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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení 

odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah 

v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu 

se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní 

ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována 

zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní 

praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti. 
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cizí obsah, Hosting, Bezpečný přístav, Monitorování a filtrování, Autorské právo, Sdělování 

veřejnosti, Jednotný digitální trh. 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis deals with conditions of the emergence, extent, limitation and exclusion of the 

responsibility of the hosting type information society providers (ISP) for the foreign 

content, within the context of the communication to the public of the copyrighted work. The 

relevant provisions of national law are specified and critically analysed in the thesis. The 

thesis focuses on the legal construct of the safe harbour and impacts on the information 

society providers, considering the effective laws and the case law of the courts.  
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1 Úvod 

V dnešní době si už průměrný člověk nedokáže představit svět bez internetu, globální sítě, 

jež je nejen (neomezeným) zdrojem informací, ale i komunikačním kanálem a 

zprostředkovatelem zábavy. Z hlediska práva se online prostředí nenachází v právním 

vakuu, naopak jeho regulace je neustále rozšiřována a upravována, a to především v 

kontextu duševního vlastnictví a jeho ochrany, neboť prostředí internetu je natolik 

specifické, že není dost dobře možné vztáhnout na něj obecnou úpravu platnou v „offline 

světě“. 

Za užití především analytického přístupu s případnými prvky komparace bude v 

diplomové práci podrobně popsána a rozebrána problematika odpovědnosti jednoho ze 

subjektů vystupujících v prostředí informační společnosti, a to poskytovatelů služeb 

informační společnosti (dále také jen „ISP“ nebo „poskytovatel“), kteří plní v online světě 

důležitou roli, především jako zprostředkovatelé a moderátoři obsahu se schopností 

ovlivňovat způsob jednání uživatelů. Práce se zaměří na odpovědnost poskytovatelů služeb 

typu hosting, jejichž odpovědnost je nejširší ze všech typů poskytovatelů, ve vztahu 

k některým oblastem práva, zejména právu autorskému a práv souvisejících s právem 

autorským. Na základě aktuálně účinných právních předpisů a současné judikatury budou 

vymezeny podmínky vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti ISP ve vztahu 

k obsahu, který nahráli na internet jeho uživatelé, identifikována problematická místa a ve 

vztahu k nim učiněny návrhy de lege ferenda. 

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti je upravena na úrovni 

unijní i národní. Znění předpisů na těchto dvou úrovních se ale nepatrně liší, což může mít 

za následek nejistotu soudu ohledně vzniku samotné odpovědnosti. Ani podmínky 

(ne)odpovědnosti nejsou vymezeny úplně jednoznačně a ne zcela jasné jsou i povinnosti 

poskytovatelů daný obsah kontrolovat, editovat a odstraňovat. Důležité vodítko v tomto 

ohledu představuje judikatura Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“), která se v posledních 

letech stále více přiklání spíše k odpovědnosti poskytovatelů za cizí obsah než k jejich 

neodpovědnosti. Na základě této tendence a neustále stoupajícího počtu zásahů do práv 

jiných osob proto legislativa postupně přesouvá odpovědnost z uživatelů na poskytovatele. 

Je ale tento přístup vhodný, účinný a přiměřený? A měli by být za jednání jiných osob 

odpovědni poskytovatelé, kteří nijak neporušili své povinnosti, přesto po nich ale mohou 



20  Úvod 

nositelé práv vyžadovat některé nároky? Na tyto otázky se pokusím na základě poznatků 

učiněných v této diplomové práci odpovědět. 

V práci budou nejprve vymezeny pojmy nezbytné pro bližší pochopení tématu, 

následně bude postupováno od obecného ke konkrétnímu. Bude rozebrán institut právní 

odpovědnosti v kontextu poskytovatelů služeb informační společnosti, tzn. jeho koncepce, 

obecný regulatorní rámec předcházení odpovědnosti a druhy právní odpovědnosti, o něž se 

bude práce opírat. Domáhat se svých nároků vůči poskytovatelům služeb informační 

společnosti představuje pro poškozené osoby často jednodušší a účinnější způsob bránění 

svých práv. Další kapitola práce bude proto věnována rozboru současného právního rámce 

limitace odpovědnosti poskytovatele služeb informační společnosti typu hosting, 

především pak tzv. bezpečnému přístavu, jeho funkci, podmínkám, které musí 

poskytovatelé tohoto typu splnit, aby se vyhnuli odpovědnosti za cizí obsah a případným 

následkům ztráty této výhody. 

 Ve zvláštní části bude kriticky zhodnocena odpovědnost poskytovatelů služeb 

informační společnosti v kontextu autorských práv a práv s autorským právem 

souvisejících. Pozornost bude věnována zejména povinnosti poskytovatelů monitorovat a 

filtrovat zprostředkovávaný obsah s ohledem na základní práva všech vystupujících 

subjektů (poskytovatelů, uživatelů a nositelů práv) a s tím souvisejícími rozhodnutími 

učiněnými SDEU, Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „ESLP“) a tuzemskými 

soudy. Bude také diskutován praktický dopad rozhodnutí SDEU ve věci Stichting Brein v. 

Ziggo BV a XS4All Internet BV (C-610/15). Na závěr budou vymezeny modality 

odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti a nároky, které mohou nositelé 

autorských práv po těchto poskytovatelích požadovat, včetně povinnosti součinnosti 

nevinného poskytovatele služeb informační společnosti (tzn. takového poskytovatele, 

kterému svědčí bezpečný přístav). 

V poslední kapitole bude představena nová kontroverzní Směrnice Evropského 

parlamentu a rady (EU) 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 také jen „Směrnice DSM“) přijatá Evropským parlamentem v tomto roce. Jelikož 

diplomová práce byla zadána v době, kdy nebyla budoucnost této směrnice jistá, není 

obsažena v zadání. Přesto mám ale za to, že je nezbytné alespoň nastínit, jakým způsobem 

Směrnice DSM zapadá do současného právního rámce a jaké důsledky bude mít na ISP.
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2 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole budou vymezeny relevantní pojmy pro diplomovou práci za účelem 

porozumění jejich významu v kontextu práva informačních a komunikačních technologií. 

Zejména se bude jednat o pojmy, jež upravují národní a unijní předpisy v souvislosti s ISP, 

jako je služba informační společnosti, který je nutný vymezit z důvodu návaznosti pojmu 

poskytovatele informační společnosti, jejichž funkce se odvíjí od těchto služeb, a díky 

kterým může docházet k přenosu, ukládání a sdílení informací, což z nich dělá důležitou 

součást informační společnosti. Samotné poskytovatele služeb informační společnosti je 

pak možné rozdělit do tří kategorií, přičemž ne všichni z nich mají stejné možnosti 

případného zásahu do uživatelského obsahu (některé poskytovatele navíc není možné 

přesně zařadit pod žádný typ ISP). Za účelem přesnějšího definování pojmů bude v kapitole 

uvedena také judikatura SDEU, tuzemských i zahraničních soudů vztahující se ke službě 

informační společnosti. Na závěr bude nastíněn rozdíl mezi obsahem vlastním a cizím 

v závislosti na tom, jak se poskytovatel služeb informační společnosti vůči danému obsahu 

chová. 

2.1 Služba informační společnosti 

Abychom správně pochopili důležitost role ISP, je nejprve třeba vymezit pojem „služba 

informační společnosti“. Legální definici obsahují aktuálně dva předpisy – jeden na úrovni 

unijní (směrnice) a jeden na úrovni národní (zákon).  

Podle směrnice 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 (dále jen „Směrnice 2015/1535“) je určení, zda jde o službu 

informační společnosti závislé na čtyřech (resp. třech)1 kumulativně splněných prvcích – 

jedná se o službu poskytovanou: 

a) zpravidla za úplatu, 

b) na dálku, 

 

 
1 Záleží na tom, zda bereme kritérium úplaty za obligatorní, či nikoliv, vzhledem k tomu, že směrnice 

uvádí „zpravidla za úplatu“. Dle mého názoru stačí pouze tři předchozí kritéria a kritérium úplaty 

by mělo být bráno spíše za doplňové, což vyplývá i z dikce směrnice. 
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c) elektronicky,  

d) na individuální žádost příjemce.2 

Do českého právního řádu byly implementovány některé instituty související s 

rozvojem informační společnosti a elektronického obchodu zákonem č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „ZSIS“).3 

Samotná definice služeb informační společnosti byla převzata z unijní úpravy a její znění v 

§ 2 písm. a)4 ZSIS je tedy víceméně totožné.  

Prvním uvedeným kritériem a zároveň jediným, jenž nemusí být splněno, aby se stále 

jednalo o službu informační společnosti, je kritérium úplaty. Výraz „zpravidla za úplatu“ je 

nutno vyložit způsobem, že je sice obvyklé za příslušnou službu vybírat úplatu, ale ne 

nutné.5 Bezplatnost služby ale nemusí znamenat její neziskovost, neboť jde často právě o 

ekonomickou činnost6 založenou na vícestranných platformách, kde inzerent nabízí službu 

uživateli stránek.7 

Na Směrnici 2015/1535 obsahově navazuje 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 „SEO“), která 

uvádí, že pojem „služba informační společnosti“ se vztahuje také na služby, které nehradí ti, 

kdo je přijímají.8 Tato problematika se stala i předmětem jedné z předběžných otázek 

položených SDEU v případu Papasavvas v roce 2014. Konkrétně byla položena otázka 

týkající se rozsahu pojmu „služba informační společnosti“ v souvislosti s nepřímým 

 

 
2 Čl. 1 odst. 1 písm. b) Směrnice 2015/1535. 
3 Důvodová zpráva k § 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). In: Beck-online 

[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 4. 3. 2019]. 
4 „Pro účely tohoto zákona se rozumí službou informační společnosti 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.“ 
5 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium s.r.o., 2012, s. 142. 
6 Může jít ovšem i o činnost potenciálně ekonomickou, tedy spočívající v očekávání odměny. Více  

HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, 

2014, s. 99.  
7 Ibidem, s. 98. 
8 Recitál 18 SEO. 



Vymezení základních pojmů 23 

 

financováním služeb z reklam vyskytujících se na internetové stránce (tedy kdy odměnu za 

službu neposkytuje její příjemce, ale jiná osoba).9 Odpověď na tuto otázku byla ze strany 

SDEU jasná, a to, že pojem „služby informační společnosti“ takové služby zahrnuje také (v 

plném rozsahu).10  

Není tedy nutné, aby plátce byl zároveň příjemcem služby a úplata (pokud je 

poskytována) nemusí být nutně peněžitá. Může se jednat i o jiné plnění, o kterém uživatelé 

mnohdy ani nevědí, že jej poskytují (např. osobní údaje) nebo o úplatu od jiného subjektu 

(zejména v případech online hospodářské činnosti, kdy provozovatel stránky těží z reklam 

na ní umístěných).11 Jako úplata nemusí být vždy chápána přímá plnění od subjektů, ale i 

nepřímá odměna z umístění reklamních bannerů na internetové stránce.12 

Směrnice 2015/1535 sice neobsahuje bližší definici kritéria úplaty, nabízí ale bližší 

výklad tří dalších kritérií. Kritérium distančnosti13 je zde definováno jako nepřítomnost 

stran při poskytování služby14. Jestliže tedy osoby jednají osobně, nejedná se o službu 

informační společnosti15. Negativní vymezení pojmu se nachází v Příloze I Směrnice 

2015/1535, kde je stanoven demonstrativní výčet16 služeb nesplňujících kritérium 

distančnosti, a to i v případě, že jsou poskytovány elektronicky. 

Jako služba poskytovaná elektronicky je ve Směrnici 2015/2535 stanovena „služba 

odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického 

 

 
9 Rozsudek SDEU ze dne ve věci Papasavvas, C-291/13, bod 20. 
10 Ibidem, bod 30. 
11 MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti - Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 7-8. 
12 Ibidem. 
13 Definice distančnosti ve Směrnici 2015/1535 je nezávislá na definici distančnosti uvedené v OZ. 

Více: POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK, Radim a kol. Právo informačních technologií. 

Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 74. 
14 Čl. 1 odst. 1 písm. b), bod i. Směrnice 2015/1535. 
15 K tomuto ale Husovec uvádí příklad, kdy se subjekt sice nachází osobně v půjčovně automobilů, ale 

objednání je možné pouze prostřednictvím aplikace. V takovém případě by měla služba splňovat 

kritérium distančnosti, mělo by se tedy jednat o službu informační společnosti. Více: HUSOVEC, 

2014, op. cit., s. 99. 
16 Mezi takové služby patří například lékařská vyšetření nebo ošetření v lékařské ordinaci za použití 

elektronického zařízení a za osobní přítomnosti pacienta; prohlídka elektronického katalogu v 

prodejně za přítomnosti zákazníka; rezervace letenek pomocí počítačové sítě v cestovní kanceláři 

a za osobní přítomnosti zákazníka; zpřístupnění elektronických her v herně za osobní 

přítomnosti uživatele. 
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zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, 

přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými 

prostředky“17. Služby nesplňující tuto definici jsou služby materiální povahy, ačkoli jsou 

poskytovány elektronickými přístroji (automaty pro nákup jízdenek), služby poskytované 

off-line (prodej CD) a služby, které nejsou poskytovány elektronickými systémy pro 

zpracování či ukládání dat (hlasové telefonní služby).18 Do tohoto výčtu služeb 

nespadajících pod uvedenou definici tak patří kupříkladu běžné poštovní služby spočívající 

zejména ve fyzickém přijímání a doručování písemností a balíků. 

Posledním kritériem je služba poskytovaná na individuální žádost. Tou se dle Směrnice 

2015/1535 rozumí služba poskytovaná přenosem dat na žádost příjemce služeb19. Službou 

informační společnosti tak není třeba rozhlasové a televizní vysílání20, naopak jí bude 

zadání adresy URL do vyhledávače nebo kliknutí na určitý odkaz. Poněkud sporným je video 

na vyžádání (video-on-demand). Recitál 1821 SEO jej jasně zařazuje mezi služby informační 

společnosti, v Příloze I22 Směrnice 2015/1535 je ale zařazeno ke službám, které nesplňují 

podmínku individuální žádosti příjemce služeb23. 

Pro vyřešení otázky, zda se jedná o službu informační společnosti, je v praxi dle 

Polčáka24 potřeba zaměřit se na tři kritéria. Prvním z nich je skutečnost, zda je služba 

poskytována pro jinou osobu, tedy ne pouze ve svůj vlastní prospěch (sem spadají např. 

služby poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům v rámci výkonu pracovní 

činnosti). Zadruhé musí být podstata služby v elektronicky komunikované informaci, což 

vylučuje např. online obchod, kde elektronická komunikace slouží pouze k usnadnění 

 

 
17 Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod ii. Směrnice 2015/1535. 
18 Příloha I, bod 2. Směrnice 2015/1535. 
19 Čl. 1 odst. 1 písm. b) bod iii. Směrnice 2015/1535. 
20 Příloha I, bod 3. Směrnice 2015/1535 
21 „Naopak službami informační společnosti jsou služby, které jsou poskytovány z místa na místo, jako 

je video na přání…“ 
22 „Služby, které jsou poskytovány současně přenosem dat bez individuální žádosti neomezenému počtu 

jednotlivých příjemců (přenos z jednoho místa do mnoha míst): a) služby televizního vysílání (včetně 

časového videa) podle čl. 1 odst. 1 písm. e) směrnice 2010/13/EU;…“ Anglické znění „časového 

videa“ zní: „near-video on-demand services“, z čehož by se dalo usuzovat, že se jedná o typ videa 

na vyžádání. 
23 Stejný názor, tedy že video-on-demand nesplňuje podmínku individuální žádosti zastává i Polčák. 

POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 74. 
24 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 142-143. 
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uzavření smlouvy. Posledním kritériem je poskytnutí služby individuálně, což znamená, že 

se musí jednat o službu, která je poskytována za přímého přičinění uživatele, proto takovou 

službou není např. rozhlasové vysílání. 

Z výše uvedeného plyne, že pojem zahrnuje širokou škálu online činností, například 

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, online prodej zboží nebo poskytování 

informací online.25 Podrobnější seznam činností lze vyvodit z judikatury soudů, zejména 

SDEU, který ve svých rozhodnutích dovodil některé služby spadající pod pojem „služby 

informační společnosti“. Jedno z prvních rozhodnutí bylo vydáno ve věci Promusicae v roce 

2008 a týkalo se povinnosti poskytovatelů internetového připojení (španělská společnost 

Telefónica) zpřístupnit osobní údaje uživatelů, kteří se měli dopustit zásahu do 

majetkových práv autorů, které zastupovalo sdružení na ochranu autorských práv 

(Promusicae). V tomto rozsudku SDEU nepřímo vyvodil, že se pojem vztahuje i na 

poskytovatele internetového připojení.26 Po skutkové stránce velmi podobný případ 

rozhodoval SDEU i v roce 2009 ve věci Tele2, kde dovodil přímo, že takovýto poskytovatel 

musí být považován za zprostředkovatele služeb informační společnost, aniž by nabízel jiné 

služby (elektronická pošta, stahování nebo sdílení souborů) a vykonával kontrolu nad 

službou poskytovanou.27 

V souvislosti s internetovým připojením je na místě rozlišit mezi službou informační 

společnosti podle ZSIS a službou elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

„ZEK“).28 Oba dva pojmy obsahují tři stejná definiční kritéria, liší se pouze v jednom. Služba 

elektronických komunikací, jakožto služba obvykle poskytovaná za úplatu (kritérium 

úplaty), spočívá podle § 2 písm. n) ZEK zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích 

elektronických komunikací, kterými se dle § 2 písm. h) ZEK rozumí přenosové systémy, 

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky (kritérium elektronické komunikace a zároveň 

 

 
25 Recitál 18 SEO. 
26 Rozsudek SDEU ve věci Promusicae, C-275/06, body 41, 59, 70. 
27 Usnesení SDEU ve věci Tele2, C-557/07, bod 46. 
28 K tomuto problému se vztahuje rozhodnutí SDEU ve věci Mediakabel, ve kterém se soud zabývá 

otázkou, zda spadá předplacený servis kabelového vysílání pod televizní vysílání podle Směrnice 

89/552/EEC, či zda se jedná o službu informační společnosti podle SEO. Rozsudek SDEU věci 

Mediakabel, C-89/04. 
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distančnosti). Jediným kritériem, které chybí je individuální žádost, neboť služba 

elektronických komunikací je poskytována kontinuálně bez ohledu na žádost uživatele. 

V ZEK je také uvedeno, že tato služba nezahrnuje služby informační společnosti, jež 

nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací 

(tzn. například webhosting). Operátoři elektronických komunikací tak mohou spadat jak 

pod poskytovatele služeb informační společnosti, tak pod poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. Ne vždy se ale tyto množiny překrývají, neboť do působnosti 

ZEK spadají např. služby rozhlasového a televizního vysílání, do působnosti ZSIS ale nikoliv 

(jak ostatně vyplývá z Přílohy I SEO).29 

V roce 2008 vydal SDEU rozsudek i ve věci Bundesverband, který se týkal nutnosti 

zveřejnění telefonního čísla společnosti nabízející pojištění motorových vozidel (DIV) 

výlučně přes internet. Požadavek na zveřejnění vzneslo sdružení spotřebitelů 

(Bundesverband) s odůvodněním možnosti přímé komunikace mezi potenciálním 

zákazníkem a pojišťovnou. SDEU tak opět dovodil, že službou informační společnosti je i 

poskytování pojištění prostřednictvím internetové sítě.30 

Důležitým rozhodnutím (nejen co se týče pojmu služby informační společnosti) se stal 

rozsudek ve spojených věcech Google France týkající se světového vyhledávače Google a 

jeho funkcí. Hlavním tématem tohoto rozsudku byly ochranné známky, jejich užívání 

subjekty bez licence a role Google.  Společnost Google totiž umožňovala, aby byly názvy 

ochranných známek klíčovými slovy v systému AdWords31, a tedy aby se po vyhledání 

těchto slov zobrazila na první stránce výsledků reklama na (originální i neoriginální) služby 

či výrobky chráněné ochrannou známkou (z tohoto rozsudku např. Louis Vuitton, BDV, 

Eurochallenges). SDEU zde implicitně stanovil, že pojem služby informační společnosti se 

 

 
29 POLČÁK, Radim. Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press a.s., 2007, s. 

57. 
30 Rozsudek SDEU ve věci Bundesverband, C-298/07, bod 40. 
31 AdWords je reklamní služba od Google založená na klíčových slovech. Inzerenti si vyberou slova, 

která souvisejí se službami či výrobky, které nabízejí. Odkaz na inzerenta spolu s krátkých 

obchodním sdělením se v případě shody či podobnosti klíčových slov a slov zadaných do 

vyhledávače zobrazí uživateli nad tzv. přirozenými výsledky s označením „reklama“ (popř. 

„sponzorovaný odkaz“). Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura k Google France, 

C-236/08 až C-238/08, bod 10. 
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vztahuje také na poskytování optimalizace pro vyhledávání na internetu (AdWords).32 

K tomuto rozhodnutí vydal generální advokát stanovisko, v němž mj. jiné uvedl, že kromě 

služby AdWords považuje za službu informační společnosti i samotný vyhledávač, jelikož 

také splňuje všechny nutné požadavky.33 Tento názor ale ve vztahu k přirozeným 

výsledkům vyhledávání (tedy nikoliv sponzorovaným odkazům) SDEU neakceptoval34. 

Služby informační společnosti se mohou vztahovat také na služby v oblasti cestování. 

I když se ve spojených věcech Pammer a Alpenhof týkala předběžná otázka položená soudu 

především definice „zaměření činnosti podnikatele“, dovodilo rozhodnutí mimo jiné i to, že 

mezi služby informační společnosti se řadí i rezervace služeb cestovní kanceláře přes 

internet, prostřednictvím které si spotřebitel (p. Pammer) objednal cestu na Dálný východ 

nákladní lodi u cestovní kanceláře (Reederei), přičemž podmínky byly značně neuspokojivé, 

a ne zcela dle smlouvy.35 Mezi tyto služby je možné zařadit i rezervace hotelu pomocí  

e-mailu, kterou opět provedl spotřebitel (p. Heller), nicméně kterému nevyhovovaly služby 

tohoto hotelu (Alpenhof) a on je tedy odmítl zaplatit.36 

Dalším případem, který se dostal před SDEU byla věc Ker-Optika zabývající se 

prodejem zdravotnických prostředků na internetu. Společnost (Ker-Optika) uváděla 

kontaktní čočky na trh prostřednictvím své internetové stránky, což ale podle státního 

orgánu pro veřejné zdraví a hygienu (ÀNTSZ) nebylo v souladu s vnitrostátním 

(maďarským) právem, a proto jí tuto činnost zakázal. Společnost argumentovala faktem, že 

se jedná o službu informační společnosti a není tedy třeba žádné povolení. Státní orgán 

oponoval, že se o tuto službu nejedná, neboť jí předchází lékařská konzultace vyžadující 

fyzické vyšetření pacienta37, přičemž tuto činnost není možné vykonávat na dálku a 

 

 
32 Rozsudek SDEU Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 120. 
33 Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura k Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 

131. 
34 Polčák má ale za to, že se o službu informační společnosti jedná. Vyhledávače podle něj sice 

nespadají pod rozsah evropské ani národní úpravy, obecnou definici ISP ale splňují. POLČÁK, 

2012, op. cit., s. 159. 
35 Rozsudek SDEU ve věcech Pammer a Alpenhof, C-585/08 a C-144/09, body 47, 78. 
36 Ibidem. 
37 K tomuto argumentu se SDEU vyjádřil následovně: „Pakliže by za těchto okolností byla lékařská 

konzultace vyžadující fyzické vyšetření zákazníka nedílnou součástí prodeje kontaktních čoček, 

požadavek na takovou konzultaci by měl za následek to, že by v konečném důsledku tento prodej 

nespadal do působnosti uvedené směrnice. [...] Toto vyšetření však není nedílnou součástí prodeje 
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elektronicky. SDEU nakonec vydal rozsudek, který zněl ve prospěch společnosti, tedy že 

uvádění kontaktních čoček na trh prostřednictvím internetu je službou informační 

společnosti, avšak samotné dodání již touto službou není (nespadá do SEO).38 

Jako služba informační společnosti bylo SDEU uznáno i provozování online tržiště39, 

tedy virtuálního prostoru, kde uživatelé portálu (prodávající) nabízejí jiným uživatelům 

(kupujícím) určité zboží.40 Spor ve věci eBay, ze kterého byla tato skutečnost dovozena, se 

týkal porušování práv duševního vlastnictví kosmetické společnosti (L’Oréal), jejíž výrobky 

byly nabízeny prodávajícími prostřednictvím elektronického tržiště (eBay).  

Za další službu splňující definiční kritéria služby informační společnosti by se dalo 

označit provozování platformy sociální sítě. Této problematiky se nepřímo týkal případ 

Netlog41, ve kterém šlo o spor mezi správcovskou společností zastupující autory (SABAM) a 

provozovatelem platformy internetové sociální sítě (Netlog), na které měli její uživatelé 

zveřejňovat díla autorů, aniž by k tomu měli souhlas. 

Poměrně nedávno (v roce 2016) odpověděl SDEU také na předběžnou otázku ve věci 

Mc Fadden, která se přímo týkala definice služeb informační společnosti. Provozovatel 

podniku obchodujícího se světelnou a zvukovou technikou (p. Mc Fadden) byl zároveň 

majitelem Wi-Fi sítě nacházející se v podniku, která byla úmyslně nezabezpečená 

(nechráněná heslem) za účelem přilákání zákazníků. Prostřednictvím této sítě bylo 

neoprávněně staženo z internetu dílo chráněné autorskými právy, což bylo důvodem 

podání žaloby ze strany společnosti (Sony Music) vlastnící práva k danému dílu. SDEU ve 

svém rozsudku uvedl, že poskytování přístupu k nezabezpečené Wi-Fi síti je službou 

informační společnosti, jestliže tak poskytovatel činí s cílem upozornit na jím prodávané 

zboží nebo poskytované služby.42 Provozovateli podniku sice nebyla uložena povinnost 

 

 

kontaktních čoček. Lze je totiž provést nezávisle na prodeji s tím, že prodej se může uskutečnit i na 

dálku na základě předpisu očního lékaře, který předtím zákazníka vyšetřil.“ Rozsudek SDEU ve věci 

Ker-Optika, C-108/09, body 34, 37. 
38 Ibidem, body 76, 77. 
39 Skutečnost, že službou informační společnosti je i provozování online tržiště, není nijak 

překvapující vzhledem k demonstrativnímu výčtu činností spadajících pod tuto definici 

uvedeném v recitálu 18 SEO, kde je výslovně uveden i online prodej zboží. 
40 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, body 109, 110. 
41 Rozsudek SDEU ve věci Netlog, C-360/10, bod 27.  
42 Rozsudek SDEU ve věci Mc Fadden, C-484/14, body 41, 42. 
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nahradit škodu vzniklou společnosti, byla mu ale víceméně uložena povinnost zabezpečit 

Wi-Fi síť heslem, popř. přijmout jiná opatření k zamezení porušování autorských práv.43 

Jedním z novějších rozhodnutí (z roku 2017) je také rozsudek SDEU ve věci Uber, kde 

bylo, na rozdíl od ostatních zmíněných případů, rozhodnuto o tom, co není službou 

informační společnosti. Společnost (Uber) provozovala elektronickou platformu umožňující 

objednání přepravní služby od neprofesionálních řidičů v určitých městech za pomoci 

„chytrého telefonu“. Kromě toho ale také určovala podmínky přepravy, jako je například 

maximální cena za cestu a tuto cenu poté strhla z bankovní karty osoby, která si přepravu 

objednala, aby ji mohla následně zaslat řidiči dopravního prostředku, přičemž si tato 

společnost ponechala část ceny jako provizi. Proti tomuto způsobu podnikání se ohradila 

profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb (Elite Taxi), která měla za to, že jednání 

společnosti porušuje právní úpravu. SDEU zde došel k závěru, že tato zprostředkovatelská 

služba není službou informační společnosti, nýbrž se jedná o službu v oblasti dopravy.44 

Pokud by se jednalo pouze o samotnou službu zprostředkování kontaktu, bylo by možné 

vztáhnout na tuto službu definici služeb informační společnosti.45 Provozovatel takové 

služby tak nemůže být ISP ve smyslu SEO.46  

Nejnovějšími rozhodnutími SDEU k této problematice se staly rozsudky ve věcech 

VCAST a SNB-REACT. V prvním se jednalo o spor mezi společností poskytující svým 

zákazníkům na internetu systém nahrávání videozáznamů z pozemního vysílání televizních 

společností do cloudového úložiště (VCAST) a televizní společností (RTI), jejíž vysílání bylo 

tímto způsobem využíváno. V tomto případě bylo mj. implicitně dovozeno, že za službu 

informační společnosti je považována služba umožňující pořizovat soukromé rozmnoženiny 

děl chráněných autorským právem nahráváním videozáznamů na dálku do cloudu s pomocí 

výpočetního systému a při aktivním zásahu do vyhotovování záznamů.47 Druhý rozsudek se 

týkal sporu mezi organizací na zajišťování kolektivního zastupování majitelů ochranných 

známek (SNB-REACT) a osoby tyto ochranné známky údajně porušující (p. Mehta). Tato 

 

 
43 Ibidem, body 100, 101. 
44 Rozsudek SDEU ve věci Uber C-434/15, body 40, 48. 
45 Ibidem, body 34, 37. 
46 To v konečném důsledku znamená, že na něj nelze vztáhnout úpravu limitace odpovědnosti v čl. 

12-15 SEO (podrobně k limitaci odpovědnosti typu hosting viz kapitola 4). 
47 Rozsudek SDEU ve věci VCAST,  C-265/16, bod 54. 



30 Vymezení základních pojmů 

osoba se ale bránila tím, že musí být považována pouze za poskytovatele, neboť IP adresy, 

prostřednictvím kterých bylo do práv jiných osob zasaženo, pouze pronajímá, ale sám 

neužívá. Z rozhodnutí soudu vyplynulo, že pronájem a registrace IP adres umožňující 

anonymní používání názvů internetových domén je nutné podřadit pod službu informační 

společnosti.48 

Pro bližší vymezení služby informační společnosti je možné využít i judikaturu 

zahraničních soudů, i když tato není závazná pro soudní orgány v České republice. Službami 

informační společnosti se zabýval například irský High Court. Hlavním tématem v případu 

Betfair byl sice zásah do osobnostních práv (pomluva) fyzické osoby (p. Mulvaney), nejprve 

ale bylo třeba vyřešit, zda je činnost provozovatele online sázkové burzy (Sporting 

Exchange) zahrnující i chatovací místnost službou informační společnosti. Soud nakonec 

dospěl k závěru, že do této definice spadá i provozování chatovacích místností.49 

Věc Kaschke projednávaná před High Court of Justice ve Spojeném království řešila 

odpovědnost provozovatele webové stránky, resp. blogu (p. Hilton) za obsah vytvořený jinou 

osobu (p. Gray), který údajně porušoval osobnostní práva (pomluva) odlišné fyzické osoby 

(pí. Kaschke). V tomto případě byla přímo položena otázka, zda dotyčný provozovatel blogu 

poskytuje službu informační společnosti, načež bylo rozhodnuto, že o tomto není pochyb.50 

V roce 2014 se Odvolací soud v Madridu zabýval případem z oblasti duševního 

vlastnictví, kde vystupovala na jedné straně televizní a mediální produkční společnost 

(Gestevision Telecinco) a na druhé internetový server pro sdílení videí (YouTube). Odvolací 

soud zde jasně stanovil51, že považuje jeho činnost za službu informační společnosti. 

 

 
48 Rozsudek SDEU ve věci SNB-REACT, C-521/17, bod 52 
49 Rozsudek High Court v Irsku ze dne 18. března 2004 ve věci Betfair, 2004 19924 P, bod 6.1. 
50 Rozsudek High Court of Justice ve Spojeném království ze dne 29. března 2010 ve věci Kaschke, 

QB/2009/APP/0351, bod 43, 47. 
51 „Even if the business activity of YOUTUBE LLC is considered to be that of an information society 

services provider…“  Rozsudek Madridského odvolacího soudu ve Španělsku ve věci Telecinco 

proti YouTube, sp. zn. 505/2012. 
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2.2 Poskytovatelé služeb informační společnosti a jejich 
klasifikace 

V prostředí internetu se díky jeho unikátní sktruktuře52 vytvořily tři oddělené skupiny 

relevantních subjektů – ti, kteří tvoří či zveřejňují informace (autoři), ti, na které tyto 

informace cílí (příjemci) a zprostředkovatelé těchto informací.53 Ačkoliv SEO s pojmem 

informace pracuje, není v této směrnici (ani nikde jinde) přesně definovaný a je chápán 

rozličně v kontextu práva informačních technologií54 a práva autorského55. Dle Maisnera56 

je nutné tento pojem vykládat poněkud zjednodušeně a s ohledem na cíl legislativní úpravy 

a ve spojení s ISP by se informací měl rozumět jakýkoliv obsah elektronických dat (signálů). 

A i přesto, že se jednotlivé role subjektů mohou navzájem překrývat (většinou se jedná o 

role autor – příjemce), má zprostředkovatel (poskytovatel služeb informační společnosti) 

zcela odlišné postavení od ostatních dvou subjektů.57 

O poskytovateli služeb informační společnosti (ang. Information Service Society 

Provider58, dále jen „ISP“ nebo „poskytovatel“)59 by se dalo by říct, že je nejdůležitějším 

 

 
52 Tato unikátní struktura je založena na třech znacích. Jedná se o vrstvenou strukturu (heterogenní 

prostředí), princip „end-to-end“ (decentralizace a nezávislost na centrálním distribučním 

systému) a neutralita. Více: SAVIN, Andrej. EU Internet Law. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing, Inc., 2017, s. 5-8. 
53 Ibidem, s. 143. 
54 Informace zde vystupuje předvším jako věc (sdělení), ze kterého získáváme znalost. Více: MYŠKA, 

Matěj. Práva k datům a software. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s 114-115. 
55 Informace v souvislosti s autorským právem může být i předmětem práva (např. dílo chráněné 

autorskými právy). AutZ chápe informaci jako abstraktní duševní kategorii pro vyjádření 

vědomosti o určité skutečnosti, která ale není dílem ani jeho vyjádřením. MAISNER, 2016, op. cit. 

s. 8-9. 
56 Ibidem, s. 9. 
57 SAVIN, 2017, op. cit., s. 143. 
58 Někdy se uvádí Internet Service Provider. 
59 Přesná definice pojmu poskytovatele informační společnosti neexistuje, což je s ohledem na široký 

okruh existujících služeb informační společnosti i pochopitelné. V čl. 2 písm. b) SEO je uvedeno 

pouze, že se jedná o „fyzickou nebo právnickou osoba, která poskytuje určitou službu informační 

společnosti“.  

O návrh definice se pokusilo OECD ve znění: „Internetoví zprostředkovatelé sdružují nebo usnadňují 

transakce mezi třetími stranami na internetu. Poskytují přístup k obsahu, produktům a službám 

vytvořeným třetími stranami na internetu nebo k nim poskytují, přenášejí a indexují obsah, produkty 

a služby poskytované třetím stranám.“ Pojem „internetoví zprostředkovatelé“ v tomto případě ale 
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subjektem internetu jakožto globální komunikační sítě. Vytváří technické zázemní pro 

uživatele internetu, bez kterého by daná služba neexistovala. Je definiční autoritou60 

schopnou rozhodovat o osudu obsahu, který se na internetu objeví, jelikož jeho 

prostřednictvím je tento obsah vytvářen, měněn a komunikován. Kromě toho ovlivňuje také 

nepřímo chování lidí na základě charakteristiky prostředí, ve kterém se lidé v online světe 

pohybují. Zároveň ale mají zvláštní postavení, kdy mohou zasahovat do jednání osob na 

internetu, a to prostřednictvím performativních pravidel, kdy stát v podstatě reguluje 

chování lidí za pomoci ISP bez toho, aniž by musel příslušná pravidla definovat nebo 

dohlížet na jejich dodržování.61 Důvodem je jak vyšší úroveň znalostí poskytovatelů ve 

vztahu k regulovanému substrátu, tak vyšší úroveň jejich práv k němu v porovnání se 

státem.62 Kompetence jednotlivých poskytovatelů služeb jsou sice omezeny, společně ale 

tvoří jakousi síť a často se i prolínají. I když se o nich hovoří jako o správcích světa63, jedná 

se pouze o fyzické nebo právnické osoby, které podléhají jurisdikci států jako každé jiné 

subjekty soukromého práva.64  

Stejně jako u služeb informační společnosti, i u ISP existuje právní úprava na dvou 

úrovních. Hlavním předpisem je již zmíněná SEO, která zároveň samotný pojem 

„poskytovatel služeb informační společnosti“ zavedla65. Pro účely směrnice poskytuje 

legální definici pojmu „poskytovatel“, podle nějž je ISP „každá fyzická nebo právnická osoba, 

 

 

nezahrnuje pouze ISP.  Více: OECD. The Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy 

Objectives [online]. Paris: OECD Publishing, 2011, s. 20 [cit. 15. 3. 2019]. 
60 Tento pojem ve spojení s ISP poprvé použil v tuzemské doktríně Polčák. Definiční autority jsou 

subjekty srovnatelné s bohy, jenž mají moc vytvářet pravidla (definiční normy) a ovlivňovat jimi 

kvalitu prostředí, lidské chování, dokonce mohou rozhodovat i o samotné existenci určité 

informace nebo i (virtuálního) subjektu. Více: POLČÁK, 2007, op. cit., str. 44. 

Role definičních autorit byla v zahraniční literatuře podrobněji osvětlena již v dílech Lessiga. 

LESSIG, Lawrence. The Future of Ideas – The Fate of the Commons in a Connected World. New York: 

Vintage Books, 2002, s. 143. 
61 POLČÁK, Radim. Pojem a metoda práva informačních technologií. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., 

s. 13-14. 
62 Ibidem, s. 14. 
63 Pojem „správce světa“ je v tomto případě víceméně totožný s pojmem „definiční autorita“. Více 

POLČÁK, 2007, op. cit., s. 44. 
64 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 137-138. 
65 Zrušená směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES sice obsahovala pojem „poskytovatel 

služby“, ale ne přímo „poskytovatel služeb informační společnosti“. 
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která poskytuje určitou službu informační společnosti“66, přičemž tato služba je dále 

definována ve Směrnici 2015/2535. V článcích 12 až 15 pak SEO rozděluje jednotlivé typy 

ISP a vymezuje jejich odpovědnost. Národním předpisem je opět ZSIS, který typy 

poskytovatelů a rozsah jejich odpovědnosti upravuje v ustanoveních § 3 až 5. Oba předpisy 

vymezují tři základní typy ISP: 

1. mere conduit (prostý přenos); 

2. caching (ukládání do vyrovnávací paměti); 

3. hosting (shromažďování informací67). 

Každý ISP může splňovat podmínky pro zařazení do více typů, posouzení probíhá vždy 

ad hoc ke konkrétní službě. U všech těchto typů existuje tzv. bezpečný přístav (safe harbour), 

který zajišťuje, že v případě splnění podmínek není ISP odpovědný za obsah ním 

zprostředkovaný. 

2.2.1 Mere conduit 

Poskytovatel služby mere conduit umožňuje jiným osobám přístup ke konkrétnímu obsahu 

umístěném (nejen) na internetu. Tato služba tedy „spočívá v přenosu informací poskytnutých 

příjemcem služby komunikační sítě nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti“68. 

Tato služba zahrnuje také automatické krátkodobé ukládání přenášených informací, 

nicméně toto ukládání není trvalé, pouze dočasné (na dobu nutnou pro přenos informací).69 

Poskytovatelem může být každý, kdo umožní třetím osobám prostřednictvím své 

infrastruktury přenášet data. Mezi takové subjekty tak patří zejména poskytovatelé 

připojení k internetu a poskytovatelé otevřené Wi-Fi sítě (dostupné například v obchodech 

či restauracích), spadají sem ale i služby instant messagingu70 (dříve populární ICQ, 

 

 
66 Čl. 2 písm. a) SEO. 
67 Označení „shromažďování informací“ uvedené v SEO přímo neodpovídá službě, kterou ISP tohoto 

typu vykonávají. V ZSIS je tento typ označen jako ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem, což se zdá být jako přesnější označení. 
68 Čl. 12 odst. 1 SEO. 
69 Čl. 12 odst. 2 SEO. 
70 POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, 

roč. 17, č. 23, s. 839. 

„Instant messagingingem“ se rozumí nástroj pro komunikaci v reálném čase, jehož hlavní 

výhodou je rychlost doručení.  
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v současnosti spíše Facebook Messenger, WhatsApp, Skype a další) či centralizované peer-

to-peer sítě71 (např. telefonování přes Skype). ISP tohoto typu tak do samotného přenosu 

informací nijak nezasahuje ani jej nekontroluje. 

2.2.2 Caching 

Poskytovatel služby caching za pomoci automatických prostředků zajišťuje dočasné 

meziukládání72 obsahu za účelem co nejúčinnějšího následného přenosu informace na 

žádost jiných příjemců služby.73 Prostřednictvím této služby jsou vytvářeny identické 

obrazy dat, které umožňují rychlejší přístup k datům ze strany uživatele.74 Počet 

poskytovatelů tohoto typu ale není nijak vysoký, zejména se jedná o proxy cache providers, 

kteří umožňují fyzické přiblížení dat koncovému uživateli.75 Jako příklad je možné uvést 

stránku, jejíž server se nachází v USA, a která je hojně navštěvována i uživateli z Evropy. Aby 

se rozložila komunikační zátěž a předešlo se přetěžování komunikačních linek, uloží se 

krátkodobá kopie dat (tzv. mirror) na cachovacím serveru, který je uživateli geograficky 

bližší než server původní. Tato kopie dat poté musí být poskytovateli služeb pravidelně 

aktualizována.76  

2.2.3 Hosting 

Poskytovatel služby třetího typu umožňuje jiným osobám ukládat, popř. i zpřístupňovat 

obsah těmito osobami vytvořený nebo získaný.77 Na rozdíl od služeb mere conduit a caching 

neukládá obsah pouze dočasně, ale trvale.78 

 

 
71 Centralizovaná peer-to-peer síť je postavena na centrálním serveru, prostřednictvím něhož 

dochází ke spojení jednotlivých uživatelů. POLČÁK, 2007, op. cit., s. 82. 

Naopak decentralizované sítě nejsou řízeny společným systémem, ale fungují na základě výměny 

informací mezi jednotlivými uživateli (uživatelé jsou tedy zároveň klientem i serverem). KINCL, 

Petr. Peer-to-peer sítě. Právní prostor [online]. ATLAS consulting, publikováno 30. 11. 2016 [cit. 

20. 3. 2019].  
72 Rozdíl oproti mere conduit je v tom, že poskytovatel cachingu ukládá obsah na dobu delší než 

nutnou k přenosu informací. 
73 Čl. 13 SEO, ZSIS v § 4 žádný účel nestanovuje. 
74 POLČÁK, 2007, op. cit., s. 57. 
75 MAISNER, 2016, op. cit., s. 52 
76 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 148. 
77 Čl. 14 SEO, § 5 ZSIS. 
78 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 104. 
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Okruh služeb, které může poskytovatel tohoto typu zajišťovat, je široký. Právní úprava 

nijak nerozlišuje tyto poskytovatele podle kvality či množství informací, jež 

zprostředkovávají široké veřejnosti a poskytovatelem se tak může stát jak poskytnutím 

webhostingové služby, která hostí terabyty webových stránek, tak prostřednictvím 

diskusního fóra, které ve skutečnosti hostí pouze několik kilobytů uživatelů.79  

Existuje mnoho služeb, které by se daly podřadit pod hosting, nicméně není možné 

nalézt žádný taxativní výčet, a to i z důvodu neustálého vývoje služeb, které jsou 

vykonávány prostřednictvím internetu. Nicméně mezi služby řadící se pod hosting patří 

neodmyslitelně webhosting80, který by se dal definovat jako pronájem prostoru na serveru 

(ať již za úplatu, či zadarmo81) pro cizí webové stránky či blogy (typ webové stránky). Rozdíl 

mezi blogem a webovou stránkou spočívá v tom, že zatímco u webových stránek zůstává 

obsah víceméně statický, u blogu jsou příspěvky více frekventované a řazené od 

nejnovějších. Pod tyto příspěvky (ale i pod články na zpravodajských portálech atd.) je 

většinou také možné přidávat komentáře, což je také služba spadající pod hosting. Patří sem 

i stránky, které obsahují diskuzní fóra. 

Dalším typem služeb jsou internetové aukční portály82, na kterých je možné online 

dražit a prodávat předměty (např. Aukro, eBay), daly by se sem ale zařadit i online prodejní 

servery, které pouze zprostředkovávají nabídku a poptávku (např. Sbazar). Některé portály 

mohou plnit i funkci rozhodců v případě sporu mezi stranami, nesmí se ale aktivně podílet 

na prodeji zboží, neboť už by se nejednalo o služby typu hosting. V souvislosti s prodejem 

zboží by se za hostingovou službu dala označit i možnost přidávání recenzí kupci určitého 

zboží (např. Heureka), v oblasti kinematografické pak hodnocení jednotlivých filmů diváky 

(např. ČSFD). 

Významnou součástí internetových služeb jsou také úložiště různých souborů, která 

jsou uživatelům nabízena k uskladnění jejich dat (filmů, obrázků, hudby apod.) a sdílení 

s ostatními (např. Ulož.to, jehož obsah je zásadně veřejně dostupný, na rozdíl od Úschovny, 

 

 
79 POLČÁK, Radim. The Legal Classification of ISPs - The Czech Perspective. JIPITEC [online]. 2010, 

roč. 1, č. 3, s. 175 [cit. 22. 3. 2019]. 
80 Tuto službu nabízí v ČR například Webnode či WEDOS. 
81 Záleží na řádu domény, kterou si chce uživatel zaregistrovat. Většinou se neplatí zejména za 

registraci a provoz domény třetího řádu (např. blog123.webnode.cz). 
82 Vodítko nabízí recitál 18 SEO, který výslovně zmiňuje jako službu informační společnosti online 

prodej zboží, tedy internetové aukční portály.  
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kde je potřeba k přístupu k danému souboru odkaz). Kromě typických úložišť existují i tzv. 

cloudová úložiště (např. Google Drive, Dropbox), kdy jsou soubory umístěny na vzdáleném 

serveru a nezatěžují tak software ani hardware zařízení uživatele. Jako podmnožina těchto 

úložišť by se dala označit úložiště videí, která jsou dostupná bez toho, aniž by si je uživatelé 

museli stahovat do svých počítačů, jelikož jsou okamžitě přehrávána83 (např. YouTube, 

Netflix).  

Vedle všech virtuálních prostorů k pronájmu, úložišť a prodejních platforem zahrnuje 

hosting i sociální sítě (např. Facebook, Instagram), o kterých by se dalo říct, že slouží jako 

virtuální deník84.  

2.2.4 Služby nezařazené pod žádný z typů ISP 

Kromě základních typů ISP mohou existovat i jiné, jejichž povahu ani odpovědnost ale 

právní předpisy přímo neřeší, kdy se jedná o jakési „hybridní“ formy jednotlivých typů ISP, 

jelikož přímo nespadají pod žádný z regulovaných typů ISP. Prvním z nich jsou doménové 

autority85, které hrají významnou roli při udržování databáze DNS86. Z technického hlediska 

mají doménové autority nejblíže k ISP typu hosting, z funkcionálního a společenského ale 

spíše k činnosti ISP typu mere conduit.87 Na základě činnosti doménových autorit, která 

spočívá v ukládání uživatelských jmen do databází DNS, má Polčák88 za to, že se jedná o 

poskytovatele třetího typu. Tento názor ale nesdílí Husovec89, který doménové autority 

připodobňuje spíše k ISP typu mere conduit. Osobně se přikláním spíše k názoru Husovce, 

a to i z toho důvodu, že některé zahraniční soudy90 odpovědnost doménových autorit 

vylučují úplně. Nepřijde mi proto zcela správné činit tyto subjekty odpovědné ve stejné 

 

 
83 Jedná se o tzv. video-on-demand, které jako službu informační společnosti označuje i SEO v recitálu 

18. 
84 Uživatelé zde sdílí své myšlenky, pocity, fotky, videa, různé odkazy a vytváří takto svou „zeď“. 
85 Doménové autority dělíme na národní (.cz), generické (.org) a centrální autoritu ICANN. POLČÁK, 

2012, op. cit., s. 151. 
86 Domain name system (DNS) je systém doménových jmen, který se používá především 

k obousměrnému překládání mezi doménovými jmény a IP adresami. Více: O doménách a DNS. 

CZ.NIC [online]. CZ.NIC, © 2019 [cit. 22. 3. 2019]. 
87 HUSOVEC, 2014, op. cit., s 146. 
88 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 157. 
89 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 147-148. 
90 Např. v Itálii nebo Německu. POLČÁK, 2012, op. cit., s. 152-153. 
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míře, jako například úložiště obsahu, když nemají de facto možnost kontrolovat právní 

kvalitu všech registrací91. 

Druhou nezařazenou službou jsou vyhledávače92. Přestože vyhledávače obecně splňují 

definici ISP (zprostředkovávají obsah a jsou schopni alespoň částečně rozhodovat o jeho 

osudu), nespadají pod žádný z upravených typů ISP.93 Na to, aby se jednalo o poskytovatele 

typu mere conduit jsou příliš aktivní ve smyslu výběru přenášených informací (tj. výsledků 

vyhledávání) a podílu na výběru příjemce přenosu (tito příjemci budou pravděpodobněji 

stránky s lepším hodnocením), caching také nevyhovuje, jelikož přenášená informace není 

poskytována příjemcem služby (tj. osobou využívající vyhledávač) a plně nesplňuje ani 

definici hostingu, neboť informace vyskytující se jako součást vyhledávače se neobjevují na 

žádost příjemce služeb.94 Služba vyhledávače není nijak upravena SEO, poněvadž v době 

jejího návrhu nehrály vyhledávače tak významnou roli, jakou mají dnes. Členské státy si 

mohly dle svého uvážení rozšířit působnost článků vztahujících se ke všem třem typům ISP 

i na tyto vyhledávače, málokterý to však udělal95. Dalo by se říct, že činnost vyhledávačů je 

automatická a výsledky vyhledávání nejsou nic jiného než odkazy spolu s krátkým popisem 

vytrženým z kontextu dané stránky zobrazované na základě klíčových slov. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve svém výkladovém stanovisku96 označilo provozovatele 

 

 
91 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 154. 
92 Mezi vyhledávače nepatří pouze obecné vyhledávače (např. Google, Bing, Seznam), ale i 

vyhledávače, jež jsou součástí konkrétních webových stránek (např. Aliexpress, Facebook). 

POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 105. 
93 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 159. 

S tímto tvrzením ale nesouhlasí například Nordemann, který vyhledávače poměrně jasně řadí pod 

službu typu hosting. Více: NORDEMANN, Jan Bernd. Liability for Copyright Infringements on the 

Internet: Host Providers (Content Providers) – The German Approach. JIPITEC [online]. 2011, roč. 

2, č. 1, s. 38 [cit. 22. 3. 2019]. 
94 ROWLAND, Diane; KOHL, Uta; CHARLESWORTH, Andrew. Information Technology Law. 5. ed. New 

York: Routledge, 2017, s. 114. 
95 Specifické výjimky z odpovědnosti zahrnulo do svého práva např. Portugalsko nebo Španělsko. 

Jejich režim se odvíjí od právní úpravy hostingu, kdy musí být naplněny podobné požadavky. 

Naopak Rakousko či Maďarsko omezilo odpovědnost vyhledávačů po vzoru mere conduit. Více: 

Limited Liability of Internet Intermediaries In the EU. iLINC [online]. iLINC © 2015, s. 2 [cit. 23. 

3. 2019]. 
96 Výkladové stanovisko odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti Ministerstva 

průmyslu a obchodu ze dne 12. září 2012 k problematice odpovědnosti poskytovatelů služeb 

informační společnosti, kteří pasivně hostí nebo „přenášejí“ obsah, podle § 3 až 6 zákona č. 
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internetových vyhledávačů za poskytovatele služby caching, což se ale nezdá být příliš 

přesné, neboť samotný vyhledávač nijak nenapomáhá rychlejšímu přenosu informace. 

Technologicky mají přirozené výsledky vyhledávání (tedy ne sponzorované odkazy) dle 

Husovce97 nejblíže k činnosti typu hosting, podle Polčáka98 bude pro klasifikaci vyhledávačů 

důležitá míra jeho aktivního působení ve vtahu k uživatelským datům. Činnosti vyhledávače 

se týkalo i několik rozhodnutí SDEU. Ve věci Google France soud explicitně označil za 

hostingové služby prodej inzerce založené na klíčových slovech (Google AdWords).99 Další 

případ, Google Spain, se týkal především osobních údajů ve spojení s vyhledáváním osoby. 

Internetový vyhledávač (Google) po zadání jména jednoho španělského občana (p. 

González) zobrazil mj. odkaz na elektronickou verzi novin (La Vanguardia), v nichž bylo 

zveřejněno oznámení o dražbě nemovitostí, jejichž vlastníkem byl tento občan. Z důvodu 

porušení základního práva na ochranu údajů a lidské důstojnosti proto žádal o odstranění 

jeho jména jak z elektronické verze novin, tak z výsledků vyhledávání. V tomto rozhodnutí 

SDEU ani neoznačil Google jako ISP, pouze jako poskytovatele obsahu100, generální advokát 

ve svém stanovisku101 dokonce vyloučil možnost kvalifikace vyhledávače jakožto ISP kvůli 

jeho nevýdělečné povaze. Dalo by se nicméně usuzovat, že soud rozhodl analogicky k ISP 

typu hosting, a to na základě existence mechanismu oznámení protiprávnosti a následném 

odstranění.102 

2.3 Vlastní a cizí obsah 

Obsah, který je prostřednictvím ISP přenášen či zveřejňován, může mít dvojí povahu – 

vlastní a cizí. Vlastní obsah je takový, který ISP buď sám vytvořil (původní obsah) nebo jej 

 

 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Sekce digitální ekonomiky, Odbor poštovních služeb 

a služeb informační společnosti © 2012, s. 2 [cit. 23. 3. 2019]. 
97 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 150. 
98 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 105. 
99 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 12. 
100 Rozsudek v SDEU ve věci Google Spain, C-131/12, bod 21. 
101 Ibidem, body 37, 38. 
102 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit, s. 106-107. 
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přijal za vlastní (převzatý obsah) a jako s vlastním s ním i nakládá103. Původní obsah nemusí 

nutně vytvořit pouze ISP, ale i jeho zaměstnanec nebo externí dodavatel.104 ISP bude ovšem 

odpovídat stejně, jako by jej vytvořil on sám. Příkladem může být článek sepsaný 

zaměstnancem ISP, který v něm napadá osobní a profesní život určité (ne nutně) veřejně 

známé osoby. Naopak převzatý obsah ISP nevytváří, ale pouze umožňuje jeho zpřístupnění 

na svém serveru tak, že se obsah vnějším pozorovatelům jeví jako původní. Důležitá je 

v takovém případě skutečnost, že ISP s obsahem nakládá jako s vlastním a tak jej i 

prezentuje, v opačném případě se jedná o obsah cizí.105 U převzatého obsahu není ničím 

výjimečným porušování autorského práva, i když ISP má povinnost prověřit, zda přejímaný 

obsah do těchto práv nějak nezasahuje, jelikož se může jednat o rozmnožování díla či jeho 

sdělování veřejnosti dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „ AutZ“).106 V těchto případech 

je tedy odpovědnost ISP poměrně jednoznačná107, a to zejména na základě pravidla, že 

každý odpovídá za své vlastní chování. 

Naopak cizí obsah ISP nevytváří, pouze se podílí na jeho zveřejnění, aniž by samotný 

obsah nějak přejímal za vlastní. Cizím obsahem může být vzhledem k ISP například 

zveřejnění uživatelského videa na platformě pro sdílení videí nebo příspěvek v diskuzi pod 

článkem, který ISP vytvořil. Odpovědnost ISP za tento obsah může být omezena nebo 

vyloučena díky existenci bezpečného přístavu, což značně ulehčuje postavení 

poskytovatelů, jelikož nemusí vynakládat prostředky ke kontrole obsahu za účelem vyhnutí 

se odpovědnosti. 

2.4 Shrnutí kapitoly 

Kapitola měla sloužit především k vymezení základních pojmů užívaných v diplomové 

práci. Definice služby informační společnosti, jakožto stěžejní složky SEO i ZSIS, je upravena 

ve Směrnici 2015/1535. Tato služba v podstatě umožňuje současnou podobu 

 

 
103 Někdy se uvádí i obsah podvržený, který uveřejnila osoba, jež nějakým způsobem získala kontrolu 

nad virtuální identitou jiné osoby. Více: HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 45. 
104 Ibidem, s. 43. 
105 Ibidem, s. 44. 
106 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 141-142. 
107 § 2900, § 2910 OZ. 
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kyberprostoru, neboť pod tento pojem spadá většina činností prováděných na internetu. 

Aby byla určitá služba kvalifikována jako služba informační společnosti, je nutné, aby 

současně splňovala čtyři podmínky: musí se jednat o službu poskytovanou zpravidla za 

úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost uživatele. Judikatura k tomuto 

problému je poměrně obsáhlá, zejména SDEU vydal v tomto kontextu několik rozhodnutí. 

Za službu informační společnosti tak byly dovozeny služby jako poskytování internetového 

připojení, pojištění motorových vozidel přes internet, optimalizace pro vyhledávání na 

internetu (sponzorované odkazy), provoz chatovacích místností, rezervace služeb cestovní 

kanceláře přes internet nebo rezervace hotelu pomocí e-mailu, provoz webových stránek, 

uvádění kontaktních čoček na trh prostřednictvím internetu, provoz online tržiště, 

platformy sociální sítě, internetového serveru pro sdílení videí, poskytování přístupu 

k nezabezpečené síti Wi-Fi, „cloud storage“ a pronájem a registrace IP adres. Naopak za 

takové služby nebyla soudem uznána služba společnosti Uber. 

Ústředním pojmem této práce je poskytovatel služby informační společnosti (ISP). 

Jeho role v kyberprostoru je vskutku významná, jelikož poskytovatel je schopný rozhodovat 

o tom, co se na internetu objeví a co tam zůstane. Zároveň je často jedinou osobou, po které 

může případný poškozený žádat nápravu závadného stavu, neboť konkrétní primárně 

odpovědný uživatel může například vystupovat anonymně. 

Existují tři typy ISP, jež upravuje SEO a ZSIS, a to mere conduit spočívající v přenosu 

informací nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti, caching zajišťující 

dočasné meziukládání obsahu a hosting umožňující trvalé ukládání a zpřístupňování 

obsahu. Mezi služby prvního typu patří poskytování otevřené Wi-Fi sítě, instant messaging 

nebo centralizované peer-to-peer sítě. Poskytovatelů typu caching je nejméně z těchto tří 

typů ISP, přičemž se jedná hlavně o proxy cache providery. Nejobsáhlejší skupinou 

poskytovatelů jsou ISP typu hosting, mezi jejichž služby patří webhosting, diskuzní fóra, 

možnost přídávání komentářů pod různé články, aukční portály, sociální sítě a úložiště 

souborů včetně cloudových úložišť a úložišť videí.  

Kromě služeb, které lze zařadit pod některý z těchto tří typů ISP, jejichž odpovědnost 

je za určitých podmínek omezena dle SEO a ZSIS, existuje také několik služeb, které není 

přesně možné zařadit pod žádný z typů ISP. Mezi takové služby patří služby doménových 

autorit nebo činnost vyhledávače. Zařazení těchto služeb pod upravené typy by bylo možné 
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na základě jejich znaků a odborné literatury, v tuzemské doktríně nicméně není toto 

zařazení zcela jasné. 

Pro uplatnění výjimek z odpovědnosti je v prvé řadě třeba, aby byly zveřejňované 

informace ve vztahu k poskytovateli cizím obsahem, nikoliv vlastním. Vlastní obsah je 

takový, který poskytovatel (nebo osoba jím pověřená) vytvořil nebo přijal za vlastní. U 

cizího obsahu ISP pouze zprostředkovává jeho zveřejnění, ale dále do něj nijak nezasahuje. 

Vymezení rozdílu mezi vlastním a cizím obsahem je pro posuzování odpovědnosti klíčové, 

neboť za vlastní obsah odpovídá poskytovatel primárně, kdežto za cizí obsah odpovídá 

sekundárně, a to pouze v případě že nesplňuje podmínky bezpečného přístavu.
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3 Institut právní odpovědnosti 

Obecně je institut právní odpovědnosti velmi širokým a neuceleným pojmem, který se 

vyskytuje ve všech právních odvětvích, avšak jeho legální definice neexistuje. Právní 

odpovědnost existuje vedle dalších druhů odpovědnosti108, je jednou ze základních forem 

realizace práva.109 Dopadá zásadně na každého, kdo má deliktní způsobilost110. 

V této kapitole se pokusím tento pojem definovat na základě zákona a myšlenek 

obsažených v odborné literatuře. Zaměřím se zejména na koncepce právní odpovědnosti, 

prevenční a zakročovací povinnosti a druhy právní odpovědnosti, které jsou pro tuto práci 

podstatné, přičemž vše bude posuzováno ve vztahu k ISP. 

3.1 Koncepce právní odpovědnosti 

V odborné literatuře111 se rozlišují dvě hlavní koncepce právní odpovědnosti, jsou jimi 

sankční a preventivní koncepce (koncepce aktivní odpovědnosti). Dle první, sankční 

koncepce, je odpovědnost vymezena jako povinnost vůči jinému subjektu, jako následek 

určitého jednání, tzn. jako sekundární povinnost se sankční povahou, která bezprostředně 

navazuje na povinnost primární, která byla porušena.112 Tato koncepce se vyznačuje 

několika znaky: 

a) Odpovědnost je negativní právní následek za újmu způsobenou porušením primární 

občanskoprávní povinnosti, který spočívá ve vzniku nové, následné, povinnosti 

s cílem způsobenou újmu napravit. Postihuje buď osobu, která sama svým jednáním 

 

 
108 Kromě právní odpovědnosti existuje i odpovědnost politická, ústavní a morální. GERLOCH, Aleš. 

Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 

171. 
109 Ibidem. 
110 Deliktní způsobilost je vymezena v ustanovení § 24 OZ. 
111 PRAŽÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou 

koncepci? Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 3. s., s. 101 
112 PRAŽÁK, Pavel. Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti. Časopis pro právní 

vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 1, s. 85. 
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porušila takovou primární povinnost, nebo osobu, které je možné právně relevantní 

událost, jež újmu způsobila, připsat k tíži;113 

b) Předpoklad protiprávnosti v podobě protiprávního činu nebo protiprávního stavu;  

c) Odpovědnost jako nová následná povinnost, kterou osoba do této chvíle neměla 

(např. povinnost odčinit nemajetkovou újmu), a kdy primární povinnost zaniká, 

modifikovaná původní povinnost (např. povinnost poskytnout opravit vadu na 

vadném výrobku) nebo rozšíření nadále trvající původní povinnosti o další 

povinnost (např. povinnost dlužníka uhradit v případě prodlení se splacením dluhu 

i úroky z prodlení);114  

Vedle koncepce sankční (retrospektivní), kde je odpovědnost chápána jako sankce 

následující po porušení povinnosti, existuje i koncepce preventivní (prospektivní)115, jež 

odpovědnost považuje za hrozbu sankcí, tedy předcházející porušení povinnosti. 

Odpovědnost je v takovém případě přítomna neustále (i když jen v latentní podobě) a 

společně s primární povinností se „vznáší“ jako stín povinnosti nad adresátem směrující jej 

k řádnému plnění závazku.116 Po porušení primární povinnosti se tato odpovědnost 

aktivizuje a působí právní následky.117  

I přes tuto názorovou nejednotnost ale stále platí, že obecným, společným znakem 

odpovědnosti je sankce, kterou je možno rozlišovat na sankci objektivní (hrozící obecně ze 

zákona) nebo subjektivní (konkrétně uloženou na základě zákona).118  

Český právní řád prošel poměrně nedávno v souvislosti s právní odpovědností 

nemalou změnou. Zatímco v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 1964“) 

 

 
113 OZ (ostatně ani OZ 1964) při založení občanskoprávní odpovědnosti nijak nerozlišuje mezi 

případy, kdy je újma způsobena protiprávním činem a případy, kdy k újmě dojde v důsledku 

protiprávního stavu. 
114 ŠVESTKA, Jiří. Hlava desátá: Občanskoprávní povinnost. In: DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 357-359. 
115 Zastáncem této koncepce byl především Viktor Knapp, který se ale v průběhu času přiklonil také 

ke koncepci sankční. SUCHOŽA, Josef.  Teoretické aspekty súkromoprávnej zodpovednosti. In: 

CSACH, Kristián; DOLEŽAL, Tomáš a kol. Profesijná zodpovednosť. 1. vydání. Košice: Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 32. 
116 ŠVESTKA, Jiří. Hlava desátá: Občanskoprávní povinnost. In: DVOŘÁK; ŠVESTKA; ZUKLÍNOVÁ a 

kol., 2016, op. cit., s. 360. 
117 JANEČEK, Václav. Kritika právní odpovědnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 17-18. 
118 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 200. 
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se uplatňovala koncepce sankční, v současném zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) se od této koncepce upustilo.119 Problémem ovšem je, že není zcela jasné, 

jakou koncepci OZ uplatňuje, neboť důvodová zpráva k OZ uvádí, že se v návrhu OZ „opouští 

pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí“120, což by v zásadě vylučovalo použití preventivní 

(aktivní) koncepce121. Následná věta důvodové zprávy pak zásadně vylučuje též možnost 

použití sankční koncepce, když říká, že pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí spojuje 

nástup odpovědnosti s porušením právní (primární) povinnosti122, což odpovídá právě 

sankční koncepci. Vysvětlení může představovat špatná formulace této věty, to ovšem není 

možné dostatečně podložit. Pražák123 proto v souvislosti s tímto problémem konstatoval, že 

by nový kodex mohl pojímat odpovědnost jako určitou způsobilost jednat v souladu s 

právem i v rozporu s ním. Následek tohoto jednání má pak představovat zejména vznik 

nových práv a povinností. Nicméně i proti tomuto řešení má své výhrady, jelikož tato 

problematika je řešena za pomoci institutu svéprávnosti. Nakonec došel k závěru, že institut 

právní odpovědnosti nemá v OZ jasnou koncepci.124 

Obecně mám, že za to v kontextu odpovědnosti ISP není tak podstatné, která z těchto 

dvou koncepcí se uplatňuje. Poskytovatel má vždy povinnost jednat určitým způsobem. 

 

 
119 „Osnova opouští pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 70. let 

minulého století českou právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech a spojuje nástup 

odpovědnosti s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak přiklání k pojetí odpovědnosti v 

duchu tradic antické a křesťanské civilizace, podle nichž člověk odpovídá za své jednání v plném 

rozsahu, a odpovídá tedy především za to, že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti. 

Vzhledem k tomu se v návrhu slovo „odpovědnost“ používá jen velmi zřídka, protože zákonný text 

vystačí ve většině případů s termínem povinnost. Odstraňuje se tak nedůslednost současných 

formulací platného občanského zákoníku, který termín „odpovědnost“ používá v různých významech 

a často i zbytečně.“ In: Důvodová zpráva k § 24 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-

online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 1. 2019]. 
120 Ibidem. 
121 K tomuto pojetí se přiklání (bez jakýchkoliv pochybností) i Švestka. ŠVESTKA, Jiří. Hlava desátá: 

Občanskoprávní povinnost. In: DVOŘÁK; ŠVESTKA; ZUKLÍNOVÁ a kol., 2016, op. cit., s. 360. 
122 In: Důvodová zpráva k § 24 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. Beck [cit. 29. 1. 2019]. 
123 PRAŽÁK, 2012, op. cit., s. 102-103. 
124 Ibidem, s. 105. 
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V současnosti převažuje v teorii občanského práva koncepce sankční,125 vycházela bych 

tedy primárně z ní. 

3.2 Regulatorní rámec právní odpovědnosti 

Jedna ze stěžejních zásad občanského práva v kontextu odpovědnosti je zakotvena 

v ustanovení § 2900 OZ126. Tzv. prevenční povinnost má zabránit samotnému porušení 

právní normy. Jedná se o aplikaci tradiční zásady neminem laedere v nejširším možném 

měřítku, jelikož škodou ve smyslu prevenční povinnosti nebude pouze škoda přímo 

způsobená, ale i škoda následná.127 Prevenční povinnost má každý, bez ohledu na to, zda pro 

něj tato povinnost vyplývá ze smlouvy nebo z obecné právní povinnosti, a každý je také 

povinen zachovávat takový stupeň opatrnosti128, který po něm lze rozumně požadovat, a 

který je způsobilý zabránit či alespoň omezit riziko vzniku škod.129  

Jestliže byla porušena povinnost prevenční, následuje dle § 2901 OZ130 povinnost 

osoby aktivně zakročit na ochranu jiného ve čtyřech situacích, a to v případě vytvoření 

nebezpečné situace (kdy původcem je příslušná osoba nebo jiné osoby jí ovládané), 

kontrole nad ní (faktická moc zamezit vzniku škod ovládnutím zdroje nebezpečí), případ 

odůvodněný povahou poměru mezi osobami (zejména existence smlouvy) a zvláštní 

povinnost zakročení každé osoby v případě možnosti snadného odvrácení hrozící újmy, 

 

 
125 FRINTA, Ondřej. § 24. Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1-654). In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 29. 1. 2019]. 
126 „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při 

svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví 
jiného.“ 

127 HRÁDEK, Jiří. § 2900. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 890 
128 Míra opatrnosti bude záviset i na počtu subjektů a jejich určitosti – u neurčitého počtu bude na 

úplně jiném stupni než u konkrétního subjektu vázaného s osobou smluvním vztahem. HRÁDEK, 

Jiří. § 2900. In: Ibidem, s. 891-893. 
129 HRÁDEK, Jiří. § 2901. In: Ibidem, s. 891-893. 
130 „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na 

ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo 

odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých 

možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně 

převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“ 
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která zjevně převyšuje námahu a úsilí nutného k vynaložení zákroku. Jedná se o tzv. 

zakročovací povinnost spočívající v odvrácení negativních důsledků situace.131 

Ohledně uplatnění ustanovení o prevenční a zakročovací povinnosti na ISP existují 

různé názory. Jeden názorový proud představuje Telec132 a jeho tvrzení, že poskytovatelé 

by měli být odpovědni za porušení této povinnosti, neboť jsou schopni ovládat zdroj 

nebezpečí a jejich nečinnost je tak protizákonná. OZ zakotvuje několik soukromoprávních 

zásad, mj. i zásadu odbornosti133 a zásadu zákazu těžení z nepoctivosti nebo 

protiprávnosti134, které se vztahují také na poměry kyberprostoru.135 Při zakázaném těžení 

subjekt nezasahuje do práv dalších osob přímo, ale činí tak na většinou základě protiprávní 

činnosti jiné osoby, přičemž z tohoto jednání má určitý prospěch.136 Druhý názorový prod 

představuje Maisner137, který považuje takovou interpretaci zákona za značně 

nebezpečnější, když dovozuje povinnost poskytovatelů proaktivně monitorovat veškerý 

obsah nahrávaný uživateli. Prevenční povinnost má sice podle zákona každý, vůči ISP je ale 

třeba brát v úvahu i speciální úpravu138, která není zcela v souladu s obecnou úpravou v OZ, 

a která zakazuje takovou povinnost poskytovatelům ukládat.139 

3.3 Relevantní druhy právní odpovědnosti 

3.3.1 Odpovědnost primární a sekundární 

Ačkoliv český právní řád pojmy primární a sekundární odpovědnost (ani tomu podobné) 

v kontextu práva informačních a komunikačních technologií nezná, je pro účely této práce 

nezbytné předmětné pojmy vymezit. V soukromém právu je odpovědnost založena 

 

 
131 HRÁDEK, Jiří. § 2901. In: ŠVESTKA; DVOŘÁK; FIALA a kol., 2014, op. cit., s. 896-898. 
132 TELEC, Ivo. Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin 

advokacie. 2015, č. 1-2, s. 20. 
133 § 5 OZ. 
134 § 6 OZ. 
135 TELEC, 2015, op. cit. s. 20. 
136 Ibidem. 
137 MAISNER, Martin. Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy a 

nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti. Bulletin-advokacie.cz 

[online], Česká advokátní komora, publikováno 24. 9. 2015 [cit. 4. 5. 2019]. 
138 § 6 ZSIS. 
139 K tomu podrobněji viz podkapitola 5.3. 
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v závislosti na formě účasti konkrétní osoby na nezákonném jednání, či jejím opomenutí 

konat, pokud tuto povinnost měla.140 Obecně platí, že spáchá-li delikt více osob, jsou tyto 

osoby odpovědné společné a nerozdílně, popř. podle míry zavinění.141 

Primární odpovědnost je odpovědností za vlastní jednání jednotlivce (včetně 

přičitatelnosti tohoto jednání jiné osobě, např. na základě § 167 OZ), zatímco sekundární 

odpovědnost by se dala definovat jako odpovědnost za cizí jednání.142 Rozlišení, zda se bude 

u ISP jednat o odpovědnost primární či sekundární závisí zejména na skutečnosti, zda je 

jeho prostřednictvím komunikován obsah vlastní či cizí143.144 Jako příklad bychom mohli 

uvést pomluvu určité osoby zveřejněnou prostřednictvím elektronického zpravodajského 

portálu145. Primárně odpovědný by v tomto případě byl autor článku146 (subjektivní 

odpovědnost) a zároveň i zpravodajský portál, který autora zaměstnává147 (objektivní 

odpovědnost). Sekundární odpovědnost by v tomto případě nesl provozovatel webové 

stránky148, na které byl článek umístěn, a to za předpokladu, že neměl povědomí o 

závadnosti obsahu (jinak by byl odpovědný stejně jako zpravodajský portál, tj. primárně, na 

základě objektivní odpovědnosti).149 

 

 
140 POLČÁK, Radim. Information Society Between Orwell and Zapata: A Czech Perspective on Safe 

Harbours. In: DINWOODIE, Graeme, B. Secondary liability of internet service providers. New York: 

Springer International Publishing, 2017, s. 257. 
141 Viz oddíl 3.3.3. 
142 MAISNER, 2016, op. cit., s. 34-35. 
143 Viz podkapitola 2.3. 
144 HUSOVEC, 2014, op. cit. s. 46. 
145 Elektronický zpravodajský portál nicméně není pokládán za tradiční zpravodajství a nevztahuje 

se na něj právní úprava zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, což znamená, že vůči 

elektronickému zpravodajskému portálu není možné se domáhat práva na odpověď dle § 10 odst. 

1 stejného zákona, a to i v případě, že prostřednictvím zpravodajského elektronického portálu 

bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo 

soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby. Viz 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2968/2017. 
146 Podle § 82, § 2894 an., § 2909 an. OZ. 
147 § 167 OZ. 
148 § 5 ZSIS. 
149 TAIPALE, K. A. Secondary Liability on the Internet: Towards a Performative Standard for 

Constitutive Responsibility. SSRN [online]. Elsevier, publikováno 29. 4. 2005, 26 s. [cit. 3. 3. 2019]. 
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3.3.2 Odpovědnost subjektivní a objektivní 

Jelikož zavinění není obligatorním předpokladem pro vznik odpovědnosti, rozlišuje se dle 

jeho absence odpovědnost subjektivní (za zavinění) a objektivní (bez zavinění)150. 

V případě subjektivní odpovědnosti se vždy předpokládá zaviněné porušení právní 

povinnosti, k naplnění této odpovědnosti se vyžadují tyto minimální předpoklady: 

a) Jednání škůdce v podobě konání nebo opomenutí (případně přičtení jednání třetí 

osobě); 

b) Škoda nebo jiná újma; 

c) Zásadně příčinná souvislost mezi jednáním škůdce a vznikem škody nebo jiné újmy; 

d) Protiprávnost jednání škůdce;   

e) Zavinění151 

Tyto prvky je třeba naplnit kumulativně. Škůdcem může být každá osoba mající deliktní 

způsobilost čili všechny právnické osoby a ty osoby fyzické, jejichž mentální schopnosti a 

momentální duševní stav dovolují, aby fyzická osoba rozpoznala protiprávnost svého 

jednání a mohla je též ovládnout.152 Jak již bylo zmíněno výše, obligatorním prvkem 

subjektivní odpovědnosti je zavinění, ať už ve formě úmyslu, nebo nedbalosti. Je na místě 

podotknout, že OZ v případě porušení zákona153 předpokládá zavinění subjektu, a to na 

základě ustanovení § 2911 OZ, kde je zakotvena domněnka nevědomé nedbalosti (podobně 

jako OZ 1964154). Exkulpace (vyvinění) je možná jen za zákonem stanovených podmínek, 

přičemž důkazní břemeno v takovém případě tíží škůdce (žalovaného)155, a to právě kvůli 

 

 
150 Objektivní odpovědnost není přípustná u trestního práva, kde se vždy vyžaduje zavinění (existují 

ale specifika u právnických osob). 
151 MELZER, Filip. Úvodní výklad před § 2894. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník 

– velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha: Nakladatelství Leges, 2018, s. 9. 
152 MAISNER, Martin; VANÍČEK, Zdeněk. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických 

komunikacích. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 2. 
153 U porušení povinnosti stanovené ve smlouvě se naopak vyvozuje odpovědnost objektivní a 

zavinění škůdce tedy není vyžadováno (OZ tímto navazuje na úpravu dříve obsaženou 

v obchodním zákoníku). BEZOUŠKA, Petr. §  2913. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1566.   
154 § 420 odst. 3 OZ 1964. 
155 Právnické osoby jsou vždy odpovědné za jednání svých statutárních orgánů, zaměstnanců a 

dalších osob jednajícím jejich jménem při plnění úkolů. Exkulpace právnické osoby je možná, 

jestliže budou exkulpovány tyto osoby. ROZEHNAL, Aleš. § 2984. In: KINDL, Milan; ROZEHNAL, 
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domněnce nedbalosti. Naopak při prokazování úmyslu leží důkazní břemeno na straně 

poškozeného (žalobce).156 Protiprávnost se u ustanovení § 2910 OZ, na rozdíl od zavinění, 

nepředpokládá.157 Poškozený je tedy vždy povinen ji prokázat s poukazem na porušení 

konkrétní právní normy, a to s ohledem na existenci okolností vylučujících protiprávnost158. 

Jestliže poškozený není schopen protiprávnost dokázat, může se dovolávat alespoň 

obecného porušení prevenční povinnosti, kterou je ovšem povinen prokázat taktéž.159 

U objektivní odpovědnosti bude zásadně nutné taktéž naplnit všechny výše zmíněné 

prvky s výjimkou zavinění.160 Zde je důležitý pouze výsledek protiprávního skutečnosti bez 

ohledu na zavinění subjektu, který jej způsobil. Odpovědnost tak nese ten, kdo protiprávní 

stav nezavinil ani neučinil žádné protiprávní jednání, ale to přesto nastalo. Vychází se z 

myšlenky, že ten, kdo má z určité činnosti prospěch, má nést i riziko vzniku újmy.161 

Uplatňuje se primárně u porušení povinností ze smluv, v případě porušení zákona ji lze 

vzhledem ke tvrdosti této odpovědnosti vyvozovat pouze tam, kde tak stanoví právní 

předpis162. Podle možnosti zproštění odpovědnosti rozlišuje právní věda objektivní 

odpovědnost s možností liberace (prostá) a bez možnosti liberace (absolutní). Prostá 

objektivní odpovědnost nastane v případě prokázání naplnění některého z liberačních 

důvodů stanovených zákonem (zejména skutečnosti, že škodlivý následek by nastal, i kdyby 

subjekt vyvinul veškeré úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat)163. Je ovšem na 

 

 

Aleš a kol. Občanský zákoník. Praktický komentář. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2019, s. 765. 
156 ŠVESTKA, Jiří. Hlava desátá: Občanskoprávní povinnost. In: DVOŘÁK; ŠVESTKA; ZUKLÍNOVÁ a 

kol., 2016, op. cit., s. 368-370. 
157 MELZER, Filip. § 2924. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 454. 
158 Okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou případy krajní nouze a nutné obrany, dále plnění 

zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva a povinnost strpět jejich výkon, dovolené riziko, 

svépomoc, a nakonec svolení poškozeného. HRÁDEK, Jiří. § 2910. In: ŠVESTKA; DVOŘÁK; FIALA 

a kol, 2014, op. cit., s. 929-930. 
159 PLECITÝ, Vladimír. Závazky z deliktů. In: PLECITÝ, Vladimír; SALAČ, Josef; BAJURA, Josef a kol. 

Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 352. 
160 MELZER, Filip. Úvodní výklad před § 2894. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 9. 
161 Východisko tvoří pravidlo stanovené již za dob římského práva - cuius est commodum, eius est 

periculum. BEZOUŠKA, Petr. § 2895. In: In: HULMÁK a kol., 2014, op. cit., s. 1501. 

Z tohoto pravidla ve velké míře vychází i Telec v případě zakázaného těžení. Viz podkapitola 3.2. 
162 § 2895 OZ. 
163 Nejčastěji v souvislosti s mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou 

nezávisle na vůli subjektu - vyšší moc (vis maior). 
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odpovědném subjektu (škůdci) tuto skutečnost dokázat. Absolutní objektivní odpovědnost, 

kdy subjekt odpovídá vždy, se užívá především u mimořádně společensky důležitých 

situací164, a to pouze v případě, kdy jsou naplněny všechny zákonné podmínky.165 

Objektivní odpovědnost vzniká nejen u osob fyzických, ale i u právnických, a to 

v hlavně v souvislosti s jednáním fyzických osob zaměstnaných právnickou osobou nebo 

jednajících jejím jménem166 (popř. jinou osobou). ISP takto typicky odpovídají za obsah, 

který vytvoří jejich zaměstnanec či jiná osoba, která je jim podřízena, jako za obsah vlastní. 

Subjektivně by ISP odpovídali především v případě, že by neexistovala úprava limitace 

odpovědnosti. 

3.3.3 Odpovědnost solidární a dílčí 

V praxi může někdy docházet k situacím, kdy není odpovědný pouze jeden subjekt, ale 

k náhradě újmy má povinnost více škůdců. Nezáleží přitom na důvodu vzniku povinnosti 

nést náhradu újmy (ze zákona, ze smlouvy, přičitatelnost škodné události atd.), vždy ale 

musí jít o stejný právní titul (např. ze způsobené škody).167 

Jestliže tedy existuje více osob, které způsobily předmětnou škodu, odpovídají za tuto 

škodu všichni. Přitom není důležité, zda subjekty jednaly v součinnosti nebo nezávisle na 

sobě, ani jestli škoda způsobená některým ze subjektů vznikla úmyslně či nikoliv. Zásadně 

se jedná o odpovědnost solidární168, kdy oba subjekty odpovídají společně a nerozdílně a 

takto musí také nahradit škodu169.  Další možností je odpovědnost dílčí170, kdy každý subjekt 

odpovídá pouze za škodu, kterou způsobil, tedy podle míry zavinění. Uplatňuje se jen 

výjimečně, zejména v případech, kdy je účast některého subjektu pouze nepatrná.171 Obě 

možnosti je možné dle mého názoru vztáhnout i na ISP, jestliže nemůžou z nějakého důvodu 

 

 
164 Např. odpovědnost za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. MAISNER; VANÍČEK, 

2012, op. cit., s. 3. 
165 MELZER, Filip. Úvodní výklad před § 2894. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 10. 
166 § 167 OZ. 
167 BEZOUŠKA, Petr. § 2915. In: HULMÁK a kol., 2014, op. cit., s. 1582. 
168 § 2915 odst. 1 OZ. 
169 Pokud je subjekt povinen k náhradě škody podle jiného zákona jen do určité výše, odpovídá 

s ostatními společně a nerozdílně jen v tomto rozsahu. § 2915 odst. 1 OZ. 
170 § 2915 odst. 2 OZ. 
171 BEZOUŠKA, Petr. § 2915. In: HULMÁK a kol., 2014, op. cit., s. 1583. 
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využít úpravy limitace odpovědnosti, přičemž rozhodnutí, zda by se jednalo o odpovědnost 

solidární či dílčí, by bylo nutné činit v kontextu konkrétní míry přispění poskytovatele 

k deliktu. 

3.3.4 Odpovědnost smluvní a mimosmluvní 

Podle typu porušené právní povinnosti lze odpovědnost dělit na smluvní (kontraktní) 

odpovědnost a mimosmluvní (deliktní, zákonnou) odpovědnost. Smluvní odpovědnost 

vzniká porušením dobrovolně převzatých povinností, které upravují jednotlivé smluvní 

závazky. Odpovědnost mimosmluvní vzniká naopak porušením povinnosti uložené subjektu 

bez ohledu na jeho vůli, popřípadě porušením určitého právem chráněného zájmu (může 

ale na smluvní odpovědnost navazovat).172 

Z hlediska zavinění OZ 1964 nijak hlouběji nerozlišoval mezi smluvní a mimosmluvní 

odpovědností (Rozlišení v obchodním zákoníku bylo toliko rozlišením formálním a nikoliv 

věcným, jelikož spojovalo s odpovědností smluvní a mimosmluvní stejný následek)173. 

V obou případech se vyžadovalo zavinění. OZ ale toto pojetí opustil a v současnosti vychází 

z rozlišení případů podle toho, kdy je zasaženo do práva absolutního (působící erga omnes) 

a kdy do práva relativního (působící inter partes)174. OZ tedy nově stanovil, že vznik 

odpovědnosti se v případě smluvní povinnosti již neváže na zaviněné porušení 

povinnosti.175  

V případě, že osoba poruší zákonnou povinnost a zasáhne tak do absolutního práva 

poškozeného, je povinna dle ustanovení § 2910 OZ176 nahradit poškozenému škodu, kterou 

způsobila (zavinila)177. Absolutním právem se rozumí např. život, zdraví nebo vlastnictví, 

 

 
172 CSACH, Kristián. Východiska skúmania. In: CSACH; DOLEŽAL a kol., 2011, op. cit., s. 20. 
173 Důvodová zpráva k § 2909 až 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online 

[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 1. 2. 2019]. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do 

absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě 

vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné 

povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ 
177 Jedná se o zaviněné jednání, neboť podmínky náhrady škody bez ohledu na zavinění jsou na 

základě § 2895 OZ blíže vymezeny v jednotlivých skutkových podstatách. HRÁDEK, Jiří. § 2900. 

In: ŠVESTKA; DVOŘÁK; FIALA a kol., 2014, op. cit., s. 928. 
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pod které spadají také autorská práva178. Absolutní povahu může subjektivním právům 

přiznat pouze zákon, existuje tedy numerus clausus absolutních práv.179 Dle druhé skutkové 

podstaty vyjádřené v § 2910 OZ, vznikne povinnost k náhradě škody škůdci, který zasáhne 

do jiného práva poškozeného a zaviněně tak poruší zákonem danou povinnost na ochranu 

takového práva. Jinak řečeno, protiprávnost je dána i tehdy, je-li porušena právní norma, 

jejíž obsah je zaměřen na ochranu (ochranná norma) před vznikem určité újmy, aniž by 

zároveň muselo nutně dojít k přímému zásahu do absolutního práva. Ochrannými normami 

má zákonodárce na mysli takové normy, jejichž základ se nachází v zákonech a dalších 

obecně závazných právních aktech (redukovat ochranné normy pouze na normy zákonné 

by bylo nesprávné, ochranná norma může být obsažena též v nařízení vlády, vyhláškách 

ministerstev, správních úřadů nebo orgánů územní samosprávy, a to pod podmínkou, že 

bude vydána v souladu s principem secundum et intra legem180)). Při rozhodování o 

náhradě škody je důležité posoudit jednotlivé působnosti normy, to znamená jestli: 

a) poškozený spadá do osobní ochranné působnosti (zda norma chtěla chránit 

poškozeného); 

b) statek spadá do věcné působnosti (zda norma chtěla chránit statek, na kterém 

vznikla škoda); 

c) škodné jednání spadá do funkcionální působnosti (zda norma chtěla chránit osobu 

a statek před příslušným jednáním).181 

Dalo by se tedy říci, že zatímco odpovědnost za porušení zákonných ustanovení 

(deliktní povinnost k náhradě újmy) je v prvé řadě odpovědností subjektivní, v případě 

porušení smlouvy (kontraktní povinnost k náhradě újmy) se uplatní objektivní 

odpovědnost. Podle práva, do něhož bylo zasaženo, je možné rozlišovat i odpovědnost ISP. 

Jednalo-li se o porušení smluvní povinnosti, není třeba prokazovat zavinění ze strany 

poskytovatele. Takto odpovědný by byl ISP vůči subjektu, se kterým uzavřel smlouvu (např. 

uživateli služby). Vůči ostatním subjektům, se kterými smlouvu neuzavřel, např. nositel 

autorských práv, jehož dílo bylo neoprávněně zpřístupněno v rámci služby, by odpovídal na 

 

 
178 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 5. 
179 MELZER, Filip. § 2910. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 278. 
180 BEZOUŠKA, Petr. § 2910. In: HULMÁK a kol., 2014, op. cit., s. 1543.  
181 HRÁDEK, Jiří. § 2910. In: ŠVESTKA; DVOŘÁK; FIALA a kol., 2014, op. cit., s. 928-932. 
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základě porušení zákoné povinnosti. Exkulpace by přitom byla možná jen za podmínek 

stanovených zákonem182. 

3.3.5 Odpovědnost za újmu a za bezdůvodné obohacení 

Odpovědnost za újmu183 představuje odpovědnost za majetkovou újmu vyjádřitelnou 

v penězích a za újmu nemajetkovou, která tvoří neoddělitelnou součást spravedlivé 

náhrady škody (např. při ztížení společenského uplatnění), pokud je tak stanoveno v zákoně 

či ve smlouvě. V případě majetkové újmy se nahrazuje škoda skutečná (damnum emergens), 

tedy majetková újma spočívající ve zmenšení, snížení či jiném znehodnocení již existujícího 

majetku v důsledku protiprávní skutečnosti a hodnoty nutné vynaložit k uvedení věci 

v předešlý stav a ušlý zisk (lucrum cessans), což je majetková újma spočívající (na rozdíl od 

skutečné škody) v nerozmnožení či zvětšení majetku, které bylo možné důvodně očekávat, 

a to v důsledku protiprávní skutečnosti. Tyto dva nároky existují nezávisle na sobě.184 

Odpovědnost za újmu je tradičně odpovědností za zaviněné jednání (subjektivní 

odpovědnost), a tedy se zásadně povinnost nahradit újmu ukládá tomu, kdo ji způsobil 

vlastním protiprávním činem.185 Kromě toho však může být povinnost nahradit újmu 

stanovena pouze s ohledem na škodlivý výsledek, přičemž zavinění nebude vůbec potřeba 

zkoumat či dokazovat.186 V takovém případě bude dána objektivní odpovědnost škůdce za 

vzniklou újmu, a to s odkazem na § 2895 OZ.  

Zvláštním druhem odpovědnosti je odpovědnost za bezdůvodné obohacení. Obohacený 

(ten, kdo získal majetkový prospěch) je povinen vydat ochuzenému (ten, na jehož úkor byl 

majetkový prospěch získán) to, oč se obohatil. Prospěchem přitom může být majetek 

hmotný i nehmotný, pohledávky či jiné výhody, které obohacený získal zejména187 plněním 

bez právního důvodu (např. neexistence smlouvy či soudního rozhodnutí), plněním 

 

 
182 V případě ISP by se jednalo o podmínky uvedené v § 2 až § 6 ZSIS. 
183 V případě, že škoda vznikla v důsledku porušení veřejnoprávních předpisů (zejména v důsledku 

porušení trestněprávních a správněprávních předpisů), zásadně bude možné uplatňovat také 

soukromoprávní odpovědnost škůdce vůči poškozenému, a to s odkazem na § 2910 OZ. 
184 ROZEHNAL, Aleš. § 2894. In: KINDL; ROZEHNAL a kol., 2019, op. cit., s. 820. 
185 BEZOUŠKA, Petr. § 2895. In: HULMÁK a kol., 2014, op. cit., s. 1500. 
186 Ibidem, s. 1501. 
187 Nejedná se o kogentní výčet, nýbrž o dispozitivní (§ 2991 odst. 2 OZ: „Bezdůvodně se obohatí 

zvláště ten…“). Majetkový prospěch lze získat i z důvodů v zákoně výslovně neuvedených. 
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z právního důvodu, který odpadl (např. plnění po odstoupení od smlouvy), užitím cizí 

hodnoty (např. krádež auto a jeho následné užívání) nebo jestliže bylo za obohaceného bylo 

plněno, co měl po právu plnit sám (např. domnělý škůdce zaplatí náhradu škody, jež 

způsobila jiná osoba).188 Odpovědnost za bezdůvodné obohacení nijak nebrání existenci 

odpovědnosti za škodu, naopak nároky z těchto institutů mohou existovat vedle sebe, a to 

nezávisle na sobě. V rozsahu, ve kterém se překrývají, pak působí splnění jednoho nároku 

zánik druhého. Jelikož obohacený je povinen vydat pouze majetek, který z právního 

hlediska nikdy nevlastnil, nejedná se o zmenšení jeho majetku (na rozdíl u náhrady škody, 

kdy je zasaženo do majetku škůdce). Z tohoto důvodu není k povinnosti vydat bezdůvodné 

obohacení zpravidla třeba protiprávního jednání ani zavinění a nevyžaduje se ani deliktní 

způsobilost (každá osoba je povinna vydat to, oč se obohatila).189 

ISP odpovědnost za monetární nároky (tzn. za škodu a bezdůvodné obohacení, popř. 

náhradu nemajetkové újmy v penězích) nenesou, jestliže se na ně vztahuje úprava omezení 

odpovědnosti. Pokud tomu tak není, a bude dovozena jejich odpovědnost za cizí protiprávní 

obsah, budou odpovídat i za újmu a bezdůvodné obohacení190. 

3.4 Shrnutí kapitoly 

V českém právním řádu bylo v průběhu let možné rozlišovat dvě hlavní koncepce právní 

odpovědnosti – sankční a preventivní. Zatímco sankční koncepce odpovědnost představuje 

spíše následnou povinnost osoby něco konat v důsledku porušení primární povinnosti, 

koncepce preventivní se snaží předcházet samotnému porušení už hrozbou této sankce. 

V OZ ale není jednoznačně stanoveno, kterou koncepci uplatňuje, nicméně v doktríně i praxi 

v současnosti převládá koncepce sankční. Základ občanskoprávní odpovědnosti pak tvoří 

ustanovení o prevenční a zakročovací povinnosti, která mají sloužit k předcházení 

protiprávnímu jednání, případně omezit následky takového jednání na co nejmenší možnou 

míru. 

 

 
188 RABAN, Přemysl a kol. Občanské právo hmotné - Závazkové právo. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 

496-497. 
189 MELZER, Filip. Úvodní výklad před § 2894; MELZER, Filip; CSACH, Kristián. Úvodní výklad před 

§2991. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 18-20, 1247-1248. 
190 Podle Telce ISP odpovídá za bezdůvodné obohacení vždy v případě tzv. zakázaného těžení. 

TELEC, 2015, op. cit., s. 26. 
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Za důležité druhy odpovědnosti v kontextu této práce je nutné považovat zejména 

odpovědnost primární, jako odpovědnost za vlastní jednání, a odpovědnost sekundární, 

jako odpovědnost za cizí jednání, a to i přes skutečnost, že český právní řád primární ani 

sekundární odpovědnost nijak neupravuje. Subjektivní a objektivní odpovědnost se 

rozlišuje podle zavinění subjektu, přičemž odpovědnost objektivní je mnohem striktnější a 

její následky „tvrdší“ (vzhledem k tomu, že osoba samotná do práv jiné osoby nezasáhla). 

Jestliže je k náhradě újmy povinno více osob, mohou odpovídat buď solidárně, nebo každý 

podle míry svého přičinění (dílčí odpovědnost). Zároveň existují dva způsoby vzniku 

odpovědnosti, a to na základě porušení zákona nebo smlouvy, přičemž důležitý bude 

především zásah do absolutního práva chráněného zákonem a působícího erga omnes.  

Pokud bychom vše výše uvedené vztáhli na odpovědnost poskytovatele informační 

společnosti, dospěli bychom k závěru, že není podstatné, kterou koncepci OZ uplatňuje, 

v obou případech bude totiž následkem porušení primární povinnosti sankce jako 

povinnost sekundární. Prevenční a zakročovací povinnost nebude možné uplatnit vůči ISP 

vždy, neboť by to bylo v rozporu s jinými, speciálními ustanoveními o odpovědnosti ISP. 

Jiný názor ale zastává Telec, který tvrdí, že tyto povinnosti je nutné vyžadovat i po 

poskytovatelích, neboť jinak získávájí z protiprávního jednání uživatelů majetkový 

prospěch díky tzv. zakázanému těžení.  

Ve vztahu k cizímu obsahu bude odpovědnost ISP sekundární, neboť poskytovatel sám 

ve většině případů není tím, kdo závadný obsah nahrává (to by se jednalo obsah vlastní a o 

odpovědnost primární). Z hlediska zavinění ISP odpovídají objektivně (především ve 

vztahu ke svým zaměstnancům), subjektivně odpovídali spíše v minulosti, kdy neexistovala 

úprava limitace jejich odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že těmi, kdo zpřístupňuje 

prostřednictvím ISP závadný obsah na internetu jsou většinou uživatelé, neměl by nést ISP 

odpovědnost sám (za předpokladu, že nebude splňovat podmínky pro omezení 

odpovědnosti) a měla by se tak uplatnit odpovědnost solidární, či dílčí. Ve vztahu 

k takovému obsahu bude odpovědnost založena mimosmluvně, zejména pak na základě 

zásahu do absolutních práv a ISP může být odpovědný za újmu, která poškozenému vznikla 

i za bezdůvodné obohacení (tyto monetární nároky je nicméně možné po ISP vymáhat pouze 

v případě, že se na něj nevztahuje úprava limitace odpovědnosti). Všechny tyto povinnosti 

a druhy odpovědnosti budou využity v následujících kapitolách diplomové práce, zejména 

v souvislosti s úpravou limitace odpovědnosti ISP.
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4 Limitace odpovědnosti ISP typu hosting 
a její úprava 

Konstrukce odpovědnosti poskytovatele typu hosting je považována za nejsložitější ze 

všech tří upravených typů. Důvodem je nejspíš široké vymezení služby hosting a chybějící 

vnitrostátní úprava modifikující odpovědnost ISP na základě poměrů v České republice.   

V této kapitole se zaměřím na omezení odpovědnosti poskytovatele typu hosting za 

cizí obsah a aktuální legislativní rámec. Nejprve nastíním odpovědnost ISP v České 

republice za situace, kdy by institut omezení odpovědnosti neexistoval, poté popíši vývoj 

právní úpravy odpovědnosti ISP a následně vysvětlím nutnost existence tzv. bezpečného 

přístavu. Podrobněji se budu zabývat i jednotlivými podmínkami omezení odpovědnosti 

poskytovatele třetího typu, kterými jsou pasivita poskytovatele ke spravovanému obsahu, 

absence pověření nebo kontroly a absence vědomosti o protiprávnosti obsahu. Tyto 

podmínky je nutné kumulativně splnit, přičemž v případě nabytí vědomosti o výskytu 

závadného obsahu na provozovaných stránkách je ISP pro udržení bezpečného přístavu 

povinen závadný obsah odstranit či k němu zablokovat přístup. Tento postup, jenž bude 

vymezen v jedné z podkapitol, se nazývá notice-and-takedown a je založen na oznámení o 

protiprávnosti doručeném poskytovateli. Na závěr bude vymezena odpovědnost ISP 

v případě ztráty bezpečného přístavu. 

4.1 Odpovědnost ISP v případě neexistence bezpečného 
přístavu 

Pro ISP představuje bezpečný přístav významné snížení rizika odpovědnosti za obsah, jenž 

zprostředkovávají. Kdyby tento institut neexistoval, byli by poskytovatelé (i vzhledem 

k neexistenci primární a sekundární odpovědnosti v českém právním řádě) odpovědní za 

protiprávní obsah podle obecných soukromoprávních předpisů, zejména pak OZ. Takto 

přísná úprava by ale mohla ohrozit chod internetu jako globální komunikační sítě z důvodů 

přílišných obav ze strany ISP následovanými rozsáhlou redukcí zveřejněného obsahu. 

ISP by v takovém případě byli odpovědni za obsah, který nevytvořili. Podle 

občanského práva však fyzická osoba odpovídá zásadně za své vlastní jednání191, právnická 

 

 
191 § 24 OZ. 
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osoba pak za jednání svých zaměstnanců, členů volených orgánů a dalších osob na základě 

přičitatelnosti jednání192. Neexistence bezpečného přístavu by pak měla za následek (v 

případě cizího obsahu) buď: 

a) mimosmluvní subjektivní odpovědnost podle § 2910 OZ193 (obecná odpovědnost za 

škodu), nebo 

b) mimosmluvní subjektivní odpovědnost podle § 2924 OZ194 (odpovědnost za škodu 

způsobenou provozní činností)195. 

Obecná odpovědnost za škodu je odpovědností za zavinění. Do absolutního práva tak 

může být zasaženo pouze vlastním zaviněním poskytovatele, což není z podstaty věci u 

cizího obsahu zcela možné, jelikož IPS je pouze prostředníkem mezi zveřejněným obsahem 

a uživatelem, jenž s ním přišel do kontaktu. Dalo by se nicméně argumentovat tím, že bez 

něj by nebylo možné protiprávní obsah zpřístupnit a nese tak určitou část odpovědnosti 

(minimálně ve formě nevědomé nedbalosti na základě domněnky nedbalosti stanovené v § 

2911 OZ). Tato skutečnost by pak zakládala solidární odpovědnost podle § 2915 OZ, kdy 

jsou všechny subjekty odpovědné společně a nerozdílně, popř. podle míry zavinění 

v případě odpovědnosti dílčí.  

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností odpovídá obecné odpovědnosti, 

pouze s tím rozdílem, že některé prvky (konkrétně zavinění a protiprávnost) není třeba 

zvláště dokazovat, jelikož se presumují (na rozdíl od ustanovení § 2910 OZ o obecné deliktní 

subjektivní odpovědnosti), resp. jejich absenci musí prokazovat provozovatel, a to z toho 

důvodu, že dodržení veškeré péče, kterou lze po provozovateli rozumně požadovat, 

 

 
192 § 167 OZ. 
193 „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do 

absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě 
vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné 
povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ 

194 „Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z 
provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na 
okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, 
aby ke škodě nedošlo.“ 

195 Škoda z provozní činnosti podle § 2924 OZ je, na rozdíl od úpravy obsažené v § 420a OZ 1964, 
odpovědností subjektivní s možností exkulpace, kde je přeneseno důkazní břemeno na 
provozovatele. Pozdější úprava se tak odklonila od koncepce této odpovědnosti jako objektivní, 
a to i v návaznosti na principy evropského deliktního práva (PETL). MELZER, Filip. § 2924. In: 
MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 450-452. 
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předpokládá i dodržení příslušných právním povinností.196 Posouzení, zda by bylo možné 

vztáhnout na činnosti ISP úpravu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností závisí především na definování pojmu provozní činnosti. Tento pojem by měl být 

vykládán spíše extenzivně s ohledem na jeho méně striktní povahu v porovnání se starší 

zákonnou úpravou, přičemž je třeba se zaměřit na několik znaků, jež by měly být splněny 

pro naplnění definice pojmu provozní činnost: 

a) hospodářská činnost, 

b) přiměřená kontinuita činnosti, 

c) plánovitost, podřízení určitému řádu.197 

Dalo by se říci, že hosting, jakožto poskytování volného prostoru pro různé subjekty, 

představuje hospodářskou činnost zpravidla uskutečňovanou za účelem zisku (např. 

z pronájmu prostoru v případě webhostingu, z reklamních bannerů umístěných na 

jednotlivých stránkách apod.), neboť provozuje zařízení198 (severy) k této činnosti 

uzpůsobené a činí tak dlouhodobě a kontinuálně. Hosting splňuje i poslední znak, jelikož 

provoz zařízení určeného k hospodářské činnosti musí být již z podstaty věci podřízen 

určitému řádu. Dalo by se tedy dospět k závěru, že provozování služby hosting spadá pod 

pojem provozní činnosti199. 

V ustanovení § 2900 OZ je stanovena obecná prevenční povinnost, která by se 

v případě neexistence vztahovala na ISP v takové míře, že by museli zakročit i v případech 

potenciálního rizika vzniku nebezpečí, nikoliv je v případě existence zcela konkrétního 

nebezpečí.200 Museli by tedy zavést příslušné filtrační systémy201, což by navýšilo náklady a 

 

 
196 MELZER, Filip. § 2924. In: MELZER; TÉGL a kol., 2018, op. cit., s. 454, 461. 
197 Ibidem, s. 455-457. 
198 Jako zařízení by se dal vymezit „přístroj, stroj, nástroj nebo obdobný předmět, technický systém nebo 

technologický celek určený k nějaké funkci“. Ibidem, s. 455. 
199 Matejka má ale opačný názor. Nutno nicméně podotknout, že tento názor byl vysloven ještě za 

účinnosti starší právní úpravy, kde byla odpovědnost za škodu z provozní činnosti vymezena 

poněkud odlišně. MATEJKA, 2001, op. cit., s. 1119. 
200 MAISNER, 2015, op. cit. 
201 I přes to ale nově přijatá Směrnice DSM takovou povinnost v podstatě zavádí (čl. 17). Rozdíl je, že 

dle směrnice by měly být systémy výsledkem spolupráce s nositeli práv (ti poskytnou svá díla pro 

umožnění automatického rozpoznávání stejných děl nahraných protiprávně a jejich jednoduššího 

znepřístupnění veřejnosti), zatímco v případě neexistence bezpečného přístavu a neexistence 

spolupráce mezi těmito stranami by se jednalo o poněkud složitější úkol. 



60 Limitace odpovědnosti ISP typu hosting a její úprava 

mohlo vést až k zániku poskytovatele z důvodu nemožnosti splnění takových podmínek. 

Zakročovací povinnost podle § 2901 OZ by pak znamenala nejen odstranění závadného 

obsahu (zejména automaticky za pomocí filtrů), ale mohla by vést i k prevenci v širším slova 

smyslu, tzn. blokaci účtu uživatele, jenž obsah nahrál, nebo jeho IP adresy. Ad absurdum by 

pak bylo možné preventivně zamezit nahrávání takových děl zablokováním přístupu i 

uživatelům, kteří daný obsah stahují202, a donutit tak uživatele internetu jako takového 

k využití legálních cest k chráněnému dílu, což ale samo o sobě není v zájmu ISP, neboť 

většinou získávají na základě návštěvnosti stránek finanční profit. 

Lze tedy dojít k závěru, že za situace, kdy by neexistoval institut bezpečného přístavu, 

by bylo možno odpovědnost ISP hodnotit buď jako obecnou odpovědnost za škodu nebo 

odpovědnost za škodu způsobenou provozem provozní činnosti, přičemž by nejspíš 

záleželo na konkrétním právu a zhodnocení míry zavinění soudem, podle kterého 

ustanovení by bylo rozhodnuto. V obou případech by ale byli povinni k obecné prevenční a 

zakročovací povinosti. Takové řešení by ale mělo za následek nepřiměřený tlak na 

poskytovatele, kteří by ze strachu z odpovědnosti mohli začít ve velké míře monitorovat a 

filtrovat zprostředkovávaný obsah, což by mohlo vést k zásahu do základních lidských práv 

(svoboda projevu, právo na informace, ochrana osobních údajů) kvůli odstraňování či 

blokování údajně závadných uživatelských příspěvků.203 Takové jednání není ovšem 

přijatelné, neboť by se jednalo o cenzuru a cenzura je dle čl. 17 odst. 3 usnesení č. 2/1993 

Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“) nepřípustná. 

4.2 Vývoj právní úpravy odpovědnosti ISP 

Počátek internetové sítě sahá až do šedesátých let minulého století, kdy vzniknul 

ARPANET204. V České republice bylo komerční připojení205 k internetu možné sice až 

 

 
202 V současnosti je stahování (i nelegálně umístěných) děl pro vlastní potřebu v souladu se zákonem. 

Jedná se o tzv. fair use zakotvené v § 30 AutZ. 
203 HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve 

vztahu k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 17, s. 591. 
204 ARPANET je považován za předchůdce internetu. Vznikl roku 1969 jako komunikační systém 

v souvislosti s vypuštěním první umělé družice Sputnik do vesmíru. Více: ANDRUŠKO, Alena. 

Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 6-7. 
205 Do té doby byl internet využíván prakticky výhradně pro akademické účely. Ibidem, s. 18. 
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po roce 1995, ale od té doby se počet uživatelů neustále zvyšuje206 a téměř všichni z nich 

mají přístup k vysokorychlostnímu připojení.207  

Od té doby se internet neustále vyvíjel a s ním i možnosti zásahu do práv jiných osob. 

Až do roku 2000 neexistovaly v Evropské unii žádné sekundární (ani primární) prameny 

práva, jež by upravovaly odpovědnost subjektů zprostředkovávajících internetové služby. 

Prvním předpisem upravujícím poskytování internetových služeb se stala Směrnice 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů208 zabývající se pojmem 

služba informační společnosti. Samotnou odpovědnost poskytovatele za internetové služby 

upravila až SEO, která měla tvořit podklad pro vypracování rychlých a spolehlivých metod 

na odstranění protiprávních informací a na znemožnění přístupu k nim.209 Směrnice se ale 

nijak nedotýká odpovědnosti osob, jež jsou zdrojem obsahu, ani se nedotýká odpovědnosti 

zprostředkovatelů v případech, na které se nevztahují omezení stanovená směrnicí.210 

Unijní právo (na rozdíl od práva USA211) zvolilo horizontální přístup212 k odpovědnosti za 

 

 
206 Informační společnost v číslech - 2019, Kapitola C: Jednotlivci a ICT. Český statistický úřad [online]. 

Český statistický úřad © 2019, s. 6 [cit. 22. 4. 2019]. 
207 ANDRUŠKO, 2016, op. cit., s 18-19. 
208 Tato směrnice již v současnosti není platná. Nahradila ji Směrnice 2015/1535. 
209 Recitál 40 SEO. 
210 First Report on the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 

Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 

electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). EUR-Lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie © 2003, s. 12 [cit. 23. 4. 2019]. 
211 USA zvolilo přístup vertikální, kdy pro každou oblast práva existují jiné odpovědnostní režimy. 

Pro oblast autorských práv existuje v USA zákon Digital Millenium Copyrtight Act, který upravuje 

odpovědnost ISP v části druhé (známé pod zkratkou OCILLA). ANDRUŠKO, 2016, op. cit., s. 108. 
212 Obecně existují tři přístupy k odpovědnosti ISP. Přímý přístup (poskytovatelům mohou být 

uloženy sankce, jestliže nepřevezmou roli strážců a nezavážou se očistit internet od nežádoucího 

obsahu), samoregulační přístup (poskytovatelé disponují úplnou imunitou, přístup spočívá na 

víře, že sami poskytovatelé budou, z obchodních důvodu, upravovat a filtrovat obsah) a přístup 

omezující odpovědnost (podobný samoregulačnímu přístupu, kdy poskytovatelé nejsou schopni 

kontrolovat obsah, ale zároveň tento přístup uznává, že úplná imunita poskytovatelů by měla být 

omezena jinými faktory, např. potřebou ochraňovat oběti protiprávního jednání, jedná se proto o 

přístup založený na oznámení a následném stažení závadného obsahu), který uplatňuje mj. i 

evropské právo. Více: EDWARDS, Lilian. Articles 12–15 ECD: ISP Liability - The Problem of 

Intermediary Service Provider Liability. In: EDWARDS, Lilian (ed.). The New Legal Framework for 

E-Commerce in Europe. Oxford: Hart publishing, 2005, s. 106-107. 
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porušení povinnosti, nezáleží tedy na oblasti práva, do kterého bylo zasaženo, jelikož vždy 

se bude postupovat podle SEO.213 To znamená, že stejný režim bude aplikovatelný na 

jakékoliv porušení, ať už se jedná o autorská práva, pomluvu nebo třeba právo na soukromí. 

SEO byla do českého právního řádu transponována roku 2004, a to ZSIS. Do té doby 

byla odpovědnost poskytovatele a s tím spojené povinnosti pouze otázkou dohody mezi 

poskytovatelem a uživatelem služby.214 V případě, že se soudy215 zabývaly mírou 

odpovědnosti ISP v případě zásahu do nějakého práva, musely vycházet z obecné úpravy 

odpovědnosti obsažené v OZ 1964, přičemž odpovědnost poskytovatele mohla vzniknout 

pouze na základě vědomé nedbalosti, jestliže si poskytovatel v přiměřeném rozsahu 

neověřil protiprávnost obsahu, popřípadě ověřil, ale dále na to nebral zřetel.216 

Podmínky omezení odpovědnosti ISP jsou v současnosti upraveny články 12 až 15 

SEO, resp. ustanoveními § 3 až 6 ZSIS, nicméně jejich znění se poněkud liší, neboť v unijní 

úpravě je odpovědnost vymezena negativně („není odpovědný, pokud…“) zatímco v národní 

je vymezena pozitivně („je odpovědný, pokud…“). Na základě gramatického výkladu by se 

mohlo zdát, že ZSIS odpovědnost zakládá, byť by ji měl naopak omezovat, jak je uvedeno v 

SEO.217 To by vedlo k závěru, že podle ZSIS není možné vyvinění, takže odpovědnost ISP by 

byla odpovědností absolutní, což ovšem nemůže být pravda, jelikož to by bylo v rozporu se 

směrnicí i s obecnými zásadami soukromého práva218. 

Pro správnou aplikaci ZSIS je nutné vyjasnit si vztah tohoto zákona k dalším zákonům 

soukromého práva, zejména k OZ a AutZ. ZSIS je k těmto zákonům ve vztahu lex specialis, 

neboť se aplikuje pouze na specifické subjekty (ISP), jejichž odpovědnost upravuje pouze 

 

 
213 ANDRUŠKO, 2016, op. cit., s.108-109. 
214 Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). In: Beck-online 

[právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 24. 4. 2019]. 
215 Nutno ovšem poznamenat, že v České republice nebylo řešeno mnoho sporů týkajících se 

odpovědnosti ISP před účinností ZSIS.  
216 MATEJKA, Ján. Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru na Internetu za cizí obsah. Právník. 

2001, roč. 140, č. 11, s. 1117. 
217 POLČÁK, 2012, op. cit., s. 149. 
218 Např. zásada „vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno“, zásada právní jistoty (ochrana dobré 

víry, ochrana práv třetích osob) a další. 
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tento zákon.219 Jestliže by tomu tak nebylo, vznikl by konflikt mezi úpravou odpovědnosti 

v OZ a ZSIS, přičemž obecná úprava v OZ by byla ve vztahu k činnosti ISP nepřiměřená, když 

by ukládala všem poskytovatelům povinnost předcházet možnému zásahu do práv jiných 

osob220. Ve vztahu k AutZ by ISP v případě umožnění zveřejnění autorského díla vždy 

prováděl jeho sdělování veřejnosti221, což by mělo za následek jeho přímou odpovědnost222 

a poškození nositelé práv by po něm mohli požadovat i monetární nároky223. 

4.3 Bezpečný přístav 

Za vlastní obsah je odpovědný vždy samotný uživatel jako přímý škůdce224. Složitější je 

ovšem založení odpovědnosti za cizí obsah. SEO zavedla tzv. bezpečný přístav (ang. safe 

harbour) jako zvláštní režim vyloučení odpovědnosti ISP za obsah zveřejněný jinými 

osobami. Ačkoliv si některé soudy tento institut vykládají tak, že zakládá odpovědnost za 

cizí obsah, jeho cílem je naopak určit moment, do kterého je odpovědnost vyloučená.225 

Subjekt, který se bezpečného přístavu dovolává musí spadat pod definici služby 

informační společnosti podle článku 1 písm. b) Směrnice 2015/1535 a pod některý z typů 

poskytovatelů uvedených v článcích 12 až 14 SEO. Jednotliví ISP mají podmínky „vplutí“ do 

bezpečného přístavu (tzn. podmínky vyloučení nebo omezení odpovědnosti) stanoveny 

odlišně, nicméně pokud tyto podmínky splní, nebudou dále odpovědni226 (nebo v omezené 

 

 
219 POLČÁK, Radim. Liability of Information Society Service Providers (ISPs). In:  POLČÁK, Radim; Jiří 

ČERMÁK; Zbyněk LOEBL a kol. Cyber Law in the Czech Republic. 2. ed. Alpen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, 2015, s. 172. 
220 § 2900 OZ. 
221 § 18 odst. 2 AutZ. 
222 Dle přijaté Směrnice DSM budou někteří ISP spadající pod působnost směrnice přímo odpovědní, 

i když doteď byli chráněni bezpečným přístavem. Viz podkapitola 6.2. 
223 § 40 AutZ. 
224 ISP je přímým škůdcem odpovídajícím v plném rozsahu jestliže se k obsahu chová tak, jako by byl 

jeho vlastní, zejména pak pokud jej vytvořil sám, učinil tak jeho zaměstnanec nebo jiná osoba mu 

podřízená. Stejně odpovídá i v případě, že přijal za vlastní obsah, který vytvořil někdo jiný. 
225 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 93. 
226 „Oddíl 4 směrnice 2000/31 obsahující články 12 až 15, který je nadepsán „Odpovědnost 

poskytovatelů zprostředkovatelských služeb“, má omezit případy, kdy v souladu s vnitrostátním 

právem použitelným v dané oblasti může být založena odpovědnost poskytovatelů 

zprostředkovatelských služeb.“ Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 

107. 
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míře) ve smyslu jakýchkoliv peněžních nároků.227 Ostatní nároky228 poškozených osob vůči 

poskytovatelům ale nejsou dotčeny229 (např. odstraňovací nárok). 

ISP typu hosting má bezpečný přístav vymezen v čl. 14 SEO, který stanovuje, že není 

odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, jestliže: 

a. „poskytovatel nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo informací a ani s 

ohledem na nárok na náhradu škody230 si není vědom skutečností nebo okolností, z 

nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, nebo 

b. poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto informace nebo 

k nim znemožnit přístup.“231 

Z tohoto odstavce je možné vyvodit podmínku nutní pro vyloučení odpovědnosti, a to 

nevědomost poskytovatele o protiprávnosti obsahu. Odstavec také zakotvuje povinnost ISP 

odstranit obsah porušující práva jiných osob v případě, že se o takovém porušení dozvěděl 

(tzv. procedura notice-and-takedown). Druhý odstavec čl. 14 směrnice pak stanoví, že 

„Odstavec 1 se nepoužije, pokud je příjemce závislý na poskytovateli nebo podléhá jeho 

dohledu.“232 Je zde tak zakotvena podmínka neexistence vlivu ISP na příjemce služby 

(uživatele). Poslední podmínku nezbytnou pro „vplutí“ do bezpečného přístavu dovodila 

judikatura233, přičemž se jedná o podmínku pasivity234 (resp. neutrality) poskytovatele. 

Splnění těchto tří vzájemně propojených podmínek (nevědomosti, neexistence vlivu a 

 

 
227 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 96. 
228 K nárokům podrobně viz 5.6. 
229 „Tímto článkem není dotčena možnost soudního nebo správního orgánu požadovat od 

poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, aby ukončil porušování práv 

nebo mu předešel.“ Čl. 14 odst. 2 SEO. 
230 Překlad směrnice do českého jazyka je poněkud nepřesným překladem anglické verze, která zní 

„as regards claims for damages“, což by se dalo přeložit spíše jako náhrada újmy (majetkové i 

nemajetkové), než jen náhrada škody. Srovnej: POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a 

kol., 2018, op. cit., s. 85. 
231 Čl. 14 odst. 1 SEO. 
232 Čl. 14 odst. 2 SEO. 
233 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, body 111-113 a Rozsudek SDEU ve věci Google France, 

C-236/08 až C-238/08, bod 114. 
234 Podmínku pasivity poskytovatele obsahuje SEO v recitálech 42 a 43, nicméně z dikce směrnice se 

zdá, že se tato podmínka vztahuje pouze na služby typu mere conduit a caching, i když tento 

požadavek (čistě technická, automatická a pasivní podoba činnosti ISP) je relevatní i pro služby 

typu hosting. 
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pasivity) musí nastat kumulativně. Jestliže subjekt nebude splňovat byť jen jednu 

podmínku, nemůže spadat do působnosti článku 14 SEO vylučujícím jeho odpovědnost235.   

Jak již bylo řečeno výše, existuje i přes povinnost eurokonformního výkladu236 

směrnice rozpor mezi jejím zněním a zněním ZSIS. Z dikce zákona se zdá, že ustanovení § 5 

ZSIS odpovědnost spíše zakládá než vylučuje, což by ale vedlo k přísnějším sankcím pro 

pasivní služby, než pro služby aktivní, které se posuzují podle všeobecných principů 

odpovědnosti.237 Kromě toho zákon neobsahuje ustanovení o možnosti soudního (či 

správního) orgánu uložit ISP povinnost odstranění obsahu nebo předcházení porušování 

práv jak je tomu v čl. 14 odst. 3 SEO, což ale nutně neznamená, že by vůči němu orgán 

nemohl uplatnit např. zdržovací nárok nebo vydat předběžné opatření.238  

Mezi nejznámější české případy týkající se odpovědnosti ISP patří PROLUX, který 

vychází především z poněkud nešťastného znění zákona. Realitní kancelář (PROLUX) 

podala žalobu proti provozovateli internetového a zpravodajského portálu (Internet Info), 

na kterém byl zveřejněn článek, pod nějž mohli uživatelé přidávat komentáře. Tyto 

komentáře považovala realitní kancelář za nepravdivé a dehonestující a požadovala po 

provozovateli jejich odstranění. Vrchní soud v Praze na základě ZSIS dovodil odpovědnost 

 

 
235 Odpovědnost ISP typu mere conduit je vyloučena jestliže mu není možné danou informaci přičíst, 

tzn. jestliže není původcem přenosu, nevolí příjemce přenášené informace a nevolí a nezmění 

obsah přenášené informace (čl. 12 SEO). Poskytovatelé služeb tohoto typu obecně (pokud splňují 

stanovené podmínky) tedy nejsou odpovědní za škodu způsobenou využitím této služby, jelikož 

jejich možnost kontroly přenášeného obsahu je velmi omezená, ne-li žádná. Vzhledem k nutnosti 

konání ISP je u tohoto typu jejich objektivní odpovědnost vyloučena.  

U ISP typu caching jsou limity odpovědnosti stanoveny obdobně jako u mere conduit (viz čl. 13 SEO). 

Nejdůležitější podmínkou je pasivita ISP vůči přenášeným informacím. Aktivita se vyžaduje pouze 

u nutnosti odstranění nebo znepřístupnění informace z důvodu odstranění na originálním 

serveru, nařízení soudu nebo jiného orgánu. Odpovídat tak může ISP v případě, že obsah na 

cachovacím serveru neodpovídá obsahu na serveru originálním v důsledku neaktualizace. 
236 „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, 

přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“ Čl. 288 Smlouvy o 
fungování EU (konsolidované znění). 

K tomu také judikatura SDEU, např. ve věci Adeneler a další: „Je třeba připomenout, že vnitrostátní 
soudy jsou při použití vnitrostátního práva povinny vykládat vnitrostátní právo v co možná 
největším rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby tak dosáhly výsledku jí zamýšleného, 
a dosáhly tak souladu s čl. 249 třetím pododstavcem ES […]. Tato povinnost výkladu se týká všech 
předpisů vnitrostátního práva, přijatých jak před směrnicí, o niž se jedná, tak po ní […].“ Rozsudek 
SDEU ve věci Adeneler a další, C-212/04, bod 108. 

237 HUSOVEC, 2014, op. cit., s.94. 
238 Ibidem, s. 95. 
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ISP, pokud neprokáže, že o protiprávnosti obsahu informace nemohl vědět (§ 5 odst. 1 písm. 

a) ZSIS).239 Podstatou bezpečného přístavu je ale vymezit okamžik, do kterého ISP s jistotou 

odpovědný nebude, nikoliv naopak. Kromě toho soud stanovil odpovědnost poskytovatele i 

v případě, že se sice ISP o zveřejněné sporné informaci dozvěděl (a nic s tím neudělal), 

nicméně doposud nebylo rozhodnuto o protiprávnosti (v tomto případě o difamační 

povaze) této informace.240 Na tomto rozhodnutí je poměrně jasně vidět problém transpozice 

směrnice do českého právního řádu. Namísto toho, aby soudy rozhodovaly eurokonformně, 

učinily rozhodnutí pouze na základě zákona, což vedlo k domněnce, že ISP ztratil výhodu 

bezpečného přístavu již v okamžiku oznámení protiprávní informace. 

4.4 Podmínky omezení odpovědnosti ISP 

Jak již bylo řečeno, pro aplikaci bezpečného přístavu na služby ISP musí poskytovatelé 

splňovat několik subjektivních a objektivních podmínek. Všechny tyto podmínky jsou pak 

založeny na předpokladu, že ISP nemá obecnou povinnost monitorovat a filtrovat obsah, 

který zprostředkovává, ani takový obsah nebo okolnosti nasvědčující protiprávnosti 

vyhledávat241. Takovou povinnost nemůže poskytovateli uložit ani zákon, ani soud242. 

Vzhledem k množství obsahu, jenž každou minutou přibývá na internetu, by takový 

požadavek nemusel být ani dost dobře proveditelný243. V následujících oddílech budou tyto 

podmínky podrobně rozebrány. 

4.4.1 Pasivita (neutralita) 

První podmínkou omezení odpovědnosti ISP typu hosting, i když ne výslovně uvedenou 

v SEO ani v ZSIS, je pasivita, resp. neutralita poskytovatele ve vztahu ke zveřejňovanému 

obsahu. Tuto podmínku dovodil SDEU v případě Google France244, a to na základě recitálu 

 

 
239 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci PROLUX, sp. zn. 3 Cmo 197/2010, s. 7-8.  
240 Ibidem, s. 8. 
241 Čl. 15 SEO, § 6 ZSIS. 
242 Možnost uložit ISP speciální povinnost dohledu na základě zákona nebo rozhodnutí soudu ale 

nijak omezena není. Recitál 47 SEO. 
243 S přijetím Směrnice DSM ale některým ISP přesně taková povinnost vznikla. To znamená, že 

budou muset přijmout nákladná opatření, aby zamezili zveřejňování děl bez souhlasu nositelů 

autorských práv. Čl. 17 Směrnice DSM. 
244 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, body 113, 120. 
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42245 SEO i přesto, že z dikce směrnice se zdá, že se vztahuje pouze na ISP typu mere conduit 

a caching. Neutralitu poskytovatele pak definoval jako čistě technickou, automatickou a 

pasivní podobu chování246, což znamená, že není možné konstatovat, že poskytovatel 

ukládané informace zná nebo kontroluje.247 Tuto podmínku pak soud řešil ve vztahu ke 

sponzorovaným odkazům „AdWords“ zobrazovaným v horní části vyhledávače, přičemž 

přímo nestanovil, že by v tomto případě ISP nebyl neutrální (posouzení nechal na 

vnitrostátním soudu).248 Naopak jasný postoj k neutralitě poskytovatele zaujal generální 

advokát ve svém stanovisku, kde vyloučil neutrálnost vyhledávače ve vztahu ke 

sponzorovaným odkazům, nicméně ve vztahu k přirozeným výsledkům vyhledávání 

neutralitu vyhledávače potvrdil.249 Na závěry učiněné ve věci Google France navázal SDEU i 

ve věci eBay, kde mj. došel k závěru, že provozovatel aukčního portálu, který poskytuje 

pomoc spočívající v optimalizaci prezentace dotčených nabídek k prodeji nebo propagaci 

těchto nabídek, nezaujímá neutrální postavení a hraje tak aktivní roli, z čehož vyplývá, že se 

na něj nevztahuje úprava omezení odpovědnosti dle směrnice.250 

Rozlišit, zda se bude v konkrétním případě jednat o aktivního či pasivního 

poskytovatele nebude vůbec jednoduché. Hranice mezi oběma přístupy je velice tenká a 

posouzení bude nutné činit ve vztahu ke každé jednotlivé informaci zvlášť, nikoliv jen 

v rámci služby, a už vůbec ne v rámci osoby poskytovatele.251 I přesto, že pasivita není 

výslovně legislativně zakotvena a dovozuje se „pouze“ z judikatury, jedná se velmi důležitou 

 

 
245 „Odchylky v úpravě odpovědnosti stanovené v této směrnici zahrnují pouze případy, v nichž je činnost 

poskytovatele služeb informační společnosti omezena na technický postup provozování 

komunikační sítě a na zprostředkovávání přístupu k této síti, na níž jsou informace poskytnuté 

třetími osobami přenášeny nebo dočasně ukládány za jediným účelem zlepšení účinnosti přenosu. 

Tato činnost má čistě technickou, automatickou a pasivní podobu, což znamená, že poskytovatel 

služeb informační společnosti nezná ani nekontroluje přenášené či ukládané informace.“ 
246 Jako takové chování by se dalo označit například automatické formátování textu poskytnutého 

uživatelem či změna velikosti fotografií nahraných na sociální sítě. 
247 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, body 113, 114. 
248 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 120. 
249 Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura k Google France, C-236/08 až C-238/08, 

body 144, 145. 
250 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, bod 116. 
251 MAISNER, Martin. Pasivní vs. aktivní hosting: hranice režimu Safe Harbour. Bulletin advokacie. 

2017, č. 1-2, s. 43. 
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podmínku, jelikož při jejím nesplnění by byl poskytovatel odpovědný stejně, jako za obsah 

vlastní. 

4.4.2 Neexistence vlivu 

Podmínka neexistence vlivu má bránit „vplutí“ ISP do bezpečného přístavu v situacích, kdy 

je příjemce služby závislý určitým způsobem na poskytovateli nebo podléhá jeho 

dohledu252. Vyloučeny jsou tak například případy, kdy sám poskytovatel, i když 

z uživatelského účtu, přidává na webovou stránku díla chráněná autorskými právy, ale i 

situace, kdy tak činí na žádost poskytovatele jeho přítel či ekonomicky propojená osoba.253 

Tato podmínka je v české úpravě vyjádřena poněkud odlišně než v úpravě unijní. 

Zatímco SEO vyjímá ze své působnosti poskytovatele, jež mají určující vliv na činnost 

uživatelů, ZSIS254 pozitivně zakládá objektivní odpovědnost těchto ISP díky znění „odpovídá 

vždy“.255 ZSIS také stanovuje, že poskytovatel musí vykonávat rozhodující vliv, a to buď 

přímým nebo nepřímým působením na příjemce služeb. Tento vliv musí být individuální, 

na základě oboustranně aktivní komunikace mezi stranami, přičemž za individuální vliv 

nelze považovat samotné charakteristiky služby, jestliže jsou neadresné společné všem 

příjemcům.256 Vliv na uživatele nemá podle SDEU257 ani ekonomická motivace 

poskytovatele na zveřejňování obsahu258. 

 

 
252 Čl. 14 odst. 2 SEO. 
253 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 106. 
254 „Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že 

vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.“ 
255 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit, s. 86 
256 MAISNER, 2016, op. cit., s. 94. 
257 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 116 a rozsudek SDEU ve věci 

eBay, C-324/09, bod 115. 
258 Poněkud opačný názor má ale Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ve svém výkladové stanovisku 

uvedlo, že obchodní model některých provozovatelů úložišť je založen na motivaci uživatele 

k přístupu na stránku a stažení obsahu, přičemž tento provozovatel tak činí za účelem příjmů 

získaných z reklamy nebo od uživatelů samotných v případě předplacení vyšší rychlosti 

stahování, a tím ovlivňuje chování uživatelů. Více: Výkladové stanovisko odboru poštovních 

služeb a služeb informační společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. září 2012 

k problematice odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, kteří pasivně hostí 

nebo „přenášejí“ obsah, podle § 3 až 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Sekce 
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Dalo by se říci, že v případě porušení této podmínky nastává stejná situace, jako by ISP 

obsah poskytl sám. To by pro ISP znamenalo založení primární odpovědnosti za vlastní 

obsah a s tím spojené následky. 

4.4.3 Nevědomost 

Pro vyloučení odpovědnosti za škody je dle nutné, aby ISP postrádal skutečnou vědomost a 

současně neměl povědomí o skutečnostech nebo okolnostech, z nichž by byla nezákonná 

činnost nebo informace zřejmá.259 Ke ztrátě bezpečného přístavu z důvodu vědomosti o 

protiprávnosti obsahu je tedy třeba naplnit předpoklady buď: 

a. skutečné vědomosti, nebo 

b. konstruktivní vědomosti.260 

Polčák ztotožňuje skutečnou a konstruktivní vědomost s nedbalostí vědomou a nevědomou, 

přičemž vychází z domněnky nedbalosti stanovené v § 2911 OZ. 261 S tímto názorem se zcela 

neztotožňuji262, a to především z toho důvodu, že kdyby byla konstruktivní vědomost 

považována za nevědomou nedbalost podle OZ, presumovalo by se zavinění ve formě této 

něvedomé nedbalosti a ISP by musel prokazovat, že učinil vše, co lze po něm rozumně 

požadovat. U konstruktivní vědomosti podle ZSIS se ale tato vědomost nepresumuje, neboť 

by to bylo proti podstatě samotného bezpečného přístavu, a to, že ISP takovou vědomost 

nabyl, tak musí prokázat poškozený. 

 

 

digitální ekonomiky, Odbor poštovních služeb a služeb informační společnosti © 2012,  s. 2 [cit. 

27. 4. 2019].  

Toto stanovisko bylo odbornou literaturou označeno přinejmenším za chybné, s postupem času 

a vývojem unijní legislativy (čl. 17 Směrnice DSM) se ale ukazuje, že stanovisko v mělo pravdu 

v tom, že ekonomická motivace je důležitým faktorem. Srovnej: HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 111; 

MATEJKA, Ján. Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu 

přenášeného obsahu. Právník. 2017, roč. 156, č. 9, s. 761. 
259 PEGUERA, Miquel. The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative 

Analysis of Some Common Problems. Columbia Journal of Law & the Arts. 2009, roč. 32, s. 488. 
260 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 106-107. 
261 POLČÁK, Radim. Liability of Information Society Service Providers (ISPs). In: POLČÁK; ČERMÁK; 

LOEBL a kol., 2015, op. cit., s. 175. 
262 S názorem Polčáka nesouhlasí ani Husovec, který uvádí, že nedbalost je formou zavinění, 

přičemž ztráta bezpečného přístavu sama o sobě ještě neznamená existence zavinění ISP. Srov.: 

HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 107. 
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Skutečná vědomost poskytovatele je v SEO263 vyjádřena jako účinné seznámení se 

s protiprávní činností, v ZSIS264 jako prokazatelná vědomost o protiprávní povaze obsahu 

ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele. Takovou vědomost 

poskytovatel nabude zejména v případě oznámení o protiprávnosti265 (notice) učiněném 

třetí osobou, zpravidla pak osobu, jejíž práva byla porušena.266 

Konstruktivní vědomost je poněkud neurčitý pojem. Obecně se jedná o to, že subjekt o 

určité činnosti či skutečnosti vědět měl a mohl. V SEO267 je vyjádřena jako absence povědomí 

o skutečnostech nebo okolnostech, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo 

informace, v ZSIS268 jako možnost vědět, vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a 

povaze případu, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní. K 

nabytí konstruktivní vědomosti dochází obvykle jiným způsobem než doručením oznámení 

o protiprávnosti obsahu. Nicméně i taková situace může nastat, a to v případě, kdy se bude 

jednat pouze o prosté oznámení bez splnění podmínek269 nutných k nabytí vědomosti 

skutečné. 

Jestliže ale ISP získá konstruktivní vědomost z oznámení, nebude toto oznámení 

splňovat podmínky nutné k nabytí vědomosti skutečné (jinak by nabyl právě vědomost 

skutečnou), nýbrž bude postrádat např. důvod protiprávnosti informace.270  

Mohlo by se zdá, že nabytí konstruktivní vědomosti je jednodušší než nabytí vědomosti 

skutečné, neboť skutečná vědomost podléhá splnění několika podmínek, zatímco 

konstruktivní vědomost, nemá podmínky nabytí přesně stanoveny, není to ale zcela pravda. 

V legislativě na unijní úrovni, ani v tuzemské legislativě, v součastnosti neexistuje systém, 

jak kvalifikovat, zda určitý poskytovatel konstruktivní vědomost nabyl či nikoliv. Specifické 

východisko poskytuje americké common law, především pak rozhodnutí ve věci Viacom 

 

 
263 Čl. 14 odst. 1 písm. a) SEO. 
264 § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS. 
265 Kromě oznámení o protiprávnosti existují i jiné způsoby, jak může ISP nabýt skutečnou vědomost, 

např. na základě rozhodnutí soudu, oznámením administrativního orgánu, popř. z televize. 

Dokazování ze strany HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 107. 
266 Více v podkapitole 4.5 týkající se procedury notice-and-takedown i samotného oznámení o 

protiprávnosti. 
267 Čl. 14 odst. 1 písm. b) SEO. 
268 § 5 odst. 1 písm. a) ZSIS. 
269 Viz oddíl 4.4.2. 
270 MAISNER, 2016, op. cit., s. 74. 
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proti YouTube, ve kterém byla zavedena koncepce tzv. „testu červené vlajky“ (red flag test). 

Tento test je založen na subjektivním a objektivním hledisku. Subjektivně je nutno 

posuzovat informovanost poskytovatele o skutečnostech nebo okolnostech nasvědčujících 

porušování práva, objektivně je pak třeba posuzovat, zda by mohla být protiprávní činnost 

zřejmá rozumné osobě ve stejné nebo podobné situaci.271 Výsledkem testu by mělo být 

rozhodnutí, jestli mohlo být poskytovateli na základě daných skutečností a okolností 

zřejmé, že jeho prostřednictvím dochází k protiprávní činnosti.  

S konstruktivní vědomostí je nutno spojovat i tzv. úmyslnou slepotu (willful blindness) 

poskytovatele vzhledem k aktivitám na jeho serveru, kdy ISP vědomě přehlíží skutečnosti 

nebo okolnosti naznačující porušování práv jiných osob s poukazem na neexistenci obecné 

povinnosti dohledu272 nad ukládanými informacemi.273 Úmyslná slepota může nastat 

zejména u takových ISP, jejichž obsah stránek tvoří převážně díla chráněná autorskými 

právy, což vede k vysoké navštěvovanosti stránek a vysokému počtu stahování v případě 

úložišť, a tedy většímu profitu274 z reklam nebo z příplatků uživatelů za vyšší rychlost 

stahování. Ekonomická motivace poskytovatel tak sice možná nehraje roli v případě kritéria 

neexistence vlivu, jistě je ale důležitou součástí konstruktivní vědomosti. 

Bližší vymezení konstruktivní vědomosti (a náhledu SDEU na konstrukci úmyslné 

slepoty) by mohlo poskytnout rozhodnutí SDEU ve věci Elsevier275, kdy poskytovatel 

(Cyando AG) provozuje služby sdíleného hostování, jejímž prostřednictvím jsou 

zpřístupněny soubory porušující autorská práva, přičemž tyto soubory mají tvořit 90-96 % 

z celkového rozsahu užívání.276 Podaná žádost se mj. týká i konkrétnosti protiprávní 

informace nebo činnosti nutné pro kvalifikaci vědomosti ISP. 

 

 
271 Rozsudek United States District Court for the Southern District of New York v USA ve věci 07 Civ. 

2103, Viacom International Inc. a další proti Youtube, Inc. a dalším, s. 10. 
272 Čl. 15 SEO. 
273 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 108. 
274 S úmyslnou slepotou a s tím (zpravidla) spojeným peněžním ziskem většinou přímo souvisí 

zakázané těžení (viz. podkapitola 3.2). 
275 Žádost o rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci Elsevier, C-683/18. 
276 Ibidem, bod 1 odst. b). 
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Z teleologického výkladu § 5 ZSIS (a znění SEO) se povinnost odstranění závadného 

obsahu vztahuje také na vědomost konstruktivní, i když z umístění této povinnosti v ZSIS277 

by se mohlo zdát, že se vztahuje pouze na vědomost skutečnou, což by ale vedlo ke ztrátě 

bezpečného přístavu již v okamžiku, když se ISP dozví o existenci protiprávní informaci (bez 

ohledu na její případné odstranění poskytovatelem).278 Ustanovení je ale nutné vykládat 

eurokonformně, což znamená, že bezpečný přístavu zůstane ISP zachován, jestliže 

protiprávní obsah odstraní nebo znepřístupní stejně jako v případě nabytí vědomosti 

skutečné. 

Je důležité mít na paměti také skutečnost, že absence vědomosti souvisí nejen 

s protiprávní informací (jednotlivé porušení práva), ale i s protiprávní činností (soustavné 

porušování práva). Podle stanoviska generálního advokáta ve věci eBay, jakmile jednou ISP 

vědomost o protiprávnosti určitého obsahu nabyl, neaplikují se na něj dále ustanovení 

týkající se omezení odpovědnosti, jestliže stejný uživatel opakovaně zasahuje do stejného 

práva a ISP s tím nic nedělá.279 To v praxi znamená, že pokud se na stejné stránce, kterou 

provozuje ISP, objeví od stejného uživatele například stejný film nebo fotografie porušující 

autorská práva, bude ISP povinen k jeho odstranění i bez toho, aniž by byl upozorněn třetí 

osobou (nejjistější je proto výmaz uživatele, jež opakovaně porušuje práva jiných osob). 

SDEU se ve svém rozhodnutí k tomuto problému vyjádřil souhlasné stanovisko280. Některá 

odborná literatura281 uvádí, že ISP není povinen dále kontrolovat činnost takového 

uživatele, jeho odpovědnost ale může být v určitých případech založena na základě 

konstruktivní vědomosti. Tento názor byl ale již překonán rozhodnutím ve věci Ulož.to282. 

4.5 Udržení bezpečného přístavu (procedura notice-and-
takedown) 

Vzniku odpovědnosti za cizí obsah jakožto nové následné povinnosti dle sankční koncepce 

odpovědnosti může poskytovatel zabránit, jestliže protiprávní obsah, o kterém nabyl 

 

 
277 Povinnost odstranit závadný obsah na základě oznámení je v ZSIS umístěna pouze u písmene b) 

ustanovení § 5. 
278 MAISNER, 2016, op. cit., s. 74. 
279 Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena k eBay, C-324/09, bod 168. 
280 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, bod 141. 
281 POLČÁK, 2007, op.cit., s. 71-72. 
282 Viz oddíl 5.3.1. 
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vědomost, odstraní nebo k němu znemožní přístup283 dalším uživatelům. Vědomost ISP 

nabude většinou v případech doručení oznámení o protiprávnosti284 informace. Tento 

proces se nazývá notice-and-takedown a je nejdůležitější a nejeefektivnější obranou ISP 

typu hosting285 vůči odpovědnosti za informace, se kterými nemají nic společného. Samotná 

procedura není v unijním právu nijak upravena, její průběh a požadavky měla nastavit 

vnitrostatní úprava.286 Přesto je ale možné najít v judikatuře SDEU některé podmínky, které 

se vztahují na všechny členské státy. V českém právním prostředí by bylo možné tuto 

proceduru přirovnat k zakročovací povinnosti obsažené v § 2901 OZ, jelikož ISP je v těchto 

případech tím, kdo má kontrolu nad vzniklou situací287. 

4.5.1 Osoba oprávněná podat oznámení, způsob provedení 
oznámení a jeho náležitosti 

Jelikož podmínky podání oznámení nejsou v České republice nijak upraveny, může podat 

oznámení jakákoliv osoba, ať už fyzická či právnická, a to i anonymně.288 V případě 

autorských práv může podat oznámení především jejich vlastník nebo osoba oprávněná 

jednat jeho jménem289 a to vzhledem k požadavku podloženosti oznámení290. 

 

 
283 Čl. 14 odst. 1 písm. b) SEO, § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS. 
284 Větší poskytovatelé mohou zpracovat až miliony oznámení každý den za pomoci 

automatizovaných mechanismů, přičemž drtivá většina z těchto oznámení je kvalifikována jako 

oprávněná. RIORDAN, Jaani. The Liability of Internet Intermediaries. Oxford: Oxford University 

Press, 2016, s. 63. 
285 ISP typu mere conduit a caching nemají v legislativě zakotvenu proceduru notice-and-takedown, 

čímž se stávají zranitelnějšími vzhledem k možným nárokům poškozených osob. SMITH, Graham 

J. H. Internet Law and Regulation. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2007, s. 376. 

Nutno ovšem dodat, že tyto typy nemají takovou možnost zásahu do zprostředkovávaného obsahu, 

resp. se jedná pouze přenos nebo dočasné meziukládání informací.  
286 Recitály 40 a 46 SEO. Česká republika nicméně tuto cestu nezvolila, na rozdíl například od Francie 

či Finska. 
287 Telec označuje takovou situaci za zakázané těžení a dovozuje odpovědnost ISP za protiprávní 

jednání uživatelů. Blíže viz 3.2. 
288 MAISNER, 2016, op. cit., s. 80. 
289 § 40, § 41 AutZ. Tato praxe je patrná i u jednotlivých stránek, které poskytují možnost nahlásit 

závadný obsah (např. Facebook a YouTube). 
290 Viz oddíl 4.4.2. 
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Oznámení je v podstatě možné provést jakýmkoliv způsobem291 (formulář, e-mail 

apod.) díky povinnosti poskytovatelů poskytnout uživatelům určité informace292, důležitá 

je ovšem schopnost osoby doručení takového oznámení prokázat. Některé služby přímo 

nabízejí možnost „nahlásit“ v případě, že má uživatel pocit, že daný obsah porušuje právní 

předpisy.293 

Kvůli absenci tuzemské právní úpravy není nijak stanoveny náležitosti oznámení294. 

Některé webové stránky a platformy ale stanovují náležitosti oznámení o protiprávnosti 

přímo ve svých zásadách používání, pravidlech oznámení nebo jinde295.  

Pro všechna oznámení o protiprávnosti je nicméně nutné splňovat požadavek 

určitosti. V minulosti se SDEU zabýval otázkou, zda pro založení skutečné vědomosti postačí 

oznámení o existenci určitého obsahu296, nebo je nutné oznámit i protiprávní povahu297 

takového obsahu. Ve věci Google France SDEU jasně uvedl298, že omezení odpovědnosti se 

nevztahuje na případy, kdy se poskytovatel dozvěděl o protiprávním charakteru, čímž 

stanovil okamžik299 ztráty bezpečného přístavu závislý na oznámení o protiprávnosti. Pro 

shledání oznámení jakožto schopného přivodit skutečnou vědomost (tj. kvalifikované 

oznámení) je tak třeba splnit tuto podmínku. Pokud se tak nestane, jedná se o prosté 

oznámení neschopné způsobit ztrátu bezpečného přístavu. 

Dle mého názoru by součástí oznámení o zásahu do autorských práv měly být 

minimálně identifikační údaje oznamovatele (za účelem předcházení zneužití práva 

 

 
291 POLČÁK, Radim. Opovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 86. 
292 Zejména jméno poskytovatele služby, jeho adresu, kontakt včetně e-mailu, identifikační číslo, pod 

kterým je zapsán v obchodním rejstříku a další. Čl. 5 SEO. 
293 POLČÁK, Radim. Opovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 87. 
294 Např. Francie má náležitosti oznámení přesně stanoveny. Patří mezi ně datum oznámení, osobní 

údaje oznamovatele, přesné umístění závadné informace, právní odůvodnění žádosti o 

odstranění obsahu a kopii korespondence mezi autorem nebo editorem díla údajně porušujícího 

autorská práva nebo žádost o přerušení konání, odstranění nebo změnu obsahu, popř. 

odůvodnění, proč taková osoba nemohla být zkontaktována. PEGUERA, 2009, op. cit., s. 490-491. 
295 Např. Ulož.to, YouTube. 
296 Prosté oznámení ve stylu „Na Vašem serveru se nachází film Pelíšky“. 
297 Kvalifikované oznámení ve stylu „Na Vašem serveru na adrese www.xyz.cz/film2 se nachází film 

Pelíšky porušující má autorská práva“. 
298 Rozsudek SDEU ve spojených ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08, bod 109.  
299 Přesné určení okamžiku ztráty bezpečného přístavu je závislé také na určitosti a podloženosti 

oznámení. Viz další oddíl. 
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a nadměrnému zatěžování ISP kvůli nedůvodným oznámením, neboť pod „rouškou“ 

anonymity jednají uživatelé často jinak),  umístění protiprávního obsahu (alespoň název 

díla, nejlépe i adresu URL,), popř. identifikaci uživatele zasahujícího do autorských práv 

(„nick“ uživatele nebo jiné označení v případě opakovaného neodsouhlaseného 

zveřejňování děl jednou osobu) a důvod tvrzení protiprávnosti (spolu s dokladem 

o vlastnictví autorských práv). 

4.5.2 Okamžik nabytí vědomosti 

V souvislosti s rozhodnutím SDEU ve věci Google France ovšem vyvstala další otázka, 

konkrétně zda poskytovatelé nabyli skutečné vědomosti o protiprávnosti obsahu už 

v okamžiku oznámení o protiprávnosti, nebo až v okamžiku prokázání této protiprávnosti 

(resp. alespoň strohého doložení důkazů, z nichž je patrné porušení práva). S tímto 

problémem se opět vypořádal SDEU, když v rozhodnutí ve věci eBay stanovil300, že 

oznámení o protiprávnosti nemůže automaticky vést k vyloučení nároku na uplatnění 

výjimky z odpovědnosti, jelikož tato oznámení mohou být nedostatečně přesná a 

nepodložená301. Rozdíl je patrný třeba na příkladu pomluvy určité osoby, kdy vědomost o 

dehonestujícím obsahu není ta stejná věc, jako vědomost o jeho protiprávnosti (může se 

jednat o pravdivý příspěvek, hodnotové soudy s věcným základem302 apod.) nebo u 

porušení autorských práv, kdy zveřejnění autorského díla ještě automaticky neznamená 

porušení autorských práv (uživatel např. může disponovat licencí uzavřenou v nositeli 

práv) a povědomí o jeho zveřejnění tedy nezakládá skutečnou vědomost o protiprávnosti 

obsahu.303 

 

 
300 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, bod 122. 
301 V případech, kdy má obsah očividně protiprávní charakter (např. nacistická propaganda, dětská 

pornografie) není nutné bližší zkoumání, jelikož se evidentně jedná o trestné činy. Mnohem 

složitější situace ale nastane v případě údajného porušení autorských práv (k tomu podrobně viz 

kapitola 5). POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 86 
302 Zejména u právnických osob je třeba zjišťovat, zda je obsah způsobilý zasáhnout do dobré pověsti 

jim přiznané na základě presumpce poctivosti (právnická osoba má dobrou pověst do té doby, 

dokud není proveden úspěšně důkaz opaku). Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci 

PROLUX, sp. zn. 3 Cmo 197/2010, s. 7. 
303 RIORDAN, 2016, op. cit., s. 405. 
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Na kritériu podloženosti oznámení, které zahrnuje i dokázání aktivní žalobní 

legitimace, „ztroskotal“ i případ Sledujuserialy.cz304 týkající se Pirátské strany, která 

úmyslně, ale ne za účelem zisku provozovala internetovou stránku, na níž se nacházelo 

velké množství seriálů s možností sledování online. Po doručení výzvy k odstranění 

nelegálního obsahu ze strany České protipirátské unie (ČPU) vyzvala Pirátská strana tohoto 

oznamovatele, aby doložil dokumenty dokazující zastoupení nositelů autorských práv, na 

což ale ČPU nereagovala.305 Tímto tak provozovatel nenabyl skutečné vědomosti, neboť 

oznámení nebylo dostatečně podložené. 

4.5.3 Reakční doba ISP a řešení oznámení 

V právním rámci306 je stanovena povinnosti ISP učinit veškeré možné kroky k odstranění 

nebo znepřístupnění závadných informací, přičemž tak musí učinit neprodleně. Pojem 

neprodleně je ovšem možno vykládat více způsoby v závislosti na okolnostech případu, 

zejména pak na typu služby (ve spojení s návštěvností), povaze protiprávnosti a osobě 

poskytovatele, přičemž většina komerčních služeb je schopná závadné informace odstranit 

v průběhu 24–78 hodin v pracovních dnech.307  

ISP je v případě doručení oznámení povinen závadný obsah buď odstranit nebo 

znepřístupnit. Nemusí tak ovšem učinit vždy, ale jen v případech, kdy tak uzná za vhodné. 

Jestliže poskytovatel vyhodnotí, že obsah neporušuje práva jiné osoby nebo toto nebude mít 

za dostatečně prokázané, může obsah ponechat tak, jak je. V takovém případě se ale 

vystavuje riziku vzniku odpovědnosti za protiprávní obsah308. O tom, zda je předmětný 

obsah protiprávní či ne, pak rozhoduje soud.  

 

 
304 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. ledna 2017, sp. zn. 33 T 54/2016. 
305 Ibidem, s. 13-14. 
306 § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS, recitál 46 SEO. 
307 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 118. 

Za další podstatné okolnosti je možno považovat např. i okolnosti, za kterých se ISP (jeho 

zaměstnanec) poprvé dozvědel o daném obsahu, případná již učiněná zamítnutí oznámení a 

množství stížností obdržených kvůli danému obsahu. Více: RIORDAN, 2016, op. cit., s. 408. 
308 Krajský soud v Ostravě v jednom svém rozhodnutí užívá pojmu sekundární odpovědnost a uvádí, 

že tato sekundární odpovědnost vznikne poskytovateli volného prostoru pouze za neodstranění 

takového obsahu na základě oznámení, což ale dle mého názoru není zcela pravda. Sekundární 

odpovědnost je odpovědností za cizí jednání, v případě neodstranění cizího obsahu by se ale 
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Pokud ale ISP obsah odstraní, přičemž tak učinil například jen na základě 

nepodloženého, neověřeného oznámení, vystavuje se riziku odpovědnosti za odstranění 

obsahu309 vůči uživateli, jenž obsah na stránku vložil. Toto riziko je nicméně možné výrazně 

omezit v případě vhodného nastavení podmínek konkrétní služby. Obecně se ale jedná o 

menší pravděpodobnost vzniku takové odpovědnosti, zejména pak u autorských práv. 

Poskytovatelé by navíc v takovém případě mohli ztratit výhody bezpečného přístavu, takže 

se zdá být jistější obsah odstranit vždy, když ISP nemá absolutní jistotu o jeho protiprávní 

povaze.  

4.6 Ztráta bezpečného přístavu 

ISP ztrácí výhodu vyloučení odpovědnosti za cizí obsah v případě, že překročí hranice určité 

podmínky, tzn. pasivity, neexistence vlivu nebo nevědomosti310. Aby poskytovatel mohl 

„vyplout“ z režimu bezpečného přístavu, je nutné, aby nejprve splňoval podmínky 

stanovené pro „vplutí“ do něj. Musí se tedy jednat o poskytovatele služeb informační 

společnosti a zároveň musí tento poskytovatel splňovat definici (alespoň)311 jednoho z typů 

ISP. 

Z dikce ZSIS se zdá, že ISP bude odpovědný vždy, když nesplní kritéria bezpečného 

přístavu. Sekundární odpovědnost se ale vždy odvozuje od odpovědnosti primární, je tedy 

nezbytné, aby primární škůdce (tzn. uživatel) opravdu zasáhl do práva jiné osoby. Stručně 

 

 

jednalo o odpovědnost za vlastní jednání, tedy primární odpovědnost. Rozsudek Krajského soudu 

v Ostravě ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 23 C 70/2003. 
309 V americkém Digital Millenium Copyright Act je upraven i tzv. counter-notice (známý i jako „put-

back notice“), který umožňuje uživateli, jenž obsah nahrál, podání „proti-oznámení“ na obnovení 

odstraněného obsahu. ISP má poté povinnost obsah obnovit, jestliže původce oznámení o 

protiprávnosti obsahu nepodá do 14 dní žalobu. Viz Sec. 512 písm. g) Digital Millenium Copyright 

Act. 

 Směrnice DSM zakotvuje podobnou ochranu uživatel i v EU. Poskytovatelé služeb pro sdílení 

obsahu online budou muset zavést mechanismy pro stížnosti a nápravu, které uživatelé jejich 

služeb budou moci využívat. Čl. 17 odst. 9 Směrnice DSM. 
310 U nevědomosti je nutné brát v potaz možnost udržení bezpečného přístavu za splnění podmínek 

procedury notice-and-takedown (viz podkapitola 4.5). 
311 Pro každou službu se posuzuje splnění podmínek zvlášť. Není vyloučeno, že poskytovatel služby 

bude pro jednu službu vystupovat jako ISP typu hosting, pro druhou jako ISP typu mere conduit, 

nebo dokonce pro určitou službu nebude spadat pod definici žádného typu ISP. POLČÁK, Radim. 

Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 76. 
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řečeno, není možné, aby byl odpovědný ISP, který již nadále nesplňuje podmínky 

bezpečného přístavu, pokud samotný uživatel neporušil zákon. Tímto ovšem není nijak 

dotčena obecná prevenční povinnost dle § 2900 OZ a vznik odpovědnosti za její nesplnění. 

Zánik bezpečného přístavu není totožný se situací, která by nastala v případě 

neexistence samotného institutu bezpečného přístavu, jelikož v případě zániku jsou ISP 

odpovědní jako za vlastní obsah, a to z důvodu vlastního konání (resp. nějaké chyby), ale 

v případě neexistence tohoto režimu vyloučení odpovědnosti by byli ISP odpovědní za cizí 

obsah, a to i přesto, že jinak učinili všechno správně. 

4.7 Shrnutí kapitoly 

Za předpokladu, že by bezpečný přístav pro ISP neexistoval, mohli by být v rámci českého 

právního řádu odpovědni podle obecné odpovědnosti upravené v OZ, což by mělo za 

následek obecnou povinnost dohledu nad obsahem, která je v současnosti vyloučena, 

odpovědnost ISP za obsah, se kterým nemusí mít nic společného, a nakonec povinnost 

poskytovatelů poskytnout poškozeným veškeré monetární nároky, které by měl platit 

uživatel, jenž do práv jiného osobně zasáhnul. 

Úprava limitace odpovědnosti IPS se postupně vyvíjela. Od vzniku internetu nebyla 

odpovědnost poskytovatelů za cizí obsah v EU nijak upravena až do roku 2000. V tomto roce 

vstoupila v platnost směrnice zakotvující institut bezpečného přístavu a někteří ISP se tak 

stali téměř nedotknutelnými ve smyslu vymáhání monetárních nároků ze strany 

poškozených osob, přitom nezálěželo na oblasti práva, do níž bylo zasaženo.  Bylo 

stanoveno několik podmínek, které je nutné splnit, aby se na ISP vztahovalo omezení 

odpovědnosti. Tyto podmínky byly soudní praxí dále doplňovány a konretizovány, načež se 

dospělo k tomu, že poskytovatel musí spadat pod definici subjektu poskytující službu 

informační společnosti, musí se jednat o jeden z upravených typů (mere conduit, caching, 

hosting). ISP třetího typu musí navíc splňovat požadavek pasivity, resp. neutrality, tzn. že 

není možné konstatovat, že ISP ukládané informace zná nebo je kontroluje; neexistence 

vlivu, tzn. že nemá kontrolu nad osobami, jež zveřejňují obsah; nevědomosti o 

protiprávnosti obsahu; tzn. že poskytovatel o protiprávnosti nemá prokazatelnou vědomost 

ani o ní nemohl na základě okolností vědět, přičemž ale není možné uložit poskytovateli 

obecnou povinnost dohledu nad obsahem, jež zprostředkovává. Pro případ nabytí 

vědomosti poskytovatele upravuje směrnice také tzv. proceduru notice-and-takedown 
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založenou na oznámení o protiprávnosti, jenž může podat kdokoliv, v podstatě jakkoliv, 

pouze musí náležitě určit závadný obsah a doložit důvody, ve kterých spatřuje takovou 

závadnost. Posouzení, zda předmětný obsah poskytovatel odstraní, je jen na něm, ze zákona 

má však povinnost učinit tak neprodleně. ISP se tak stávají (již výše zmíněnými) definičními 

autoritami schopnými rozhodovat o obsahu internetu, byť s minimálními údaji o domnělé 

protiprávnosti informací tam umístěných. Pokud obsah neodstraní, vystavuje se možnosti 

ztráty bezpečného přístavu, a tedy vzniku odpovědnosti v případě, že uživatel opravdu 

porušil práva třetí osoby. Pokud taková práva neporušil, nemůže být odpovědný ani ISP. 

Do českého právního řádu byl institut bezpečného přístavu transponován až v roce 

2004. I přesto, že směrnice umožňuje členským státům mj. upřesnit, které jednotlivé služby 

spadají pod ISP typu hosting nebo upravit si podrobněji proceduru oznámení o 

protiprávním obsahu tak, aby byla v souladu s právním řádem státu, Česká republika nic 

z výše uvedeného neudělala, pouze převzala znění unijní úpravy, které navíc upravila do 

poněkud nešťastné formulace způsobující vnitrostátním soudům problémy při aplikaci.
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5 Odpovědnost ISP typu hosting za porušení 
autorských práv 

Velmi často provází poskytovatele typu hosting problémy se zásahem do autorských práv 

třetích osob. V této kapitole budou nejprve nastíněny prameny práva na jednotlivých 

úrovních, ve kterých je autorské právo upraveno. Kapitola se bude také podrobněji věnovat 

definici sdělování veřejnosti v kontextu hostingu a jednáním, která by se dala za takové 

sdělování označit, neboť právě tímto způsobem dochází k porušování autorských práv 

jiných osob na internetu. Následně bude rozebrána (ne)existence povinnosti ISP vykonávat 

dohled nad ukládaným obsahem a s tím spojený nedávný rozsudek tuzemského soudu ve 

věci Ulož.to312. Jelikož filtrování obsahu (ale nejen to) může mít za následek také zásah do 

základních lidských práv a svobod, ať už takových, které svědčí autorům, poskytovatelům, 

nebo jejich uživatelům, je nutné posoudit i dopady současné právní úpravy a potenciálních 

i již učiněných soudních rozhodnutí do této sféry. Ochrana základních práv bude podrobena 

analýze i v oblasti ochrany osobnosti a dobré pověsti osoby, neboť souvisí s odpovědností 

ISP typu hosting (závěry učiněné ESLP je možné aplikovat i na oblast autorských práv ISP, 

například ve vztahu k vymezení pasivity poskytovatele nebo pojmu „neprodleně“ 

v souvislosti s odstraněním obsahu na základě oznámení) a současně je možné posoudit 

rozdíly mezi ochranou autorských práv a ochranou osobnosti. V další podkapitole bude 

rozebráno rozhodnutí SDEU ve věci Ziggo, jehož závěry mají dopad na odpovědnost všech 

aktivních ISP. V souvislosti s autorskými právy budou poté nastíněny jednotlivé nároky 

poškozených nositelů práv vůči ISP a modality jejich odpovědnosti ve vztahu k protiprávně 

zveřejněnému obsahu v případě ztráty bezpečného přístavu. Na závěr budou v kapitole 

vymezeny povinnosti poskytovatele splňujícího podmínky pro udržení bezpečného 

přístavu vůči nositelům autorských práv, jehož služby jsou ale využívány k porušování 

zákonných norem.  

5.1 Právní rámec ochrany autorských práv 

V České republice je základním předpisem v oblasti autorských práv AutZ upravující 

osobnostní i majetková práva autorů. Ve vztahu k informační společnosti se zde nachází 

 

 
312 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Ulož.to, sp. zn. 34 C 5/2017. 
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také úprava sdělování veřejnosti, ochrana autorských děl, a možné nároky oprávněných 

osob vůči osobám, jež zasáhly do jejich práv. Náhrada újmy a bezdůvodného obohacení, 

kterou mohou nositelé práv požadovat taktéž, je obecně stanovena v OZ, AutZ se o těchto 

institutech pouze zmiňuje ve vztahu k jejich výši. 

V unijní legislativě313 existuje mnoho sekundárních předpisů týkajících se autorských 

práv. Pro tuto práci nicméně nejsou relevantní všechny, ale zejména 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 „Směrnice 

InfoSoc“) týkající se přímo autorských práv v informační společnosti a směrnice 

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

duševního vlastnictví (dále jen „Směrnice o dodržování práv“), která se soustřeďuje 

zejména na proces náhrady škody v případě zásahu do autorských práv. 

5.2 Sdělování veřejnosti 

Sdělováním díla veřejnosti se podle § 18 AutZ rozumí „zpřístupňování díla v nehmotné 

podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově“314, přičemž tato definice zahrnuje 

i přístup prostřednictvím internetu315. Podobnou definici obsahuje i Směrnice InfoSoc, která 

uvádí, že právem autora na sdělování veřejnost by se (v širším smyslu) mělo rozumět 

„veškeré sdělování veřejnosti nepřítomné v místě, ze kterého sdělování vychází“316. Jestliže se 

v určitém případě jedná o sdělování veřejnosti, mají autoři výlučné právo udělit svolení 

nebo zakázat jakékoliv sdělení svých děl veřejnosti. Aby se jednalo o sdělování veřejnosti, 

je nutné zpřístupnění díla individuálně neurčenému okruhu osob317. Tuto podmínku 

nepochybně splňuje například zpřístupnění fotografií či videí na webové stránce, jejichž 

zobrazení není nijak podmíněno (např. registrací a platbou). Naopak za sdělování veřejnosti 

 

 
313 Legislativa EU vychází z mezinárodních smluv a úmluv. Nepovažuji proto za podstatné zabývat 

se podrobněji těmito mezinárodními prameny. 
314 § 18 odst. 1 AutZ. 
315 § 18 odst. 2 AutZ. 
316 Recitál 23 Směrnice InfoSoc. 
317 Sdělováním veřejnosti není například e-mailová komunikace dvou osob či jiné neveřejné užití díla, 

např. v úzkém okruhu osob pro vnitřní užití. CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon: 

Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 45. 
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nelze podle Chaloupkové a Holého318 považovat jakési „kvazi zprostředkování“, kterým je 

poskytnutí odkazu319 na jinou webovou stránku. Pod definici podle nich nespadají ani 

vyhledávací služby aktivně nenabízející konkrétní díla, v takovém případě se jedná spíše o 

zařízení umožňující nebo zajišťující sdělování díla veřejnosti320. 

Definice pojmu „sdělování veřejnosti“ přímo souvisí také s odpovědností ISP za 

zveřejněný obsah, neboť slouží k rozlišení vlastního a cizího obsahu, který je v mnoha 

případech složité diferencovat (zejména u nepůvodního obsahu). Odpovědnost ISP 

v případě vlastního obsahu pak nastává v případě splnění zákonných podmínek, v případě 

cizího obsahu je nutno nejprve posoudit, zda ISP spadá pod čl. 14 SEO (§ 5 ZSIS) omezující 

jeho odpovědnost. V průběhu let se sdělováním veřejnosti ve spojení s ISP zabývaly soudy321 

tuzemské i zahraniční a jejich rozhodnutí v současné době slouží jako vodítka pro přesnější 

kvalifikaci případů.  

Aby se jednalo o vlastní obsah poskytovatele, musí tento poskytovatel dílo užít jedním 

ze zákonem předepsaných způsobů (např. rozmnožit, zpřístupnit veřejnosti).322 Je tedy 

důležité vymezit, kdy se jedná o sdělování veřejnosti. Často řešeným problémem jsou 

hypertextové odkazy323 odkazující na dílo chráněné autorskými právy.324 Jestliže totiž 

rozhodne soud o tom, že se o sdělování veřejnosti jedná, bude ISP, jenž obsah zveřejnil, 

odpovědný za případné protiprávní zveřejnění informace, na kterou odkaz vede. Jedním 

z případů zabývajících se odpovědností ISP ve vztahu k odkazům je případ Svensson. 

Společnost (Retriever Sverige) provozovala internetovou stránku, na které byly jejím 

zákazníkům poskytovány seznamy internetových hypertextových odkazů na články 

zveřejněné na jiných internetových stránkách, mj. na novinové články napsané skupinou 

novinářů (Svensson a další). Tito novináři měli za to, že společnost použila články bez jejich 

 

 
318 Ibidem. 
319 Tohoto problému se týká rozhodnutí SDEU ve věci Svensson, které naopak stanovilo, že 

poskytnutí odkazu je sdělováním veřejnosti. Rozbor případu se nachází níže. 
320 Provozování takového zařízení není podle § 18 odst. 3 AutZ sdělováním veřejnosti.  
321 Relevantní případy řešené před SDEU, evropskými i národními soudy a jejich závěry jsou 

rozebrány níže v této podkapitole. 
322 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 41. 
323 Hypertextovým odkazem se rozumí přímý odkaz na webovou stránku, na které se nachází určitá 

informace (např. www.odpovednostisp.cz/rozhodnuti-sdeu). 
324 Sdělování veřejnosti prostřednictvím odkazů na autorská díla není nijak řešeno v právním řádu 

EU, vychází se proto z judikatury SDEU. 
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svolení, když je zpřístupnila svým zákazníkům. V případě hypertextových odkazů je 

kvalifikace sdělování díla veřejnosti složitější. Primární východisko zní, že poskytování 

odkazů je sdělováním veřejnosti ve smyslu Směrnice InfoSoc.325 Pokud ale odkaz míří na 

stránku, kde je dílo volně přístupné všem uživatelům bez jakéhokoliv omezení pak se o 

takové sdělování nejedná, neboť nevede ke sdělování díla nové veřejnosti (tj. veřejnosti, 

kterou nositelé autorského práva nebrali v potaz při udílení svolení k prvotnímu sdělení 

veřejnosti).326 Jestliže by ale dílo bylo zveřejněno s omezením, popř. už nebylo volně 

dostupné, jedná se v případě poskytnutí přímého hypertextového odkazu na takové dílo o 

sdělování nové veřejnosti, se kterou autoři prvotně nepočítali, a tedy o obcházení 

omezujících opatření.327 SDEU tedy došel k závěru, že se v tomto případě nejedná o 

sdělování veřejnosti, jelikož dílo bylo volně přístupné. Tento závěr aplikoval SDEU i na 

případ, kdy se dílo zobrazí takovým způsobem, že sice vyvolá dojem, že je zobrazováno na 

stránce, na které se tento odkaz nachází, ale ve skutečnosti pochází z jiné internetové 

stránky. V takovém případě se nejedná o odkaz hypertextový, ale o tzv. embedded (popř. 

framed) link328. Tímto typem odkazu se zabýval SDEU ve věci BestWater. V usnesení329 

potvrdil svůj dosavadní názor, že nejde o sdělování veřejnosti, pokud se nejedná o novou 

veřejnost, nebo ke sdělení nedochází za použití specifické technologie, která se liší od 

 

 
325 Rozsudek SDEU ve věci Svensson, C-466/12, bod 20. 
326 Ibidem, bod 25.  
327 Takovou situací se zabýval SDEU ve věci C More Entertainment, C-279/13. Hypertextový odkaz, 

který poskytovatel (p. Sandberg) sdílel, vedl na přímý přenos zápasů ledního hokeje na 

internetové stránce provozované placeným televizním kanálem (C More Entertainment), kde 

bylo možné tyto zápasy za poplatek sledovat. Poskytnutý odkaz ale umožňoval sledovat zápasy 

bez zaplacení poplatku, čímž obcházel toto omezující opatření a SDEU tak došel k závěru, že 

prostřednictvím odkazu dochází ke sdělování nové veřejnosti, tzn. takové, se kterou televizní 

kanál původně nepočítal. 
328 Embedded link je typ internetového odkazu, prostřednictvím kterého je dílo (např. obrázek) 

zobrazeno jako součást prohlížené stránky, přestože původně je umístěn na jiné stránce. Framed 

link (na rozdíl od embedded linku) odkazuje na stránku jako celek. Ta je vložena do aktuálně 

prohlížené stránky rozdělené na několik oken, z nichž některá mohou pocházet z jiných 

webových stránek.  Existence díla na sekundární stránce je tedy závislá na existenci díla na 

stránce primární. Více: ROWLAND; KOHL; CHARLESWORTH, 2017, op. cit., s. 136-137. 
329 Usnesení SDEU ve věci BestWater, C-348/13. 
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technologie původního sdělování330. V obou věcech soud vycházel z toho, že dílo, na které je 

odkazováno, je zveřejněno se souhlasem autora. 

Oproti tomu existují i rozhodnutí o autorských dílech, jež nebyla zveřejněna se 

souhlasem autora. Nejznámějším tuzemské rozhodnutí (i když se jednalo o trestní řízení) je 

v případu Liberecký pirát331. Mladistvý („tulipán“) zveřejnil na své webové stránce přes dva 

tisíce odkazů na autorsky chráněná díla, a to za pomoci embedded linků na díla umístěná na 

externích serverech, což (s odkazem na judikaturu SDEU) bezpochyby splňuje definici 

sdělování veřejnosti. Podobný problém týkající se uvedení odkazu na neoprávněně 

zveřejněné dílo řešil SDEU ve věci GS Media, kde byly prostřednictvím hypertextového 

odkazu zveřejněny fotografie, jež měly být součástí dalšího čísla jednoho pánského časopisu 

(Playboy). Odkaz umístěný na stránce zaměřující se na „zprávy, skandální odhalení, 

žurnalistické rešerše s lehčími tématy a příjemně bláznivými hloupostmi“ (provozovatel GS 

Media) vedl na server nacházející se v Austrálii, na němž byly umístěny ony fotografie. Pro 

posouzení, zda se jedná o sdělování veřejnosti, stanovil SDEU kritérium zisku a 

(ne)vědomosti poskytovatele odkazu o protiprávní povaze zveřejnění díla, přičemž 

v případě, že odkaz byl zveřejněn za účelem zisku, je taková znalost předpokládána.332 

Kritérium zisku by ovšem mělo být posuzováno ve vztahu ke snaze poskytovatele takový 

profit získat. V rozhodnutí je také poznamenáno, že pokud by se odkazy na nelegálně 

zveřejněná díla posuzovala vždy jako sdělování veřejnosti, mohlo by to mít za následek 

omezení svobody projevu a práva na informace,333 neboť by byla narušena přiměřená 

rovnováha mezi základními právy stran a ISP by tak byli vždy odpovědni bez ohledu na to, 

zda měli povědomí o tom, že odkazují na dílo zveřejněné bez souhlasu, nebo zda tak činili 

za účelem zisku. 

V roce 2017 vydal SDEU rozsudek ve věci Filmspeler. Prodejce (p. Wullems) 

multimediálního přehrávače „filmspeler“ prodával toto zařízení, které zprostředkovává 

 

 
330 V případu ITV Broadcasting se SDEU zabýval zpřístupněním děl prostřednictvím dalšího přenosu 

pozemního televizního vysílání přes internet. Jelikož toto zpřístupnění probíhalo za použití 

specifické technologie, která se liší od technologie původního sdělování, bylo třeba jej považovat 

za „sdělování“ podle Směrnice InfoSoc. Rozsudek SDEU ve věci ITV Broadcasting, C-607/11, bod 

26. 
331 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci Liberecký pirát, sp. zn. 8 Tdo 137/2013. 
332 Rozsudek SDEU ve věci GS Media, C- 160/15, body 47, 49-51, 55. 
333 Ibidem, bod 44. 
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přenos obrazových a zvukových dat mezi jejich zdrojem a televizní obrazovkou, 

s integrovanými doplňky obsahujícími hypertextové odkazy na internetové stránky 

provozované třetími stranami, jež poskytovaly přístup k digitálnímu obsahu (ať už 

zveřejněnému se souhlasem nositelů autorských práv, či bez něj). Tento obsah byl za 

pomoci „streamování“ stahován a poté přehráván prostřednictvím dotčeného přehrávače 

na televizní obrazovku. Nadace zaměřená na ochranu zájmů nositelů autorského práva 

(Stichting Brein) v návaznosti na toto počínání prodejce tvrdila, že uskutečňuje sdělování 

veřejnosti a porušuje tak autorská práva. Ačkoliv se zde jednalo o zařízení pro umožnění 

nebo uskutečnění sdělování, které podle recitálu 27 Směrnice InfoSoc nepředstavuje 

sdělování ve smyslu směrnice, rozhodl SDEU, že toto zařízení umožňuje vytvořit přímé 

spojení mezi internetovými stránkami přenášejícími díla uveřejněná bez souhlasu a 

nabyvateli multimediálního přehrávače, bez něhož by tito nabyvatelé mohli chráněná díla 

sledovat pouze obtížně a jeho prodej tedy musí být považován za sdělování veřejnosti.334 

Převratným rozhodnutím se stal rozsudek ve věci Ziggo, kde vystupovala stejná 

nadace na ochranu nositelů autorského práva jako ve věci Filmspeler (Stichting Brein) a na 

druhé straně poskytovatelé přístupu k internetu (Ziggo a XS4ALL). SDEU v této věci došel 

k závěru, že sdělování veřejnosti zahrnuje i zpřístupnění a správu platformy pro sdílení na 

internetu, která prostřednictvím indexace metadat týkajících se chráněných děl a 

poskytování vyhledávače umožňuje uživatelům této platformy tato díla nacházet a sdílet je 

v rámci sítě „peer-to-peer“.335 Tím v podstatě založil přímou odpovědnost ISP za uživatelský 

obsah, přičemž opominul celou  předchozí judikaturu SDEU v oblasti odpovědnosti ISP, 

která byla koncipována spíše restriktivně, než extenzivně.336  

 

 
334 Rozsudek SDEU ve věci Filmspeler, C-527/15, body 41, 52, 53. 
335 Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, bod 48.  
336 Dopady tohoto rozhodnutí budou podrobněji rozebrány v oddíle 5.5.3. 
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Pojem „sdělování veřejnosti“ v sobě tedy dle SDEU337 zahrnuje dva prvky, jenž musí 

být splněny kumulativně: „sdělování“338 a sdělování tohoto díla „veřejnosti“339. Vždy je 

nutné posuzovat danou věc ad hoc. U odkazů je právní kvalifikace složitější, neboť se zde 

nachází více proměnných (např. zda se jedná o sdělování tzv. nové veřejnosti, jestli tak 

dotyčný činí za účelem zisku, nebo zda bylo dílo, na které odkazuje, zveřejněno se 

 

 
337 Rozsudek SDEU ve věci Svensson, C-466/12, bod 16.  
338 Za „sdělování“ se podle SDEU považuje jakékoli zprostředkování chráněných děl bez ohledu na 

použitý technický prostředek nebo technologický proces. Rozsudek SDEU ve věci Football 

Association Premier League a další, C-403/08, bod 193. 

Z čl. 3 odst. 1 Směrnice InfoSoc také vyplývá, že zejména postačuje, aby dílo bylo zpřístupněno 

veřejnosti takovým způsobem, že osoby, které ji tvoří, mohou mít k tomuto dílu přístup, a není 

rozhodující, zda této možnosti využijí či nikoliv. Rozsudek SDEU ve věci Filmspeler, C-527/15, 

bod 36. 
339 „Veřejností“ se podle SDEU rozumí blíže neurčený počet potenciálních posluchačů či televizních 

diváků a kromě toho vyžaduje dosti vysoký počet osob. Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, 

bod 27; rozsudek SDEU ve věci Filmspeler, C-527/15, bod 32 a další judikatura SDEU. 
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souhlasem autora). Pro lepší názornost přikládám mnou vytvořený zjednodušený diagram 

na základě závěrů z výše uvedené judikatury v případech sdílení odkazů. 

 

Obr. 1: Diagram právní kvalifikace odkazů jakožto sdělování veřejnosti 

V judikatuře byly vždy ve vztahu k odkazům rozhodovány případy, kdy odkazy 

zveřejnil sám poskytovatel a měl by tak odpovídat primárně, tj. za vlastní obsah.  Oproti 

klasické odpovědnosti za vlastní obsah, kdy je poskytovatel za obsah jím vytvořený či 
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převzatý odpovědný vždy, je ale tato odpovědnost závislá ve velké míře na (ne)existenci 

prvotní protiprávnosti obsahu a dalších okolnostech (zveřejnění za účelem zisku, povědomí 

o protiprávní povaze odkazu), na nějž odkaz vede. Pokud by totiž odkazování na autorská 

díla zveřejněna bez souhlasu autora představovala sdělování veřejnosti vždy, mohlo by to 

vést až k omezení základních lidských práv, konkrétně svobody projevu a práva na 

informace340. Mám za to, že v případě, že by se jednalo o odkazy zveřejněné uživateli, 

posuzovala by se odpovědnost „poměrně jednodušuje“ podle odpovědnosti za cizí obsah 

např. v případě webhostingu. Tuto domněnku ovšem vyvrací rozhodnutí SDEU ve věci 

Ziggo341, které se sice netýká přímo odkazů, jeho závěry je nicméně možné aplikovat i na 

tuto oblast. 

V současné době čeká na rozhodnutí SDEU několik případů, například Elsevier342, kde 

byla soudu položena předběžná otázka ohledně kvalifikace „sharehostingu“ jakožto 

sdělování veřejnosti, pokud provozovatel mj. neposkytuje informace o obsahu ani 

vyhledávací funkci, avšak jím poskytované neomezené odkazy na stahování umísťují na 

internet třetí strany v podobě hromadných odkazů a provozovatel motivuje k nahrávání 

obsahu porušujícího autorská práva. Důležité rozhodnutí soud vydá také bezpochyby 

v případu YouTube343. Jednou z předběžných otázek je, zda představuje provozování 

internetové platformy pro sdílení videí sdělování veřejnosti, jestliže provozovatel mj. 

poskytuje prostředky, pomocí nichž mohou nositelé práv učinit opatření k zablokování 

videí porušujících právní předpisy a provádí na této platformě úpravu výsledků vyhledávání 

v podobě seznamů. 

Ochrana je poskytována i databázovému právu spadajícímu pod práva autorská. Ve 

věci Innoweb, jež řešil SDEU, se jednalo o dvě společnosti provozující internetové stránky 

s vyhledávačem zaměřené na prodej (nejen ojetých) motorových vozidel. Na stránkách 

první společnosti (Wegener) se nachází inzeráty, které lze nalézt i na jiných stránkách, ale i 

takové, které se nachází pouze této na stránce. Vyhledávač druhé společnosti (Innoweb) je 

specializovaným metavyhledávačem, který provádí současně vyhledávání v několik 

souborech inzerátů nacházejících se na stránkách třetích osob (včetně stránek první 

 

 
340 Čl. 17 LZPS. 
341 Viz podkapitola 5.5. 
342 Žádost o rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci Elsevier, C-683/18. 
343 Žádost o rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci YouTube, C-682/18. 
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společnosti), a to v reálném čase, přičemž výsledky pak prezentuje ve formátu své 

internetové stránky. SDEU došel k závěru, že poskytovatel webové stránky (nebo aplikace) 

s takovýmto metavyhledávačem344 provádí zužitkování obsahu databáze, což znamená, že 

se ve vztahu k němu jedná o obsah vlastní.345 

5.3 Monitorování a filtrování 

Obecná povinnost dohledu ISP nad jimi ukládanými informacemi ani povinnost vyhledávat 

skutečnosti, jež by mohly vést k protiprávní činnosti, neexistuje a státy ji ani nemohou 

poskytovateli uložit. Tento zákaz je explicitně stanoven v čl. 15 SEO. Kromě obecného 

dohledu existuje i dohled zvláštní, což vyplývá z recitálu 47 SEO346, dále ale unijní úprava 

tento typ dohledu nespecifikuje, pouze stanovuje, že zvláštní dohled může být uložen na 

základě vnitrostátních předpisů. Z odborné literatury347 vyplývá, že aby se jednalo 

o zvláštní dohled, a nikoliv obecný, musí být ovlivněny jen konkrétní osoby, webové stránky 

nebo obsah. Přesná legislativní kritéria pro určení, co je obecným, a co zvláštním dohledem 

neexistují a je tedy nutné řídit se judikaturou348. 

Zákonodárci v České republice zvláštní dohled v ZSIS zcela opomenuli, čímž rozšířili 

ochranu ISP nad směrnicí zamýšlený rozsah, jelikož tak zapověděli možnost uložení 

jakéhokoliv dohledu obecně.349 Místo toho převzali znění směrnice v čl. 15 a zakotvili tak v 

§ 6 ZSIS zcela zbytečně negativní povinnost ISP, tzn. že ISP nejsou povinni dohlížet na obsah 

ani aktivně vyhledávat skutečnosti poukazující na protiprávnost informace, a to i přes to, že 

osoby soukromého práva obecně mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje.350  

 

 
344 Podobným metavyhledávačem by v českém prostředí mohl být např. ten na webu www.trivago.cz, 

který se specializuje na vyhledávání hotelů. 
345 Rozsudek SDEU ve věci Innoweb, C-202/12, body 52-54. 
346 „Zákaz ukládat poskytovatelům služeb povinnost dohledu uložený členským státům platí pouze pro 

povinnosti obecné povahy. Zákaz se netýká povinnosti dohledu ve zvláštních případech, a zejména 

nebrání rozhodnutím vnitrostátních orgánů přijímaným v souladu s vnitrostátními předpisy.“ 
347 ANGELOPOULOS, Christina. Filtering the Internet for Copyrighted Content in Europe. SSRN 

[online]. Elsevier, publikováno 13. 1. 2012, 12 s. [cit. 23. 5. 2019]. 
348 Zejména rozsudek SDEU ve věci Scarlet Extended, C-70/10 a rozsudek SDEU ve věci Netlog, C-

360/10. 
349 MAISNER, Martin. Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva. Bulletin advokacie. 

2017, č. 4, s. 35. 
350 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 91. 
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V České republice neexistuje žádná legislativa upravující povinnost ISP k blokování 

nebo filtrování obsahu.351 Existuje zde ale obecná povinnost péče ze strany poskytovatele 

směřující k neopakování zásahu do autorských práv dovozená SDEU ve věci eBay352. 

Takovou prevenční povinnost je ale možné uložit ISP ve vztahu k porušení práva pouze a 

posteriori, nikoliv a priori, jelikož pak by se jednalo o porušení zákazu obecné prevenční 

povinnosti dle čl. 15 SEO. To znamená, že poskytovatel bude povinen po zásahu do 

autorských práv a na základě soudního rozhodnutí zamezit dalšímu porušování ve vztahu 

ke stejnému obsahu, jehož zveřejnění bylo již jednou vyhodnoceno jako protiprávní.353 Bylo 

by logické, že čím slabší je snaha o dosažení zisku a další ekonomické aktivity, tím menší 

povinnost péče ze strany poskytovatele bude vyžadována. 354 V některých případech by tak 

mohla stačit letmá kontrola obsahu a konstatování, že vše je v pořádku (pokud se nejedná 

o obsah zjevně nezákonný) a někdy je naopak nutná vyšší úroveň péče, zejména pak v 

případech, kdy je ekonomická motivace (nebo snaha o větší návštěvnost stránek) v 

souvislosti s obsahem jasná.355 Některá odborná literatura356 uvádí, že takovou následnou 

povinnost ISP uložit nelze, neboť by se stále jednalo o zákonem vyloučený dohled podle § 6 

ZSIS, dle mého názoru je ale taková proaktivní péče v určitém rozsahu dokonce nutná, neboť 

by se ISP mohli neustále odvolávat na neexistenci povinnosti dohledu místo toho, aby na 

základě již nastalých, opakovaných událostí předvídali další zásah do práv jiné osoby a 

předešli mu (např. blokací uživatele). 

Jako problém v české legislativě by se mohl jevit rozpor mezi § 6 ZSIS, tedy negativním 

vymezení povinností ISP ve vztahu k ukládanému obsahu, a mezi § 2900 OZ obsahujujícím 

pozitivní povinnost všech subjektů jednat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na straně jiné 

osoby (tzv. prevenční povinnost). Jelikož ZSIS by měl být vzhledem k OZ předpisem 

 

 
351 Podrobný rozbor obsahuje srovnávací studie Švýcarského institutu srovnávacího práva. Viz 

SKALA, Josef.  Comparative Study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content. 

Council of Europe [online]. Council of Europe, © 2015, s. 163-179 [cit. 24. 5. 2019]. 
352 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, body 131, 144. 
353 Taková povinnost byla stanovena IPS v rozhodutích tuzemských soudů ve věcech Kuky a Ulož.to. 

Viz oddíl 5.3.1. 
354 Více: SAVOLA, Pekka. EU Copyright Liability for Internet Linking. JIPITEC [online]. 2017, roč. 8, č. 

2, s. 139-150 [cit. 26. 5. 2019].   
355 Ibidem. 
356 MAISNER, 2016, op. cit., s. 102. 
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upravujícím jednání užšího okruhu osob (ISP), mám za to, že toto ustanovení OZ upravující 

obecně jednání osob fyzických i právnických se ve vztahu k ISP přímo neužije, a to na 

základě interpretačního pravidla lex specialis derogat legi generali, byť je třeba tuto 

povinnost posuzovat jako zásadu soukromého práva neminem laedere. Kromě toho je ZSIS 

vnitrostátním předpisem transponujícím do českého právního řádu SEO a měl by tak 

vykládán eurokonformně, a to nejen ZSIS, ale i všechny předpisy, které které by s ním mohly 

být v konfliktu.357 Uplatnění prevenční povinnosti ve vztahu k poskytovatelům by totiž 

znamenalo rozsáhlou kontrolu veškerého nahrávaného obsahu, a tím pádem i zavedení 

obecné monitorovací povinnosti. Za předpokladu, že by taková kontrola skutečně probíhala, 

znamelo by to nejen podstatné navýšení nákladů ISP (vzhledem k technické proveditelnosti 

za pomoci algoritmů a jiných prostředků, popř. manuální kontroly358), ale i omezování 

svobody internetu a cenzury kvůli obavám poskytovatelů z možných následků. Dle mého 

názoru tak může poskytovatel tuto zásadu naplnit tak, že nebude provozovat platformy 

primárně určené k porušování práv jiných osob (jako je např. The Pirate Bay), není ale 

možné, aby vykonával dohled nad veškerým obsahem uživatelů, kteří by měli tuto zásadu 

ctít také. Nepochybuji ovšem, že ze strany uživatelů k tomuto nedochází, neboť pokud by 

tomu tak bylo, neexistovala by potřeba regulace odpovědnosti ISP. 

Povinnost obecné povinnosti dohledu ISP byla vyloučena i judikaturou SDEU, a to ve 

věci eBay359. Hranice mezi obecnou a zvláštní povinností dohledu pak byla podrobněji 

vymezena ve věci Scarlet Extended týkající se sporu mezi společností zastupující autory 

hudebních děl (SABAM) a poskytovatelem internetového připojení (Scarlet Extended) 

ohledně přijetí opatření, která by zajistila ukončení porušování autorského práva 

prostřednictvím peer-to-peer sítí. Bylo rozhodnuto, že takový systém filtrování, který by: 

a. identifikoval mezi všemi elektronickými sděleními všech svých zákazníků soubory 

přenášené v sítích peer-to-peer, 

 

 
357 MAISNER, 2016, op. cit., s. 132. 
358 Ani v současné době není možné spoléhat se pouze na automatické rozeznávání závadného 

obsahu. Například YouTube z tohoto důvodu zaměstnává cca 10.000 osob, které kontrolují, zda 

obsah videí nahrávaných na platformu není nějakým způsobem závadný. GRAHAM, Jefferson. 

YouTube to hire more reviewers to screen videos after backlash over kids content. USA TODAY 

[online]. Ganett, publikováno 5. 12. 2017 [cit. 26. 5. 2019]. 
359 Rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09, bod 139. 
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b. identifikoval v rámci tohoto provozu soubory obsahující díla, k nimž majitelé práv 

duševního vlastnictví údajně vlastní práva, 

c. určil, které z uvedených souborů jsou vyměňovány protiprávně, a 

d. blokoval výměny souborů, které kvalifikuje jako protiprávní, 

by zcela jistě splňoval definici preventivního obecného dohledu, jehož uložení je 

zakázáno.360 Kromě toho by se jednalo o nákladný a trvalý počítačový systém, což by bylo 

v přímém rozporu s čl. 3 odst. 1 Směrnice o dodržování práv361.362 

Stejná správcovská společnost (SABAM) vystupuje i v případě porušování autorských 

práv prostřednictvím sociální sítě (Netlog), kdy se obrátila na tuto síť se žádostí, aby se 

okamžitě i do budoucna zavázala k ukončení zpřístupňování děl autorů, které zastupuje, 

jestliže k tomu nebude mít souhlas. Přestože v případě Scarlet Extended šlo o poskytovatele 

služeb typu mere conduit, dá se rozhodnutí v této věci do jisté míry vztáhnout i na ostatní 

typy ISP, což SDEU učinil i v případě Netlog, kdy se jednalo přímo o poskytovatele 

hostingových služeb. Soud tak judikoval, že parametry filtrování nastaveny tak, že by ISP: 

a. ze všech souborů ukládaných na jeho serverech identifikoval ty, které by mohly 

obsahovat autorská díla, 

b. určil, které ze souborů jsou uloženy a zpřístupňovány veřejnosti protiprávně, a 

c. zablokoval zpřístupnění souborů, které považuje za protiprávní, 

by byly nastaveny příliš obecně a jednalo by se tak o preventivní dohled.363 Odpověď na 

předběžnou otázku v této věci byla poměrně jasná již od počátku, neboť se jedná o stejné 

parametry filtrování jako v případě Scarlet Extended, pouze přizpůsobené ISP typu hosting. 

Dobrovolný dohled nad cizím obsahem ale nijak omezen není a tento přístup uplatňuje 

např. platforma YouTube za pomoci Content ID364. Existují ale názory365, že v takovém 

 

 
360 Rozsudek SDEU ve věci Scarlet Extended, C-70/10, body 37-40. 
361 „Členské státy stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv 

duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, řízení a nápravná opatření 

musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmějí obsahovat 

nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná zdržení.“ 
362 Rozsudek SDEU ve věci Scarlet Extended, C-70/10, bod 48. 
363 Rozsudek SDEU ve věci Netlog, C-360/10, body 36-38. 
364 Jedná se o systém na ochranu autorských práv. Více: Jak funguje systém systém Content ID. Google 

[online]. Google, © 2019 [cit. 26. 5. 2019]. 
365 Stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura k Google France, C-236/08 až C-238/08, 

bod 143. 
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případě již poskytovatel není pasivní a neuplatňuje se na něj tedy úprava limitace 

odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že tato činnost poskytovatele by měla vést k preventivní 

ochraně práv autorů, mohl by se zdát tento závěr poněkud přísný, vycházíme-li ale 

z kritéria, jež bylo stanoveno SDEU ve věci Google France, tj. že ISP nemůže být považován 

za pasivního, jestliže se dá konstatovat, že ukládaný obsah zná nebo kontroluje, je možné 

tento závěr považovat za správný, ovšem pouze k informacím, které takovým systémem 

prošly. 

Problematika způsobu filtrování obsahu na internetu za účelem ochrany autorských 

práv je obecně ve světě informačních technologií nevyřešenou otázkou. Jak zajistit plošné 

filtrování obsahu bez toho, aniž by bylo zasahováno do základních práv uživatelů i ISP, a 

aniž by byly kladeny neproporcionální či dokonce nemožné nároky na ISP? Řešením by se 

mohl stát „otisk“ („fingerprint“) obsahu informace, díky kterému by bylo možné rozpoznat, 

zda se nejedná o dílo chráněné autorskými právy na základě porovnání obsahu s referenční 

databází všech „otisků“ děl a v případě, že ano, rovnou takový obsah zablokovat.366 Tento 

systém v současné době využívá platforma YouTube, jeho provoz a vývoj je však finančně 

nákladný, a proto není dostupný pro všechny poskytovatele. YouTube ve své službě také 

nabízí pouze videa, takže systém je funkční pouze pro tento typ obsahu, navíc je i v současné 

době tento systém stále nedokonalý. Propustí i videa, která jsou zveřejňována protiprávně, 

a naopak zadržuje i videa, která autorská práva neporušují. Datová úložiště, 

prostřednictvím kterých jsou autorská práva porušována nejčastěji, ale mohou ukládat 

nejen videa, ale i obrázky, hudbu a další typy souborů, což jen ztěžuje uplatnitelnost 

takového systému.  

5.3.1 Rozhodnutí ve věci Kuky a Ulož.to 

V České republice se „první vlaštovkou“ ve vymáhání nároků přímo po ISP místo po 

uživatelích stal rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Kuky367. Režisér filmu (Jan 

Svěrák, vlastník společnosti BIOGRAF JAN SVĚRÁK s. r. o.) požadoval po dvou žalovaných – 

provozovateli serveru, na kterém bylo dílo zpřístupněno (Share-rapid a.s.) a držiteli 

domény share.rapid.cz (p. Urban), aby bylo dílo odstraněno o jemu vydáno získané 

 

 
366 ANGELOPOULOS, 2012, op. cit., s. 2. 
367 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2011, sp. zn. 31 C 72/2011. 
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bezdůvodné obohacení. Ještě před vydáním rozsudku bylo oběma žalovaným předběžným 

opatřením zakázáno ukládat soubory s obsahující text „Kuky“, v samotném rozsudku jim 

pak byly uloženy stejné povinnosti, a navíc i povinnost zaplatit žalobci stejným dílem přes 

půl milionu korun jako účastníci na deliktu, jelikož se oba podíleli na porušování 

majetkových práv autora filmu.368   Ačkoliv nositelé autorských práv považovali tento 

rozsudek za průlomový v oblasti vymáhání práv po úložištích souborů,369 nebyla to úplně 

pravda. Vzhledem k tomu, že soud rozhodnul rozsudkem pro uznání, argumentační síla 

tohoto rozhodnutí není příliš vysoká370, protože neobsahuje žádné hmotněprávní 

odůvodnění, pouze procesněprávní.371 

Důležitým rozhodnutím v oblasti ochrany autorských práv v České republice se tak 

stalo rozhodnutí Městského soudu v Praze. Občanské sdužení autorů a dalších nositelů 

autorských práv (DILIA) zažalovalo českou nejnavštěvovanější datovou úschovnu (Ulož.to) 

z důvodu zásahu do autorských práv. Sdružení DILIA žádalo o odstranění nebo zablokování 

šesti konkrétních děl porušujících autorská práva osob, jež zastupuje. Službu Ulož.to 

označilo sdružení za protiprávní, neboť téměř výhradně slouží ke zpřístupňování 

chráněných děl a z této skutečnosti pak získává majetkový prospěch díky možnosti 

zakoupení „kreditů“ na vyšší rychlost stahování.  

V rozsudku se platforma odvolává na bezpečný přístav poskytovaný poskytovatelům 

typu hosting podle § 5 ZSIS, kterým bezesporu je, a také na neexistenci obecné povinnosti 

dohledu stanovené v § 6 ZSIS. Důležitou otázkou ovšem je, zda Ulož.to splňuje podmínky 

 

 
368 Ibidem, s. 1-2.  

Za takových okolností, kdy poskytovatel provozuje úložiště s velkým množstvím audiovizuálních 

souboru, jako v tomto případě, navíc za účelem zisku, by ISP podle nové Směrnice DSM 

nepochybně spadal pod čl. 17 této směrnice a měl by povinnost zajistit si svolení nositelů práv ke 

zveřejňovaným dílům, nebo by musel zavést filtrační systém. Viz podkapitola 6.2. 
369 HERGET, Jan; SEDLÁČKOVÁ, Veronika; KOUŘÍMSKÝ, Vojtěch. Soud potvrdil půlmilionové 

odškodnění za nelegální stahování filmu Kuky se vrací. iRozhlas [online]. Český rozhlas, 

publikováno 2. července 2013 [cit. 26. 5. 2019]. 
370 Jako důkaz lze ostatně doložit i skutečnost, že v současnosti existuje mnoho úložišť souborů 

obsahujících autorská díla bez souhlasu nositelů práv. Jedním z nich je i file-share.top, kdy 

držitelem domény je stejná osoba jako ve věci Kuky (p. Urban, resp. jeho společnost). Obchodní 

podmínky. file-share.top [online]. Falcon - obstaravatelská, zprostředkovatelská a obchodní 

společnost s r.o., © 2018 [cit. 26. 5. 2019]. 
371 HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť file-sharingovej stránky. Revue pro právo a technologie. 2013, 

roč. 4, č. 8, s. 58. 
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nutné pro aplikaci ustanovení o limitaci odpovědnosti. Za předpokladu, že uživatelé 

nevkládají díla chráněná AutZ na základě dohody s platformou, lze mít za to, že podmínka 

neexistence vlivu je splněna. Skutečnost, že Ulož.to nabízí i tzv. partnerský program 

motivující uživatele k nahrávání určitých souborů, za jejichž stažení je uživatel odměněn, 

nelze dle mého názoru posuzovat jako individuální vliv, ale charakteristiku služby a tudíž 

by také neměla být brána v potaz. Komplikovanější je ale posouzení v případě pasivity 

a nevědomosti poskytovatele. Dle soudu nutné považovat podmínku absence vědomosti 

o protiprávnosti obsahu za nesplněnou je ale.372 Není pochyb o tom, že Ulož.to mělo ve 

vztahu k nahlášeným dílům skutečnou vědomost o jejich protiprávnosti. V takových 

případech dodržovalo postup stanovený v § 5 ZSIS a takový obsah v případě vyhodnocení 

jeho závadnosti odstranilo nebo znepřístupnilo, čímž si udrželo bezpečný přístav. DILIA 

ovšem směřovala žalobu proti šesti konkrétním dílům s cílem zamezit jejich výskytu na 

stránce i v budoucnosti, takže procedura notice-and-takedown by nebyla efektivní. 

Platforma mohla ale podle soudu nemohla nenabýt obecného povědomí o tom, že se na 

stránkách nachází protiprávně zveřejněná díla, přičemž tento závěr podložila fakty 

o oblíbenosti služeb platformy a rozsáhlé uživatelské základně a všeobecně známé 

skutečnosti, že na stránkách Ulož.to je možné dohledat a bezplatně stáhnout mnoho českých 

filmů nahraných bez souhlasu nositelů práv.373 Pokud bychom na tento případ aplikovali 

test červené vlajky, dospěli bychom nejspíš ke stejnému závěru, navíc by se na Ulož.to mohla 

vztahovat i úmyslná slepota374. Co se týče pasivity, Ulož.to podle zveřejněných Všeobecných 

smluvních podmínek375 vykonává automatizované zpracování nahraného obsahu, tento 

obsah nesleduje, neotevírá, nemoderuje ani neanalyzuje. Navíc na základě judikatury 

SDEU376, kde byla neutralita poskytovatele definována jako čistě technická, automatická a 

pasivní podoba chování, tedy že ve vztahu k ISP není možné konstatovat, že ukládané 

informace zná nebo kontroluje, a znalosti platformy o protiprávním obsahu dovozeném 

výše, nelze dospět k jinému závěru, než že Ulož.to není pasivním (neutrálním) 

 

 
372 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Ulož.to, sp. zn. 34 C 5/2017, bod 28. 
373 Ibidem. 
374 K testu červené vlajky i úmyslné slepotě podrobněji viz oddíl 4.4.3. 
375 Body 4.4, 5.1 Všeobecných smluvních podmínek Ulož.to. Všeobecné smluvní podmínky užívání 

služeb poskytovaných společností Uloz.to cloud a.s. (mimo jiné) na stránkách uloz.to. Ulož.to 

[online]. Ulož.to, © 2019 [cit. 26. 5. 2019]. 
376 Rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 až C-238/08. 
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poskytovatelem. Zisk z provozu platformy nechal soud při posuzování stranou.377 Závěr, 

který z tohoto vyplývá, tak zní, že Ulož.to z důvodu konstruktivní vědomosti a aktivní role 

ztratilo (ve vztahu k šesti dotčeným autorským dílům) bezpečný přístav a „pohybuje se tak 

ve vodách“ obecné odpovědnosti podle OZ. 

Kromě úpravy obsažené v ZSIS soud aplikoval i § 2900 OZ, prevenční povinnost. Jak 

bylo uvedeno výše, vztah ZSIS k OZ je ve smyslu vyloučení odpovědnosti lex generalis, a toto 

ustanovení je tak možné použít jen v případě, že se na daný subjekt nevztahuje úprava 

v ZSIS. Aniž by se soud jakkoliv zabýval podmínkami nutnými pro omezení odpovědnosti 

podle § 5 ZSIS, rovnou stanovil, že Ulož.to ve vztahu dotčeným dílům v žalobě tuto prevenční 

povinnost má. Ačkoliv tak k tomu soud dospěl podle mého názoru „špatnou cestou“, když 

neposuzoval splnění podmínek pro bezpečný přístav, ani nikde nekonstatoval, že 

poskytovateli z důvodu nesplnění podmínek bezpečný přístav nesvědčí, je tento závěr 

v podstatě správný. 

Návrh sdružení DILIA, aby Ulož.to odstranilo nebo znepřístupnil o veřejnosti digitální 

soubory obsahující konkrétní audiovizuální díla zamítl soud jako jako příliš obecný 

a soudně nevykonatelný. Nicméně rozhodl, že Ulož.to nesmí umožnit veřejné 

zpřístupňování těchto digitálních souborů s vyjmenovanými příponami (.avi, .mkv a další), 

pokud je možné tyto soubory vyhledat prostřednictvím vyhledávače umístěného na jeho 

stránkách. To znamená, že přístup k danému souboru bude mít pouze uživatel, který soubor 

nahrál. 

Ačkoliv v souvislosti s touto platformou bylo v minulosti podáno již několik žalob či 

trestních oznámení z důvodu zásahu do autorských práv378, představuje toto rozhodnutí379 

první vyhraný případ na straně nositelů autorských práv proti této službě. Sporu však ještě 

 

 
377 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Ulož.to, sp. zn. 34 C 5/2017, bod 26. 
378 Např. trestní oznámení nakladatelství Wolters Kluwer, Leges a Grada z důvodu zveřejnění 

několika oskenovaných knih nebo žaloba občanského sdružení DILIA kvůli přístupu do databáze 

souborů na platformě a povinnosti platformy aktivně vyhledávat kopie děl. VYLEŤAL, Martin. Na 

Ulož.to se chystá další žaloba, tentokrát od knižních nakladatelů. LUPA.cz [online]. Internet Info, 

publikováno 20. 6. 2014 [cit. 26. 5. 2019]. 
379 Soud dospěl v tomto sporu ke stejnému závěru, tj. k obecné prevenční povinnosti hostingových 

poskytovatelů a odpovědnosti za cizí obsah nahraný na online platformu, jako v té době 

připravovaný návrh Směrnice o jednotném digitálním trhu, čímž „předběhl“ dobu. Více ke 

směrnici viz pokapitola 6.1. 
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zdaleka není konec. Zástupci platformy Ulož.to podali proti tomuto rozsudku odvolání380, 

takže není pravomocný a věc tak bude řešit Vrchní soud v Praze.  

Pro úplnost je vhodné dodat, že podobný případ řešil i Nejvyšší soud v Německu. Spor 

se vedl mezi internetovým úložištěm (Rapidshare381) a společností původně vyvíjející 

počítačové hry (Atari). Rapidshare nabízelo ke stažení jednu z her, k níž vlastnila práva 

společnost Atari, proto požadovala po úložišti zablokování možnosti hru stahovat a také 

zdržení se dalšího rozšiřování hry formou proaktivního dohledu.382 Stejně jako Ulož.to, 

nebylo Rapidshare považováno soudem za platformu postavenou primárně na porušování 

autorských práv, nicméně ve vztahu ke konkrétní hře, o jejíž existenci ISP věděl na základě 

oznámení, upozornil soud na povinnost poskytovatele zavést taková preventivní opatření, 

aby už nedocházelo k dalším neoprávněným zásahům, přičemž mezi taková opatření zařadil 

i manuální kontrolu souborů na základě názvu hry „Alone in the Dark“ nebo namátkovou 

kontrolu tzv. torrent stránek.383 Tímto rozhodnutím německý soud vlastně uložil obecnou 

povinnost dohledu vztahující se ale pouze na určité dílo, takže by se dalo říct, že se jedná 

o dohled zvláštní, který unijní legislativa nevylučuje. Rozhodnutí českého soudu ve věci 

Ulož.to tak není v Evropě zcela nové, Německo má ale obecně přísnější legislavu v oblasti 

porušení autorských práv ze strany ISP384 než Česká republika, ve které se toto rozhodnutí 

stalo přelomovým. Povinnost monitorovat obsah ve vztahu ke konkrétnímu dílu byla sice 

poskytovateli uložena již ve věci Kuky, rozsudek ve věci Ulož.to má ale podstatně lépe 

odůvodněno samotné meritorní rozhodnutí (především proto, že v případu Kuky soud 

rozhodl rozsudkem pro uznání) a dá se na něj tedy odkazovat jako na precedent. 

 

 
380 Viz Informace o průběhu řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 34 C 5/2017. Justice.cz [online]. 

Městský soud v Praze, © 2019 [cit. 2. 6. 2019].   
381 Úložiště Rapidshare v současné době již neexistuje. Svou činnost ukončilo v roce 2015. 
382 MAISNER, 2016, op. cit, s. 137. 
383 Ibidem. 
384 V německém právu existuje tzv. Störerhaftung (ručení podnikatele za porušení autorských práv). 

Jedná se o zvláštní institut, podle kterého může být osoba spoluodpovědná za takové porušení v 

případě, kdy úmyslně a významnou měrou přispěje k neoprávněnému zásahu do autorských 

práv. OTEVŘEL, Petr. Rozsudek RapidShare a právní aspekty file-hostingových služeb. právoIT.cz 

[online]. Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, publikováno 17. 2. 2013 [cit. 26. 5. 

2019]. 
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5.4 Ochrana základních lidských práv a svobod 

Při jakémkoliv rozhodování o monitorování a filtrování obsahu (ale nejen o něj) je třeba 

brát v potaz také zaručená základní lidská práva a svobody. Autorská práva, jakožto součást 

duševního vlastnictví385, jsou chráněna čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv EU. 

Poskytovatel má ale v souladu s čl. 16 tohoto dokumentu právo na svobodu podnikání, které 

se může s ochranou autorských práv dostat do konfliktu.386 V případě kolize základních práv 

je pak třeba tato práva ve vzájemných souvislostech poměřovat. V České republice dovodil 

Ústavní soud tzv. test proporcionality, jehož účelem je stanovit, které právo je v konkrétním 

případě hodnotnější a omezit zásah do druhého práva na co nejmenší možnou míru.387 

Tento test je možné vztáhnout i na případy jiných soudů než národních, jelikož základní 

lidská práva jsou v Evropě stejná, jako v České republice (vychází z Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod). 

SDEU se v několika rozhodnutích také zabýval kolizí základních práv ISP a nositelů 

autorských práv. Ve věci Scarlet Extended se soud přiklonil na stranu ISP, když dovodil, že 

systém filtrování založený na časově neomezeném sledování veškerých elektronických 

sdělení přenášených v síti dotyčného ISP vztahující se na veškeré budoucí porušování práv 

a předpokládající povinnost chránit nejen existující díla, ale i díla budoucí, není v souladu s 

požadavkem zajištění spravedlivé rovnováhy mezi ochranou práva duševního vlastnictví a 

ochranou svobody podnikání.388 Otázka vhodnosti filtračních opatření by měla být 

posuzována ad hoc v závislosti na specifických okolnostech případu a podle toho, jakému 

právu nebo oprávněnému zájmu by měl filtr sloužit (např. ochrana člověka před 

terorismem či důsledky patologických jevů je silnějším důvodem pro zavedení filtračních 

mechanismů než ochrana autorských práv).389  

Ve vztahu k základním právům uživatelů internetu (zejména ochraně osobních údajů 

a respektování soukromého života)390 a právům nositelů autorských práv (zejména právu 

 

 
385 Rozsudek SDEU ve věci Laserdisken, C-479/04, bod 65. 
386 Rozsudek SDEU ve věci Scarlet Extended, C-89/04, body 46-48. 
387  Test proporcionaly se skládá ze tří kritérií: vhodnosti, potřebnosti a poměřování v užším smyslu. 

POLČÁK, Radim. Information Society Between Orwell and Zapata: A Czech Perspective on Safe 

Harbours. In: DINWOODIE, 2017, op. cit., s. 268-269. 
388 Rozsudek SDEU ve věci Scarlet Extended, C-89/04, body 49, 51. 
389 POLČÁK, Radim. Odpovědnost ISP. In: POLČÁK a kol., 2018, op. cit., s. 98. 
390 Čl. 7 a 8 Listiny základních práv EU. 
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na vlastnictví a právu na účinnou soudní ochranu)391 se SDEU ve věci Promusicae přiklonil 

na stranu uživatelů, když judikoval, že státy nemusí (nicméně mohou) stanovit 

poskytovatelům povinnost sdělit osobní údaje za účelem zajištění účinné ochrany 

autorského práva v rámci občanskoprávního řízení.392 

5.4.1 Ochrana osobnosti a dobré pověsti osoby 

Konflikt základních práv neprobíhá pouze mezi právy, které svědčí autorům a ISP, ale i mezi 

poškozenými a uživateli sítě, kde poskytovatelé hrají jen vedlejší (přesto poměrně 

významnou) roli. Estonský soud se zabýval případem Delfi týkajícím se tzv. hate speech, 

který se nakonec dostal až k ESLP. Provozovatel zpravodajského portálu (Delfi AS) zveřejnil 

na své stránce článek ohledně účasti lodní společnosti (Saaremaa) na zmaření plánů na tzv. 

ledovou cestu. Pod článkem se v řádu dnů objevilo několik urážlivých, dokonce i 

výhružných, komentářů od uživatelů na adresu vlastníka této společnosti, jehož právní 

zástupci poté žádali po provozovateli odstranění těchto komentářů a zároveň i náhradu 

nemajetkové újmy. ESLP se zabýval zejména mírou aktivity provozovatele portálu. Aktivita 

ISP měla spočívat ve vyzývaní čtenářů ke psaní připomínek k článkům, jelikož počet 

návštěv, a tím i příjmy z inzerce zveřejněné na webové stránce, závisel na počtu 

komentářů.393 Estonský soud dospěl k rozhodnutí394, že role poskytovatele služeb nebyla 

neutrální v tom smyslu, že jeho jednání bylo pouze technické, automatické a pasivní. Dle 

mého názoru se v tomto případě nejednalo zcela o aktivní přístup, neboť ISP i v takovém 

případě nemusel znát obsah komentářů a aktivně kontrolovat jejich soulad s právními 

předpisy395, nelze ale opomenout nabádání uživatelů k diskuzi za účelem zisku a nemožnost 

 

 
391 Čl. 17 a 47 Listiny základních práv EU. 
392 Rozsudek SDEU ve věci Promusicae, C-275/06, body 61-70. 
393 Rozsudek ESLP ve věci Delfi, 64569/09, bod 144. 
394 Pravomoc v oblasti posouzení, zda je činnost ISP čistě technická, automatická a pasivní byla 

vnitrostátním soudům přiznána v rozhodnutí Google France. 
395 Prvotní problém zde ale představuje neexistence autonomního vymezení pojmu „informace 

poskytnutá příjemcem služeb“. Estonsko (např. na rozdíl od Německa) považuje provozovatele 

fóra za vydavatele připomínek třetích stran, takže pojem „informace poskytnutá příjemcem 

služeb“ se v tomto případě vůbec nevyskytuje. To znamená, že na ISP není možné použít omezení 

odpovědnosti upravené ve Směrnici o elektronickém obchodu. HUSOVEC, Martin. Injunctions 

Agains Intermediaries in the European Union: Accountable But Not Liable? Cambridge: Cambridge 

University Press, 2017, s. 55, 56. 
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uživatelů upravovat dále přidané komentáře. ESLP potvrdil závěr estonského soudu o 

odpovědnosti poskytovatele a jeho povinnosti uhradit náhradu za nemajetkovou újmu, 

když rozhodl, že jeho rozhodnutí neznamená porušení svobody šíření informací podle čl. 10 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a provozovatel byl tak povinen 

k náhradě nemajetkové újmy ve výši cca 8.000,- Kč. 

ESLP vypracoval v souvislosti s posuzováním tohoto případu zvláštní test pro 

hodnocení odpovědnosti poskytovatele založený na čtyřech prvcích: 

a. kontext, ve kterém se objevily komentáře; 

b. odpovědnost autorů komentářů;  

c. opatření přijatá poskytovatelem pro zabránění nebo odstranění urážlivých 

komentářů; 

d. důsledky komentářů.396 

Mezi významná česká rozhodnutí v této oblasti patří bezpochyby i PROLUX týkající se 

zveřejňování nepravdivých a dehonestujících komentářů o realitní kaceláři (PROLUX) pod 

článkem provozovatele internetového zpravodajského portálu (Internet Info). Soud zde 

stavěl do protipozice právo svobody projevu a povinnost bránit šíření příspěvků, jež jsou 

zjevně protiprávní, což nebyl tento případ, jelikož příspěvky dle soudu nijak nevybočovaly 

z rámce kritické diskuze.397 Platí, že právnická osoba má dobrou pověst do doby, než je 

prokázán opak, je tedy nutné zabývat se tím, zda daná osoba tuto dobrou pověst má, neboť 

nemůže být zasaženo do něčeho, co není.398 Vrchní soud tak došel k závěru, že do dobré 

pověsti zasaženo nebylo a nařídil poskytovateli odstranit pouze jediné slovní spojení „jak 

svině“ z celé věty „Prolux lže jak svině“, které považoval za vulgární, a to i přes to, že realitní 

kancelář požadovala odstranění celého vlákna a náhradu nemajetkové újmy.399 

Vrchní soud v Praze ale rozhodl ve prospěch provozovatele, čímž stanovil, že 

provozovatel sám zveřejněním komentáře uživatele nezasahuje do osobnostních 

práv. 

 

 

 

 
396 Rozsudek ESLP ve věci Delfi, 64569/09, body 144-161. 
397 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci PROLUX, sp. zn. 3 Cmo 197/2010, s. 6-7. 
398 Ibidem. 
399 Ibidem, s. 10. 
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V České republice se pak stal mediálně sledovaným případ Parlamentních listů, který 

řešil Městský soud v Praze. Žalobce (p. Suchý) se po provozovateli zpravodajského portálu 

(společnost OUR MEDIA) domáhal zadostiučinění z důvodu zásahu do osobnostních práv 

prostřednictvím rasistických a xenofobních příspěvků pod články na těchto stránkách. 

Navzdory k opakovaným výzvám neodstranil provozovatel zjevně protiprávní komentáře 

naplňující podstatu hate speech po tři roky, čímž ztratil možnost odvolat se na bezpečný 

přístav a byl tak shledán odpovědným za předmětné komentáře.400 Vrchní soud při 

rozhodování o odvolání vycházel také z judikatury ESLP ve věci Delfi, která se tomuto 

případu v mnohém podobala, nakonec stejně potvrdil rozhodnutí městského soudu.401 

5.5 Judikatorní posun směrem k přímé odpovědnosti ISP 

V oblasti autorských práv SDEU vydal poněkud kontroverzní rozhodnutí ve věci Ziggo, které 

se sice nikde nezmiňuje o institutu bezpečného přístavu, přímo se ho ale dotýká. Jednalo se 

o první případ, který se týkal přímo odpovědnosti ISP za porušení autorských práv, 

předchozí případy SDEU se soustředily na nároky poškozených osob vůči 

poskytovatelům.402 

Společnost Stichtig Brein je nizozemská nadace zastupující zájmy nositelů autorských 

práv. Společnosti Ziggo BV a XS4ALL Internet BV jsou poskytovateli přístupu k internetu, 

kdy podstatná část jejich uživatelů využívá online platformu “The Pirate Bay”, 

prostřednictvím které mezi sebou tito uživatelé sdílejí obsah uložený na jejich počítačích, 

aniž by přitom využili centralizovaný server, a to za pomoci tzv. torrentů obsahujícím 

informace o cílovém umístění souboru.403 Jedná se o decentralizovanou síť “peer-to-peer”, 

která indexuje torrenty umístěné na této internetové stránce a následně kategorizuje, aby 

mohly být nalezeny a uživatelé si tento obsah mohli stáhnout od jiných uživatelů.404 Obsah 

 

 
400 Rozsudek Mětského soudu v Praze ve věci Parlamentní listy, sp. zn. 66 C 143/2013, s. 18. 
401 VOTAVOVÁ, Jitka. Vrchní soud potvrdil přelomový verdikt: Parlamentní listy musí zaplatit 

odškodné za rasistické diskuze pod články. romea.cz [online]. ROMEA, publikováno 13. 10. 2015. 

[cit. 29. 5. 2019]. 
402 ANGELOPOULOS, Christina. AG Szpunar in Stichting Brein v Ziggo: An Indirect Harmonisation of 

Indirect Liability. Kluwer Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer, publikováno 23. 3. 2017 [cit. 

29. 5. 2019]. 
403 Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, body 9, 10. 
404 Ibidem, bod 18. 
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sdílený prostřednictvím online platformy ovšem ale ve většině případů porušuje autorské 

právo a nadace proto požadovala po poskytovatelích připojení, aby zablokovali doménová 

jména a IP adresy405 této online platformy. 

5.5.1 Kvalifikace služby The Pirate Bay 

Činnost, kterou provozovatelé online platformy vykonávají, by měla být nepochybně 

zařazena pod službu informační společnosti, jelikož splňuje všechny znaky pro takovou 

službu stanovené ve Směrnici 2015/1535, tj. poskytovanou za úplatu (platforma těží 

z reklam na ní umístěných, popř. z dobrovolných příspěvků uživatelů), na dálku (strany 

nejsou fyzicky přítomny při poskytování služby), elektronicky (služba je poskytována 

prostřednictvím internetové sítě, resp. online platformy) a na individuální žádost (uživatel 

si musí vyhledat příslušnou adresu torrentu). Na základě služeb, které tato platforma 

poskytuje, mám za to, že její provozovatelé by měli být zařazeni pod poskytovatele služby 

typu hosting, a že by se na ně (v případě splnění podmínek) měla vztahovat úprava ohledně 

omezení odpovědnosti dle SEO406.  

Platforma The Pirate Bay je sice prostředkem umožňujícím zásah do autorských práv, 

bez něhož by bylo jeho uživatelé nemohli dané autorské dílo užít, nebo jej mohli užít jen 

stěží407, stále se ale jedná o zprostředkovatele, nikoliv primárního porušitele autorských 

práv. Provozovatele platformy nicméně není možné označit za pasivní ISP, neboť provádí 

indexaci souborů torrent, vedle vyhledávače nabízí i rejstřík děl členěný do různých 

kategorií (navíc dohled nad správným zařazením vykonává také provozovatel platformy) 

 

 
405 Stejný požadavek byl vznesen i v původním řízení ve věci UPC Telekabel Wien. Předběžná otázka 

položená SDEU se týkala mj. možnosti uložit poskytovateli internetového připojení obecný zákaz 

umožnění přístupu na webové stránky s obsahem (alespoň z podstatné části) porušujícím 

autorská práva. Soud nařízení tohoto zákazu připustil při splnění tří podmínek: poskytovatel si 

sám zvolí technické prostředky, přijatá opatření nesmí zbytečně zbavovat uživatele internetu 

možnosti využít oprávněného přístupu k dostupným informacím a cílem daného opatření musí 

být ukončení porušování autorských práv nebo jeho předcházení. Rozsudek SDEU ve věci UPC 

Telekabel Wien, C-314/12, body 52-64. 
406 Stejný názor zastává i generální advokát ve svém stanovisku. Stanovisko generálního advokáta 

Macieje Szpunara k Ziggo, C-610/15, bod 67. 
407 Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, bod 26. 



104 Odpovědnost ISP typu hosting za porušení autorských práv 

a kromě toho také odstraňuje zastaralé nebo chybné soubory a aktivně filtruje některý 

obsah.408 Není tedy možné aby byl ISP považován za pasivního poskytovatele. 

Kritérium absence vědomosti také nemůže být splněno, a to jak vědomosti skutečné, 

tak ani kontruktivní. Vzhledem k tomu, že  provozovatelé byli ze strany nositelů autorských 

práv informování o tom, že se na jejich platformě nacházejí díla porušující autorská práva, 

nabyli tak skutečnou vědomost s povinností zakročit (procedura notice-and-takedown) pro 

zachování bezpečného přístavu, což se ale nestalo.409 Konstruktivní vědomost je poté 

poměrně jasná z jednání provozovatelů, kdy sami na blozích a fórech spojených 

s platformou uvádějí, že účelem platformy je zpřístupnit díla uživatelům a tyto uživatele pak 

podněcují k pořizení rozmnoženin autorských děl.410 Ve prospěch provozovatelů nesvědčil 

ani fakt, že platforma je provozována za účelem zisku. Mimo to k samotnému sdělování 

dochází v tomto případě za specifických technologických podmínek, což samo o sobě 

znamená sdělování veřejnosti411 podle čl. 3 Směrnice InfoSoc. 

5.5.2 Odůvodnění SDEU 

Pokud bychom případ posuzovali v souvislosti s rozhodnutími SDEU ve věcech Svensson 

a GS Media412, které se týkaly hypertextových odkazů, dalo by se nejspíš (velmi 

zjednodušeně) říct, že The Pirate Bay poskytuje „odkazy“ na autorská díla ve formě 

torrentů, rozdíl je ale v tom, že zmíněné tři případy se vždy vztahovaly na poskytovatele, jež 

sám zveřejnil odkaz (nebo tak učinil prostřednictvím jemu podřízených osob) na stránce, 

kterou provozuje. The Pirate Bay ale žádné torrenty sám neposkytnul, to vždy dělali jeho 

uživatelé. 

SDEU při rozhodování vycházel ve velké míře ze stanoviska generálního advokáta, 

přičemž nakonec dospěl ke stejnému závěru. Úloha provozovatele platformy je v takovém 

případě nezbytná, protože bez této platformy by díla nebyla dostupná a fungování sítě by 

 

 
408 Ibidem, bod 38. 
409 Ibidem, bod 45. 
410 Ibidem. 
411 Rozsudek SDEU ve věci ITV Broadcasting, C-607/11, bod 26. 
412 Generální advokát ve svém stanovisku ale vyloučil možnost uplatnění úvah uvedených v těchto 

případech na případ Ziggo. Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara k Ziggo, C-

610/15, bod 4. 
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nebylo možné nebo by minimálně bylo mnohem složitější a její využívání méně efektivní.413 

Na základě skutečné vědomosti (kterou zde provozovatel nepochybně měl) 

o protiprávnosti obsahu, absence vůle s cílem takový obsah odstranit a provozování 

platformy za účelem zisku je možné dovodit úmysl provozovatele napomáhat šíření 

chráněných děl.414 Kromě výše uvedeného jsou splněny i oba prvky sdělování veřejnosti, 

tzn. sdělování a veřejnost. Autorská díla jsou zpřístupňována takovým způsobem, že si je 

může stáhnout jakýkoliv uživatel, přičemž uživatelé platformy představují neurčený a dosti 

vysoký počet osob, navíc se jedná o novou veřejnost, neboť autor  tuto veřejnost původně 

nevzal v úvahu, když uděloval souhlas se sdělováním díla veřejnosti, popř. pokud jej 

neudělil, jedná se prima facie o novou veřejnost (i když tohle kritérium by nemuselo být 

vůbec posuzováno, protože sdělování probíhá za specifických technologických podmínek - 

pomocí peer-to-peer sítě).415 

Rozhodnutím SDEU tak bylo stanoveno, že v takových případech se jedná o sdělování 

veřejnosti. Provozovatelé podobných platforem jsou tak v případě, že věděli 

o protiprávnosti obsahu a neučinili žádné kroky k jeho odstranění, původci zpřístupňování 

děl veřejnosti současně a společně s uživateli sítě.416 Na tento závěr by se dala analogicky 

aplikovat i úprava omezení odpovědnosti podle čl. 14 SEO, kdy by poskytovatel bezpečný 

přístav ztratit z důvodu aktivity a vědomosti o závadném obsahu. 

5.5.3 Dopady rozhodnutí 

Ačkoliv původní řízení se vedlo ve vztahu k poskytovatelům internetového připojení, celé 

rozhodnutí SDEU má dopad především na jiné, aktivní ISP. SDEU zcela pominul institut 

bezpečného přístavu (byť by se neaplikoval) a přímo založil odpovědnost ISP na základě 

toho, že se jedná o sdělování veřejnosti podle Směrnice InfoSoc. Do vydání tohoto 

rozhodnutí bylo přitom provozování podobných platforem považováno spíše za pouhé 

poskytnutí fyzického zařízení podle recitálu 27 Směrnice InfoSoc, které není samo o sobě 

 

 
413 Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara k Ziggo, C-610/15, bod 50 a rozsudek SDEU 

ve věci Ziggo, C-610/15, body 36, 37. 
414 Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara k Ziggo, C-610/15, body 51, 52 a rozsudek 

SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, body 45, 46. 
415 Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara k Ziggo, C-610/15, body 44-47 a rozsudek 

SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, body 42, 45. 
416 Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara k Ziggo, C-610/15, bod 53. 
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sdělováním veřejnosti. Z rozhodnutí SDEU vyplývá, že každý poskytovatel provozující 

obdobné stránky takovým počínáním porušuje autorské právo a je tak povinen k náhradě 

újmy nositeli autorských práv. Ale vzhledem k tomu, že původní řízení bylo vedeno mezi 

nadací a poskytovateli připojení, a nikoliv mezi nadací a online platformou, nebyly žádné 

nároky vůči provozovatelům blíže specifikovány.  

SDEU tímto rozhodnutím de facto harmonizoval přímou odpovědnost poskytovatelů, 

když uvedl, že se jedná o sdělování veřejnosti, a to i přesto, že jeho úkolem je unijní právo 

vykládat, nikoliv vytvářet.417 Tento rozsudek tak pro mnoho poskytovatelů může znamenat 

vznik odpovědnosti za cizí obsah, zejména s ohledem na to, že soud přesně nevymezil 

podmínky jejího vzniku (např. zda se musí jednat o činnost prováděnou za účelem zisku), 

nicméně s ohledem na extenzivní výklad418 pojmu sdělování veřejnosti lze mít za to, že se 

bude týkat velkého počtu poskytovatelů typu hosting. Byť poskytovatelé sami autorská 

práva neporušují, budou napřímo odpovědni kvůli skutečnosti, že indexovali informace 

o umístění autorských děl a vybočili tak z pasivního hostingu. Všichni aktivní poskytovatelé 

poskytující podobné služby tak budou na základě tohoto vskutku přelomového rozhodnutí 

odpovědni za protiprávní činnost jejich uživatelů, zatímco do této doby v takovém případě 

poskytovatel nijak odpovědný nebyl. 

Přestože dotčené rozhodnutí SDEU znamená možnost požadovat po poskytovatelích 

připojení blokování domén a IP adres (za podmínek stanovených v rozhodnutí UPC 

Telekabel Wien) souvisejících s podobnými platformami, je takové řešení poměrně 

omezeným nástrojem vlastníků autorských práv, a to nejen z důvodu nutnosti soudního 

řízení, vymezení všech povinných subjektů, ale i teritoriality, neboť „síla“ poskytovatelů 

připojení sahá pouze na území, kde takové připojení poskytují. Pro držitele autorských práv 

tak bude mnohem výhodnější i jednodušší vymáhat případné nároky po ISP díky jejich 

„nově zavedené“ přímé odpovědnosti. 

Na základě rozhodnutí ve věci Ziggo je v teoretické rovině možné odpovědět také na 

předběžnou otázku ve věci YouTube419, jež byla SDEU předložena německým soudem, která 

 

 
417 ANGELOPOULOS, Christina. AG Szpunar in Stichting Brein v Ziggo: An Indirect Harmonisation of 

Indirect Liability. Kluwer Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer, publikováno 23. 3. 2017 [cit. 

27. 5. 2019]. 
418 S ohledem na recitály 9 a 10 Směrnice InfoSoc. 
419 Žádost o rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci YouTube, C-682/18. 
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v se v podstatě ptá na to, zda YouTubesděluje díla veřejnosti podle čl. 3 Směrnice InfoSoc. 

Ačkoliv stejně jako v případě Ziggo platforma YouTube není původcem obsahu, dospějeme-

li k závěru, že se jedná o aktivního, a nikoliv pasivního poskytovatele služeb (na kterého by 

se vztahovala úprava čl. 14 SEO), hraje v případě zveřejňování autorských děl ještě o něco 

aktivnější roli než The Pirate Bay, když tato díla jsou nahrávána přímo na servery 

poskytovatele, který také třídí výsledky vyhledávání na platformě podle hodnocení a 

kategorií obsahu a zobrazuje počet shlédnutí doporučených videí registrovaným 

uživatelům na základě toho, jaká videa uživatel dříve viděl. Dalším aspektem je činnost 

platformy za účelem zisku, jež představuje další argument pro kvalifikaci služby jako 

sdělování veřejnosti. Nejúčinnějším argumentem proti přímé odpovědnosti provozovatele 

se může stát fakt, že součástí platformy je i systém rozpoznávající autorská díla ve 

spolupráci s jejich autory (Content ID) a také odstraňování případných nahlášených videí, 

jež porušují práva jiných osob, což v případě platformy The Pirate Bay provozovatel nedělal. 

Lze tedy mít nepochybně za to, že YouTube splňuje jednu ze dvou kumulativních podmínek 

sdělování veřejnosti, a to “sdělování“, když svým uživatelům zprostředkovává přístup 

k chráněným dílům. Složitější ale může být otázka veřejnosti, resp. nové veřejnosti. Videa 

jsou také obecně přístupná širokému okruhu osob, který autor, jenž neudělil souhlas se 

zveřejněním díla, nebral původně v potaz. Platforma ovšem poskytuje takovým autorům 

možnost jejich díla blokovat nebo zpeněžit (výnosy z reklam). Dle mého názoru je tak 

možné považovat činnost YouTube za sdělování veřejnosti, což by znamenalo, že se na něj 

bude vztahovat i přímá sekundární odpovědnost za cizí obsah420. 

5.6 Nároky poškozených osob vůči ISP 

Česká republika je právním státem, kde by měl každý nést následky za své vlastní jednání. 

Ačkoliv ISP není tím, kdo primárně porušuje autorská práva, není možné činit ho zcela 

imunním vůči následkům. Je třeba zdůraznit, že odpovědnost ISP za cizí obsah, jakožto 

 

 
420 Poměrně jasno má v otázce odpovědnosti YouTube Brazílie, jejíž Vrchní soud zastává názor o 

odpovědnosti této platformy ve všech případech. Dokonce označil tuto platformu za „nezkrotné 

monstrum“, a jelikož společnost Google je tím, kdo jej vytvořil, měl by nést veškeré následky 

vzniklé v důsledku nedostatečné kontroly jejich uživatelů. FROSIO, Giancarlo F. Digital piracy 

debunked: a short note on digital threats and intermediary liability. Internet Policy Review 

[online]. 2016, roč. 5, č. 1, s. 3 [cit. 29. 5. 2019]. 
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sekundárního škůdce, se odvíjí od odpovědnosti primárního škůdce (resp. od skutečnosti, 

zda bylo jeho jednání protiprávního), a to i v případech, kdy tento uživatel jako primární 

škůdce není účastníkem řízení. Koneckonců, vymáhat nároky po ISP je mnohem jednodušší 

cestou než zjišťovat, které jednotlivé osoby zasáhly do práv jiných osob primárně, navíc je 

možné po ISP požadovat i zamezení porušování práv do budoucna421. 

Nositelé práv jsou oprávněni sdělovat dílo veřejnosti422 dle svého vlastního uvážení. 

Jestliže je do takového práva zasaženo, vznikne nositelům práv možnost uplatnit vůči 

škůdcům mj. nároky demonstrativně stanovené v § 40 AutZ ve spojení s požadavky 

zakotvenými v unijní legislativě423 V prostředí informační společnosti budou těmito nároky 

zejména: 

a) právo na preventivní opatření,424 

b) právo na informace,425 

c) právo na odstranění následků,426 

d) právo na náhradu škody a bezdůvodného obohacení,427 

e) právo na satisfakci,428 

f) právo na další preventivní opatření.429 

Všechny tyto nároky lze uplatnit jak samostatně, tak vedle sebe (v případě, že se navzájem 

nevylučují).430 Vždy ale bude záležet, jestli je možné jednotlivé nároky po ISP požadovat431 

 

 
421 Požadavek vůči ISP na zamezení porušování práv v budoucnosti ovšem není možné učinit na 

základě zvláštního dohledu podle SEO, jelikož jeho uložení je v České republice podle § 6 ZSIS 

zakázáno stejně jako u dohledu obecného, ale na základě prevenční povinnosti podle § 2900 OZ 

(ve spojení se zakročovací povinností podle § 2901 OZ), která se nicméně použije pouze pro 

poskytovatele typu hosting nespadající pod § 14 SEO (§ 5 ZSIS). 
422 § 12 odst. 4 písm. f) a § 18 AutZ. 
423 Např. „[…] Sankce takto stanovené by měly být účinné, přiměřené a odrazující a měly by zahrnovat 

možnost požadovat odškodné a/nebo soudní zákaz [...].“ Recitál 58 Směrnice InfoSoc. 
424 § 40 odst. 1 písm. b) AutZ ve spojení s recitály 45, 47 a 48 SEO, čl. 15 SEO a § 6 ZSIS. 
425 § 40 odst. 1 písm. c) AutZ ve spojení s čl. 8 Směrnice o dodržování práv. 
426 § 40 odst. 1 písm. d) AutZ ve spojení s § 40 odst. 2 AutZ, recitály 45 a 46 SEO, čl. 14 odst. 1 písm. 

b) SEO, § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS. 
427 § 40 odst. 4 AutZ ve spojení s § 2910 OZ a § 2991 OZ. 
428 § 40 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 2894 odst. 2 OZ. 
429 § 40 odst. 1 písm. f) ve spojení s recitálem 45 SEO, recitálem 59 Směrnice InfoSoc, čl. 8 odst. 3 

Směrnice InfoSoc a čl. 11 in fine Směrnice o dodržování práv. 
430 TELEC; TŮMA, 2007, op. cit., s. 418. 
431 Blíže viz kapitola 5.7. 
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(není možné požadovat po ISP náhradu škody, když mu svědčí bezpečný přístav, je ale 

možné žádat po něm odstranění následků). 

Ad a) Právo na preventivní opatření432 (zápůrčí nárok) vzniká již v případě samotného 

ohrožení autorského práva, nemusí dojít k až k jeho porušení.433 Mezi nároky pod tímto 

bodem patří i zdržovací nárok ve vztahu ke sdělování díla, tzn. že autor může zakázat 

neoprávněné sdělování díla veřejnosti.434 V prostřední informační společnosti míří nárok 

primárně proti uživateli, který dílo na stránku nahrál, může ale mířit i proti ISP, jestliže mu 

z nějakého důvodu nadále nesvědčí bezpečný přístav.435 Důvodem je § 6 ZSIS, který 

zakazuje ukládat ISP, na něž se vztahuje § 5 ZSIS, jakýkoliv dohled.  

Ad b) Právo na informace je zvláštním druhem nároku, který nevyplývá z žádných 

obecných předpisů, ale pouze z AutZ a Směrnice o dodržování práv. Nositel práv má vůči 

ISP, jakožto osobě, která poskytuje za účelem prospěchu službu užívanou při 

neoprávněném sdělování díla veřejnosti, možnost domáhat se sdělení o způsobu a rozsahu 

užití díla, o totožnosti osob, které takové dílo na stránku nahrály a další. Tento nárok je 

nutné vykládat ve spojení s neexistencí povinnosti dohledu ISP nad zprostředkovávaným 

obsahem, proto po něm nositel práv nemůže požadovat informace, které nemá k dipozici, 

a které není povinen získat (např. v případě domáhání se informace o rozsahu užívání díla 

v rámci celé služby ISP, jelikož by poskytovatel musel provést analýzu veškerého uloženého 

obsahu).436 Při žádosti o sdělení identity primárního škůdce je třeba brát v úvahu také 

možnou kolizi základních práv všech stran437, kdy by mohla být narušena spravedlivá 

rovnováha nepřiměřeností nároku nebo nedměrnými výdaji.438 Není přítom nutné, aby 

nositel práv vymáhal informace jen prostřenictvím soudu, může totiž s požadavkem 

 

 
432 S tímto nárokem je možné spojovat i a možnost požadovat po ISP jednání s určitým zabezpečením, 

která byla státům dána recitálem 48 SEO, nicméně kterou Česká republika nevyužila. Srov.: 

MAISNER, 2016, op. cit., s. 124-125. 

SDEU byla ale ve věci eBay dovozena povinnost poskytovatelů jednat s takovou péčí, která by po 

zásahu do práva směřovala do budoucna s cílem zamezit opakování. Rozsudek SDEU ve věci eBay, 

C-324/09, body 131, 144. 
433 CHALOUPKOVÁ; HOLÝ, 2017, op. cit., s. 113. 
434 Ibidem, s. 114. 
435 MAISNER, 2016, op. cit., s. 86-87. 
436 Ibidem, s. 132-133. 
437 K základním právům viz rozsudek SDEU ve věci Promusicae, C-275/06. 
438 RIORDAN, 2016, op. cit., s. 81. 
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kontaktovat rovnou poskytovatele, nicméně v takovém případě ISP riskuje zásah do práva 

na ochranu osobních údajů svých uživatelů.439 Tento nárok může být vznesen vůči pasivním 

i aktivním ISP (tzn. všem ISP bez ohledu na to, zda se na ně uplatní režim vyloučení 

odpovědnosti či ne). 

Ad c) Právo na odstranění následků zahrnuje typicky odstranění nebo zablokování 

obsahu, který byl zveřejněn protiprávně440. Z této skutečnosti lze vyvodit, že tento nárok 

bude možné uplatnit pouze v případě, že již došlo k zásahu do autorského práva, nikoliv 

pouze k jeho ohrožení. Je možné jej uplatnit i v případě, že se na ISP nevztahuje bezpečný 

přístav.  

Ad d) Právo na náhradu škody a bezdůvodného obohacení má nositel práv jen 

v případě, že ISP nespadá pod čl. 14 SEO (§ 5 ZSIS), kdy jsou vyloučeny všechny monetární 

nároky. V § 40 odst. 4 AutZ jsou stanoveny zvláštní podmínky pro vymáhání těchto nároků 

(možnost domáhat se náhrady ušlého zisku ve výši hodnoty licence a v případě 

bezdůvodného obohacení dvojnásobek této hodnoty). Nároky na náhradu škody 

a bezdůvodného obohacení se navíc vzájemně nevylučují, což znamená, že je možné žádat 

oba současně. V souvislosti s ISP se objevuje i názor441, že získávají majetkový prospěch 

z protiprávní činnosti jejich uživatelů označovaný jako zakázané těžení. 

Ad e) Právo na satisfakci je zaměřeno na náhradu nemajetkové újmy, která může být 

odčiněna především omluvou, popř. penězi, přičemž není nutné, aby bylo do práva 

zasaženo, ale stačí, bylo-li ohroženo.442 Za druh satisfakčního nároku je možné považovat 

i zveřejnění rozsudku podle § 40 odst. 3 AutZ.443 Přestože satisfakční nárok míří primárně 

na uživatele, je možné jej požadovat i po aktivním ISP. 

Ad f) Právo na další preventivní opatření (zvláštní zápůrčí nárok) je speciální nárokem 

nositelů práv stojícím zcela mimo zbývající nároky. Míří přímo proti ISP, kteří mají právo 

žádat o soudní zákaz poskytování služby poskytovatele444 v případě, že v rámci sítě pro třetí 

stranu porušuje práva týkající se chráněného díla. Uplatnění tohoto nároku vůči ISP přitom 

 

 
439 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 178. 
440 Viz podkapitola 4.5. k proceduře notice-and-takedown. 
441 TELEC, 2015, op. cit., s. 23. 
442 TELEC; TŮMA, 2007, op. cit., s. 421. 
443 Ibidem. 
444 Typicky platforma The Pirate Bay. 
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není závislé na jeho vědomosti o protiprávním jednání, které probíhá jeho 

prostřednictvím.445  

5.7 Modality odpovědnosti ISP v případě ztráty bezpečného 
přístavu 

Bezpečný přístav chrání ISP před vznikem odpovědnosti za cizí obsah a možností nositelů 

práv vyžadovat po nich jakékoliv monetární nároky446. Jestliže ale ISP bezpečný přístav 

ztratí, je možné činit ho odpovědným podle obecné úpravy odpovědnosti447 v OZ, s čímž 

souvisí i možnost poškozené osoby požadovat po ISP v podstatě všechny nároky výše 

uvedené, včetně náhrady škody, bezdůvodného obohacení nebo náhrady nemajetkové újmy 

v penězích. Jestliže tedy ISP nadále nespadá pod úpravu vyloučení odpovědnosti (nebo do 

ní nespadal nikdy), existují v podstatě následující modality448 jeho odpovědnosti: 

a) odpovědnost jako škůdce449, 

b) odpovědnost jako účastník na deliktu,450 

c) odpovědnost za nezakročení na ochranu jiného.451 

Ad a) Odpovědnost ISP jakožto osoby přímo porušující autorská práva byla dovozena 

judikaturou ve věci Ziggo452. Poskytovatel může být v určitých případech shledán přímo 

odpovědným za obsah, který sice zveřejnili jeho uživatelé, nicméně ISP vytváří k takovému 

zveřejnění podmínky (jako provoz platformy a indexování souborů). Tato odpovědnost by 

se tak mohla vztahovat na všechny ISP, jejichž služba je založena na porušování autorských 

práv a provozována za účelem zisku, vždy je ale nutné posuzovat specifické okolnosti. Jedná 

 

 
445 Podrobně bude tento nárok rozebrán v podkapitole 5.8. 
446 Zejména půjde o náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy a náhradu bezdůvodného obohacení. 

HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 96. 
447 Je ale nutné poukázat na Evropským parlamentem nově přijatou Směrnici DSM, která se vztahuje 

na některé aktivní ISP, pro než je stanoven zvláštní režim odpovědnosti (viz kapitola 6.2). 
448 Husovec uvádí kromě odpovědnosti jako přímý škůdce, odpovědnosti jako účastník a 

odpovědnosti za nezakročení na ochranu jiného také odpovědnost za použitou osobu a za 

nezletilé a duševně choré. HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 50. 
449 § 2910 OZ. 
450 § 2915 OZ. 
451 § 2900, § 2901, § 2910, § 2911 OZ. 
452 Podrobně viz podkapitola 5.5. 
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se o subjektivní mimosmluvní odpovědnost za přímé porušení normy, přičemž po 

poskytovateli je možno požadovat v podstatě všechny nároky. 

Ad b) Odpovědnost ISP jako účastníka na deliktu se do jisté míry kryje s přímou 

odpovědností ISP jako škůdce. Rozdíl vnímám v tom, že zatímco přímá odpovědnost ISP 

nastane v případě celého business modelu založeného na porušování autorských práv 

(provoz platformy za účelem shromažďování chráněných děl a s tím spojeným ziskem), 

účastnictví jen když se služba, kterou ISP poskytuje, nezakládá primárně na porušování 

autorských práv, existuje zde ale úmysl tato práva porušit (například za nahrání takových 

děl na stránku mohou uživatelé dostat odměnu a následně také za počet stažení daného 

díla)453. Takové rozdělení však nemusí platit ve všech případech. Poskytovatel hraje v tomto 

případě aktivní roli vyžadovanou samotnou doktrínou účastnictví na deliktu.454 Na základě 

§ 2915 OZ pak takovému ISP vznikne subjektivní mimosmluvní odpovědnost za nepřímé 

porušení normy buď solidární, nebo dílčí455. Nositelé práv pak mohou po poskytovateli 

vyžadovat jak náhradu újmy, popř. bezdůvodného obohacení (v některých případech 

konání ISP za účelem zisku)456, tak další nároky vyplývající ze zakročovací povinnosti 

stanovené v § 2901 OZ, tzn. odstranění či zablokování závadného obsahu.  

Ad c) Odpovědnost ISP za nezakročení na ochranu jiné osoby nastává v takových 

případech, kdy poskytovatel nekonal, ačkoliv konat měl, což vede k nepřímému porušení 

právní normy zakotvující ochranu autorského práva.457 Jedná se o subjektivní odpovědnost 

poskytovatele, který měl faktickou moc zamezit (minimálně dalšímu) vzniku škodu a 

zároveň tak mohl učinit poměrně snadně458. Příkladem může být povinnost ISP odstranit 

 

 
453 Srov.: HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 52-53. 
454 Ibidem. 
455 Ibidem, s. 54. 
456 Zejména pak v situaci, kterou označuje Telec jako protiprávní těžení (viz podkapitola 3.2). 

Nicméně skutečnost, že ISP provozuje stránku za účelem zisku ještě automaticky neznamená, že 

má takový prospěch na základě protiprávně zveřejněných autorských děl. Více: MAISNER, 2016, 

op. cit., s. 88-89. 
457 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 74. 
458 Ne vždy je ale možné jednoduše zamezit zásahu do autorského práva. Za jednoduché by se dalo 

považovat odstranění jednotlivých děl, na které osoba poskytla odkazy, není ale možné žádat po 

ISP odstranění blíže nespecifikovaného obsahu (tzn. když není uvedeno jeho přesné umístění) jen 

s poukazem na to, že porušuje autorská práva, a že poskytovatel má povinnost tento obsah sám 

na stránce vyhledat a zablokovat. To by bylo v rozporu s neexistencí povinnosti dohledu, o čemž 
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audiovizuální dílo neoprávněně zveřejněné na stránce, kterou provozuje, jestliže byl na tuto 

skutečnost upozorněn nositelem autorských práv, přičemž se má za prokázané, že osoba je 

skutečně oprávněna toto požadovat, a že umístění závadného obsahu bylo dostatečně 

specifikováno. Ačkoliv se tedy ISP do této doby choval v souladu s podmínkami bezpečného 

přístavu, tyto výhody ztratil poté, co se prostřednicvím kvalifikovaného oznámení o díle 

dozvěděl, ale nic neudělal, což je vlastně porušením zakročovací povinnosti. Ve vztahu 

k povinnosti prevenční je pak třeba mít za to, že ISP má povinnost předejít dalšímu 

porušování konkrétních autorských práv, jestliže do nich bylo již jednou zasaženo, a to 

například blokací uživatele, který obsah opakovaně nahrává. Poskytovatel by se tak měl 

„poučit ze svých chyb“ a snažit se předcházet takovým situacím prostřednictvím proaktivní 

péče.459 Po ISP v případě této odpovědnosti možné žádat všechny nároky, včetně 

odstraňovacího, který po poskytovateli žádal nositel práv v prvé řadě. Vymáhání 

bezdůvodného obohacení může být o něco složitější, neboť poskytovatel sám nenaplnil 

znaky skutkové podstaty, jeho odpovědnost je založena na základě porušení prevenční nebo 

zakročovací povinosti, což nositelům práv výrazně omezuje možnost odvíjet výši 

bezdůvodného obohacení od výše licenčního poplatku, jak je tomu většinou.460 

V případech, kdy se odpovědnost ISP odvíjí od primárního porušení, měl by mít 

poskytovatel vůči primárnímu škůdci regres461, tzn. možnost požadovat po svém uživateli, 

který sdělil dílo veřejnosti a zásáhl tak do práva jiné osoby, náhradu peněžitého plnění, jež 

poskytl oprávněné osobě. Tak by tomu mělo být hlavně u odpovědnosti za nezakročení na 

ochranu jiného, kdy prvotní úmysl ISP není jednat protiprávně, ale odpovědným se stává až 

v závislosti na konání jeho uživatelů. To by totiž mohlo vést k větší kontrole poskytovatele 

nad uživateli, například pomocí nutné registrace s uvedením osobních údajů462 a ověřením 

e-mailového účtu. 

 

 

bylo rozhodnuto i ve věci Ulož.to. Srov.: Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Ulož.to, sp. 

zn. 34 C 5/2017, body 27, 28. 
459 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 89. 
460 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 87. 
461 § 2917 OZ. 
462 Ochranu osobních údajů pro tyto případy podrobně řeší nařízení GDPR, kterým se ale v této práci 

autorka nezabývá. 
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5.8 Součinnost nevinného ISP 

Regulace porušování autorských práv na internetu má postupnou tendenci přenášet 

odpovědnost čím dál více na poskytovatele (můžou být odpovědní především jako přímí 

škůdci nebo účastníci na deliktu) než vymáhat nápravu po samotných uživatelích, kteří 

nějakým způsobem zasáhli do práv jiných osob. Husovec463 jako nejlepší možné řešení 

takového stavu vidí odpovědnost ISP za neposkytnutí pomoci nositelům práv, ale ne jejich 

odpovědnost za samotné protiprávní jednání (přímo uvádí „accountability without 

liability“). Nejdůležitější postavení tak mají ISP jako nevinní poskytovatelé služeb 

informační společnosti, kdy jim svědčí bezpečný přístav, ale jejich součinnost je důležitá, 

neboť role, kterou vykonávají, jim umožňuje výrazně omezit464 zásahy do práv jiných osob 

nebo odstranit jejich následky.465 

Po této nevinné třetí straně lze požadovat některé nároky či uložit určité soudní 

příkazy, přičemž se nemá jednat o sankce vůči této osobě, ale pouze o mechanismus 

poskytující efektivní ochranu autorských práv.466 Aby bylo možné považovat poskytovatele 

za „nevinnou třetí stranu“, je třeba, aby se jednalo o osobu „přihlížející“, která sama žádným 

způsobem neporušila zákon a není tedy odpovědná za zásah do cizích práv (a to ani 

sekundárně).467 

Ve vztahu ke službám typu hosting je možné odvodit dvě možnosti uplatnění 

preventivních opatření. Buď je možné požadovat opatření přímo ve vztahu k danému 

poskytovateli typu hosting (proaktivní péče), nebo ve vztahu k poskytovateli připojení, 

který umožňuje ke stránce porušující autorská práva přístup.  

Nevinný poskytovatel má tak povinnost odstranit obsah nebo zamezit přístupu 

k němu podle úpravy v ZSIS (notice-and-takedown) a na základě těchto oznámení učinit 

opatření do budoucna, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby k takovému zásahu již 

nedošlo (proaktivní péče). Nositel autorských práv má také právo požadovat po ISP 

 

 
463 HUSOVEC, 2017, op. cit., s. 10, 12. 
464 Viz podkapitola 5.3 o filtrování. 
465 V této práci se autorka nezabývá obecnou součinností osob v trestním řízení. K tomu blíže např. 

KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, 2016, 524 s. 
466 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 163. 
467 HUSOVEC, 2017, op. cit., s. 13. 
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informace468 relevantní pro získání náhrady škody a jiných případných peněžitých nároků. 

Povinnost ISP takto jednat navíc nemusí být založena jen rozhodnutím soudu, ale vyplývá 

přímo z právních předpisů. 

ISP typu hosting lze považovat za „blízké služby“ (proximate services)469, neboť mají 

nejblíže informaci470 a jsou tak schopni s informací nakládat poměrně jednoduše. Nositelé 

práv po těchto poskytovatelích tak mohou požadovat, aby v určitých případech zakročili na 

ochranu jejich práv, někdy přitom po ISP vyžadují i povinnost monitorování (proaktivní 

péče), ať už interního (kontrola v rámci služby) nebo externího (kontrola jiných stránek, 

např. vyhledávačů, pomocí nichž by mohla být podporována protiprávní činnost páchání 

prostřednictvím jeho stránek).471 Pro určení, ve kterých případech by měl zakročit ISP, a ve 

kterých tak učinit nemusí, slouží tzv. Handova formule, podle které by měla osoba zakročit 

na ochranu práva jiného, jestliže náklady na zakročení jsou menší nebo stejně vysoké jako 

výše hrozící újmy znásobená pravděpodobností takové újmy.472 Pokud porovnáme náklady 

na identifikaci a odstranění obsahu bez jakéhokoliv oznámení ze strany nositele práv 

s náklady po takovém oznámení, je celkem jasné, že monitorování veškerého obsahu by bylo 

nepoměrně nákladnější než jeho odstranění na základě jednotlivých oznámení.473 Určit 

osobu, která by měla vyhledávát a odstraňovat možný závadný obsah lze na základě 

koncepce, kdy by odpovědná byla osoba, jež mohla zamezit vzniku újmy při vynaložení 

nejnižších nákladů (cheapest-cost avoider).474 V případech odstranění nebo blokování 

obsahu se jedná bezpochyby o ISP, ale v případě prevenční povinnosti proti zásahu do práv 

jiných osob je nutné rozlišovat typy zásahu a veškeré okolnosti.475 Jedním z možných řešení 

zakročovací povinnosti poskytovatelů je přístup nositelů autorských práv nebo jejich 

zástupců do databáze souborů nacházejících se na dané službě a jejich oprávnění mazat 

protiprávně zveřejněné soubory. Tak tomu bylo po určitou dobu i mezi službou Ulož.to a 

 

 
468 Viz informační nárok v podkapitole 5.6. 
469 HUSOVEC, Martin. Accountable, Not Liable: Injunctions Against Intermediaries. TILEC Discussion 

Paper. 2016, č. 12, s. 25. 
470 HUSOVEC, 2014, op. cit., s. 89. 
471 HUSOVEC, 2016, op. cit., s. 44. 
472 Ibidem, s. 20. 
473 HUSOVEC, 2016, op. cit., s. 26. 
474 Ibidem, s. 35. 
475 Ibidem. 
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Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu, která ale kromě 

závadných souborů odstraňovala i díla autorsky nechráněná (i když mizivé procento) 

a provozovatel Ulož.to kvůli tomu ukončil smlouvu pro opakované porušování smluvních 

podmínek, takže odstraňovat soubory mohl opět jen provozovatel.476 

Druhým způsobem, jak dále předejít porušování autorských práv je znemožnit 

uživatelům přístup na stránky, které jsou za tímto účelem využívány. Nositelé práv mohou 

po určitých poskytovatelích přístupu, jakožto „vzdálené službě“ (remote services)477 

požadovat, aby zamezili přístupu na určité webové stránky, což mohou učinit zejména 

prostřednictvím blokací názvu domény a současné IP adresy webové stránky478. Tento 

nárok nositelů práv je zakotven v unijní legislativě (čl. 8 odst. 3 Směrnice InfoSoc a čl. 11 in 

fine Směrnice o dodržování práv) i v českém právním řádu (§ 40 odst. 1 písm. f) AutZ). 

Zákazem se zabýval i SDEU ve věci UPC Telekabel Wien, kde stanovil, že je v pořádku jej 

uložit za podmínek, že soudní příkaz neupřesňuje, jaká opatření musí tento poskytovatel 

připojení přijmout, nezasahuje nepřiměřeně do základních práv uživatelů a zároveň je 

dostatečně účinný.479 Ačkoliv je tento soudní příkaz mířen proti ISP typu mere conduit, má 

přímý dopad na ISP typu hosting, jelikož dopad tohoto zákazu pocítí především oni a jejich 

uživatelé. Názory na aplikovatelnost tohoto ustanovení vůči hostingovému poskytovateli, 

jejichž odpovědnost za cizí obsah je vyloučena, se ale liší. Telec480 má za to, že je možné 

vyžadovat tento nárok i vzhledem k pasivním ISP, Maisner481 tuto možnost vylučuje, neboť 

by se pak mohli nositelé práv domáhat zákazu poskytování všech služeb, které jsou 

využívány ke sdílení protiprávního obsahu i jen v malém rozsahu, což je většina služeb 

(souvisí to s neexistencí povinnosti dohledu). Přikláním se spíše k názoru Maisnera, jelikož 

soudní zákazy vůči všem takovým ISP by vedly k rozsáhlé revizi celého prostředí informační 

společnosti, navíc vzhledem k současné úpravě by řada takových nároků „narazila“ právě 

na neexistenci obecné povinnosti dohledu a nepřiměřenost tohoto opatření v porovnání se 

základními právy ISP (svoboda podnikání), ale i uživatelů (zejména svoboda projevu). 

 

 
476 Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Ulož.to, sp. zn. 34 C 5/2017, bod 23. 
477 HUSOVEC, 2016, op. cit., s. 28. 
478 Tento požadavek byl vznesen vůči poskytovateli připojení např. v původním řízení ve věci UPC 

Telekabel Wien nebo Ziggo. 
479 Rozsudek SDEU ve věci UPC Telekabel Wien, C-314/12, bod 64. 
480 TELEC; TŮMA, 2007, op. cit., s. 435-436. 
481 MAISNER, 2016, op. cit., s. 89-90. 
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Tomuto závěru nasvědčuje také rozhodnutí SDEU ve věci Ziggo, kde byl provozovatel 

webové stránky The Pirate Bay označen za odpovědného za porušování autorských práv 

z důvodu sdělování děl veřejnosti, a to především z důvodu aktivity ISP.482 

5.9 Shrnutí kapitoly 

Autorské právo chrání veškerá díla, ať už literární, hudební, audiovizuální a další. Jeho 

úpravu lze nalézt v mezinárodních, unijních i národních pramenech práva. Mezi hlavní 

předpisy relevantní pro tuto práci patří zejména Směrnice InfoSoc, Směrnice o dodržování 

práv a AutZ, které definují pojem sdělování veřejnosti a obsahují i možné nároky 

poškozených nositelů autorských práv vůči osobám, jež do jejich práv zasáhly, popř. i 

osobám, jež do práva nijak nezasáhly, ale jsou schopné dalším zásahům zamezit. 

Sdělování díla veřejnosti je ústředním pojmem neoprávněného zpřístupňování děl 

v informační společnosti. Pod definici obsaženou v AutZ i Směrnici InfoSoc a postupně 

vymezovanou také judikaturou lze zařadit různá jednání osob na internetu, např. nahrání 

fotografií na úložiště, sdílení některých hypertextových a dalších odkazů (v závislosti na 

tom, zda bylo dílo, na které odkaz vede, zveřejněno se souhlasem autora, zda je volně 

dostupné, eventuálně zda byl odkaz zveřejněn za účelem zisku nebo zda poskytovatel věděl 

o protiprávní povaze zveřejnění díla), prodej zařízení zprostředkovávajícího audiovizuální 

přenos dat s doplňky obsahující hypertextové odkazy na autorská díla a v neposlední řadě i 

provoz platformy pro sdílení souborů prostřednictvím sítě. Aby se jednalo o sdělování 

veřejnosti, je třeba splnit oba prvky v něm obsažené, tzn. „sdělování“ jako zpřístupnění díla 

a „veřejnost“ jako blíže neurčený okruh osob, popř. „nová veřejnost“ jako okruh osob, se 

kterými autor původně nepočítal. Pojem sdělování veřejnosti je také úzce provázán 

s vymezením vlastního a cizího obsahu, přičemž když se jedná o sdělování veřejnosti, 

posuzuje se odpovědnost osoby jako za obsah vlastní (tzn. podle obecých odpovědnostních 

pravidel), zatímco v případě, že se o sdělování veřejnosti nejedná, jedná se ve vztahu k ISP 

o obsah cizí a je nutné při určování odpovědnosti uplatnit pravidla obsažená ve speciálních 

předpisech (ZSIS, SEO). 

Za účinný prostředek proti zásahům do autorských práv je považováno monitorování 

obsahu a jeho filtrování v případě, že je označen za protiprávní. Obecná povinnost dohledu 

 

 
482 Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15, body 47, 48. 
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ISP nad jimi zprostředkovávaným obsahem ale neexistuje a soudy ji ani nemohou uložit. 

Vedle obecného dohledu je možné rozlišovat i dohled zvláštní, kdy jsou ovlivněny pouze 

určité subjekty, stránky či obsah. Nicméně česká legislativa neumožňuje ve vztahu k ISP, 

jimž svědčí bezpečný přístav, ani stanovení takového dohledu. Judikaturou SDEU byla ale 

dovozena určitá povinnost proaktivní péče, která má v případě zásahu do autorských práv 

zabránit jeho opakování. Úroveň takové péče by se přitom měla odvíjet od ekonomické 

motivace poskytovatele (čím vyšší motivace, tím vyšší úroveň péče). Český právní řád také 

stanovuje obecnou prevenční povinnost, která se v určité míře dostává do konfliktu 

s neexistencí povinnosti dohledu u pasivních ISP. Řešením tohoto konfliktu by mělo být 

výkladové pravidlo lex specialis derogat legi generali, přičemž prevenční povinnost je 

stanovena v OZ jako obecném soukromoprávním předpise a neexistence povinnosti 

dohledu v ZSIS jako předpise speciálním. Obecnou povinnost ISP monitorovat obsah 

vyloučil i SDEU ve svých rozhodnutích, zejména ve Scarlet Extended a Netlog. Oproti tomu 

dobrovolný dohled nad zprostředkovávaným obsahem legislativou ani judikaturou omezen 

není, poskytovatel se ale vystavuje riziku ztráty bezpečného přístavu. 

V České republice se soud také zabýval povinností monitorovat obsah, přičemž ve věci 

Kuky byla ISP stanovena povinnost předcházet dalšímu zveřejňování konkrétního 

autorského díla (i když jen na základě rozsudku pro uznání). Za důležité rozhodnutí (i když 

dosud nepravomocné) je nutné považovat teprve nedávný rozsudek Městského soudu 

v Praze ve věci Ulož.to, kde soud rozhodl ve prospěch občanského sdružení DILIA. 

Provozovatel platformy určené ke sdílení obsahu byl ve vztahu k šesti konkrétním 

autorským dílům implicitně označen za aktivního, tzn. že daný obsah znal nebo kontroloval, 

čímž ztratil bezpečný přístav. Soud nakonec provozovateli uložil povinnost zamezit 

k předmětným šesti dílům veřejný přístup, jestliže je možné tato díla vyhledat za pomoci 

interního vyhledávače. 

Při vymáhání autorských práv je nutné brát zřetel také na základní lidská práva a 

svobody. Každá ze stran vystupujících v autorskoprávních sporech má určitá práva, která 

lze omezit jen za podmínky, že daný prostředek je způsobilý k dosažení cíle, přičemž cíle 

nelze dosáhnout jinak a současně je tento prostředek přiměřený (test proporcionality). 

Autor díla má právo na ochranu svého duševního vlastnictví, ISP na svobodu podnikání a 

uživatel na svobodu projevu a informace. SDEU se ve svých rozhodnutích zabýval kolizí 

základních práv již několikrát, v oblasti autorských práv se jednalo o rozsudky ve věci 
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Scarlet Extended nebo Promusicae. V oblasti ochrany osobnosti a dobré pověsti osob 

v kontextu odpovědnosti ISP rozhodoval o kolizi základních práv uživatelů a poškozených 

ESLP ve věci Delfi. V České republice řešil zásah do ochrany osobnosti Městský soud v Praze 

ve věci Parlamentní listy. 

Poněkud nečekané rozhodnutí vydal SDEU ve věci Ziggo týkající se nechvalně známé 

platformy The Pirate Bay umožňující sdílení torrentů pro použití v síti peer-to-peer. Ačkoliv 

se soud nijak nezabýval tím, zda služby platfomy spadají pod úpravu o omezení 

odpovědnosti ISP (i když by nejspíš dospěl k závěru, že nikoliv) a jakoukoliv s tím spojenou 

úpravou obsaženou v SEO, rozhodl že provoz platformy, která prostřednictvím indexace 

metadat týkajících se chráněných děl a poskytování vyhledávače umožňuje uživatelům této 

platformy tato díla nacházet a sdílet je v rámci sítě peer-to-peer je nutní považovat za 

sdělování veřejnosti. Jak bylo řečeno výše, v případě, že je určité jednání shledáno za 

sdělování veřejnosti, posuzuje se odpovědnost ISP podle obecné úpravy odpovědnosti (jako 

za vlastní obsah), nikoliv speciální úpravy (jako za obsah cizí v případě splnění podmínek). 

Rozhodnutí SDEU tak v podstatě stanovilo přímou odpovědnost ISP za obsah umístěný na 

jejich stránkách, přičemž ale nevymezilo žádné bližší podmínky a dopad tohoto rozsudku 

tak může mít vliv na značnou část poskytovatelů typu hosting. 

K ochraně autorských práv mají nositelé práv k dispozici několik možných nároků. 

Vůči poskytovatelům se jedná zejména o právo na preventivní opatření (jedná se víceméně 

o povinnost dohledu ve vztahu k určitým dílům), právo na informace (zejména identifikační 

údaje uživatele, který zasáhl do autorského práva), právo na odstranění následků (v 

podstatě procedura notice-and-takedown), právo na náhradu škody a bezdůvodného 

obohacení (obecná úprava v OZ, výpočet pro výši peněžitého nároku stanovuje AutZ), právo 

na satisfakci v případě nemajetkové újmy (ve vztahu k poskytovateli zejména náhrada újmy 

v penězích), právo na další preventivní opatření (soudní zákaz poskytování služby 

poskytovatele). Nároky se přitom zásadně nevylučují. 

Odpovědnost ISP, na které se nevztahuje úprava limitace odpovědnosti, se může lišit 

v závislosti na míře jeho zapojení do protiprávní činnosti. Nejširší odpovědnost nastává 

v případě ISP jako škůdce, kdy je za závadný obsah odpovědný přímo (viz Ziggo). Solidární 

odpovědnost pak může nastat v případech, že se ISP na zveřejnění protiprávního obsahu 
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nějak podílel (např. podněcováním uživatelů k jeho zpřístupnění483). Za nejmírnější situaci, 

kdy ISP odpovídá, je možné považovat odpovědnost za nezakročení na ochranu jiného, kdy 

se ISP dopustil protiprávního jednání omisí (neodstranil nebo nezablokoval závadný obsah 

apod.). 

Jako protipól k poskytovatelům, jenž nesplňují podmínky pasivity, nevědomosti nebo 

neexistence vlivu, je možné stanovit nevinného ISP, který si svým jednáním udržel bezpečný 

přístav. Ačkoliv po něm nositelé práv nemohou požadovat žádné monetární nároky, nijak 

není omezena jeho povinnost spolupráce, zejména odstraňovací a informační nárok, popř. 

prevenční nárok (po ISP typu hosting) a soudem uložený příkaz k blokaci přístupu 

k některým stránkám obsahujícím obsah porušující autorská práva (po ISP typu mere 

conduit, ale vůči ISP typu hosting).

 

 
483 Podněcování uživatelů k určitému jednání ještě samo o sobě neznamená, že má nad nimi 

kontrolu. Pro vznik existence vlivu na uživatele nestačí podpůrná motivace k jednání, vliv musí 

rozhodující a působící vůči individuální osobě. Podrobně viz oddíl 4.4.2. 
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6 Chystané změny v ochraně autorských práv 
na internetu v kontextu odpovědnosti ISP 

V posledních letech je stále více zřejmé, že současná legislativa v oblasti ochrany autorských 

práv není dostatečná a je třeba její revize. I z toho důvodu byla nedávno přijata směrnice 

upravující autorské právo v informační společnosti jako výsledek dlouhodobé strategie 

jednotného digitálního trhu, několikaletého legislativního procesu a různých dialogů.  

V této kapitole bude nastíněna úprava odpovědnosti ISP tak, jak byla představena v 

Návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o autorském právu na jednotném 

digitálním trhu č. 2016/0280 (COD) ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „Návrh DSM“) v kontrastu 

úpravy přijaté Směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 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 spolu s identifikováním hlavních problémů 

současného znění směrnice. Na závěr bude představen další možný vývoj úpravy 

odpovědnosti. 

6.1 Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním 
trhu 

Domnívám se, že neustálý vývoj digitálních technologií zapříčinil, že současná právní 

úprava není schopná pokrýt protiprávní jednání, ke kterému denně dochází 

prostřednictvím platforem, úložišť nebo sítí peer-to-peer. Nejčastějším problémem je 

neoprávněné zpřístupňování děl ze strany uživatelů, z něhož nositelé práv nemají žádný 

prospěch. Z toho důvodu byl v roce 2016 představen Návrh DSM, který obsahoval mj. čl. 13 

týkající se povinností ISP, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany 

nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti. Ti měli přijmout ve spolupráci 

s nositeli práv opatření, jež by zabránila přístupu k autorským dílům prostřednictvím jejich 

služby nebo zajistit fungování licenčních dohod s nimi uzavřených, čímž tak byla veškerá 

odpovědnost za případné nedodržení těchto standardů, a tedy sdělování díla veřejnosti 

přenesena na poskytovatele. Návrh se přitom nijak blíže nezabýval existencí limitace 

odpovědnosti pro některé ISP dle SEO, pouze zmínil čl. 14 SEO v recitálu 38, kde zakotvil 

povinnost všech ISP ukládajících autorská díla a nespadajících pod bezpečný přístav uzavřít 
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s nositeli práv licenční dohody484, ale především zde stanovil povinnost pasivních ISP zavést 

opatření k zajištění ochrany těchto děl, např. zavedením účinných technologií. Tato 

povinnost by ale měla za následek zásah do neexistence obecné povinnosti dohledu ISP 

chráněných bezpečným přístavem. Na níže uvedeném diagramu je naznačen rozpor mezi čl. 

14, tedy pasivními poskytovateli typu hosting, kteří nemají povinnost obecného dohledu a 

čl. 13 Návrhu DSM, kdy mají všichni ISP (aktivní i pasivní) ukládající velké množství děl a 

poskytujících k nim přístup povinnost zajistit fungování licenčních dohod nebo povinnost 

zabránit dostupnosti chráněných děl. 

  

Obr. 2: Znázornění konfliktu SEO a Návrhu DSM 

Článek 13 návrhu se stal terčem kritiky485 ze strany laické i odborné veřejnosti. Za 

nutné bylo označeno přehodnocení tohoto článku i s ním souvisejících recitálů 38 a 39 

 

 
484 Požadavek na uzavření licenčních dohod se všemi nositeli autorských práv v EU je ale prakticky 

nemožný. Vzhledem k širokému spektru děl na některých platformách by se jednalo o enormní 

množství nutných licencí. ANGELOPOULOS, Christina. AG Szpunar in Stichting Brein v Ziggo: An 

Indirect Harmonisation of Indirect Liability. Kluwer Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer, 

publikováno 23. 3. 2017 [cit. 5. 6. 2019]. 
485 Viz například ANGELOPOULOS, Christina. Axel Voss’s JURI Report on Article 13 Would Violate 

Internet Users’ Fundamental Rights. Kluwer Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer, 

publikováno 29. 6. 2018 [cit. 14. 6. 2019]; nebo STALLA-BOURDILLON, Sophie; ROSATI, Eleonora; 

TURK, Karmen; ANGELOPOULOS, Christina; KUCZERAWY, Aleksandra; PEGUERA, Miquel; 

HUSOVEC, Martin. A Brief Exegesis of the Proposed Copyright Directive. SSRN [online]. Elsevier, 

publikováno 30. 11. 2016, s. 2 [cit. 5. 6. 2019]. 

Existovaly ale i názory, že předmětná kritika není opodstatněná, jelikož čl. 13 směřuje ke zlepšení 

výkonu autorských práv, nikoliv ale k plošné kontrole nebo filtraci stránek založených za sdílení 

uživatelského obsahu, s čímž ale zásadně nesouhlasím, jelikož povinnost dohledu je jasně patrná 

v recitálu 38 Návrhu DSM. Srov.: ŽIKOVSKÁ, Petra. Teze k návrhu Směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu. In: KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových: nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a 

judikatuře SDEU. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s.  23. 
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návrhu, a to s odkazem na Listinu základních práv EU, čl. 14 a 15 SEO a judikaturu SDEU.486 

Ve vztahu k SEO je tak jasný rozpor s neexistencí povinnosti obecného dohledu, čehož se 

týká i rozsudek SDEU ve věci Netlog, ve kterém soud v podstatě označil to, co bylo Návrhem 

DSM pojmenováno jako povinnost ISP zavést technologie rozpoznávající obsah, za systém 

filtrování, jehož uložení brání unijní předpisy.487 Uplatnění takové monitorovací povinnosti 

by vyžadovalo přijetí rozsáhlého filtrovacího mechanismu, přičemž ani v současné době 

neexistují stoprocentně spolehlivé mechanismy, které by dokázaly adekvátně odlišit 

dovolený obsah (parodie, recenze) ve vztahu k výjimkám a omezením autorského práva.488 

Nejsofistikovanější dostupné systémy jsou ale drahé a vyžadují další investice, což by mohlo 

mít za následek značné znevýhodnění malých a středních poskytovatelů.489 Judikaturu 

SDEU ale autoři článku 13 zcela přehlíželi a kromě toho se nijak nezabývali ani základními 

právy490, do kterých by mohlo být tímto článkem zasaženo.491  

Ačkoliv článek 13 prošel několika pozměňovacími návrhy492, hlavní problémy 

(monitorovací povinnost a zásah do základních práv) zůstaly nevyřešeny. Byl sice mj. zúžen 

okruh poskytovatelů, na které by se směrnice vztahovala (např. online encyklopedie, 

cloudové služby pro individuální využití neposkytující přímý přístup veřejnosti a další493), 

na druhou stranu byla stanovena pravomoc nositelů práv rozhodovat o tom, zda byla jejich 

práva porušena či nikoliv494, a to i přes skutečnost, že jsou jednou ze stran sporu.495 Tento 

 

 
486 STALLA-BOURDILLON; ROSATI; TURK; ANGELOPOULOS; KUCZERAWY; PEGUERA; HUSOVEC. 

2016, op. cit., s. 2. 
487 Ibidem, s. 7-8. 
488 SENFTLEBEN, Martin; ANGELOPOULOS, Christina; FROSIO, Giancarlo; MOSCON, Valentina; 

PEGUERA, Miquel; ROGNSTADF, Ole-Andreas. The Recommendation on Measures to Safeguard 

Fundamental Rights and the Open Internet in the Framework of the EU Copyright Reform. 

European Intellectual Property Review. 2018, roč. 40, č. 3, s. 153. 
489 Ibidem.  
490 Konkrétně základními právy v článcích 8 (ochrana osobních údajů), 11 (svoboda projevu a 

informací) a 16 (svoboda podnikání) Listiny základních práv EU. 
491 STALLA-BOURDILLON; ROSATI; TURK; ANGELOPOULOS; KUCZERAWY; PEGUERA; HUSOVEC. 

2016, op. cit., s. 7. 
492 Podrobně viz Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Evropský 

parlament [online]. Evropský parlament © 2018 [cit. 14. 6. 2019]. 
493 Recitál 37a dle pozměňovacího návrhu DSM. Ibidem. 
494 Recitál 39 dle pozměňovacího návrhu DSM. Ibidem. 
495 ANGELOPOULOS, 2018, op. cit. 
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posun v kompetencích nositelů autorských práv mi nepřijde jako správný krok, neboť tyto 

osoby by pak mělo v podstatě veškerou moc rozhodovat o osudu jakéhokoliv 

autorskoprávního obsahu, který se objeví na internetu, bez ohledu na to, zda se jedná o 

obsah, na nějž se mohou vztahovat výjimky dle AutZ . 

6.2 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

Návrh směrnice v tomto znění byl v červenci 2018 Evropským parlamentem zamítnut, 

v březnu 2019 byla ale směrnice v podobném znění schválena496, a to i přes četné 

protesty497. Z kritizovaného článku 13 v Návrhu DSM týkajícího se odpovědnosti ISP se stal 

ve Směrnici DSM článek 17. Úprava by se měla vztahovat na poskytovatele služeb pro sdílení 

obsahu online498 (ang. online content sharing service provider, dále jen „OCSSP“), jestliže 

jejich hlavním účelem (nebo jedním z hlavních účelů) je uchovávat velké množství499 

obsahu chráněného autorským právem a umožňovat uživatelům jej nahrávat a sdílet za 

účelem dosahování zisku prostřednictvím jeho uspořádávání a propagace.500 Toto vymezení 

dotčených ISP by mělo zahrnovat jen takové poskytovatele, kteří nespadají pod čl. 14 SEO 

(pasivní ISP),501 což znamená, že by mezi těmito předpisy neměl nastat žádný konflikt.  

 

 
496 European Parliament approves new copyright rules for the internet. Evropský parlament [online]. 

Evropský parlament, publikováno 26. 3. 2019 [cit. 12. 6. 2019]. 
497 Proti přijetí Směrnice DSM demonstrovala široká veřejnost v celé Evropě, podepisovala se i petice. 

KAMINSKY, Michelle. EU's Copyright Directive Passes Despite Widespread Protests -- But It's Not 

Law Yet. Forbes [online]. Forbes Media, publikováno 26. 3. 2019 [cit. 26. 6. 2019]. 
498 Směrnice se nevztahuje na neziskové online encyklopedie, nezisková vzdělávací a vědecká 

úložiště, online tržiště, cloudové služby, které uživatelům umožňují nahrávat obsah pro vlastní 

potřebu a další služby, jejicž výčet je obsahuje čl. 2 odst. 6 Směrnice DSM. Tento výčet je ale 

demonstrativní, přičemž nejsou blíže určena žádná kritéria, podle kterých by bylo možné 

rozhodnout, zda by konkrétní služba mohla spadat pod toto ustanovení. Rozhodnutí tak bude 

nejspíš nutné ponechat na SDEU. 
499 Posouzení, co je třeba rozumět spojením „velké množství“ je třeba činit ad hoc, přičemž by mělo 

být zohledněno i cílové publikum služby a počet závadných souborů. Recitál 63 Směrnice DSM. 
500 Recitál 62 a čl. 2 odst. 6 Směrnice DSM. 
501 Recitál 65 a čl. 17 odst. 3 Směrnice DSM. 
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Obr. 3: Znázornění současného vztahu SEO a Směrnice DSM 

 

Aktivní ISP spadající pod tuto směrnici (dále jen „OCSSP“) jsou povinni získat od 

nositelů práv svolení, jestliže umožňují přístup ke chráněným dílům veřejnosti.502 

V případě, že OCSSP svolení nemá a uživatel na jeho platformu nahraje chráněné dílo, čímž 

dojde k zásahu do autorského práva, musí v souladu se standardy odborné péče vynaložit 

veškeré úsilí k zamezení dostupnosti těchto děl, což by ale nemělo znamenat obecnou 

povinnost dohledu.503 Jestliže OCSSP neprokáží, že vynaložili takové úsilí nebo po obdržení 

kvalifikovaného oznámení dílo neodstraní nebo k němu nezablokují přístup dostatečně 

rychle a nevynaloží úsilí k zamezení jejich budoucímu nahrání, budou přímo odpovědní504 

za zveřejnění díla.505 Jelikož poskytovatelé musí také zamezit budoucímu nahrání obsahu 

na platformu, nejedná se o klasický režim notice-and-takedown ale o režim notice-and-

staydown, kdy se vytvoří „otisk“506 díla, díky kterému bude zveřejnění díla zabráněno 

automaticky.507 Tento režim znamená jednostranné filtrování ze strany poskytovatele za 

předpokladu, že nositel práva v oznámení podrobně identifikuje své dílo a poskytne OCSSP 

potřebné informace k zajištění dalšího blokování automaticky.508 Směrnice stanovuje 

výjimku z těchto povinností pro některá OCSSP v závislosti na době provozu služby a 

ročním obratu.509 Všechny tyto požadavky jsou založeny na předpokladu, že nositelé práv 

 

 
502 Recitál 64 a čl. 17 odst. 1 Směrnice DSM 
503 Recitál 66 a čl. 17 odst. 4, 8 Směrnice DSM 
504 Úprava odpovědnosti ISP v případě zásahu do jiného práva než autorského se řídí OZ. 
505 Čl. 17 odst. 4 Směrnice DSM. 
506 K „otisku díla“ viz podkapitola 5.3 in fine. 
507 HUSOVEC, Martin. Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. 

Praha: ALAI Česká republika, 31. 5. 2019. 
508 HUSOVEC, 2016, op. cit., s. 70. 
509 Jestliže služby OCSSP s ročním obratem nižším než 10 mil. EUR byly veřejnosti dostupné po dobu 

kratší tří let, je povinnost poskytovatele omezena pouze na vynaložení úsilí k získání svolení od 

ISP spadající 
pod čl. 14 

SEO

ISP spadající 
pod čl. 17 
Směrnice 

DSM
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s OCSSP spolupracují, tzn. poskytují relevantní a nezbytné informace o svých dílech a 

podávají oznámení v případě výskytu chráněného díla na platformě.510 Spolupráce by měla 

být vzájemná, což znamená, že OCSSP by měli být vůči nositelům práv transparentní 

ohledně plošných opatření přijatých na ochranu jejich práv, které by ale neměly vést k 

žádným obecným povinnostem v oblasti dohledu511.512 V podstatě byla také stanovena 

povinnost OCSSP zavést automatizované mechanismy pro vyřizování stížností a jejich 

výsledek nechat přezkoumat člověkem.513 

Článek 17 představuje tzv. „value gap provision“, tedy ustanovení přijaté za účelem 

spravedlivého odměňování nositelů autorských práv spolu s lepší kontrolou využívání 

jejich duševního vlastnictví, kteří do této doby tvrdili, že OCSSP neoprávněně požívají 

ochrany plynoucí z čl. 14 SEO.514 Směrnice DSM proto míří především na takové 

poskytovatele, kteří hrají důležitou úlohu na trhu online obsahu tím, že soutěží s ostatními 

online službami poskytujícími obsah pro stejné cílové skupiny.515 Jedná se tedy o služby, 

které jsou schopné nahradit licencované služby pro stejnou veřejnost (např. Spotify jako 

licencovaná služba vs. YouTube).516 Poněkud nejasné je postavení některých služeb ve 

vztahu k tomu, zda spadá pod čl. 17. Příklady spolu s odůvodněním jsou naznačeny 

v tabulce níže. Nutno podotknout, že rozdělení služeb může být v určitých případech 

subjektivní (např. v závislosti na tom, že někdo používá stejnou službu jako substituční, 

někdo nikoliv). 

 

 

nositelů práv a znemožnění přístupu k dílu nebo jejich odstranění po obdržení oznámení. Pokud 

průměrný měsíční počet jedinečných návštěvníků překročí 5 mil., musí OCSSP také vynaložit úsilí 

k zamezení dalšímu nahrávání oznámených děl. Čl. 17 odst. 6 Směrnice DSM. 
510 Recitál 66 Směrnice DSM. 
511 Nejedná se o zákaz obecné povinnosti dohledu podle čl. 15 SEO, protože toto ustanovení se na 

aktivní ISP dle Směrnice DSM neaplikuje. Je zde tak zaveden speciální zákaz obecné povinnosti 

monitorovat obsah pro aktivní poskytovatele. HUSOVEC, Martin. Jak implementovat článek 17 

nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. Praha: ALAI Česká republika, 31. 5. 2019. 
512 Recitál 68 a čl. 17 odst. 8 Směrnice DSM 
513 Recitál 70 a čl. 17 odst. 9 Směrnice DSM. 
514 PRYOR, Gregor; TOBIAS, James D., THOMPSON, Hunter H.; BROOKS, Eleanor. European Copyright 

Reform – Safe Harbour and the Value Gap. ReedSmith [online]. Reed Smith LLP, publikováno 6. 6. 

2017 [cit. 13. 6. 2019]. 
515 Recitál 62 Směrnice DSM. 
516 HUSOVEC, Martin. Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. 

Praha: ALAI Česká republika, 31. 5. 2019. 
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Tab. 1: Služby s nejasným vztahem k čl. 17 Směrnice DSM517 

OCSSP Služba Pro Proti 

Tripadvisor 
Nahrávání obrázků 

k uživatelským recenzím 

Mohl by to být 

jeden z hlavních 

účelů 

Není to hlavní účel, 

není to substituční 

služba 

Google, 

Seznam 
Vyhledávání  

Informace nejsou 

nahrané uživateli 

Blogovací 

platformy 

Nahrávání chráněných 

textů nebo obrázků 

„Blogování“ je 

jeden z hlavních 

účelů 

Není to substituční 

služba 

Dropbox 
Cloudové úložiště souborů 

(B2C) 

Umožňuje sdílení 

souborů 

Hlavním účelem 

může být osobní 

použití souborů 

Ulož.to 
Nahrávání souborů 

s možností sdílení 

Je to hlavní účel, 

je to substituční 

služba 

Není to substituční 

služba 

 

Jestliže služba nespadá pod čl. 17 Směrnice DSM (ať už z důvodu nesplnění definice 

nebo díky vynětí služby), může spadat buď pod čl. 3 Směrnice InfoSoc nebo čl. 14 SEO.518 

Mezi čl. 17 Směrnice DSM a čl. 14 SEO by neměl nastat žádný konflikt, neboť se každé 

ustanovení vztahuje na specifický okruh ISP (aktivní vs. pasivní).519 Složitější je ale vztah 

mezi čl. 17 Směrnice DSM a čl. 3 Směrnice InfoSoc, kdy se obě ustanovení sice vztahují na 

aktivní poskytovatele provádějící sdělování veřejnosti, ale podmínky sdělování veřejnosti 

jsou u těchto ustanovení nastaveny odlišně.520 Čl. 17 bude ale nutné považovat za lex 

specialis vůči čl. 3 Směrnice InfoSoc a kromě toho také za lex posterior.521 Jestliže SDEU 

 

 
517 Tabulka byla vytvořena na základě závěrů učiněných na přednášce Husovce. HUSOVEC, Martin. 

Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. Praha: ALAI Česká 

republika, 31. 5. 2019. 
518 HUSOVEC, Martin. Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. 

Praha: ALAI Česká republika, 31. 5. 2019. 
519 Ibidem 
520 Ibidem 
521 Ibidem. 
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rozhodne ohledně předběžné otázky ve věci YouTube o tom, že YouTube vykonává 

sdělování veřejnosti, měla by se na tuto službu dle Husovce522 vztahovat úprava ve Směrnici 

DSM. Pokud by určitý ISP nesplňoval kritéria stanovená ve Směrnici DSM, stejně by se na 

něj vztahovala Směrnice InfoSoc, tzn. že např. služba Ulož.to by v případě nesplnění 

podmínek pro kvalifikaci pod čl. 17 Směrnice DSM stejně spadala pod čl. 3 Směrnice InfoSoc 

v kontextu rozhodnutí Ziggo a byla tak přímo odpovědná za uživatelský obsah.523 Čl. 17 

odst. 4 Směrnice DSM (případy, kdy nemusí OCSSP získat svolení nositelů práv, ale „jen“ 

předcházet porušování práv) je v podstatě „bezpečným přístavem“, který ale u čl. 3 

Směrnice InfoSoc neexistuje.524 Husovec ve své přednášce525 uvedl, že z čl. 17 Směrnice DSM 

jsou vyňaty (kromě online encyklopedií a dalších) i platformy napomáhající pirátství 

v oblasti autorských práv, a to na základě recitálu 62 směrnice526. Ve směrnici je ale 

uvedeno, že by se na takové poskytovatele neměl vztahovat „mechanismus výjimek z 

odpovědnosti stanovený v článku 13“ 527, tzn. „bezpečný přístav“ upravený v čl. 17 odst. 4 

Směrnice DSM. Platformy provozované za účelem pirátství tak podle mého názoru nejsou 

vyňaty z působnosti Směrnice DSM, pouze jim nesvědčí výhody stanovené v čl. 17 odst. 4 

směrnice. To by tak znamenalo, že takoví poskytovatelé nemají možnost vyhnout se přímé 

odpovědnosti stanovené čl. 17 odst. 1 směrnice a budou tedy odpovědni vždy. Výsledek 

v takovém případě je tedy v podstatě stejný, jako kdyby se na poskytovatele aplikoval čl. 3 

Směrnice InfoSoc. 

OCSSP tak mají povinnost získat od nositelů práv svolení528 ke sdělování jejich děl, 

pokud toto svolení nezískají, mají prevenční povinnost. Rozhodnutí, co z těchto dvou 

 

 
522 HUSOVEC, Martin. Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. 

Praha: ALAI Česká republika, 31. 5. 2019. 
523 Ibidem. 
524 Ibidem. 
525 Ibidem 
526 „V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany autorského práva by se mechanismus výjimek 

z odpovědnosti stanovený v článku 13 neměl vztahovat na poskytovatele služeb, jejichž hlavním 

účelem je provádět nebo usnadňovat pirátství v oblasti autorských práv.“ 
527 Směrnice DSM v tomto recitále uvádí špatné číslo článku, správné číslo článku je 17. V anglickém 

znění není číslo článku uvedeno vůbec. Recitál 62 in fine Směrnice DSM. 
528 Posuzování „veškerého úsilí“ (v ang. poněkud rozdílný výraz „best efforts“) poskytovatele tuto 

podmínku splnit přináší další otázky o frekvenci vyhledávání takových nositelů práv (průběžně 

nebo např. jednou za rok) a okruhu osob (všech držitelů práv, jejichž díla by mohla být na službu 

potenciálně nahrána, což je de facto nemožné nebo takových, jejichž díla by na platformu mohla 
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možností bude poskytovatel vzhledem určitému dílu vykonávat, leží ale na nositeli práv, 

nikoliv na poskytovateli, protože nositelé práv mohou odmítnou udělit svolení a tím pádem 

založit povinnost poskytovatelů vykonávat nad obsahem dohled.529 Jelikož ale byla tato 

směrnice přijata především kvůli srovnání „value gap“, lze předpokládat, že nositelé práv 

spíše svolí ke sdělování díla, ze kterého jim plyne majetkový prospěch, než k blokování díla, 

ze kterého by prospěch neměli žádný. Podle názoru Rosati by směrnice měla dle recitálu 

64530 pouze „objasnit“ již existující právní úpravu podle Směrnice InfoSoc, teoreticky tak 

není zapotřebí měnit vnitrostátní právo, pouze jeho výklad, což by znamenalo, že kroky 

nositelů práv vůči platformám by mohly být učiněny už nyní, aniž by bylo nutné čekat na 

vnitrostátní provedení Směrnice DSM.531  Nicméně předpokládám, že tento výklad se 

aplikovat nebude, jelikož by to bylo příliš tvrdé vůči poskytovatelům, kteří zatím neměli čas 

učinit potřebné kroky směrem k ochraně autorských práv vyžadovaných touto směrnicí. 

Směrnice tak podstatně rozšířila nedávnou judikaturu SDEU ve věci Ziggo, která 

v podstatě zakládala přímou odpovědnost aktivních ISP za uživatelský obsah 

zpřístupňovaný veřejnosti. Poskytovatelům, kteří spadají pod Směrnici DSM tak přibylo 

mnoho povinností, které nemusí být schopni splnit, především pak ti s nižším obratem. 

Naopak odpovědnost uživatelů za protiprávní zveřejnění díla byla přesunuta do pozadí532. 

Na základě této směrnice došlo k posunu od horizontálního přístupu úpravy odpovědnosti 

ISP k přístupu vertikálnímu, kdy pro autorské právo existuje speciální úprava. Státy mají 

povinnost implementovat směrnici do právního řádu do 7. června 2021533. 

 

 

být pravděpodobně nahrána s ohledem na obsah, na který se platforma zaměřuje). HUSOVEC, 

Martin. Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice? [přednáška]. Praha: ALAI 

Česká republika, 31. 5. 2019. 
529 Ibidem. 

530 „Je vhodné v této směrnici objasnit, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online vykonají úkon 
sdělení veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti, pokud poskytnou veřejnosti přístup k dílům 
chráněným autorským právem nebo k jiným předmětům ochrany nahrávaným jejich uživateli.“ 

531 ROSATI, Eleonora. DSM Directive Series #1: Do Member States have to transpose the value gap 

provision and does the YouTube referral matter? The IPKat [online]. The IPKat, publikováno 29. 

3. 2019 [cit. 13. 6. 2019]. 
532 Spolupráce OCSSP a nositelů práv nemá za cíl identifikaci jednotlivých uživatelů porušujících 

autorská práva, ale má takovému porušování v prvé řadě předcházet. Recitál 70 Směrnice DSM. 
533 Čl. 29 Směrnice DSM. 
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Kritizovaným se stal v minulosti i návrh mezinárodní obchodní dohody ACTA (Anti-

Counterfeiting Trade Agreement) zaměřené na padělatelství, ale dotýkající se i 

poskytovatelů služeb. Dohoda údajně měla vést k omezování svobody internetu a cenzuře. 

Jedno z ustanovení534 obsahovalo povinnost ISP identifikovat údajného porušitele 

autorských práva jejich nositeli, což by znamenalo povinnost poskytovatele uchovávat data 

o jednotlivých uživatelích a jejich příspěvcích a vykonávat tak dohled obsahem, který 

zprostředkovává, a to navzdory čl. 15 SEO (a v současné době i nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES535). Hovořilo se také o podmínce „spolupráce ISP“ jako podmínce pro 

zachování výhod bezpečného přístavu.536 Dohoda byla ale nakonec Evropským 

parlamentem zamítnuta, a to zčásti i díky rozsáhlým protestům proti ní.537 Směrnice DSM je 

v současné době někdy označovaná jako ACTA 2538, a to především kvůli údajnému 

filtrování obsahu a cenzuře. Polsko z tohoto důvodu v červnu 2019 podalo stížnost proti čl. 

17 směrnice a v něm upravené „preventivní cenzuře“ zasahující do svobody projevu, úprava 

odpovědnosti ISP proto ještě nemusí být finální.539 

6.3 Budoucnost odpovědnosti ISP 

Lze dojít k závěru, že odpovědnost ISP za cizí obsah se neustále rozšiřuje. Za „milníky“ 

v oblasti ochrany autorských práv a s tím spojené odpovědnosti za zásah do těchto práv je 

nutné označit: 

1. SEO a jeho články 12 až 15 vylučující odpovědnost pasivních ISP, 

 

 
534 Čl. 27/4 ACTA. 
535 Nařízení EU známé pod zkratkou GDPR. Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

vztahující se mj. i na podmínky zpracování osobních údajů poskytovateli informačních služeb. 
536 HAMMERSTEIN, David. Smokescreen on ACTA. TACD IP Policy Committee blog [online]. IP Policy 

Committee blog, publikováno 14. 6. 2010 [cit. 14. 6. 2019]. 
537 European Parliament rejects ACTA. Evropský parlament [online]. Evropský parlament, 

publikováno 4. 7. 2012 [cit. 14. 6. 2019]. 
538 Viz https://www.stopacta2.org/en/. 
539 TARGOSZ, Tomasz. Poland’s Challenge to the DSM Directive – and the Battle Rages On… Kluwer 

Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer, publikováno 10. 6. 2019 [cit. 16. 6. 2019]. 

https://www.stopacta2.org/en/
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2. rozhodnutí SDEU ve věci Ziggo de facto harmonizující přímou sekundární 

odpovědnost některých ISP na unijní úrovni, a 

3. Směrnici DSM zakládající odpovědnost aktivních ISP v případě nesplnění poměrně 

složitých podmínek. 

Mám za to, že reforma autorského práva je vskutku třeba, zda je ale objektivní 

odpovědnost ISP dle Směrnice DSM vhodným řešením ukáže až čas. Problematický bude 

zejména proces získávání svolení, když nejsou stanoveny bližší podmínky o tom, jaké 

nositele práv o povolení žádat a v jakém časovém intervalu, a také uplatňování filtračních 

mechanismů, kdy nejsou přesně stanoveny požadavky na tyto filtry, a které mohou vážně 

zasáhnout do základních práv osob. Dle mého názoru nemá legislativa v současnosti už 

příliš prostoru, jak dále činit ISP odpovědné za cizí obsah, aniž by zásadním způsobem 

zasáhla do jejich základních práv a tuto směrnici považuji za absolutní přípustné maximum, 

v některých oblastech by mohla být považována dokonce na hranici excesu (např. povinnost 

získat svolení od všech potenciálních nositelů práv). Směrnice DSM pokrývá v tomto ohledu 

poměrně velký počet aktivních poskytovatelů, a pokud ISP nebude splňovat podmínky pro 

zařazení pod tuto směrnici, bude na něj s největší pravděpodobností možné aplikovat 

odpovědnost podle Směrnice InfoSoc.  

Regulatorním přístupem, který by měl do budoucna více zohlednit specifičnost online 

prostředí, by se mohly stát samoregulační mechanismy před přímou zákonnou regulací, 

neboť represivní opatření státu za účelem ochrany autorských práv nejsou konečným 

řešením tohoto problému.540 Jedním z řešení se ale můžou stát vytvoření národní digitální 

filmové nebo hudební distribuční platformy, což by byl systém certifikace komerčních 

serverů poskytujících video, hudbu, popř. i e-knihy na vyžádání spočívající na principu 

všeobecné dostupnosti autorského díla na národní platformě bezúplatně či za úplatu, 

přičemž držiteli autorských práv by byla stanovena povinnost digitální dílo na platformě 

zpřístupnit.541 

 

 
540 Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Sekce digitální ekonomiky © 2013, s. 39-41 [cit. 16. 6. 2019]. 
541 Ibidem s. 40 
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6.4 Shrnutí kapitoly 

Kapitola byla zaměřena na budoucí úpravu odpovědnosti ISP, která byla v posledních letech 

projednávána orgány EU. Návrh DSM představený v roce 2016 nebyl ze strany odborné 

ani laické veřejnosti přijat pozitivně. Mířil na poskytovatele ukládající velké množství děl 

nahrávaných uživateli a zpřístupňující taková díla veřejnosti, přičemž ale blíže 

nestanovoval žádné podmínky pro kvalifikaci ISP pod tento návrh směrnice, např. definice 

pojmu „velké množství děl“. Úprava se vztahovala jak na aktivní, tak na pasivní ISP 

a zaváděla jim povinnost dohledu za předpokladu, že nebyli schopni zajistit fungování 

licenčních dohod, které měli uzavřít s nositeli práv. Návrh také zcela opominul úpravu 

odpovědnosti obsaženou v SEO ve vztahu k neexistenci obecné povinnosti dohledu 

pasivních ISP, čímž se dostala ustanovení čl. 13 Návrhu DSM a čl. 14 (resp. čl. 15) SEO do 

konfliktu. Kromě toho návrh zasahoval také do základních práv uživatelů a poskytovatelů 

a byl v rozporu s judikaturou SDEU (Netlog). Článek 13 návrhu prošel sice několika 

změnami, ustanovení, jež byla kritizována nejvíce, zůstala v podstatě nezměněna. 

V březnu 2019 nakonec Evropský parlament Směrnici DSM schválil. Její znění bylo 

podobné původnímu návrhu, přesto ale mnoha ohledech jiné. Byl odstraněn konflikt mezi 

ustanoveními čl. 14 SEO a článku 17 Směrnice DSM (dřívějšího čl. 13 Návrhu DSM), když se 

osobní působnost směrnice zaměřila jen na aktivní ISP, konkrétněji OCSSP (poskytovatele, 

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 

dosahování zisku prostřednictvím jeho uspořádávání a propagace). Povinnost získat před 

zveřejněním díla svolení nositele práv zůstalo ve své podstatě nezměněno, podrobněji byly 

ale stanoveny podmínky vyhnutí se odpovědnosti v případě, že toto svolení OCSSP nezíská, 

založené na předpokladu vynaložení „veškerého úsilí“. Jestliže poskytovatel svolení nezíská, 

neznamená to automaticky, že bude odpovědný za závadný obsah (kromě platforem 

napomáhajících pirátství, které budou odpovědné vždy). Čl. 17 odst. 4 obsahuje tzv. 

mechanismus výjimek z odpovědnosti, který představuje „bezpečný přístav“ pro 

poskytovatele, kteří sice svolení od nositelů práv nezískali (ať již ze subjektivních nebo 

objektivních důvodů), ale splnili podmínky zde uvedené, zejména pak po obdržení 

odůvodněného oznámení od nositele práv dotčené dílo znepřístupnili a přijali opatření 

zamezující dalším zásahům do práv nositele. Místo režimu notice-and-takedown 

uplatňovaného u pasivních ISP byl u těchto aktivních ISP uplatněn režim notice-and-
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staydown, který se odvíjí od spolupráce s nositeli práv (ti musí poskytnout podrobné 

informace o svých dílech), aby mohl poskytovatel pomocí automatizovaných systémů 

zabránit dalšímu zveřejnění díla. Jestliže OCSSP tento postup nedodrží, bude přímo 

odpovědný za porušování autorských práv. 

Směrnice DSM má především za cíl dosáhnout spravedlivého odměňování nositelů 

práv, jenž nemají z protiprávního zveřejňování jejich autorských děl žádný prospěch. 

Vztahuje se proto především na subjekty, jež umožňují uživatelům využívat jejich službu s 

protiprávně zveřejněným obsahem (např. YouTube, potenciálně Ulož.to) jako substituční 

vzhledem k těm službám, které poskytují obsah v souladu se zákonem (např. Spotify, HBO 

GO). 

Vztah Směrnice DSM k dalším směrnicím upravujícím odpovědnost ISP je poměrně 

jasný. SEO a Směrnice DSM se vztahují na jiné subjekty (pasivní a aktivní ISP), mezi kterými 

nemůže dojít ke střetu. Ve vztahu ke Směrnici InfoSoc, který upravuje odpovědnost 

aktivních ISP, stejně jako Směrnice DSM, je čl. 17 Směrnice DSM je nutno považovat za lex 

specialis a lex posterior, použije se tedy přednostně. 

Tato nová unijní úprava tak znamená přechod od horizontálního přístupu 

k odpovědnosti ISP k přístupu vertikálnímu a mnoho nových povinností pro aktivní 

poskytovatele chtějí-li se vyhnout odpovědnosti za protiprávní zveřejnění obsahu. 

Odpovědnost ISP v oblasti autorských práv je tak neustále rozšiřována a nabízí se 

otázka, jestli legislativa v budoucnosti zajde ještě dál, nebo se úprava ve Směrnici DSM 

ukáže jako vhodné a dostačující řešení. Nicméně špatným nápadem by jistě nebylo ani 

zřízení národních platforem, na nichž by byly zveřejňovány (minimálně tuzemská) autorská 

díla se souhlasem nositelů práv, a které by tak mohly předejít protiprávnímu zveřejňování 

děl na jiných platformách, jejichž podnikání je založeno především na tomto modelu.
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7 Závěr 

Konstrukce odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti typu hosting prošla 

za poslední desetiletí výraznými změnami. Smyslem této diplomové práce bylo vymezit 

podmínky vzniku, rozsahu, limitace a vyloučení odpovědnosti těchto poskytovatelů služeb 

a posoudit, zda je současná právní úprava vhodným řešením, které by vyhovovalo všem 

dotčeným stranám. Byla analyzována možná problematická místa v legislativě a nastíněna 

řešení vycházející zejména z judikatury. Práce byla zaměřena především na analýzu 

současné právní úpravy odpovědnosti ISP v kontextu práva autorského s případným 

komparativním exkurzem, a náhled na budoucí vývoj ochrany autorských práv v informační 

společnosti.  

Nejprve bylo nutné vymezit několik základních pojmů, o které se tato práce opírá. 

Služba informační společnosti byla definována za pomoci zákonných podmínek a 

judikatury. Následně byla přiblížena důležitost role ISP jako zprostředkovatele a mediátora, 

který má možnost kontroly nad online prostředím a bez něhož by tyto služby informační 

společnosti nebylo možné vykonávat. Na základě účinného právního rámce pak byli ISP 

klasifikováni do tří typů dle jejich technických a funkcionálních charakteristik, přičemž za 

poskytovatele pokrývajícího největší počet služeb byl označen ISP typu hosting. Aby bylo 

možné na ISP aplikovat úpravu limitace odpovědnosti, je nutné, aby zprostředkovávané 

informace byly ve vztahu k němu obsahem cizím, nikoliv vlastním. Toto rozlišení je možné 

činit na základě jednání ISP ve vztahu k danému obsahu. 

Institut právní odpovědnosti představuje široký a ne zcela ucelený pojem. V obecné 

části byly představeny koncepce této odpovědnosti spolu s druhy odpovědnosti 

relevantními pro pochopení odpovědnosti ISP. Za poněkud problematickou skutečnost 

bych označila neexistenci primární a sekundární odpovědnost v českém právním řádu, 

ačkoliv se v právu informačních a komunikačních technologií toto dělení v kontextu 

odpovědnosti ISP obecně používá.  

V práci byla pro srovnání se současnou úpravou omezení odpovědnosti ISP typu 

hosting nastíněna také odpovědnost tohoto ISP podle OZ v případě, že by neexistoval žádný 

bezpečný přístav, z čehož vyplynula nutnost zvláštní úpravy odpovědnosti pro ISP a tím 

pádem i vztah ZSIS k ostatním národním předpisům, jako vztah speciálního zákona (lex 

specialis. Za pomoci tuzemské judikatury byly také představeny možné problémy, které 
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může způsobovat rozdílná formulace ustanovení ZSIS oproti SEO u omezení 

odpovědnosti poskytovatele. V práci byly poté kriticky analyzovány jednotlivé podmínky 

limitace odpovědnosti, přičemž za dosti neurčitou byla označena podmínka pasivity, a to 

částečně i z toho důvodu, že tato podmínka nevychází z legislativy, ale dovozuje se 

z judikatorní praxe SDEU. Za poměrně jasnou je možné považovat podmínku neexistence 

vlivu, nicméně podmínka absence vědomosti, speciálně pak konstruktivní vědomosti, byla 

označena za problémovou z důvodu neexistence bližšího vymezení nabytí této vědomosti 

v právních předpisech. Inspiraci bylo proto třeba hledat v právu zahraničním, konkrétně až 

v USA, kde poskytuje východisko koncepce tzv. „testu červené vlajky“. Pro udržení 

bezpečného přístavu je nutné všechny tyto podmínky splnit, popř. prostřednictvím 

procedury notice-and-takedown do přístavu opět „zaplout“. Možnosti blíže upravit 

podmínky tohoto procesu na národní úrovni zákonodárce nevyužil, jedná se proto o oblast, 

kterou by bylo za účelem sjednocení požadavků vhodné upravit. Na závěr bylo dovozeno, 

že jestliže ISP ztratí výhody tohoto bezpečného přístavu, bude odpovědný podle obecné 

odpovědnosti OZ.  

Hlavní část práce byla věnována odpovědnosti ISP třetího typu za porušení autorských 

práv a s tím souvisejícímu pojmu sdělování veřejnosti. Zde byl mj. za pomoci syntézy 

relevantní judikatury SDEU učiněn pokus o vytvoření postupu při určování, zda se jedná ve 

vztahu k hypertextovým odkazům ze strany ISP o sdělování veřejnosti dle AutZ či nikoliv, 

kdy se tato skutečnost přímo váže na odpovědnost za ISP, zejména pak v kontextu 

rozhodnutí SDEU ve věci Ziggo. Výsledkem tohoto rozsudku bylo de facto harmonizování 

přímé odpovědnosti některých ISP typu hosting za cizí obsah, aniž by se soud jakkoliv 

zabýval SEO a v ní obsažené úpravě o limitaci odpovědnosti těchto subjektů, přičemž 

z tohoto důvodu bylo dané rozhodnutí v práci podrobeno kritické analýze. Odpovědnost 

poskytovatele byla v tomto případě dovozena na základě toho, že podle soudu provádí 

sdělování veřejnosti, když indexují nahraný obsah, odstraňují staré soubory apod. Kromě 

toho byla kapitola zaměřena také na neexistenci obecné povinnosti dohledu,  tzn. 

monitorování a filtrování s ohledem na judikaturu SDEU, ale i tuzemských soudů, kde byla 

poskytovatelům uložena povinnost předcházet dalšímu protiprávnímu zpřístupňování 

obsahu. Veškeré povinnosti uložené poskytovatelům je nutno posuzovat nejen ve vztahu 

k jejich základním právům, ale i k základním právům uživatelů a nositelů práv, k čemuž se 

používá test proporcionality. Jestliže i přes všechna případná opatření, která ISP přijal (ale 
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i pokud žádná nepřijal), bude zasaženo do autorského práva, může nositel práv požadovat 

po poskytovateli určité nároky. Vzhledem k tomu, že poskytovatel často představuje 

jednodušší cestu monetárním nárokům (za předpokladu, že mu nesvědčí bezpečný přístav), 

bude ve většině případů žalovaný on namísto skutečného primárního škůdce. Pokud se na 

ISP stále vztahuje úprava limitace odpovědnosti, bude možné po něm žádat jen jiné nároky 

než peněžní (zejména pak odstraňovací). ISP v takovém případě vystupuje pouze jako 

nevinný poskytovatel s povinností součinnosti na základě ochranných právních norem. 

Takovému ISP lze tak například uložit soudní příkaz k blokaci přístupu k některým 

stránkám. 

Poslední kapitola se zabývala budoucí právní úpravou odpovědnosti ISP, tzn. nedávno 

přijaté Směrnici DSM. Ta zavádí poskytovatelům takové povinnosti, které dosud nebylo 

možné jim uložit z důvodu bezpečného přístavu a neexistence povinnosti obecného 

dohledu dle SEO. Směrnice ale vyjímá některé ISP z působnosti této směrnice a ukládá jim 

povinnost získat svolení ke sdělování děl od nositelů práv, popř. zavedení učinných (a 

nákladných) filtračních mechanismů. Otázka položená v úvodu této práce, tedy zda je 

současný přístup zákonodárců k omezení odpovědnosti ISP vhodný, účinný a přiměřený, 

byla v podstatě zodpovězena přijetím nové směrnice upravující ochranu autorských práv 

v digitální společnosti. V rámci práce byla hodnocena také tato budoucí účinná úprava, 

přičemž závěr je takový, že řešení nabízené Směrnicí DSM také není ideální, a to například 

kvůli nespecifičnosti okruhu nositelů práv, které musí ISP oslovit s žádostí o svolení, nebo 

neurčení časového intervalu, ve kterém by měl o toto svolení žádat. Tyto „drobnosti“ sice 

může ve svých rozhodnutích stanovit SDEU, nebude to ale nejspíš hned. Mám za to, že 

v některých případech by za porušování autorských práv mohli být odpovědní 

i poskytovatelé, vše ale musí mít jasně stanovené podmínky s ohledem na základní práva 

stran.  Za vhodné řešení předchzení protiprávího zveřejňování děl bych považovala zřízení 

národní platformy, kde by nositelé práv měli ze zákona povinnost zveřejnit svá díla, přičemž 

za shlédnutí (či stažení) by uživatel zaplatil určitou částku stanovenou např. podle stáří díla, 

hodnocení apod. 

Z diplomové práce je zřetelný vývoj odpovědnosti ISP v podstatě od vzniku internetu, 

resp. možnosti jeho komerčního využití, kdy byla odpovědnost poskytovatelů vykládána 

velmi úzce, a to i na základě SEO a neexistence filtrační povinnosti. Se vzrůstající aktivitou 
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poskytovatelů542 (optimalizace nabídek, jejich propagace apod.) kteří v minulosti 

odpovídali „pouze“ sekundárně, se začal postupně prolamovat bezpečný přístav a někteří 

poskytovatelé tak postupně začali na základě judikatury odpovídat primárně543 (pokud 

prováděli např. indexování, odstraňování chybných souborů apod.). Současná legislativa 

tento postupný vývoj zohlednila ve Směrnici DSM a navíc stanovila poskytovatelům další 

povinnosti. Institut bezpečného přístavu v oblasti autorského práva ustoupil zcela do 

pozadí a od implementace směrnice do českého právního řádu (což by mělo být do roku 

2021) by tak měl být vůči určitým poskytovatelům uplatňován přísný režim odpovědnosti 

za cizí obsah. Jestli byla Směrnice správným řešení autorskoprávních konfliktů ukáže až čas. 

 

 

 
542 Viz rozhodnutí týkající se aktivity poskytovatelů: rozsudek SDEU ve věci Google France, C-236/08 

až C-238/08, rozsudek SDEU ve věci eBay, C-324/09. 
543 Rozsudek SDEU ve věci Ziggo, C-610/15. 
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