změnou legislativy donutit Google, aby vydavatelům platil za jejich obsah agregovaný 

službou Google News. Google v reakci na tento krok ve Španělsku dokonce zcela omezil své 

služby.
121

  

Poměrně překvapivé tak bylo, když v červnu roku 2020 Google vyhlásil licenční program, 

v jehož rámci bude platit vydavatelům „za vysoce kvalitní obsah poskytující nový zpravodajský 

zážitek“, konkrétně za texty, které používá ve službách Google News a Google Discover.
122

 

Dalším problematickým ustanovením při francouzské implementaci Směrnice o autorském 

právu představovala úprava možnosti uživatelů využít výjimky z autorského práva. Francouzský 

                                                

120 FURGAL, Ula. The implementation of the press publishers’ right in the CDSM Directive: lessons from 

France. CREATe: UK Copyright and Creative Economy Centre University of Glasgow [online]. 31.3.2020 [cit. 

2020-08-21]. Dostupné z: https://www.create.ac.uk/blog/2020/03/31/the-implementation-of-the-press-publishers-

right-in-the-cdsm-directive-lesson-from-france/ 

121 WOLF, Karel. Google odmítl platit ve Francii za novinové úryvky, přestane je raději zobrazovat. Lupa.cz: Server 

o českém Internetu [online]. 26.9.2019 [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/aktuality/google-odmitl-

platit-ve-francii-za-novinove-uryvky-prestane-je-zobrazovat/ 

122 BENDER, Brad. A new licensing program to support the news industry. Google [online]. 2020, 25.6.2020 [cit. 

2020-08-21]. Dostupné z: https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/licensing-program-support-

news-industry-/ 

https://www.lupa.cz/aktuality/google-odmitl-platit-ve-francii-za-novinove-uryvky-prestane-je-zobrazovat/
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návrh zákona zakotvil možnost, aby poskytovatelé tyto výjimky uvedli jen v obchodních 

podmínkách svých služeb. Tento postup byl ale Komisí shledán jako nedostatečný. 

Implementace Směrnice o autorském právu v Německu 

Návrh na implementaci článku 17 představilo i Německo, konkrétně v podobě návrhu 

zákona „Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das 

Teilen von Online-Inhalten (UrhDaG)“.
123

  

Německá úprava se snaží minimalizovat některé výše předestřené problematické aspekty 

článku 17 a zároveň zavádí některé další modifikace ochrany autorského díla v prostředí 

internetu. Například výjimku de minimis zahrnující drobná použití chráněných děl, která by 

umožnila jejich nekomerční použití (konkrétně v rozsahu 20 sekund filmu, 20 sekund zvuku, 1 

000 znaků textu nebo jedna samostatná fotografie či grafika s objemem dat až 250 kB) 

v nahraném obsahu, i když jejich použití není pokryto žádnou doposud existující výjimkou 

z autorského práva.  

Kromě toho musí být uživatelům umožněno předběžně označit nahraný obsah, na který se 

vztahuje některá z výjimek z autorskoprávní ochrany (tzv. „pre-flag“). Takto předoznačený 

obsah, který zjevně neporušuje právní předpisy, nemůže být automaticky filtrován a může být 

odstraněn až po osobní kontrole nositelů práv. Použití automatických filtrů při uploadingu bude 

možné i nadále používat pro obsah, který není content providery takto předoznačen a který 

překračuje limity stanovené výjimkou de minimis. 

Dalším dodatkem je ustanovení týkající se odpovědnosti za nadměrné blokování a 

nepravdivé nároky na autorská práva. Ustanovení § 6 UrhDaG stanoví, že nositelé práv, kteří 

opakovaně žádají o blokování děl, ke kterým nemají autorská práva, mohou být vyloučeni z 

možnosti požadovat další odstranění na „přiměřenou dobu“. Kromě toho by tito „falešní nositelé 

práv“ rovněž odpovídali za škody způsobené platformě anebo uživateli, který obsah na platformu 

nahrál.  

                                                

123 Diskussionsentwurf [Stand: 24. Juni 2020] des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen 

Binnenmarktes. BMJV [online]. 2020 [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_II_Anpassung%20Urheberrecht_digi

taler_Binnenmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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Německý návrh zákona zároveň obsahuje požadavek, aby poskytovatelé služeb pro sdílení 

obsahu online přímo odměňovaly jednotlivé autory (prostřednictvím organizací kolektivní 

správy). Podle návrhu by tvůrcům náležel přímý nárok na odměnu za použití jejich děl v rámci 

dané služby, který platí také v případě, že udělili právo na sdělování svých děl veřejnosti třetí 

straně (např. vydavateli). To má zajistit, že článek 17 skutečně dosáhne stanoveného cíle, kterým 

je zlepšení pozice evropských tvůrců z hlediska příjmů za užití jejich díla.
124

 

Implementace směrnice o autorském právu v České republice 

Ministerstvo kultury ČR oznámilo zahájení prací na implementaci Směrnice o autorském 

právu 1. července 2019.
125

 Ředitel Unie vydavatelů Václav Mach v této souvislosti uvedl: „V 

České republice na rozdíl od většiny zemí EU je situace ještě vyhrocenější, protože zde odpůrci 

směrnice mají svoji vlivnou politickou platformu v podobě České pirátské strany. Velký střet o 

implementaci lze proto čekat hlavně na parlamentní půdě.“
126

 

V období od října 2019 do února 2020 uspořádala Komise celkem šest setkání 

k implementaci článku 17 určených účastníkům jednání se zástupci dotčených stran (tzv. dialogu 

stakeholderů). S ohledem na pandemii koronaviru a s ní související opatření nemohla Komise 

poslední plánované jednání svolat, a proto namísto toho v červenci 2020 zveřejnila konzultační 

dokument určený především účastníkům jednání stakeholderů, který obsahuje počáteční úvahy 

Komise k připravovaným pokynům k implementaci článku 17. Tyto pokyny mají být Komisí 

vydány do konce roku 2020.  

                                                

124 COMMUNIA ASSOCIATION. Article 17 implementation: German proposal strengthens the right of user and 

creators. Communia Association [online]. 2020, 23.6.2020 [cit. 2020-08-24]. Dostupné z: https://www.communia-

association.org/2020/06/24/article-17-implementation-german-proposal-strengthens-right-user-creators/ 

125 MINISTERSTVO KULTURY. Zahájení prací na implementaci dvou nových autorskoprávních směrnic 

EU [online]. [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/zahajeni-praci-na-implementaci-dvou-novych-

autorskopravnich-smernic-eu-2163.html 

126 HENDRYCH, Lukáš. V Česku začíná boj o podobu autorského práva. Jednání bude dlouhé a plné 

lobbingu. EURACTIV.cz [online]. 2019, 4.10.2019 [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: 

https://euractiv.cz/section/all/news/v-cesku-zacina-boj-o-podobu-autorskeho-prava-jednani-bude-dlouhe-a-plne-

lobbingu/ 
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K dnešnímu dni nebyla Směrnice o autorském právu do českého právního řádu prozatím 

implementována.
127

 Čeští zákonodárci se mohou při implementaci (vedle pokynů Komise) 

inspirovat úpravou v ostatních členských státech, která byla předestřena výše. Zákonodárce by se 

ovšem dle mého názoru neměl při implementaci přehnaně pokoušet odstranit výše popsané 

problematické aspekty směrnice. Ztotožňuji se s názorem
128

, že implementace v jednotlivých 

členských státech by se měla co možná nejvíce držet textace směrnice a jednotlivá 

nejednoznačná místa ponechat na soudním výkladu, zejména judikatuře SDEU. 

  

                                                

127 Stejně tak jako např. Polsku, Rakousku a několika dalších členských státech EU. K implementaci Směrnice o 

autorském právu v jednotlivých státech srov.  National consultations and transpositions by country. CREATe: UK 

Copyright and Creative Economy Centre University of Glasgow [online]. 31.3.2020 [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: 

https://www.create.ac.uk/cdsm-implementation-resource-page/#academic-opinions 

128 SLIWKA, Rostislav. Poskytovatel služeb sdílení obsahu online dle směrnice (EU) 790/2019. Revue pro právo a 

technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 91-128. [cit. 2020-08-22]. Dostupné 

z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13228, s. 122 

https://www.create.ac.uk/cdsm-implementation-resource-page/#academic-opinions
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Závěr 

Internet se stal v posledních letech neoddělitelnou součástí fungování moderní informační 

společnosti. Médiem, na kterém se soustředí velká část kulturních, sociálních, ale i 

ekonomických vztahů jedinců.  Na internetu tak prakticky nepřetržitě proudí masivní tok dat a 

informací, jejichž obsahem je velmi často autorskoprávně chráněný obsah. Ochrana autorských 

děl v digitálním prostředí tak nabývá na významu a stává se čím dál tím častěji předmětem 

zájmu zákonodárců.  Vývoj způsobů užití chráněného obsahu, postavení jednotlivých aktérů i 

podoba obchodních modelů na internetu je ovšem většinou mnohonásobně rychlejší než 

novelizace právní úpravy. Internet jakožto médium neomezené v místě i čase je navíc nutné 

regulovat nejenom na vnitrostátní, ale i mezinárodní, respektive evropské úrovni. 

Z internetového práva se tak stává poměrně složité právní odvětví, které zahrnuje velké množství 

různorodých právních předpisů.  

Cílem této diplomové práce proto bylo poskytnout komplexní vhled do problematiky 

postavení a ochrany autorského díla v prostředí internetu se zaměřením na odpovědnostní vztahy 

jednotlivých subjektů a vymáhání autorských práv.  S ohledem na nadnárodní přesah tohoto 

tématu byla významná část práce věnována současnému vývoji evropské legislativy na tomto 

poli, konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu.  

Práci jsem rozdělila na pomyslnou obecnou a zvláštní část. Obecná část byla zaměřena na 

teoretické ukotvení základních konceptů a pojmů, které se tématem této práce pojí. V prvních 

kapitolách jsem proto představila principy a charakteristiky autorského práva a definovala jeho 

stěžejní předmět – autorské dílo, včetně jednotlivých druhů autorských děl a způsobu jejich užití. 

Tuto problematiku jsem následně zasadila do kontextu internetového prostředí, které jsem 

v první řadě definovala a zabývala se technickými základy jeho fungování. Jádrem práce pak 

byla analýza odpovědnosti jednotlivých zúčastněných subjektů na internetu a vymáhání 

autorských práv.  

Odpovědnost za porušení autorského práva na internetu je poměrně rozsáhlá a složitá 

problematika, která je do velké části ovlivněna právními předpisy EU. Vedle občanskoprávní, 

trestněprávní a správněprávní odpovědnosti, jsem se zaměřila zejména na úpravu odpovědnosti 

jednotlivých poskytovatelů služeb informační společnosti (ISPs), jež vykazuje oproti „běžné“ 

úpravě odpovědnosti podle autorského zákona řadu specifik.  
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Nastavení pravidel odpovědnosti ISPs není jednoduchou záležitostí, i s ohledem na 

skutečnost, že k porušení autorských práv v drtivé většině případů dochází jednáním koncových 

uživatelů, nad nimiž zpravidla nemůže poskytovatel služeb vzhledem k technickým specifikům 

fungování internetu vykonávat efektivní kontrolu.  Byl proto zaveden zvláštní model limitace 

odpovědnosti kvalifikovaných poskytovatelů služeb informační společnosti – tzv. režim 

bezpečných přístavů neboli „safe harbour“. Stěžejním vnitrostátním předpisem v této oblasti je 

zákon o některých službách informační společnosti (ZSIS), který implementuje Směrnici o 

elektronickém obchodu.  Právě implementace evropské úpravy režimu safe harbour do českého 

právního řádu byla v této práci podrobena bližšímu zkoumání a následné kritice. Jak vyplývá 

z provedeného rozboru, cílem režimu safe harbour je vyloučit odpovědnost ISP za obsah 

přenášený či uložený uživatelem, pokud splní stanovené podmínky. Režim safe harbour tedy 

stanoví případy, kdy je zkoumání odpovědnosti ISP zcela vyloučeno bez ohledu na případné 

další okolnosti, které by jinak mohly odpovědnost založit. Teprve až v případě, že nejsou 

podmínky režimu safe harbour splněny, by mělo dojít ke zkoumání případné odpovědnosti ISP. 

Při formálním a nepozorném jazykovém výkladu ZSIS by ovšem bylo možné dovodit, že česká 

právní úprava odpovědnost ISP naopak zakládá, nikoli vylučuje. Na tento možný rozpor ve 

výkladu jsem se snažila u jednotlivých ustanovení upozornit a vysvětlit podstatu režimu safe 

harbour i ve světle judikatury SDEU. 

Zbytek práce byl věnován současnému vývoji evropské legislativy na poli autorských práv 

v prostředí internetu.  Společná unijní úprava internetového práva je tématem více než 

aktuálním. Jednotlivé členské státy EU se v souvislosti s rozvíjejícími informačními 

technologiemi potýkají s problémy, jejichž řešení je v rámci národní úpravy omezené.  

Dlouhodobým cílem Evropské komise je proto vytvořit jednotný digitální trh, který by podpořil 

hospodářský růst celého evropského společenství. V této kapitole jsem proto nejprve představila 

samotný koncept jednotného digitálního trhu a následně se zaměřila na tzv. autorskoprávní 

balíček z roku 2016. Jeho součástí je i hojně diskutovaná směrnice o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu, která byla předmětem mého následujícího zkoumání. Směrnice má 

přispět k modernizaci unijního autorskoprávního rámce výjimek a omezení v oblasti výzkumu, 

vzdělávání a uchování kulturního dědictví; posílení přeshraničního přístupu k obsahu za pomoci 

úpravy licenčních pravidel a zavedení spravedlivějších a vyváženějších pravidel pro fungování 

trhu s autorskými díly. Posledního ze zmiňovaných cílů má být dosaženo mimo jiné článkem 17, 

který byl v této práci podrobně analyzován.  
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Samotný záměr článku 17 je veřejností většinou vnímán pozitivně. V souvislosti s rychlým 

rozvojem digitálních technologií je modernizace pravidel fungování na internetu považována za 

nezbytnou. Terčem kritiky byla ovšem některá ustanovení původního návrhu, která se mnohdy 

dostávala do rozporu se stávající judikaturou i legislativou. Z provedené analýzy vyplývá, že 

většina problematických aspektů byla finálním přijatým zněním článku odstraněna. V této 

souvislosti je zároveň nutné zdůraznit, že článek 17 a jeho úprava odpovědnosti dopadá pouze na 

vymezený okruh ISPs, nikoliv na všechny subjekty působící na internetu, jak je mnohdy mylně 

prezentováno.  

I přesto článek 17 budí u veřejnosti pozornost. V souvislosti s jeho aplikací vyvstává řada 

otázek a problematických aspektů, kterým jsem se v této práci podrobněji věnovala a snažila se 

nastínit jejich možné řešení.  

Směrnici o autorském právu musí členské státy EU do svých právních řádů implementovat 

nejpozději do června 2021. Řada států tak již (alespoň částečně) učinila, například Francie, Itálie 

či Německo. Právě německý návrh implementace článku 17 jsem podrobila bližšímu zkoumání a 

představila některé jeho důležité dodatky. 

 Na implementaci směrnice do českého právního řádu se stále pracuje, k datu uzavření 

rukopisu této diplomové práce nebyla doposud provedena. Čeští zákonodárci by mohli dle mého 

názoru jako inspiraci při implementaci použít právě analyzovanou německou úpravu, která 

poměrně důsledně kopíruje zamýšlený cíl EU, tj. podpořit zachování evropského kreativního 

průmyslu. Implementace by se ovšem zároveň měla co možná nejvíce držet textace směrnice a 

jednotlivá nejednoznačná místa ponechat na soudním výkladu, zejména ze strany SDEU. 

Modernizace autorskoprávního rámce na unijní úrovni je bez pochyby nezbytným 

předpokladem pro rozvoj a spravedlivé fungování digitálního prostředí. Směrnice o autorském 

práv na jednotném digitálním trhu k tomuto cíli může dle mého názoru velmi efektivně přispět. 
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Seznam použitých zkratek 

AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
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Informační směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a 

práv s ním souvisejících v informační 

společnosti 

ISP poskytovatel služeb informační společnosti 

Komise Evropská komise 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SDEU Soudní dvůr EU 

Směrnice o autorském právu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském 

právu a právech s ním souvisejících na 

jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 

96/9/ES a 2001/29/ES 

Směrnice o elektronickém 

obchodu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES ze dne 8. června 2000, o některých 

právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu 

Strategie Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů COM (2015) 192 final 

ze dne 6.5.2015 Strategie pro jednotný digitální 

trh v Evropě. 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Abstrakt 

Autorské dílo v prostředí internetu (odpovědnostní vztahy, vymáhání autorských práv) 

Tématem této diplomové práce je postavení a ochrana autorského díla v prostředí internetu 

se zaměřením na odpovědnostní vztahy a vymáhání autorských práv. Cílem této práce je 

analyzovat příslušnou národní i evropskou právní úpravu a podat přehledný výklad o této 

dynamicky se vyvíjející problematice. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V pomyslné obecné části práce, kterou tvoří první tři 

kapitoly, jsou definovány základní pojmy, které se s tématem této práce pojí. V první kapitole 

jsou představeny principy a charakteristiky autorského práva a definován jeho stěžejní předmět – 

autorské dílo, včetně jednotlivých druhů autorských děl a způsobů jejich užití. Druhá kapitola je 

věnována internetu, a to jak z technického, tak právního hlediska. Ve třetí kapitole jsou pak 

podrobněji představeny jednotlivé subjekty, které v prostředí internetu vystupují. Pozornost je 

věnována především poskytovatelům služeb informační společnosti, kteří hrají významnou roli 

při řešení otázky odpovědnostních vztahů a vymáhání autorských práv.  

Na teoretické základy navazuje čtvrtá kapitola analyzující specifika užití autorského díla 

na internetu. V této kapitole jsou představeny jednotlivé způsoby užití autorského díla v 

prostředí internetu (tj. uploading, downloading, browsing, caching a linking) a jejich 

systematické zařazení pod insituty autorského zákona.   

Jádrem této diplomové práce je pátá kapitola, jejímž předmětem je odpovědnost 

jednotlivých zúčastněných subjektů v prostředí internetu a vymáhání autorských práv. Vedle 

obecného pojetí občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní odpovědnosti za porušení 

autorského práva, je podrobněji analyzována úprava odpovědnosti jednotlivých poskytovatelů 

služeb informační společnosti, která je ovlivněna zejména tzv. režimem safe harbour.  

S ohledem na nadnárodní přesah tématu této práce je poslední kapitola věnována 

současnému vývoji evropské legislativy, zejména velmi diskutované směrnici o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu a její implementaci do právních řádů členských států EU. 

Pozornost je věnována zejména článku 17, který je podroben hlubší analýze a kritice. V závěru 

jsou pak navržena možná řešení některých problematických aspektů současné úpravy ochrany 

autorského díla v prostředí internetu. 

Klíčová slova: autorské právo, internet, odpovědnostní vztahy  
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Abstract  

Copyrighted work on the Internet (liability of parties, enforcement of copyrights) 

The topic of this thesis is the legal regulation and protection of copyrighted works on the 

Internet with a focus on liability relations and subsequent copyright enforcement. The main 

purpose of this thesis is to analyze the relevant legislation, including EU legislation, and provide 

insight into this rapidly evolving topic. 

The thesis is divided into six chapters. The general part of the thesis, which consists of the 

first three chapters, defines the basic institutes and concepts that are related to the topic. The first 

chapter introduces the principles and characteristics of copyright and defines its main subject – 

the copyrighted work, including the various types of copyrighted works and ways of their use. 

The second chapter focuses on the Internet, both from a technical and legal point of view. The 

third chapter analyzes in more detail the individual entities that operate on the Internet. Particular 

attention is paid to the ISPs (Internet service providers), who have a significant influence in 

determining liability and copyright enforcement. 

The theoretical foundations are followed by the fourth chapter, which examines the 

specifics of the use of the copyrighted work on the Internet. This chapter presents the various 

ways of using the copyrighetd work on the Internet (i.e. uploading, downloading, browsing, 

caching and linking) and their systematic classification under the institutes of copyright law. 

The core of this thesis is the fifth chapter, which analyzes the responsibilities of individual 

entities on the Internet and copyright enforcement. This chapter describes liability under civil 

law, criminal law and administrative law. The emphasis is on the analysis of the regulation of 

ISP’s liability, which is affected by the safe harbour regime. 

With regard to the international significance of the topic, the last chapter is devoted to the 

current development of EU legislation, especially the much-discussed Directive on copyright in 

the Digital Single Market and its implementation into the legal systems of EU member states. In 

the conclusion are proposed possible solutions to some problematic aspects of the current 

regulation of copyright protection on the Internet. 

 

Klíčová slova: copyright, internet, liability 


