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Úvod 

Vznik a následná komercionalizace Internetu je právem považována za jeden z 

nejvýznamnějších milníků 20. století, co se technologií týče. Jeho všudypřítomnost nám 

ulehčuje mnohé aspekty života a v současném světě, nyní navíc podstatně ochromeném 

pandemií covid-19, zastává nenahraditelnou pozici. Usnadňuje nám každodenní pracovní či 

studijní povinnosti, zajišťuje přístup ke kultuře a umožňuje komunikaci s okolním světem, 

aniž bychom museli opustit pohodlí svého domova. 

Přes nesporné výhody, které Internet přináší, vytváří však nové hrozby pro značnou část 

chráněných předmětů a práv. Digitální svět poskytl současným miliardám uživatelů pocit 

anonymity a svobody často zneužívaných k protiprávním činům, které mají na Internetu 

podobu například hackerských útoků, neoprávněného nakládání s osobními údaji, 

kyberšikany či porušování autorských práv. Původní podoba Internetu jako Divokého 

západu, tedy jakéhosi neprozkoumaného a nezkrotného území bez pravidel, do něhož každý 

vstupuje na své vlastní riziko, se po jeho rozšíření mezi širokou populaci ukazuje jako 

neudržitelná a volající po změně. Demokratické státy tak v posledních letech usilují o 

vybudování bezpečného digitálního prostoru vytvořením určitého právního rámce, který by 

zavedl rovnováhu mezi právy, povinnostmi a svobodami jednotlivých uživatelů, 

poskytovatelů internetových služeb i osob, do jejichž právního postavení bývá 

prostřednictvím sítě Internet často neoprávněně zasahováno.  

Předkládaná práce se zabývá na Internetu všudypřítomným autorským právem a vlivem 

digitálního prostředí na užití autorských děl, kterého se sami často dopouštíme jako 

konzumenti již při otevření samotného webového prohlížeče. Technologický vývoj přináší 

pro autorské právo vedle zřejmých pozitiv, které spatřuji zejména v rozšíření děl mezi nové 

publikum, i nové sofistikovanější neoprávněné způsoby užití děl způsobující nejen 

materiální, ale obvykle též duševní újmu nositelům autorských práv. S ohledem na 

zachování a ochranu práva na lidskou tvořivost a kreativitu je v souladu s článkem 34 

Listiny základních práv a svobod nezbytné zakotvit jakýsi právní rámec, který by byl natolik 

obecný, že by mohl být aplikován i při určitém technologickém pokroku a současně by 

respektoval právo na přístup k otevřenému Internetu.  
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Cílem této práce je zejména přiblížit čtenářům jednotlivé odlišnosti v uplatňování 

autorských práv v rámci virtuálního prostředí Internetu. Vzhledem k rozsáhlosti této 

problematiky není účelem práce projednat všechny její aspekty, nýbrž se vedle vymezení 

jejích základních atributů zaměřit na užití autorských děl v digitálním prostředí a některé 

problémy týkající se např. určení rozhodného práva a zákonných výjimek. Pozornost věnuji 

také odpovědnosti jednotlivých subjektů za nelegální užití a současnému vývoji regulací 

v této oblasti.  

V první kapitole práce vymezuji pojem Internetu a přibližuji významné milníky jeho 

vývoje. Nastiňuji také jednotlivé skupiny uživatelů, s nimiž se lze v nynějším online 

prostředí setkat. Následně popisuji, proč a jak je Internet regulován.  

Vysvětlení principů autorského práva a jeho základních institutů se věnuji v druhé 

kapitole, která se též zaměřuje na problematické určování rozhodného práva při 

projednávání autorskoprávních sporů s mezinárodním prvkem.  

Třetí kapitola následně popisuje základní způsoby oprávněného užití autorského díla, 

kdy primární způsob představuje užití díla na základě licenční smlouvy. Následně se zabývá 

jednotlivými výjimkami z autorského práva a zákonnými licencemi, v rámci kterých lze 

autorské dílo užít bez jinak nezbytného udělení oprávnění samotným autorem, resp. 

nositelem autorských práv.  

Čtvrtá kapitola se na druhé straně zaměřuje na užití díla neoprávněné, které má za 

následek vznik občanskoprávní, správněprávní či dokonce trestněprávní odpovědnosti. Po 

definování základních atributů všech tří druhů se zabývám odpovědností jednotlivých 

uživatelů a zejména pak poskytovatelů online služeb. Pozornost směřuji především na 

poskytovatele provozující webové stránky, v rámci kterých mohou jednotliví uživatelé 

ukládat vlastní obsah.  

Závěrečná pátá kapitola navazuje na téma odpovědnosti a představuje unijní Reformu 

autorského práva na digitálním trhu. Podrobněji se v kapitole zabývám Směrnicí 2019/790, 

o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, zejména 

hojně diskutovanými původními články 11 a 13, resp. v konečném dokumentu čl. 15 a 17. 

V závěru práce hodnotím, zda novelizace odpovídá současnému progresivnímu vývoji 

autorského práva na Internetu a nakolik je její kritika oprávněná.  
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1 Internet 

1.1 Pojem Internet 

Pro účely této práce považuji za stěžejní přiblížit potenciálnímu čtenáři význam prvního 

pojmu z názvu této práce, tedy Internetu. Samotná definice Internetu je velmi komplikovaná 

s ohledem na skutečnost, že legislativa pojem nevymezuje a laické definice bývají v tomto 

ohledu mnohdy nedostatečné.1 

Pojem samotný lze definovat nejen jednoduchým překladem latinského výrazu inter 

spojeného anglickým termínem net označujících doslova „souvztažnost sítí“, ale dále též 

např. jako systém propojených počítačových sítí.2 Zmíněné formulace jsou sice správné, 

avšak málokdo si dle výše uvedených a řady dalších více či méně obdobných definic bude 

schopen vybavit právě Internet, nemluvě o jedincích, kteří s touto technologií dosud nepřišli 

do kontaktu. 

Internet tak lze pro lepší uchopení definovat jako médium svého druhu, které v sobě 

kloubí média tzv. tradiční, tedy tisk, rozhlas a televizi, s médii tzv. novými, která 

reprezentují zejména sociální sítě. Médiím tradičním je prostřednictvím Internetu umožněno 

sofistikovanější šíření, které je vykoupeno zejména nutností poskytovat informace rychleji 

a ve větším objemu nehledě na možnost jejich snadnějšího zneužití, resp. zmanipulování, 

kdy množství zavádějících informací a jejich náročná ověřitelnost je jedním ze stěžejních 

problémů této platformy.3 

Vedle zjednodušeného přístupu k informacím prostřednictvím médií, příp. sociálních 

sítí, však Internet nabízí způsob snadnější, rychlejší, případně obtížněji sledovatelné 

komunikace, prostřednictvím e-mailových schránek, datových schránek či chatovacích 

platforem. Dále jsou jeho prostřednictvím umožněny a v mnohých případech zjednodušeny 

platební operace, ať už v rámci samotných bankovních institucí nabízejících nejrůznější 

 

1 BEDNÁŘ, Vojtěch. Co je to Internet?. Lupa.cz [online]. 30. 4. 2007. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.lupa.cz/clanky/co-je-to-internet.   
2 Struktura internetu. CZ.NIC. [online]. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.jaknainternet.cz/page/1795/struktura-internetu/. 

Internet. Merriam Webster.  [online]. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/Internet.  
3 GREGOR, Miloš. VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. 1. 

vydání. Brno: CPress, 2018. Str. 44. ISBN 978-80-264-1805-4.  

https://www.lupa.cz/clanky/co-je-to-internet
https://www.jaknainternet.cz/page/1795/struktura-internetu/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet
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formy internetového bankovnictví, investic, nákupu akcií či kryptoměn, tak i samotných 

plateb za zboží, které je nabízeno nepřeberným množstvím neustále vznikajících e-shopů. 

Benefity Internetu však vyvažuje i řada negativ, reprezentovaných zejména, vedle 

nejrůznějších kybernetických útoků na jednotlivce i velmi strategické instituce s cílem 

získání choulostivých dat, zpřístupňování neoprávněného obsahu. Vysoká anonymita, 

kterou Internet nabízí, může být také snadno zneužita k uskutečňování nejrůznějších 

podvodů za využití záměny své identity, případně pak v rámci tzv. deep či darkwebů,4 ale i 

v rámci nejrůznějších komunikačních místností, k distribuci drog, zbraní, strategických 

informací či k samotnému domlouvání trestné činnosti.5 

Z technického hlediska pak lze na Internet pohlížet jako na virtuální platformu, v rámci 

které jsou mezi počítači vyměňovány informace prostřednictvím tzv. protokolů, též 

označovaných jako standardy, kdy mezi nejvýznamnější patří v tomto ohledu protokoly 

Transmission Control Protocol (TCP) a Internet Protocol (IP). Dohled nad samotnými 

standardy vykonává mezinárodní organizace Internet Society (ISOC), která prostřednictvím 

řady svých pracovních skupin, resp. odborů, umožnuje všem uživatelům Internetu 

participovat na jeho budoucím vývoji a těm více pokročilým či spíše tvůrcům poskytuje 

v této oblasti možnost získání potřebných znalostí a dovedností. Samotné protokoly jsou 

pak ISOC tvořeny, upravovány a poskytovány prostřednictvím jejího stěžejního odboru 

Internet Engineering Task Force (IETF). Hlavní činnost IETF, tedy tvorba a potřebná 

úprava protokolů, se řídí dle tzv. Request for Comments (RFC), která jako nezávazná 

doporučení slouží k zajištění ideální kompatibility jak hardwaru, tak softwaru v prostředí 

Internetu, resp. uskutečňované komunikace prostřednictvím Internetu.6 

 

4 Tzv. deepweb lze definovat jako část Internetu, která není přístupná skrze klasické webové prohlížeče. Jedná 

se tedy o veškerý obsah, který vyhledávače neindexují. Darkweb představuje na druhou stranu část deep webu, 

která obsahuje informace záměrně skryté. Viz Co je deep web? A jak se liší od dark webu? Alza. [online] 

10.01.2019. [cit. 28.04.2021]. Dostupné z: https://www.alza.cz/co-je-deep-web.  
5 MITÁŠOVÁ, Barbora. Deep web a dark web. Ponořte se do hlubin internetu. Pravo21. [online] 10.01.2019. 

[cit. 01.03.2021]. Dostupné z: https://pravo21.cz/pravo/deep-web-a-dark-web-ponorte-se-do-hlubin-

internetu.  
6  ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 4-5;9-16;19-33. ISBN 978-80-7552-327-3.  

Kyncl, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. Epravo. [online] 03.05.2007. [cit. 01.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-

47705.html?mail. 

https://www.alza.cz/co-je-deep-web
https://pravo21.cz/pravo/deep-web-a-dark-web-ponorte-se-do-hlubin-internetu
https://pravo21.cz/pravo/deep-web-a-dark-web-ponorte-se-do-hlubin-internetu
https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
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Výše uvedené demonstruje náročnost univerzální právní definice, kdy její samotnou 

neexistenci v oblasti legislativy lze odůvodnit např. následnou nutností ji neustále aktivně 

aktualizovat v důsledku vývoje nových technologií a případnému upravování postupů 

v rámci internetového universa, které bude muset další nová definice efektivně postihnout.    

 

1.2 Stručná historie Internetu 

Vzniku samotného Internetu, tak jak jej známe v dnešní podobě, předcházel 

komplikovaný technologický proces, jehož detailní popis je mimo rámec této práce. 

Následující řádky tak velmi stručně přibližují alespoň základní milníky celého vývoje, jak 

na celosvětové, tak národní úrovni.   

Vznik komunikační technologie se datuje k počátku studené války, kdy tehdejší 

Sovětský svaz 4. října 1957 vypustil první umělou vesmírnou družici Sputnik. Tato událost 

vedla k obavám USA z technologického potenciálu Sovětského svazu, a tím i z možného 

jaderného útoku cíleného na zničení a zneužívání tehdejších běžných komunikačních 

systémů využívaných americkou vládou či armádou, příp. v rámci jiných strategických 

odvětví.7 

 V roce 1958 tak následovalo založení Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku 

(NASA) a agentury ARPA, která koncem 60. let uskutečnila projekt ARPANET 

považovaný za předchůdce Internetu. Původní ARPANET fungoval na principu 

přepojování tzv. paketů, tedy jakýchsi dílčích částí přenášejících zprávy, které byly na 

základě požadavků určených algoritmy šířeny touto sítí. Technologie efektivně odzkoušená 

roku 1969 na amerických univerzitách v Los Angeles (UCLA), Stanfordu (SCRI), Santa 

 

7 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 6. ISBN 978-80-7552-327-3.  

BARTOŠEK, Miroslav. Krátce z historie Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. [online]. ISSN 1212-0901. 1995.  

roč. V. č. 3. s. 10-13.1. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: http://ics.muni.cz/bulletin/articles/22.html.  

http://ics.muni.cz/bulletin/articles/22.html
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Barbaře (UCSB) a Utahu byla následně užívána zejm. pro účely vojenské pod dohledem 

Ministerstva obrany USA, které nad projektem ARPANET převzalo kontrolu.8 

  Léta 80. přinesla v oblasti internetových technologií velký zvrat. První významnou 

událostí bylo vyvinutí protokolů TCP/IP, které velmi rychle nahradily dosavadní Network 

Control Protocol / Program (NCP) užívaný v rámci ARPANETU. Druhý stěžejní milník 

lze spatřovat ve vzniku National Science Foundation Network (NSFNET), který vznikl jako 

nástroj ke komunikaci vědeckých pracovníků na řadě univerzit v USA za značného přispění 

Ministerstva obchodu USA a samotné National Science Foundation.9 

Uživatelsky dostupnější NSFNET postupem času nahradil původní ARPANET, jehož 

provoz byl nakonec ukončen roku 1990. Samotný NSFNET byl však v důsledku tlaku na 

komercionalizaci Internetu zrušen o pár let později roku 1995. K samotné komercionalizaci 

a současně velmi rychlému rozšíření Internetu nejen v rámci škol a institucí dochází 

v důsledku vývoje protokolů Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), prostředí a aplikací 

World Wide Web (WWW) a programovacího jazyku Hyper Text Markup Language 

(HTML), ke kterým došlo za tímto účelem v průběhu první poloviny 90. let.10 

 V rámci České republiky se Internet objevil až v období 90. let prostřednictvím projektu 

Federal Educational and Scientific NETwork (FESNET), který na našem území propojoval 

od roku 1990 vybrané vysoké školy spolu s Československou akademií věd, kdy stěžejní 

bylo v tomto ohledu České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které disponovalo 

možností spojení s Technickou univerzitou v Linci. Oficiálně však bylo Československo 

 

8 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 7-11. ISBN 978-80-7552-327-3. 

GREGOR, Miloš. VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. 1. 

vydání. Brno: CPress, 2018. Str. 39-40. ISBN 978-80-264-1805-4. 

Kyncl, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. [online] 03.05.2007. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail.  
9  ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 6-9; 12-16. ISBN 978-80-7552-327-3.  

BARTOŠEK, Miroslav. Krátce z historie Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. [online]. ISSN 1212-0901. 1995.  

roč. V. č. 3. s. 10-13.1.1995. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: http://ics.muni.cz/bulletin/articles/22.html.  

Kyncl, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. [online] 03.05.2007. [cit. 01.03.2021]. Dostupný 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail. 
10 ANDRUŠKO A., Internet, informační společnost a autorské právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2016. str. 6-9; 16-17. ISBN 978-80-7552-327-3. 

Kyncl, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. [online] 03.05.2007. [cit. 01.03.2021]. Dostupný 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
http://ics.muni.cz/bulletin/articles/22.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
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slavnostně připojeno k Internetu až roku 1992. Rozpad Československa v tomto ohledu 

způsobil nejen zvýšení počtu propojených zahraničních měst jako např. Amsterdam či 

Banská Bystrice, ale též rozdělení původního FESNETU na Czech Educational and 

Scientific Network (CESnet) a Slovak Academic Network (SAnet).11 

Období komercionalizace Internetu v rámci Česka přinesl rok 1996, kdy začínají 

vycházet populární internetové deníky, z nichž za nejznámější lze považovat Neviditelného 

psa Ondřeje Neffa, který dnes spolupracuje s portálem LIDOVKY.cz. Zmínit lze i největší 

český internetový portál Seznam.cz, který je dodnes velmi populární a oproti české 

konkurenci v podobě portálů Atlas.cz, příp. Centrum.cz, vzniklých též koncem 90. let 20. 

století stále nabízí na lokální úrovni konkurenceschopné služby, jako např. email či možnost 

vyhledávání, a obsah ve srovnání s nadnárodním gigantem Google.12  

 

1.3      Uživatelé Internetu 

V internetovém světě se v současné době pravidelně pohybuje přes čtyři a půl miliardy 

uživatelů, což je téměř trojnásobný počet uživatelů oproti stavu v roce 2005. Narůstající 

číslo zapříčiněné též poklesem cen „starších“ zařízení např. chytrých telefonů, které 

umožňují přístup k Internetu, představuje však stále „pouze“ necelých 60 % populace.13 

Netřeba objasňovat, že v nejméně rozvojových zemí není přístup k Internetu běžnou 

záležitostí a podíl uživatelů zde v průměru dosahuje na pouhých 20 %.14  

 

11 ANDRUŠKO A., Internet, informační společnost a autorské právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2016. str. 18-19. ISBN 978-80-7552-327-3. 
12 HASALÍK Radim. Historie Atlasu: Světlé začátky. [online]. 20.06.2008. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20090403203125/http://www.emag.cz/historie-atlasu-svetle-zacatky/.  

Kyncl, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. [online] 03.05.2007. [cit. 01.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail. 
13 JOHNSON, Joseph. Worldwide digital population as of January 2021. Statista. [online]. 07.04.2021. [cit. 

10.04.2021] Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/.  
14 JOHNSON, Joseph. Internet usage rate worldwide in 2019, by gender and market maturity. Statista. 

[online]. 27.1.2021. [cit. 03.03.2021]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/333871/gender-

distribution-of-internet-users-worldwide/.  

https://web.archive.org/web/20090403203125/http:/www.emag.cz/historie-atlasu-svetle-zacatky/
https://www.epravo.cz/top/clanky/internet-a-pravni-aspekty-podnikani-na-nem-47705.html?mail
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/333871/gender-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/333871/gender-distribution-of-internet-users-worldwide/
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      V rámci České republiky však k roku 2020 využívalo Internet až 82 % domácností, 

přičemž mezi rodinami s dětmi a mladými rodinami bez dětí používají internetové služby 

s 99 % téměř všechny domácnosti.15 

      Krom zmíněné dostupnosti technologií a velkého množství různorodých forem zábavy 

lze stále se zvyšující počet uživatelů Internetu připsat též digitalizaci v oblastech nejen 

státních sfér sloužící mimo jiné k zamezení negativních aspektů byrokracie, jako například 

nutnost zaměstnávání reálně nepracujících zaměstnanců, tisk velkého množství dokumentů, 

dodržování pevně stanovených pracovních dob či jiné zdlouhavé procedury vyžadující 

osobní účast. V řadě států zejména Jižní Ameriky slouží Internet, resp. nákup tzv. 

kryptoměn, v poslední době jako jeden z mála nástrojů, jak se efektivně vyhnout ztrátě 

svého majetku způsobenou kroky tamních vlád, jež vedou k velkým inflacím místních 

měn.16 V neposlední řadě lze zmínit i v současné době probíhající pandemii onemocnění 

covid-19, kdy opatření sloužící k jeho potlačení v některých případech doslova donutila 

řadu lidí k jeho užívání, ať v rámci práce, výuky či jen jakožto snahy o zachování duševního 

zdraví prostřednictvím komunikace s přáteli či sledováním jeho nepřeberného obsahu. 

     V internetovém světě však každý jeho uživatel funguje jinak, resp. každý od Internetu 

požaduje něco jiného a využívá ho tak jiným způsobem. Velmi zjednodušeně lze internetové 

uživatele rozdělit na poskytovatele online služeb a samotné konzumenty, tedy jeho 

uživatele. Zmíněné role se však v současné době stále více prolínají, a to z důvodu rozvoje 

tzv. user generated content (internetové stránky založené na obsahu tvořeném samotnými 

uživateli) a uživatele je tak třeba dělit konkrétněji. Z hlediska nejen marketingového lze 

uživatele roztřídit dle národností, pohlaví, věkových skupin či vzdělání, kdy zkušený 

marketér dle příslušného „oštítkování“ daného jedince či skupiny může relativně efektivně 

predikovat, co a jakým způsobem lze takové skupině úspěšně poskytovat. 

 

15 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci za období 2020. 

Český statistický úřad.   [online]. Listopad 2020. [cit. 03.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-

4ad5d2a8e2fd?version=1.1.  
16 BOHUNĚK, David. Osm let Bitcoinu aneb proč kryptoměny nabývají na významu?. Peak.cz [online]. 

Poslední aktualizace 17.4. 2019. [cit. 10.03.2021]. Dostupné z: https://www.peak.cz/osm-let-bitcoinu-aneb-

proc-nabyvaji-kryptomeny-vyznamu/7096/.  

https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-4ad5d2a8e2fd?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-4ad5d2a8e2fd?version=1.1
https://www.peak.cz/osm-let-bitcoinu-aneb-proc-nabyvaji-kryptomeny-vyznamu/7096/
https://www.peak.cz/osm-let-bitcoinu-aneb-proc-nabyvaji-kryptomeny-vyznamu/7096/
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     Společnost MasterCard na základě svého výzkumu z roku 2013 definovala celkem pět 

základních typů internetových uživatelů, které pro účely své studie nazvala: Passive users, 

Proactive protectors, Solely shoppers, Open sharers a Simply interactors.17 

     Nejvíce zastoupenými skupinami jsou dle studie s celkem 21 % typy Solely shoppers, 

Open sharers a Simply interactors. Solely shoppers čili „nákupčí“ představují pro marketéry 

nejvhodnější cílovou skupinu, jelikož si při nakupování na Internetu obvykle neuvědomují 

protihodnotu jimi poskytovaných údajů za všemožné slevy či poštovné zdarma. V oblasti 

internetové gramotnosti jsou na tom velmi podobně tzv. Simply interactors. Jedná se 

nejčastěji o starší generaci, které v současné době sice již velmi pokročile ovládá některé 

sociální sítě, avšak stále nevědomě třetím stranám poskytuje řadu informací o svém reálném 

životě. Open sharers tedy „sdíleči“ jsou jakýmsi vyspělým evolučním krokem Simply 

interactors. Jedná se o uživatele, kteří jsou již obeznámeni s cenou osobních informací 

poskytovaných v rámci Internetu a s tímto vědomím tak mnohdy i světu poskytují klamavé 

informace, které nejen na první pohled mohou působit reálně. Passive users jsou skupinou 

zastávající v uživatelském spektru 20% podíl. Jedná se o pouhé konzumenty internetového 

obsahu, kteří si sice cenu svých dat uvědomují a jejich internetové kroky jsou mnohdy až 

paranoidní, ale i přes velkou opatrnost své údaje mnohdy nevědomě distribuují v rámci dle 

nich bezpečných sfér Internetu.18 

     Nejméně zastoupenou skupinou jsou Proactive protectors. Jedná se o uživatele, kteří 

Internet využívají nejčastěji pouze k práci a pravidelně své internetové stopy zametají, ať 

už prostřednictvím nejrůznějších služeb jako např. na skrytí své identity, příp. obyčejným 

pravidelným čištěním své historie prohlížení a nežádoucích tzv. cookies souborů (soubory, 

resp. jednoduché programy, tvořené internetovými stránkami, které o svých návštěvnících 

sbírají data. Ty jsou pak využívána k tvorbě logaritmů, které danému jedinci následně tvoří 

svůj vlastní postupem času i neproniknutelný svět v prostředí Internetu.).19 

     Velmi zajímavou je i typologie internetových uživatelů dle P.B. Brandtzaega zveřejněná 

v rámci jeho studie z roku 2010. Brandtzaeg dělí uživatele Internetu na Non-users, 

 

17 TYNAN, Dan. What kind of Internet user are you?. Computer World. [online]. 02.10.2013. [cit. 

10.03.2021]. Dostupné z: https://www.computerworld.com/article/2704996/what-kind-of-internet-user-are-

you-.html.  
18 Tamtéž.  
19 Tamtéž.  

https://www.computerworld.com/article/2704996/what-kind-of-internet-user-are-you-.html
https://www.computerworld.com/article/2704996/what-kind-of-internet-user-are-you-.html
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Sporadics, users, Entertainment users, Socializers, Lurkers, Instrumental users a Advanced 

users.20 

     Typologie Non-users a Sporadics jsou ti, kteří moderním technologiím z všemožných 

důvodů neholdují a pokud Internet občas využijí (Sporadics), neprodukují nijak zásadně 

informace o svém soukromí. Lurkers jsou pak uživatelé, kteří Internet využívají jako nástroj 

pro trávení volného času. Vyznají se obvykle ve všech nových mediích, převážně pak 

v sociálních sítích. Instrumental users lze definovat jako uživatele relativně opatrné, kteří 

Internet využívají pouze jako informační nástroj, převážně pro pracovní účely. Socializers 

jsou pak uživatelé očekávající od Internetu sociální kontakt. Tito uživatelé využívají řadu 

sociálních sítí k budování nejrůznějších sociálních vazeb a jejich následnému udržování. 

Debaters lze označit jako influencery. Jedná se o relativně zkušené uživatele Internetu, kteří 

zde spíše prezentují svou tvorbu a, jak napovídá jejich označení, veřejně se vyjadřují k 

aktualitám. Entertainment users jsou obyčejní konzumenti internetového obsahu. Jedná se 

nejčastěji o hráče počítačových her či diváky videoplatforem jako je YouTube a jeho lokální 

deriváty. Konečně, Advanced users jsou uživatelé, kteří jsou si vědomi nespočtu výhod, 

které Internet nabízí a využívají je, jak na soukromé, tak na pracovní úrovni, na denní bázi. 

Jedná se nejčastěji o uživatele ve věku dvaceti pěti až třiceti čtyř let, kteří jsou sice 

nejčastějšími online zákazníky, avšak dokáží již poměrně s přehledem odhalit případné 

nekalé praktiky marketéru a jiná protiprávní jednání v prostředí Internetu.21 

 

 

20 BRANDTZAEG, Petter Bea. HEIM, Jan. KARAHASANOVIĆ, Amela. Understanding the new digital 

divide – A typology of internet users in Europe. International Journal of Human Computer Studies. Vol. 69. 3. 

vydání. Str. 123-138. [online]. Březen 2011. [cit. 10.03.2021]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.11.004.  

KRAIRIT, Donyaprueth. The New Face of Internet User Typology: The Case of Thailand. Journal of 

Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Vol. 13. 2. vydání. Str. 58-79. [online]. Květen 2018. 

[cit. 10.03.2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.4067/S0718-18762018000200106.  
21 BRANDTZAEG, Petter Bea. HEIM, Jan. KARAHASANOVIĆ, Amela. Understanding the new digital 

divide – A typology of internet users in Europe. International Journal of Human Computer Studies. Vol. 69. 3. 

vydání. Str. 123-138. [online]. Březen 2011. [cit. 10.03.2021]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.11.004.  

KRAIRIT, Donyaprueth. The New Face of Internet User Typology: The Case of Thailand. Journal of 

Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Vol. 13. 2. vydání. Str. 58-79. [online]. Květen 2018. 

[cit. 10.03.2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.4067/S0718-18762018000200106. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.11.004
https://doi.org/10.4067/S0718-18762018000200106
https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.11.004
https://doi.org/10.4067/S0718-18762018000200106
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1.4 Právní regulace Internetu 

Jak je objasněno výše, Internet jako takový není zákonem přímo definován a jeho rigidní 

vymezení se jeví jako problematické vzhledem k neustálému technologickému vývoji, který 

by pevně zakotvená úprava nemusela reflektovat. 

 S ohledem jeho na rostoucí dosah však dochází k potřebám vytvořit jakýsi právní 

rámec, který by reguloval jak chování poskytovatelů, tak samotných uživatelů Internetu. 

V rámci původně úzké skupiny nebyla potřeba právní regulace tak naléhavá jako při 

současných čtyř a půl miliardách uživatelů a spoléhalo se na samoregulační schopnosti 

Internetu.  

Technologický vývoj však umožnil přístup do digitálního světa různým typům 

uživatelům, jak uvádí předchozí kapitola. Poskytovatelé jednotlivých služeb navíc 

nezaháleli a každá skupina uživatelů nyní na Internetu nalezne přesně to, po čem touží. 

K požadovanému obsahu se však dostávají jak legální, tak nelegální cestou, která je často 

vzhledem k pocitu anonymity tou pohodlnější a obvykle též levnější variantou. Nebezpečné 

pocity volnosti a virtuálnosti, které Internet nabízí, vedou k četným protiprávním činům, 

které je nezbytné v rámci možností regulovat. Ostatně k regulaci Internetu se klaní i 

zakladatel World Wide Webu Tim Berners-Lee, který se velmi výstižně vyjádřil o nebezpečí 

využívání sdílených osobních dat uživatelů pro účely používání webu k politickému 

marketingu: „Přes všechny nesporné výhody, které dnešní internet přináší, jsme v něm 

vytvořili místo také pro obrovskou nespravedlivost a rozštěpení, které vedou velmi silné síly, 

jež mají dost moci k protlačování vlastní agendy. Domnívám se, že právě nyní nastal kritický 

bod, kdy je změna k lepšímu možná – a nejspíše i nutná.“22 Prohlášení o nutnosti určité míry 

regulace lze s jistotou aplikovat i na dopad Internetu na autorské právo.  

Na úrovni Evropské unie tak vedle zakotvení práva na přístup k Internetu23 dochází ke 

snahám regulovat prostředí Internetu tak, aby představovalo bezpečné místo, z něhož 

 

22 BENATZKY, Michal. Nechali jsme vyrůst nebezpečné molochy, říká zakladatel internetu a připravuje další 

generaci. Český Mac. [online]. 03.10.2018. [cit. 06.03.2021]. Dostupné z: https://www.ceskymac.cz/nechali-

jsme-vyrust-nebezpecne-molochy-rika-zakladatel-internetu-a-pripravuje-jeho-druhou-generaci/.  
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25.11.2015, kterým se stanoví opatření 

týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech 

uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve 

veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.  

https://www.ceskymac.cz/nechali-jsme-vyrust-nebezpecne-molochy-rika-zakladatel-internetu-a-pripravuje-jeho-druhou-generaci/
https://www.ceskymac.cz/nechali-jsme-vyrust-nebezpecne-molochy-rika-zakladatel-internetu-a-pripravuje-jeho-druhou-generaci/
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profitují všechny zúčastněné subjekty, tedy jak poskytovatelé online služeb, jejich uživatelé, 

tak případné třetí osoby, které v autorskoprávní oblasti představují nositelé autorských práv. 

Významně tak do úpravy zasáhla např. Informační směrnice z roku 200124, která i přes své 

starší datum stále představuje významnou právní úpravu užití autorských děl v online 

prostředí a výjimek z něj a harmonizace jednotlivých úprav členských států. Přísnější 

regulaci, které by měla lépe reflektovat současný stav Internetu by měla přinést zatím 

neimplementovaná Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu25, kterou se 

detailněji zabývá závěrečná kapitola této práce. 

V prostředí Internetu se navíc používají i předpisy, které Internet jako takový nezmiňují, 

avšak adekvátním výkladem se jejich působnost dovodí i na digitální prostředí. V českém 

právním řádu je to v prvé řadě občanský zákoník26 upravující například uzavírání smluv 

prostřednictvím Internetu a chránící slabší pozici spotřebitelů, či zvláštní úprava zejména 

v zákoně o kybernetické bezpečnosti27, která má za cíl zajistit ochranu před potenciálními 

kybernetickými hrozbami jako jsou hackerské útoky zapříčiňující mimo jiné rozsáhlé úniky 

dat uživatelů. Základ pro autorskoprávní aspekt, který je z hlediska této práce stěžejní, však 

přináší samotný autorský zákon28, regulující užití autorských děl a dalších předmětů 

ochrany v online prostředí.  

 

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22.05.2001 o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.  
25 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.  
26 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
27 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti).  
28 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 
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2 Základní aspekty práva autorského a jeho institutů 

2.1 Systém a charakteristika práva autorského 

Odvětví práva autorského řadíme, vedle práv průmyslových, do soukromoprávní 

soustavy práv duševního vlastnictví.29 Definice předmětu tohoto právního odvětví, tedy 

samotného duševního vlastnictví, není v právní teorii zcela jednotná. Zjednodušeně lze však 

říct, že soustava práv duševního vlastnictví upravuje, jakožto systém práv k nehmotným 

statkům, práva k majetkovým hodnotám, které vznikly určitou duševní činností.  

Zde je na místě uvést, že systém práv k nehmotným statkům není synonymem pro právo 

duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví je podmnožinou práva k nehmotným 

statkům, které obsahuje též všeobecná práva osobnostní, ve smyslu § 15 a násl. a § 81 a 

násl. občanského zákoníku, stojící mimo duševní vlastnictví.30  

Typickým znakem práv k nehmotným statkům je dočasnost, která se tak vztahuje i na 

samotné právo duševního vlastnictví, vyplývající ze zásadně časově omezené doby trvání 

těchto práv.31 Jedním z atributů práv duševního vlastnictví je také teritorialita, což znamená, 

že jejich právní ochrana je omezena na území konkrétního státu. Teritoriality v oblasti práv 

duševního vlastnictví však s přibývajícími mezinárodními smlouvami, týkajícími se 

rozšíření ochrany děl mezi jednotlivé státy, ubývá. Mezi další znaky práva duševního 

vlastnictví patří jejich absolutní povaha, ze které plyne, že působí proti všem osobám (erga 

omnes), které jsou tak povinny zdržet se jakýchkoliv neoprávněných zásahů do autorských 

práv jejich nositele. S ohledem na majetkovou hodnotu duševního vlastnictví je jeho 

pojmovým znakem též obchodní či jiný hospodářský účel.32   

 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student (Leges). Str. 33. ISBN 978-80-

7502-386-5. 
30 HOLCOVÁ, Irena. KŘESŤANOVÁ, Veronika. § 1 Předmět úpravy. XII. Věc versus nehmotný statek. 3. 

Systém práv k nehmotným statkům. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně 

mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. 

ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6.  
31 Určitou výjimku z dočasnosti práv duševního vlastnictví lze však spatřit např. v možnosti neustálého 

obnovování ochranné známky vždy po deseti letech dle § 29 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 
32 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student (Leges). Str. 37. ISBN 978-80-

7502-386-5. 
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Výčet práv zařazených pod duševní vlastnictví nalezneme v Úmluvě o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967: 33 

- práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, 

- práva k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, 

- práva k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, 

- práva k vědeckým objevům, 

- práva k průmyslovým vzorům a modelům, 

- práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním 

jménům a obchodním názvům, 

- práva na ochranu proti nekalé soutěži 

- a ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, 

literární a umělecké. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, práva duševního vlastnictví zahrnují dvě základní 

oblasti, a to práva průmyslová a práva autorská (společně s právy souvisejícími s právy 

autorskými).34 Ačkoliv práva průmyslová nespadají pod problematiku této práce, je vhodné 

přiblížit si jejich pojem a odlišit je tak od autorských práv.  

Předmět práva průmyslového vlastnictví byl poprvé objasněn v Pařížské úmluvě na 

ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, která mj. uvádí: „Předmětem ochrany 

průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo 

modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o 

provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového 

vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.“35 Pařížská úmluva pak v následujících 

ustanoveních popisuje zejména formální postup pro získání ochrany k průmyslovým 

právům. Zde je zřejmý zásadní rozdíl vůči právu autorskému, a to formálnost vzniku 

průmyslových práv. Autorská práva nejsou výsledkem formálního řízení, nýbrž vznikají 

 

33 Čl. 2. bod viii. Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. 07. 1967, změněná 

dne 02. 10 1979, vyhlášené jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb. 
34What is Intellectual Property. WIPO. [online]. 2020. [cit. 27.3.2021]. ISBN 978-92-805-3176-3. Dostupné 

z: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf. Licencováno pod CC BY 3.0 IGO. 
35 Čl. 1 odst. 2. Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 03. 1883, změněná dne 

02.10.1979, vyhlášené jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 90/1962 Sb.  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/
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neformálně vytvořením předmětného autorského díla, a to v jakékoli objektivně vnímatelné 

podobě36, jak je rozvedeno v následující kapitole.  

Přestože práva autorská a průmyslová sdílejí ústavní základ37, zůstávají přes snahy 

sblížit právní úpravu základní zákony pro obě oblasti odlišné. Zatímco úprava 

průmyslových práv je roztříštěna do několika zákonů dle jednotlivých chráněných institutů 

(např. zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích nebo zákon č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách), autorská práva jsou upravena jednotným zákonem č. 

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

některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2000 a byl doposud dvacet 

sedmkrát novelizován. S ohledem na skutečnost, že je zákonodárce povinen reagovat na 

vyvíjející se úpravu autorského práva na evropské úrovni, jsou další novelizace autorského 

zákona, případně i přijetí zákona nového, nevyhnutelné.  

Dalším významným rysem autorských práv je jejich dělení v rámci jejich obsahu na 

práva výlučná osobnostní a výlučná majetková, jak je vyjádřeno v § 10 autorského zákona. 

Tím je zakotven dualismus autorského práva, kterým současný autorský zákon navázal na 

koncepci zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském, platným na našem území pouze do 

roku 1965, kdy byl přijat autorský zákon č. 35/1965 Sb. zakotvující koncepci monistickou. 

Je nezbytné dodat, že se ani v současnosti nejedná o ryze dualistickou formu práva 

autorského, jelikož osobnostní a majetková práva na sobě nejsou zcela nezávislá. 

Majetková práva vždy vycházejí z vytvoření díla, které je osobnostněprávní skutečností, a 

nelze je stejně jako práva osobnostní převést na jinou osobu. Přesnějším označením pro 

českou koncepci práva autorského je tedy quasidualismus.38 

Osobnostní práva spočívají v souladu osoby autora s jeho dílem jako přirozenoprávním 

základem autorských práv. Jejich nejvýznamnějším rysem je nepřevoditelnost a s ní 

související zánik osobnostních práv s autorovou smrtí, čímž je zamezeno zcizování práv 

 

36 § 9 odst. 1 zákona autorského zákona 
37 Čl. 34 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 

Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (Listina 

základních práv a svobod). 
38 HOLCOVÁ, Irena. § 10 Obsah práva autorského. II. Qusidualistická koncepce. In: HOLCOVÁ, Irena, et 

al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. 

Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-

80-7598-049-6. 
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k autorskému dílu.39 Autor může za svého života rozhodnout o zveřejnění díla, případně též 

o tom, jakým způsobem má být v případě zveřejnění uvedeno jeho autorství.40 Mezi 

osobnostní práva je zahrnuto též právo na nedotknutelnost díla, zejména pak právo udělit 

svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla, povinnost jiné osoby užívat dílo 

způsobem nesnižující hodnotu a právo na autorský dohled spočívající v dozoru nad 

dodržováním přechozích povinností. Zakotvením těchto práv má být zamezeno tzv. 

dehonestaci autorova díla.41 

Ustanovení § 11 odst. 5 autorského zákona neopomíná postmortální ochranu autorských 

děl. Žádná jiná osoba si tak po smrti autora nesmí osobovat autorství k předmětnému dílu, 

dílo smí být navíc užito pouze způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. V případě, že je to 

obvyklé a nejde-li o dílo anonymní, musí být v souladu s týž ustanovením při užití díla po 

smrti autora uveden autor. Autorský zákon zakotvuje v § 11 odst. 5 také možnost osoby 

blízké42, právnické osoby sdružující autory nebo příslušného kolektivního správce domáhat 

se ochrany autorského díla i po zániku práv majetkových. Účelem tohoto ustanovení je 

především zachování důstojné památky autora po jeho smrti, tedy po zániku osobnostních 

práv.43  

Jak napovídá jejich označení, majetková práva jsou naopak spjata s ekonomickou 

stránkou autorských práv. Jejich úpravu nalezneme v § 12 a násl. autorského zákona, kde 

je zákonodárce rozdělil na právo dílo užít a jiná majetková práva, mezi které je zahrnuto 

zejména právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého a v souvislosti 

s rozmnožováním díla pro osobní potřebu v § 24 a 25 autorského zákona. Pro účely mé 

práce je stěžejní první skupina majetkových práv, kterými se zabývám v následujících 

kapitolách v souvislosti s Internetem, tedy zejména právo na rozmnožování či sdělování 

díla veřejnosti.  

 

39 § 11 odst. 4 a 5 autorského zákona. 
40 § 11 odst. 1 a 2 autorského zákona. 
41 SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: 

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student (Leges). Str. 87-90. ISBN 978-

80-7502-386-5. 
42 Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
43 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 11 Osobnostní práva. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 156-157. ISBN 978-80-7400-748-4. 
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Dle ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona má autor právo dílo užít v původní či 

změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem. Jak vyplývá 

z § 26 odst. 1 téhož zákona, autor se nemůže majetkového práva dílo užít vzdát, toto právo 

je stejně jako jiná majetková práva inter vivos nepřevoditelné a nelze jej postihnout 

výkonem rozhodnutí (to neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé). 

Zákon však autorovi umožňuje udělit jiné osobě oprávnění k užití díla, ať už v původní či 

jím přetvořené podobě. Výkon tohoto práva je běžně uskutečňován licenční smlouvou, 

kterou autorovi vzniká povinnost strpět zásah do jeho autorských práv.44 

Majetková práva trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti.45 Jako předmět 

dědictví přecházejí na právní nástupce46, přičemž doba jejich trvání odpovídá dvěma 

generacím autorových dědiců. Takto stanovená doba nejenže umožňuje stále uskutečnitelné 

dohledání konkrétních dědiců, nýbrž i zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení 

bezkonfliktního dědického řízení s jednotným řešením (např. při řešení otázky, zda se udělí 

oprávnění k užití předmětného díla třetí osobě). Po uplynutí doby trvání majetkových práv 

vzniká v souladu s § 28 autorského zákona tzv. volné dílo, které může každý volně užít.  

 

2.2 Subjekt autorského práva 

Základním subjektem autorských práv je jejich nositel, primárně tedy autor díla. Podle 

definice, kterou nalezneme v § 5 odst. 1 autorského zákona, může být autorem jakákoliv 

fyzická osoba, která dílo vytvořila. V souvislosti, s již nastíněným § 9 odst. 1 autorského 

zákona tak autor nabude autorská práva k dílu okamžikem jeho objektivně vnímatelného 

vyjádření. 

Autorské dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora, proto zákonodárce omezil autorství 

toliko na osoby fyzické, které jediné bývají touto tvůrčí schopností nadány, a vyloučil mimo 

 

44 HOLCOVÁ, Irena. § 12 Právo dílo užít: K odst. 1. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy 

související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters 

Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 
45 Viz ustanovení § 27 odst. 1 autorského zákona, které je vyjádřením Směrnice Evropského Parlamentu a 

Rady 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, 

a prodlužuje dobu trvání majetkových autorských práv z 50 na 70 let po smrti autora.  
46 § 26 odst. 2 autorského zákona 
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jiné osoby právnické, které ze své podstaty nemají schopnost duševně tvořit. Institut 

autorství tak vychází z bezpodmínečné závislosti vzniku díla na existenci autorovy 

schopnosti tvořit, jejíž ochrana, resp. ochrana jejího výsledku, je primárním účelem českého 

autorského práva. Vytvoření díla není právním jednáním, tudíž se autorem mohou stát též 

osoby omezené na svéprávnosti, při dispozici s autorskými právy, během níž dochází 

k právnímu jednání, je však nezbytné jejich zastoupení.47 

S výše zmíněným osobnostním právem autora rozhodnout o způsobu uvedení jeho 

autorství při zveřejnění a dalším užití díla souvisí § 7 autorského zákona. Toto ustanovení 

zakazuje prozrazení totožnosti autora díla zveřejněného bez udání jména (tzv. anonymní 

dílo) či zveřejněného pod krycím jménem nebo uměleckou značkou (tzv. pseudonymní dílo) 

bez autorova souhlasu. Odst. 2 předmětného ustanovení pak zakotvuje zákonné zastoupení 

veřejně neprohlášeného autora tím, kdo jeho dílo zveřejnil, s výjimkou případů, kdy je 

pravé jméno autora obecně známo. Jelikož by v případě veřejně neprohlášeného či obecně 

neznámého autora bylo nemožné určit dobu trvání majetkových práv 70 let po jeho smrti, 

vymezuje ustanovení § 27 odst. 3 autorského zákona počátek doby trvání majetkových práv 

u děl anonymních a pseudonymních od oprávněného zveřejnění díla.  

Výše uvedené má v oblasti Internetu značný význam. Není třeba zdůrazňovat, že se 

zejména na sociálních sítích denně objevují miliony příspěvků a komentářů, jejichž autoři 

používají nejrůznější přezdívky, které mohou i nemusí ani zdaleka připomínat jejich 

skutečné jméno.48 Přestože původním účelem ochrany anonymu a pseudonymu je 

především ochrana osobnosti autora a jeho autorských práv, aniž by musel zveřejňovat své 

skutečné jméno a sdělovat o své osobě často i důvěrné informace či se jinak veřejně 

„zdiskreditovat“, může se anonymita v online prostředí stát snadno zneužitelným 

instrumentem.  

 

 

47 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 5 Autor. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2019, s. 94. ISBN 978-80-7400-748-4. 
48 Dle portálu Business of apps, který zpracovává data a informace z různých aplikací pro obchodní účely, 

Instagram v roce 2016 zveřejnil statistiku, ze které vyplývalo, že denně na tuto platformu přibude 25 milionů 

příspěvků, avšak dle neoficiálních statistik z roku 2020 se nyní číslo pohybuje již kolem 1 miliardy příspěvků 

za den.  IQBAL, Mansoor. Instagram Revenue and Usage Statistics (2021). Bussines of apps. [online]. 08. 03. 

2021 [cit. 28. 04. 2021]. Dostupný z: https://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/#9.  

https://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/#9
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2.3 Předmět autorského práva 

Předmětem autorského práva je autorské dílo, jehož pojmové znaky, které musí být 

kumulativně splněny, stanoví autorský zákon v generální klauzuli v § 2 odst. 1:  

- jedná se o dílo literární a jiné dílo umělecké a vědecké, 

- které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti a 

- je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, ať už trvale či dočasně, 

nezávisle na jeho rozsahu, účelu nebo významu.  

Výčtem pojmových znaků (především prvními dvěma) zákonodárce zabezpečil 

dostatečné odlišení autorských děl od ostatních předmětů duševního vlastnictví. 

Autorskoprávní ochrany tak nepožívají výsledky např. mechanické, automatické či 

technické činnosti, rovněž pak mezi autorská díla nezahrnujeme technická řešení či design 

výrobků chráněných patenty a průmyslovými vzory.49 Absenci definice tvůrčí činnosti, 

stanovené v druhém pojmovém znaku autorských děl, v autorském zákoně nahrazuje vedle 

doktrinálního výkladu judikatura, resp. Nejvyšší soud. Ten tvůrčí činnost charakterizuje 

jako vytváření něčeho nehmotného závisející v osobních vlastnostech tvůrce jako je talent, 

fantazie či inspirace nabyté životní praxí, bez nichž by daný výtvor nebyl vůbec dosažen.50 

Třetí pojmový znak souvisí se vznikem autorského práva k dílu okamžikem vyjádření díla 

v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, jak stanoví autorský zákon v § 9 odst. 1. Není 

tedy rozhodné, zda je dílo zachyceno na konkrétním hmotném nosiči, jelikož vnímatelné je 

též ve své elektronické podobě, která je stěžejní v digitálním prostředí. Na druhé straně však 

z uvedeného ustanovení plyne, že autorskoprávní ochrany nebude požívat např. pouhá 

myšlenka, která není žádným způsobem objektivně vnímatelná.  

V následující větě předmětného ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona je uveden 

demonstrativní výčet autorských děl, kam zákonodárce zařadil „zejména dílo slovesné 

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

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

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

 

49 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví 2. Česká právní ochrana. Brno: Doplněk, 

2006. Str. 25-26. ISBN 80-7239-198-4.  
50 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.11.2009, sp. zn. 30 Cdo 4924/2007. 
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malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého 

umění a dílo kartografické.“ 

Na tomto místě je nezbytné podotknout, že úprava autorského díla je obecně založena 

na hledání rovnováhy mezi snahou o zajištění možnosti užívání některých výtvorů širší 

veřejností ve veřejném zájmu, přestože by takové výtvory jinak splňovaly předpoklady 

autorskoprávní ochrany, a na druhé straně potřebou poskytnout ochranu co nejvíce 

autorským výtvorům.  

V souladu s výše uvedeným stanoví autorský zákon v § 2 odst. 2 tři výtvory, a to 

počítačový program, fotografii a databázi, které nemusejí splňovat všechny výše uvedené 

pojmové znaky, a přesto budou za díla považovány. Tato díla nemusejí splňovat přísnější 

požadavek jedinečnosti, nýbrž postačí, aby byla původní v tom smyslu, že jsou autorovým 

vlastním duševním výtvorem. Zjednodušeně tak lze říci, že zde dochází ke snížení 

původně51 nezbytné kvalitativní úrovně tvůrčí činnosti ve formě jedinečnosti díla, přičemž 

k nabytí autorskoprávní ochrany postačí úroveň nižší – původnost díla, resp. jeho 

originalita. Zákonodárce tak umožňuje vznik podobných, příp. totožných děl, za 

předpokladu, že k nim nedošlo v důsledku jejich rozmnožení.52 Jelikož zde autorský zákon 

vytváří právní fikci, nazývají se taková díla též quasidíla.53 

Pojmem původnosti se mj. zabýval Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-145/10 

Painer54, kde posuzoval užití fotografie pořízené nezávislou umělkyní různými 

vydavatelstvími bez jejího souhlasu. Rozhodnutí mimo jiné stanovilo, že chráněna je taková 

fotografie autora, která je jeho duševním výtvorem, jež odráží jeho osobnost a svobodné 

rozhodnutí při její realizaci. Soudní dvůr se zde zabýval i další podstatnou otázkou, a tedy, 

zda díla, u nichž postačí nižší míra umělecké tvořivosti (tedy „pouhá“ původnost), požívají 

 

51 Dle § 2 odst. 1 autorského zákona.  
52 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 Autorské dílo. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019, s. 36. ISBN 978-80-7400-748-4. 
53 HOLCOVÁ, Irena. § 2 Autorské dílo. II. Quasidíla (fiktivní díla). In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský 

zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI 

[online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-

6.  
54 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. 12. 2011 ve věci C-145/10 Eva-Maria Painer v. Standard 

VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & 

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

ECLI:EU:C:2011:798.  
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nižší ochrany než ostatní autorská díla. K této otázce se Soudní dvůr postavil negativně, 

přičemž stanovil: „…je třeba konstatovat, že nic ve směrnici 2001/2955 nebo jiné směrnici 

použitelné v této oblasti neumožňuje mít za to, že by šíře takové ochrany byla závislá na 

případně rozdílných možnostech umělecké tvořivosti při realizaci různých kategorií děl. 

[…] Bylo-li ověřeno, že dotčený fotografický portrét splňuje požadavky na dílo, není tento 

portrét chráněn v menším rozsahu, než jsou chráněna všechna ostatní díla, včetně děl 

fotografických.“56 

Pro oblast Internetu má ochrana quasiděl stěžejní význam zejména z důvodu v současné 

době stále populárnější sdílení fotografií skrze sociální sítě. Při sdílení námi pořízené 

fotografie panoramatu Prahy z hradeb na Hradčanském náměstí např. na sociální síti 

Instagram tak bude fotografie chráněna autorským právem, bude-li původní ve smyslu § 2 

odst. 2 autorského zákona, přestože již před námi byl snímek se stejným objektem sdílen 

na různých sociálních sítích nespočtem jiných uživatelů.  

Ochrany požívají vedle děl dokončených také jejich jednotlivé vývojové fáze, části, 

názvy a jména postav, pokud sami o sobě naplňují výše uvedené pojmové znaky, jde-li o 

předměty práva autorského v něm uvedené.57 Jako autorská díla jsou tak chráněna též díla 

nedokončená, avšak, jak upřesnil Nejvyšší soud58, pouze v případě, že předmětná 

nedokončená část má sama o sobě charakteristické vlastnosti díla. Co se však týče ochrany 

názvu díla a postav, pojmové znaky musejí být naplněny pouze v rámci tzv. ochrany vnější, 

tedy v případě oddělení názvu díla či jmen jednotlivých postav od samotného díla. Taková 

ochrana se nebude vztahovat na obecné názvy děl a jména bez dostatečné rozlišovací 

způsobilosti, kupříkladu Lucie nebo Pohádky, oproti tomu název díla Ostře sledované vlaky 

již autorskoprávně chráněn bude. Na druhé straně tzv. vnitřní ochrana spočívá 

v nezměnitelnosti názvu díla a jmen postav v autorském díle bez svolení autora. Vnitřní 

 

55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 05.  2001 o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. 
56 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. 12. 2011 ve věci C-145/10 Eva-Maria Painer v. Standard 

VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & 

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

ECLI:EU:C:2011:798. 
57 § 2 odst. 3 autorského zákona. 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, ve věci sp. zn. 5 Tdo 815/2009. 
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ochrany tedy název a postavy požívají v rámci předmětného autorského díla jako jeho 

součásti bez ohledu na to, zda samy o sobě splňují charakteristické znaky.59    

Konečně, v § 4 autorského zákona nalezneme dvě významné právní skutečnosti týkající 

se existence díla, okamžik zveřejnění a vydání. Ty mají vliv především na rozsah 

autorskoprávní ochrany a na trvání majetkových práv.60 Zveřejnění, jak napovídá samotné 

označení, souvisí se zpřístupněním díla veřejnosti. Definici samotného pojmu veřejnost 

však v platné legislativě nenalezneme. O vymezení se nejednou pokusil Soudní dvůr 

Evropské unie ve své rozhodovací praxi, např. v rozsudku C-89/0461. Zde stanovil, že 

veřejnost představuje blíže neurčený počet potenciálních diváků či posluchačů (příp. jiných 

potenciálních adresátů předmětného díla) a kromě toho vyžaduje dosti vysoký počet osob. 

Autorský zákon pak v § 4 odst. 1 nabízí demonstrativní výčet možností zveřejnění díla, kde 

je zahrnuto např. první oprávněné veřejné přednesení či vystavení.  

Pro účely následujícího výkladu, považuji za nezbytné představit též koncept tzv. nové 

veřejnosti, vymezený rovněž rozhodovací praxí Soudního dvora. Jako příklad lze uvést 

rozsudek ve věci C-466/1262, kde Soudní Dvůr stanovil, že nová veřejnost, představuje 

veřejnost, kterou nositelé autorských práv nebrali v potaz při udělení svolení k prvotnímu 

sdělení díla veřejnosti. Tento pojem slouží především ve věcech zpřístupnění autorského 

díla jinou osobou než autorem bez jeho svolení ke zjištění, zda bylo dílo tímto užitím 

zpřístupněno novým osobám, tedy těm, které k dílu neměly přístup při jeho prvotním 

sdělení veřejnosti.  

Co se týče vydání díla, které je mimo jiné uvedeno též v § 4 odst. 1 autorského zákona 

jako jeden ze způsobů zveřejnění díla, je dle následujícího odstavce 2 rozhodný okamžik 

zahájení oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin díla – tehdy je dílo vydáno.  

 

59 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 Autorské dílo. III. K odstavci 3. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský 

zákon. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 46-47. ISBN 978-80-7400-748-4. 
60 Např. dle § 27 odst. 3 autorského zákona trvají majetková práva k dílu anonymnímu 70 let od oprávněného 

zveřejnění díla. 
61 Rozsudek Soudního Dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. 03. 2013 ve věci C-607/11, ITV Broadcasting Ltd a 

další v. TVCatchup Ltd. ECLI:EU:C:2013:147. 
62 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. 02. 2014 ve věci C‑466/12, Nils Svensson, Sten 

Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB. ECLI:EU:C:2014:76.  
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Mezi nejtypičtější autorská díla na Internetu patří různé literární texty, hudební díla, 

fotografie, videa či tzv. statusové příspěvky naplňující požadavek tvůrčí činnosti autora, na 

které narazíme především na sociálních sítích. 

 

2.3.1 Problematika vyloučení denních zpráv z působnosti autorského zákona 

Negativně formulované ustanovení § 2 odst. 6 autorského zákona demonstrativně 

vymezuje, co autorským dílem není, tedy např. námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo 

jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický 

a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Dopad pro oblast 

Internetu má především skutečnost, že autorskoprávní ochranou nedisponují dle autorského 

zákona denní zprávy. 

 V současnosti můžeme stále pozorovat strmý vzestup internetového zpravodajství, kdy 

i některé z tradičních tištěných periodik dávají dnes přednost elektronické formě, a 

využívají tak jejích základních benefitů jako je rychlost sdělení informací a zpráv široké 

veřejnosti a významná ekonomická úleva způsobena upuštěním od nutnosti tisku. Dle 

nejnovějších průzkumů zpravodajským webům meziročně vzrostla průměrná měsíční 

návštěvnost o 70 %, přičemž žebříčku v České republice vévodí portál Seznam.cz 

s průměrně téměř osmi a půl miliony uživatelů za měsíc v průběhu roku 2020.63  

Je zřejmé, že tištěná média jsou zásadně poznamenávána pandemií covidu-19. Přestože 

novinové stánky či supermarkety nabízející tiskoviny zůstaly i během přísnějších vládních 

opatřeních otevřené, zaznamenala vydavatelství tištěných deníků značný meziroční pokles, 

např. za duben 2020 až o 20 %.64 Je obtížné posoudit, zda k poklesu došlo v důsledku obav 

společnosti z vycházení ven a upřednostnění možnosti získat informace z prostředí domova 

či zda za snížením prodejů stojí snahy o snížení výdajů v jednotlivých domácnostech. 

Druhou variantu však vyvracejí narůstající počty předplatitelů online deníků, kdy například 

 

63 Zpravodajské weby loni táhly růst internetu, vede Seznam. MediaGuru. [online]. 11. 01. 2021 [cit. 06. 02. 

2021]. Dostupný z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-loni-tahly-rust-internetu-

vede-seznam/ .  
64 Pandemie negativně poznamenala prodeje deníků i v dubnu. MediaGuru. [online]. 08. 06. 2020 [cit. 06. 02. 

2021]. Dostupný z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/06/pandemie-negativne-poznamenala-prodeje-

deniku-i-v-dubnu/ . 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-loni-tahly-rust-internetu-vede-seznam/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-loni-tahly-rust-internetu-vede-seznam/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/06/pandemie-negativne-poznamenala-prodeje-deniku-i-v-dubnu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/06/pandemie-negativne-poznamenala-prodeje-deniku-i-v-dubnu/
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Deník N přesáhl 3. února 2021 hranici 20.000 předplatitelů webového obsahu (při ceně za 

měsíční předplatné 195 Kč)65, přičemž pomyslný vrchol zaznamenalo vydavatelství 

především při počátku koronavirové pandemie.66 

V souladu s rozmachem internetového zpravodajství, stoupají počty případů, u nichž je 

nezbytné rozhodnout o tom, zda je konkrétní internetový článek pojednávající o aktualitách 

autorských dílem, jakožto duševním výtvorem, či pouhou denní zprávou.   

V minulosti se k této problematice vyjádřil Soudní Dvůr ve věci Infopaq International 

A/S v. Danske Dagblades Forening67, když projednávaným článkům z tisku přiznal 

autorskoprávní ochranu za předpokladu, že jsou autorovou vlastní duševní činností: „Pokud 

jde o články z tisku, vlastní duševní výtvor jejich autora zmíněný v bodě 37 tohoto rozsudku 

je zpravidla výsledkem ztvárnění tématu, jakož i jazykového vyjádření. Krom toho je ve věci 

v původním řízení nesporné, že články z tisku představují jako takové literární díla, na něž 

se vztahuje směrnice 2001/29. […] … nelze s přihlédnutím k požadavku extenzivního 

výkladu rozsahu ochrany poskytnuté článkem 2 směrnice 2001/29 vyloučit, že některé 

jednotlivé věty, nebo dokonce některé větné členy v dotčeném textu mohou čtenáři 

zprostředkovat původní povahu takové publikace, jako je článek z tisku, tím, že mu 

komunikují prvek, který je sám o sobě vyjádřením vlastního duševního výtvoru autora tohoto 

článku. Takové věty nebo větné členy tedy mohou být předmětem ochrany stanovené v čl. 2 

písm. a) uvedené směrnice.“ Přes poměrně srozumitelný výklad Soudního dvora stále 

dochází k případům, kdy je povaha konkrétních článků nejistá, jak tomu bylo například 

v případě kontroverzních rozhodnutích Okresního a následně Krajského soudu v Bratislavě 

ve věci Ecopress v. Storin. 

Spor společnosti Ecopress, a.s. vydávající na Slovensku Hospodářské noviny68 s již 

zrušenou společností Storin, spol. s.r.o. provádějící monitoring médií vznikl na základě 
 

65 Viz Předplatné Deníku N. [online]. [cit. 06. 02. 2021]. Dostupné z: 

https://predplatne.denikn.cz/subscriptions/.  
66 Deník N dosáhl na 20 tisíc předplatitelů. MediaGuru. 03. 02. 2021 [cit. 06. 02. 2021]. Dostupný z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/denik-n-dosahl-na-20-tisic-predplatitelu/ . 
67 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. 07. 2009 ve věci C-5/08 Infopaq International A/S 

v. Danske Dagblades Forening ECLI:EU:C:2009:465.  
68 Společnost v roce 2013 koupila skupina Agrofert Holding a noviny jsou tak nyní vydávány pod 

vydavatelstvím MAFRA Slovakia, a.s.  CHARVÁT, Jan. Agrofert kupuje od Economie slovenské 

vydavatelství Ecopress. Český rozhlas. [online]. 12. 04. 2013 [cit. 07. 02. 2021]. Dostupný z: 

https://cesky.radio.cz/agrofert-kupuje-od-economie-slovenske-vydavatelstvi-ecopress-8324010. 

https://predplatne.denikn.cz/subscriptions/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/02/denik-n-dosahl-na-20-tisic-predplatitelu/
https://cesky.radio.cz/agrofert-kupuje-od-economie-slovenske-vydavatelstvi-ecopress-8324010
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rozmnožování článků publikovaných v Hospodárských novinách společností Storin, spol. 

s.r.o. a jejich poskytování slovenskému Ministerstvu zahraničních věcí bez poskytnutí 

souhlasu či licence vydavatelstvím. Vydavatelství podalo jakožto vykonavatel majetkových 

autorských práv jednotlivých autorů proti společnosti Storin, spol. s.r.o. 30. června 2008 

žalobu, kterou se mimo jiné domáhalo zdržení se zásahů do autorského práva 

prostřednictvím neoprávněného rozmnožování článků, jak z tištěné verze Hospodárských 

novin, tak z jejich online podoby na www.hnonline.sk, které jsou chráněny autorským 

právem jakožto výsledky tvůrčí duševní činnosti. Žalovaná společnost argumentovala 

především tím, že předmětné články nepodléhají autorskému právu, jelikož se jedná o 

pouhou reprodukci dostupných informací o událostech a lze je tak zařadit pod denní zprávy 

nepodléhající na Slovensku, shodně s českou úpravou, autorskoprávnímu režimu. Okresní 

soud v Bratislavě posoudil články jako běžné a dostupné informace o denních událostech 

s minimem tvůrčí činnosti, čímž dal za pravdu žalovanému a žalobu zamítl.69  

Společnost Ecopress, a.s. podala proti předmětnému rozhodnutí odvolání, ve kterém 

soudu vytýkala především generalizování zpravodajských článků v rozporu 

s eurokonformním výkladem a jejich posouzení jako denních zpráv nepožívající 

autorskoprávní ochrany. Po zamítnutí odvolání70, se spor dostal přes dovolací řízení u 

Nejvyššího soudu71 k slovenskému Ústavnímu soudu.72 Ten po více než devítiletém sporu 

zdůraznil, že v souladu s právem Evropské unie jsou též díla obsahující denní zprávy 

předmětem autorskoprávní ochrany za předpokladu, že splňují podmínky pro její nabytí, 

přičemž věc vrátil Krajskému soudu k dalšímu řízení.73 

Výše projednávaný případ je bezpochybným důkazem o nezbytnosti posuzovat 

novinářskou tvorbu vždy se zřetelem na konkrétní zpravodajský článek, přestože propast 

mezi autorským článkem pojednávajícím o aktuálních událostech a denní zprávou 

nepodléhající autorskoprávní ochraně může být leckdy nepatrná, zejména pak v prostředí 

webového zpravodajství.  

 

69 Rozsudek Okresního soudu Bratislava III v Bratislavě ze dne 15. 04. 2010, ve věci sp. zn. 28 C/103/2008. 
70 Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 27. 09. 2011, ve věci sp. zn. 11 Co 51/2010. 
71 Nejvyšší soud dovolání odmítl a meritorně se jím nezabýval. Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské 

republiky ze dne 23. 01 2014, ve věci sp. zn. 3 Cdo 294/2012. 
72 Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 28.11.2017 ve věci sp. zn. III. ÚS 651/2016.  
73 Krajský soud v Bratislavě následně rozhodl v souladu s nálezem Ústavního soudu a původní rozsudek 

Okresního soudu Bratislava III ze dne 15. 04. 2010 zrušil.  
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2.4 Rozhodné právo 

Jak bylo uvedeno výše, spadají autorská díla pod nehmotné statky, z čehož vyplývá 

jejich nezávislost na jakémkoliv hmotném substrátu a s ní spojená potencionální ubikvita. 

Ta je definována jako schopnost díla být užíváno neomezeným počtem subjektů současně 

na různých místech zcela nezávisle na jakémkoliv hmotném nosiči. Při jejich užívání 

nedochází ke jejich spotřebování či snižování kvality.74  

S ohledem na skutečnost, že Internet působí jako ideální nástroj k souběžnému užívání 

autorských děl kdekoliv na světě, jsou právní vztahy v této oblasti obvykle spojené 

s mezinárodním prvkem. Jako příklad lze uvést společnost Facebook, Inc. provozující 

aplikace Facebook či Instagram se sídlem v Kalifornii75. Miliony uživatelů těchto aplikací 

nahrávají svá autorská díla z jiných než amerických států, přičemž může dojít k jejich 

zneužití osobou nacházející se na území jiného, tedy již třetího státu. Přirozeně tak vzniká 

sporná otázka: Jakým právním řádem se ochrana konkrétního díla na Internetu řídí? 

Rozsáhlá problematika rozhodného práva v autorskoprávních vztazích s mezinárodním 

prvkem neumožňuje této práci předmětné téma zcela obsáhnout, avšak nastiňuje pouze ve 

stručnosti základní možná řešení problematiky skrz princip teritoriality, zmiňuje jeho 

základní nedostatky pro oblast digitálního prostředí a představuje některé možné 

alternativy.  

 

 

74 HOLCOVÁ, Irena. KŘESŤANOVÁ, Veronika. § 1 Předmět úpravy. X. Autorské právo. 3.2 Nehmotné 

statky – základní znaky. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně 

mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. 

ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 

ČERMÁK, Karel; KOPLÍKOVÁ, Eva; LORENC, Lukáš. Metodika a postupy prosazování práv z duševního 

vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy České republiky, v jejichž působnosti je prosazování práv z 

duševního vlastnictví. 1. vyd. ELSO group. [online]. 2007. [cit. 19.02.2021].  Dostupné z: 

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/images/dokumenty/Metodika04.pdf.  
75 Facebook. Our offices. [online]. [cit. 19.02.2021]. Dosutpné z:  https://about.fb.com/company-info/.  

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/images/dokumenty/Metodika04.pdf
https://about.fb.com/company-info/
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2.4.1 Princip teritoriality 

Základním principem používaným při řešení autorskoprávních sporů s mezinárodním 

prvkem je zásada teritoriality neboli lex loci protectionis. Tento princip, který je v oblasti 

autorských práv tradicí zakotvenou již Bernskou úmluvou z roku 188676, požaduje aplikaci 

práva státu, v němž došlo k užití díla, ať už oprávněnému či neoprávněnému.  

Národní úprava zakotvuje princip teritoriality pro oblast autorských práv v zákoně o 

mezinárodním právu soukromém77, který v § 80 stanoví, že se práva duševního vlastnictví 

řídí právem státu, který je přiznává a poskytuje jim ochranu. Autorský zákon pak v § 107 

odst. 1 princip teritoriality rozšiřuje o princip personality, když svá ustanovení vztahuje též 

na díla, která byla vytvořena státními občany České republiky, ať už byly zveřejněna či 

vytvořena kdekoliv.  

Jakožto člen Evropské unie je Česká republika vázána také unijní úpravou. Nařízení 

Řím II promítá lex loci protectionis pro mimosmluvní závazkové vztahy do čl. 878 a samotná 

Smlouva o fungování Evropské unie pak v čl. 1879 zakazuje jakoukoliv diskriminaci na 

základě státní příslušnosti, čímž rozšiřuje princip personality též na občany ostatních 

členských států. Česká právní úprava však neopomíjí ani příslušníky třetích států, kdy v § 

107 odst. 2 autorského zákona vztahuje jednotlivá ustanovení také na cizí státní příslušníky 

a osoby bez státní příslušnosti dle mezinárodních smluv, příp. při zaručení vzájemnosti 

neboli reciprocity. 

Co se týče smluvních závazkových vztahů, které v autorskoprávní oblasti vznikají 

zejména na základě licenčních smluv, nalezneme úpravu rozhodného práva v obecném 

ustanovení pro smlouvy s mezinárodním prvkem, tedy v § 87 odst. 1 zákona o 

mezinárodním právu soukromém. Ustanovení shodně s komunitární úpravou80 

upřednostňuje stranami zvolené rozhodné právo. V případě, že k volbě práva nedojde, 

 

76 Čl. 5 odst. 2, příp. též čl. 6 odst. 3 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, 1886, vyhlášené 

jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1980 Sb.  
77 § 80 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
78 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 07.  2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).  
79 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ze dne 26.10.2012. 
80 Čl. 3 a 4 odst. 2 a 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 11. 07.  2007 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
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použije se primárně právo toho státu, s kterým smlouva nejúžeji souvisí, příp. právo země 

obvyklého bydliště strany, která je povinna plnit. 

 

2.4.2 Nedostatky a alternativy principu teritoriality 

Základním problémem v oblasti autorských práv s mezinárodním přesahem je jejich 

značná nejednotnost. Jednotlivé státy zakládají ochranu děl na odlišných principech, a 

z toho důvodu dochází mnohdy k rozporům mezi kolizními úpravami.  Například dle 

anglosaského systému může být autorem i osoba právnická, kdežto v souladu s 

kontinentálním pojetím může být pouze autorem odvozeným, případně některá naším 

zákonem chráněná díla nemusejí požívat autorskoprávní ochrany v jiném státě.  

Pro oblast Internetu se s ohledem na jeho bezhraniční povahu navíc při užití principu 

teritoriality objevuje nová sporná otázka, a to samostatné určení místa užití. Jak uvádí J. 

Čermák81, na Internetu existují tisíce serverů ukládajících obsah různých webových stránek, 

tedy i autorských děl v nich obsažených. Jelikož jsou dané servery připojeny k Internetu, 

jsou autorská díla přístupná každému koncovému uživateli, který o to počítač, na kterém je 

umístěná webové stránka s předmětným autorským dílem, požádá. Při zkoumání 

rozhodného práva v souladu s principem teritoriality tak může docházet k domnělé aplikaci 

právních řádů de facto všech států, jelikož lze autorské dílo prostřednictvím Internetu 

zhlédnout či užít kdekoli na světě. Je zřejmé, že takové chápání principu teritoriality by 

nevyhnutelně vedlo k narušení právní jistoty.82  

Užití autorského díla ve formě jeho zpřístupnění veřejnosti dle § 18 odst. 2 autorského 

zákona, kterým je dílo zpřístupněno tak, že k němu má kdokoliv a kdykoliv přístup, by se 

proto v ideálním případě mělo posoudit dle právní řádu toho státu, ve kterém je fyzicky 

uložen server zpřístupňující předmětné autorské dílo. Tím dojde k vyloučení situací 

vedoucích k ohrožení právní jistoty, kdy např. konkrétní autor podá žalobu na ochranu 

 

81 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2003. 

Str. 234-235. ISBN 80-7201-423-4. 
82 Tamtéž. 
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svého autorského díla v jakémkoliv státě, kde shledá, že je ochrana jeho práv nejpřísnější - 

tzv. forum shopping.83  

I toto zdánlivě bezproblémové řešení má svá úskalí. Jedno z nejdiskutovanějších 

představují internetoví piráti umisťující své servery zpřístupňující různá díla do států 

s nejnižší autorskoprávní ochranou. Tím se leckdy vyhýbají nákladným licenčním 

poplatkům, příp. též i odpovědnosti za neoprávněné užití autorských děl. V minulosti 

takových úlev, známých též pod pojmem copyright havens, zneužila např. švédská webová 

stránka Pirate Bay provozující databázi tzv. torrentů, když na nějakou dobu přesunula své 

servery na Ukrajinu.84 Za zmínku stojí také jejich neúspěšné pokusy koupit mikroknížectví 

Sealand vyhlášené svémocně za samostatný stát, které se mělo dle plánu stát zemí bez 

jakékoliv úpravy autorských práv, která by tak nemohla být odnikud vymáhána.85 

Princip teritoriality na Internetu se tak ukazuje poměrně nedostatečným. Alternativu lze 

spatřit ve využití jiných principů zjištění rozhodného práva, přičemž za zmínku stojí 

především výjimky z přísného užívání principu lex loci protectionis navrhované americkým 

ALI (American Law Institute), nestátní, neziskovou organizací usilující o zlepšování 

právního systému především v USA86. V § 321 dokumentu týkajícím se principů práva 

duševního vlastnictví87 ALI stanoví výjimku pro všudypřítomné porušení, mezi které 

s ohledem na výše zmíněnou potencionální ubikvitu patří porušení autorských práv na 

Internetu. Ustanovení zjednodušeně řečeno umožňuje soudu, který je v dané věci podle 

procesních předpisů příslušný, zvolit si právní řád státu s nejužší vazbou na projednávaný 

případ s přihlédnutím k bydlišti, vztahu a činnosti stran a hlavním trhům, kde strany 

 

83 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2003. 

Str. 235. ISBN 80-7201-423-4.  
84 JOHNSON, Bobbie. Internet pirates find 'bulletproof' havens for illegal file sharing. The Guardian. [online]. 

05. 01. 2010 [cit. 20. 02. 2021]. Dostupný z: https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/05/internet-

piracy-bulletproof.    
85 BESCHIZZA, Rob. The Pirate Bay Seeks to Buy Sealand. The Wired. [online]. 15. 01. 2007 [cit. 20. 02. 

2021]. Dostupný z: https://www.wired.com/2007/01/the-pirate-bay-2/.   
86 Frequently asked questions. American Law Institute. [online]. [cit. 20. 02. 2021]. Dostupný z:  

https://www.ali.org/about-ali/faq/.  
87 Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational 

Disputes. American Law Institute. [online]. 2008. [cit. 20. 02. 2021].  Dostupné např. z 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us218en-part10.pdf.  

https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/05/internet-piracy-bulletproof
https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/05/internet-piracy-bulletproof
https://www.wired.com/2007/01/the-pirate-bay-2/
https://www.ali.org/about-ali/faq/
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us218en-part10.pdf
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soustředí své aktivity. Je však nezbytné vzít v potaz, že zakotvení takové výjimky 

v evropském právu by vedlo ke značnému posílení pravomocí soudů.  

Nejvhodnějším řešením se tak jeví sjednocení úpravy na mezinárodní úrovni. Ačkoliv 

lze v současné době v této oblasti shledávat tendence k překonání principu teritoriality 

skrze mezinárodní úmluvy88, z nichž tou nejvýznamnější je již po mnoho let Bernská 

úmluva, společná mezinárodní úprava se stále jeví nereálnou, především z důvodů přetrvání 

některých významných rozdílů mezi evropskou a anglosaskou úpravou.89 

 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student (Leges). Str. 379-380. ISBN 

978-80-7502-386-5. 
89 Kromě výše uvedeného autorství právnických osob v anglosaském systému, lze stěžejní problém spatřit též 

v nezakotvení osobnostních práv autorských v USA.  
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3 Užití autorského díla na Internetu  

Jak objasnila předchozí kapitola, právo dílo užít představuje v souladu § 12 odst. 1 

autorského zákona výlučné majetkové právo autora, z něhož vyplývá výhradní právo udělit 

jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva. Níže tak představím dva základní způsoby, 

jak lze oprávněně užít cizí autorské dílo – smluvně či mimosmluvně, resp. na základě 

zákona.  

 

3.1 Smluvní užití 

Právo užít dílo jinou osobou než autorem uděluje na základě § 12 odst. 1 autorského 

zákona zásadně sám autor, a to prostřednictvím licenční smlouvy upravené v občanském 

zákoníku v § 2358 odst. 1, na základě které poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění 

k výkonu práva duševního vlastnictví (tedy licenci) v ujednaném rozsahu. Nabyvatel 

licence se na druhé straně zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu. Při sjednávání 

autorské licenční smlouvy je nezbytné reflektovat též ustanovení § 2371 a 2372 občanského 

zákoníku, která stanoví, že autor uděluje oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) 

v původní, příp. i jinak změněné podobě, určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, 

v rozsahu omezeném nebo neomezeném, nabyvateli, který je povinen, není-li ujednáno 

jinak, licenci využít. Nejde tak o převod majetkových práv k autorskému dílu, nýbrž pouze 

o vznik oprávnění dílo užít.  

K platnosti licenční smlouvy je zapotřebí, aby obsahovala následující:  

1) Definici smluvních stran, 

2) Předmět licenční smlouvy, 

3) Rozsah a způsob užití díla, které je předmětem smlouvy a 

4) Úplatnost či bezúplatnost smlouvy.90 

 

90 MYŠKA, Matěj, POLČÁK Radim, ŠAVELKA Jaromír, KYNCL Libor a SVIRÁKOVÁ Iveta. Veřejné 

licence v České republice. Masarykova univerzita. [online]. Verze 2.0. 2014. [cit. 20. 02. 2021]. ISBN 978-

80-210-7193-3. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-

_online.pdf.  

http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
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Pro oblast Internetu, kde je více než obvyklé uzavírání licenčních smluv na dálku, 

představuje zásadní průlom ustanovení § 2373 odst. 1 občanského zákoníku zakotvující 

možnost směřovat návrh na uzavření smlouvy i vůči neurčitému počtu osob. Obsah smlouvy 

nebo jeho část lze pak určit také odkazem na licenční podmínky, které však musejí být 

stranám známé nebo veřejné dostupné. Tento zjednodušený postup uzavírání licenčních 

smluv v praxi představují tzv. veřejné licence. 

 

3.1.1 Veřejné licence 

Veřejné licence představují možnost uzavírání licenčních smluv distančním způsobem 

skrze zveřejnění díla s odkazem na licenční podmínky, přičemž jejich hlavním účelem je 

usnadnění udělení práva dílo užít dalším osobám. Veřejné licence jsou založeny na principu 

take it or leave it a nabyvatel tak nemá možnost, jakkoliv zasahovat do jejich obsahu. 

Veřejné licence tak zásadně spadají pod smlouvy adhézní.91  

Vedle licencí GNU-GPL, umožňující další užití počítačových programů, patří mezi 

nejznámější a nejužívanější licence v online prostředí, zejména pro ostatní díla, licence 

Creative Commons. Organizace Creative Commons nabízí na svých webových stránkách 

šest druhů veřejných licencí – CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA. CC BY-

ND, CC BY-NC-ND, které může autor využít při zveřejnění či dalším užití svého díla. 

Jednotlivé zkratky představující základní prvky licencí určují rozsah pravomocí při 

nakládáním s dílem. Autor si tak licenci zvolí dle toho, jak si přeje či nepřeje, aby bylo jeho 

dílo dále užíváno. První jmenovaná licence CC BY je pro její nabyvatele nepřívětivější, 

opravňuje je k šíření díla, úpravě a zpracování, a to i ke komerčním účelům, využitím 

posledního typu CC BY-NC-ND dosáhne autor naopak nejvíce restriktivních podmínek, 

jelikož díla pod touto licencí nesmějí být jinak zpracována, upravována nebo užívána ke 

komerčním účelům.92  

 

91 MYŠKA, Matěj, POLČÁK Radim, ŠAVELKA Jaromír, KYNCL Libor a SVIRÁKOVÁ Iveta. Veřejné 

licence v České republice. Masarykova univerzita. [online]. Verze 2.0. 2014. [cit. 20. 02. 2021]. ISBN 978-

80-210-7193-3. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-

_online.pdf. 
92 About CC Licenses. Creative Commons. [online]. [cit. 03.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.creativecommons.org/about/cclicenses/. 

http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
https://www.creativecommons.org/about/cclicenses/
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Z názvu jednotlivých CC-licencí je zřejmý společný prvek „BY“ zakotvující základní 

povinnost osoby, zamýšlející užít konkrétní dílo, uvést jeho autora. Dle aktuální verze 

licencí 4.0 splní uživatel tuto povinnost uvedením názvu díla (Title), autora (Author), zdroje 

(Source) s uvedením konkrétního linku na originál a CC-licence (Licence), které si lze lépe 

zapamatovat skrze mnemotechnickou pomůcku TASL.93  

Pokud bychom tak například chtěli na svých webových stránkách užít fiktivní obraz 

Karla Novotného s názvem „Dům v lese“ zveřejněný na Wikipedii94 pod licencí CC BY-

SA, požadující zachování licence při dalším šíření díla, vypadalo by správné označení 

licence následovně: 

„‚Dům v lese ' od Karla Novotného, dostupný z [odkaz na konkrétní stránku 

Wikipedie, ze které jsme dílo převzali], je licencován pod CC BY-SA 3.0.„ 

 

3.1.2 Click-wrap licence 

Zákonodárce v § 2373 odst. 2 občanského zákoníku zakotvuje další úlevu pro uzavírání 

licenčních smluv, kdy osoba, která zamýšlí návrh licenční smlouvy přijmout, tak může 

učinit provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele, zejména poskytnutím 

nebo přijetím plnění.  

Výše uvedené je obvykle využíváno sociálními sítěmi skrze tzv. click-wrap licence, 

kterými jejich uživatelé poskytují licenční práva dané síti pouhým stisknutím tlačítka. 

Click-wrap licence se nejčastěji objevují ve spojení s bílým políčkem, které musí uživatel 

za účelem vytvoření účtu zaškrtnout, případnou další variantou může být i pouhé oznámení 

„Kliknutím na následující tlačítko, souhlasíte s …“95 

 

93 MYŠKA, Matěj, POLČÁK Radim, ŠAVELKA Jaromír, KYNCL Libor a SVIRÁKOVÁ Iveta. Veřejné 

licence v České republice [online]. Verze 2.0. str.46. Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7193-

3. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf. 
94 Internetová encyklopedie Wikipedie je, vedle např. webu Flickr sloužící jako internetové úložiště fotografií, 

jedním z portálu hojně využívající licence Creative Commons ke sdílení fotografií na nich uložených.  
95Browsewrap vs. Clickwrap. TermsFeed. [online]. 18. 12. 2020 [cit. 03. 03. 2021]. Dostupný z: 

https://www.termsfeed.com/blog/browsewrap-clickwrap/. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
https://www.termsfeed.com/blog/browsewrap-clickwrap/
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Modelovým příkladem je sociální síť Facebook, která již při registraci sděluje novému 

uživateli: „Klepnutím na Zaregistrovat se vyjádříte svůj souhlas s našimi smluvními 

podmínkami.“ s připojením odkazu na předmětné podmínky (Viz Příloha č. I). Poměr těch, 

kdo si odkaz skutečně rozkliknou, odhaduji na jednotky procent. Málokdo si je tak vědom 

toho, že při registraci uděluje společnosti Facebook, Inc. mimo jiné nevýhradní licenci ke 

sdíleným fotografiím, a to i ke komerčním účelům, když registrací souhlasí s následujícím:  

„Když v našich produktech nebo v souvislosti s nimi sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte 

obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, 

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

používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo 

vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení 

soukromí a aplikace). To například znamená, že když budete sdílet fotku na Facebooku, 

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

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

Facebook produkty. Tato licence pozbývá platnosti okamžikem odstranění vašeho obsahu z 

našich systémů.“96 

Facebook rozhodně není výjimkou a podobná ustanovení lze nalézt na většině 

sociálních sítích, viz např. Instagram97 či Pinterest98, kde je v podmínkách výslovně 

uvedeno, že licenci k obsahu poskytujete též ostatním uživatelům za účelem ukládání 

obrázků a vytváření nástěnek. Ačkoliv se takové sdělení může jevit jako poměrně záludné, 

je třeba si uvědomit, že jen prostřednictvím podobných ustanovení můžeme na sociálních 

sítích sledovat příspěvky ostatních uživatelů ve veřejném online prostředí. V oblasti 

Internetu navíc dochází i k opačným jevům, kdy naopak při registraci do aplikace Spotify 

 

96 Prohlášení o právech a povinnostech. 3. Vaše závazky vůči Facebooku a naší komunitě. 3. Oprávnění, která 

nám udělujete. Facebook. [online]. [cit. 03.03.2021]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/legal/terms/update.   
97 Podmínky použití: Vaše závazky. Instagram. [online]. [cit. 03.03.2021].  Dostupné z: 

https://help.instagram.com/581066165581870.  
98 Podmínky použití: 3. Váš obsah. b. Jak může Pinterest společně s dalšími uživateli využívat váš obsah. 

Pinterest. [online]. [cit. 03.03.2021].  Dostupné z: https://policy.pinterest.com/cs/terms-of-service.  

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://help.instagram.com/581066165581870
https://policy.pinterest.com/cs/terms-of-service
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poskytuje společnost Spotify, AB výslovně nevýhradní a omezenou licenci právě 

uživatelům99.  

Není překvapující, že žaloby ve věcech click-wrap licencí nejsou pro soudy nic 

výjimečného, a to jak pro soudy národní, tak pro samotný Soudní dvůr. Uživatelé Internetu, 

kteří v mnoha případech bezmyšlenkovitě klikají s domněním toho, že bez fyzického 

podpisu nejsou k ničemu zavázáni, často mylně namítají, že došlo k narušení jejich právní 

jistoty. Opak je zde ale pravdou, jelikož dle platného práva je i pouhé kliknutí projevem 

vůle, a tak jednotlivé soudy obvykle při konfliktu uživatelů argumentujících nedostatečným 

poučením a vysvětlením smluvních podmínek ze strany provozovatelů webových stránek 

dají za pravdu právě poskytovatelům.  

Výše uvedené bylo aplikováno ve sporu Meyer v. Uber Technologies, Inc. probíhajícím 

před Odvolacím soudem pro II. okruh v USA (pro státy New York, Connecticut a Vermont), 

kde uživatel aplikace Uber S. Meyer namítal, že při registraci do aplikace skrze svůj chytrý 

telefon nebyl na její smluvní podmínky dostatečně upozorněn, nemohl tak s nimi projevit 

souhlas, a tudíž se na něj nevztahují. Nutné podotknout, že také aplikace Uber při registraci 

upozorní nového uživatele oznámením, že vytvořením účtu uživatel souhlasí s podmínkami 

užívání služby dostupnými k nahlédnutí skrze přiložený hyperodkaz. Odvolací soud 

potvrdil výše zmíněnou soudní praxi, přičemž stanovil, že při registraci bylo upozornění 

spolu s podmínkami dostatečně viditelné a rozumný uživatel chytrého telefonu pochopí, že 

kliknutím na tlačítko „Registrovat“ projevuje s podmínkami souhlas, ať už klikl na 

přiložený hypertextový odkaz či nikoliv.100  

 

 

 

99 Podmínky používání služby Spotify. 5. Využívání našich služeb. Spotify. [online]. [cit. 03.03.2021].  

Dostupné z: https://www.spotify.com/cz/legal/end-user-agreement/.  
100 Rozhodnutí Odvolacího soudu v USA, druhý okruh, ze dne 17. 08. 2017 ve věci 16‐2750‐cv, 16‐2752‐cv, 

Meyer v. Uber Technologies, Inc.  

https://www.spotify.com/cz/legal/end-user-agreement/
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3.2 Mimosmluvní užití: Výjimky a omezení práva autorského 

Než přiblížím typické způsoby užití autorského díla na Internetu, je vhodné představit 

určité výjimky a omezení práva autorského, které jsou považovány za mimosmluvní užití 

díla. Při splnění určitých zákonných předpokladů není k užití díla nezbytné získání souhlasu 

autora dle § 12 odst. 1 autorského zákona.   

Jak již bylo nastíněno, autorské právo usiluje o dosažení rovnováhy mezi poskytnutím 

široké ochrany výtvorům splňující zákonné požadavky autorského díla (příp. quasidíla) a 

možností užít výtvor širokou veřejností bez nutného oprávnění ve formě licence, přestože 

by výtvor jinak potřebné nároky pro poskytnutí ochrany splňoval. Z tohoto důvodu zákon 

v souladu s evropskou legislativou a mezinárodními smlouvami upravuje instituty volného 

užití a zákonných licencí.  

Ustanovení § 29 odst. 1 autorského zákona zakotvuje tzv. třístupňový test představující 

de facto generální klauzuli, kterou je nezbytné aplikovat ve všech případech výjimek či 

omezení autorského práva. Třístupňový test je ve své podstatě upraven jak na 

mezinárodní101, tak na unijní úrovni v čl. 5 odst. 5 Informační směrnice. V souladu 

s třístupňovým testem nelze k výjimkám a omezením autorských práv přistoupit, pokud 

nejsou kumulativně splněny následující podmínky: 

1)  jde o zvláštní případ stanovený zákonem,  

2)  předmětné užití není díla v rozporu s běžným způsobem užití daného díla a 

3)  předmětným užitím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.  

Ze zakotvení výjimek vyplývá zřejmá snaha zákonodárce předcházet postihům 

uživatelů za neoprávněné užití autorských děl za předpokladu, že autorská práva nebyla 

porušena za účelem dosažení hospodářského či obchodního prospěchu.102 Ne všechny 

členské státy však zcela implementovaly všechny výjimky z Informační směrnice a z 

později přijaté směrnice týkající se osiřelých děl103. Z tohoto důvodu je úprava 

 

101 Např. čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl. 
102 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 84-85. ISBN 978-80-7552-327-3. 
103 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012, o některých povolených 

způsobech užití osiřelých děl.  



 

37 

 

autorskoprávních výjimek napříč jednotlivými státy Evropské unie značně roztříštěná104 a 

v některých státech dochází ke zbytečně přísným postihům za jednání, které by jinak 

předpoklady výjimek splňovalo.   

 

3.2.1 Volné užití 

Institut volného užití v § 30 autorského zákona představuje zásadně výjimku z užití díla 

za předpokladu, že jde o užití pro osobní potřebu fyzické osoby bez účelu dosažení přímého 

či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li autorský zákon 

jinak.105 V souladu s § 30 odst. 2 autorského zákona je fyzická osoba oprávněna pro svou 

osobní potřebu pořídit záznam, rozmnoženinu autorského díla či jeho napodobeninu. 

Neurčitý právní pojem osobní potřeba rozšiřuje judikatura i právní doktrína o potřebu osob, 

které jsou s osobou, která svou osobní potřebu uspokojuje, spjaty rodinným, příp. 

přátelským svazkem. Co se týče počtu možných rozmnoženin spadajících pod volné užití, 

nelze vykládat znění zákona, které pojednává o „rozmnoženině“ v jednotném čísle, 

doslovně, nýbrž zejména s ohledem na judikaturu106 posoudit každý konkrétní případ 

jednotlivě ve spojení s třístupňovým testem.107  

Přestože § 30 autorského zákona nerozlišuje mezi užitím díla ze zdroje legálního či 

nelegálního, je třeba respektovat judikaturu Soudního dvora, který se otázkou výjimek 

z práva na rozmnožení v případě nelegálního zdroje zabýval v rozhodnutí ve věci ACI 

Adam v. Stichting de Thuiskopie ze dne 10. dubna 2014108. Soudní dvůr v předmětném 

sporu odpovídal na předběžnou otázkou vnitrostátního soudu, zda čl. 5 odst. 2 písm. b) a 

odst. 5 Informační směrnice brání vnitrostátním právním předpisům ve vztahovaní výjimek 

a omezení práva na rozmnožování též na rozmnoženiny pocházející z neoprávněných 

zdrojů. Z restriktivního výkladu uvedených ustanovení a s přihlédnutím k řádnému 
 

104 Přehledný rozbor toho, jaké členské státy přijaly, jaké výjimky viz např.: Copyright exceptions. [online]. 

[cit. 22. 02. 2021]. https://copyrightexceptions.eu/#table.  
105 § 30 odst. 1 autorského zákona.  
106 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2009, ve věci sp. zn. 5 Tdo 234/2009. 
107 HOLCOVÁ, Irena. § 30 Volná užití. III. Pojem osobní potřeba. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon 

a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. 

Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 
108 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. 04. 2014 ve věci C-435/12 ACI Adam BV a další 

v. Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. ECLI:EU:C:2014:254.  

https://copyrightexceptions.eu/#table
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fungování vnitřního trhu bez tolerování nedovolené distribuce padělků došel Soudní dvůr 

k závěru, že se výjimky a omezení nevztahují na případy, kdy jsou soukromé rozmnoženiny 

pořízeny z neoprávněných zdrojů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že jako běžný individuální uživatel Internetu jsem oprávněn 

stáhnout si např. ze sociální sítě Facebook fotografii (k čemuž např. sám Facebook 

zprostředkovává velmi stručný návod109), vytisknout si ji a vystavit si ji na poličce 

v obývacím pokoji. V rozporu s autorským právem je v souladu s judikaturou Soudního 

dvora na druhé straně situace, kdy z pro Čechy nejoblíbenějšího pirátského úložiště Ulož.to 

stáhnu nejnovější film s nejznámějším britským tajným agentem, který má ten samý den 

filmovou premiéru, a to i přesto, že je tento názor určitou částí veřejnosti odmítán.110 Je 

však nezbytné dodat, že s ohledem na často nedostatečnou informovanost individuálních 

uživatelů o tom, co je a co není legální, se takový výklad může zdát být v rozporu 

s principem právní jistoty, obzvláště pak, když naše vnitrostátní právo mezi volným užitím 

díla z legálního či nelegálního zdroje nerozlišuje.  

Pod volné užití nespadá ani situace, kdy si po zjištění, že si určitý snímek nemohu 

z Ulož.to stáhnout, koupím lístek na premiéru a film si z prostředí kinosálu natočím na 

kameru či mobilní telefon. Takové jednání vylučuje z volného užití § 30 odst. 3 autorského 

zákona, a to včetně pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu 

nebo jeho přenosu i pro osobní potřebu fyzické osoby. Tento čin byl předmětem jedné 

z nejznámějších českých pirátských kauz z roku 2007, kdy dvacetiletý Josef Š. pořídil tzv. 

kinorip111 filmu Simpsonovi ve filmu, který si za první dny poté, co jej muž zveřejnil na 

Internetu, stáhlo sto tisíc uživatelů. Po brzkém dopadení pachatele byla škoda vyčíslena na 

(na tu dobu jistě) enormní částku pět a půl milionu korun, muž však po mimosoudní dohodě 

s poškozenou společností Bontonfilm, a.s. nahradil „pouze“ škodu ve výši sto padesát tisíc 

 

109 Viz How do I save a photo on Facebook to my phone or computer? Facebook Help Center. [online]. [cit. 

27. 02. 2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/155361567863444.   
110 Srov. například O2 Chytrá škola: Co se smí a nesmí na internetu. O2. [online]. [cit. 27. 02. 2021]. Dostupné 

z: https://o2chytraskola.cz/test/2/20.  
111 Slovo kinorip se používá pro označení nelegálně nahraného filmu z prostředí promítacího sálu jedním 

z diváků. Obvykle se pozná nízkou kvalitou zvuku i obrazu, příp. se v něm též mohou objevit siluety ostatních 

návštěvníků kina.  

https://www.facebook.com/help/155361567863444
https://o2chytraskola.cz/test/2/20
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korun a dohodl se s Českou protipirátskou unií, že jeho čin bude používán jako odstrašující 

případ v rámci protipirátských kampaní.112  

 

3.2.2 Zákonné licence 

Mezi mimosmluvní užití díla řadíme též zákonné licence upravené v § 30a a násl. 

autorského zákona. Zákonodárce zde definuje konkrétní situace představující výjimky, 

ze kterých vyplývá možnost užití autorského díla ex lege, přičemž i v těchto případech je 

nezbytné aplikovat výše popsaný třístupňový test. 

Pod zákonné licence řadíme např. citační licence umožňující v souladu s § 31 

autorského zákona bezúplatné a mimosmluvní užití výňatků případně i celého drobného 

díla při uvedení jména autora (pokud je to možné), názvu díla a pramene. Předmětné 

ustanovení rozděluje citace na tzv. malé citace, umožňující užití výňatků zveřejněného díla 

jiného autora ve svém díle v odůvodněné míře bez ohledu na konkrétní účel užití, a velké 

citace, jejichž smyslem je užití jak výňatků, tak celých drobných děl za účelem jejich 

kritiky, recenze či pro účely vědecké nebo odborné tvorby.  Třetí typ citace představuje tzv. 

výukovou zákonnou licenci umožňující užít dílo pro ilustrační účely při vyučování, jak 

žákem, tak vyučujícím, a při vědeckém výzkumu, které nemá za účel dosažení přímého i 

nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu.113 

Opomenout nelze ani licenci zpravodajskou upravenou v § 34 písm. b) a c) autorského 

zákona, které jsou hojně využívané na již zmíněných zpravodajských webech. 

Zpravodajská licence umožňuje užít díla v souvislosti se zpravodajstvím o aktuálních 

událostech, a to i díla již uveřejněná v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Takto 

 

112 MACICH Ml., Jiří. Případ kinorip: od klukoviny k jedné z největších pirátských kauz (aktualizováno). 

Lupa.cz. [online]. 21. 01. 2008 [cit. 27. 02. 2021]. Dostupný z: https://www.lupa.cz/clanky/pripad-kinorip/.  
113 HOLCOVÁ, Irena. § 31 Citace. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně 

mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. 

ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 

https://www.lupa.cz/clanky/pripad-kinorip/
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převzaté dílo i jeho překlad lze i jinak užít, není-li převzetí zapovězeno. Při zapovězení není 

převzetí ani jiné následné užití bez smluvní licence přípustné.114  

V souvislosti se stále rostoucím vlivem Internetu byla v roce 2006115 přijata licence pro 

dočasné rozmnoženiny. Ustanovení § 38a odst. 1 autorského zákona stanoví, že do 

autorského práva není zasahováno dočasnými, pomíjivými či podružnými úkony 

rozmnožování bez samostatného hospodářského významu tvořící součást technologického 

procesu za předpokladu, že je jejich účelem umožnění přenosu díla počítačovou nebo 

obdobnou sítí mezi třetími stranami zprostředkovatelem, nebo oprávněné užití díla. 

Takovým úkonem je např. prohlížení webových stránek jednotlivými uživateli, tzv. 

browsing, a to i tehdy pokud při prohlížení dochází k vytváření kopií na obrazovce a 

pevném disku počítače. I v tomto případě jsou naplněny podmínky pro dočasné 

rozmnoženiny, jak zdůraznil Soudní dvůr ve věci C-360/13116, jelikož kopie na obrazovce 

jsou smazány po opuštění dané stránky a kopie na disku bývají přemazány jinými daty a 

tyto kopie jsou součástí technologického procesu.  

Na závěr se jeví jako vhodné zmínit zákonnou licenci pro karikaturu a parodie 

upravenou od roku 2017 v § 38g autorského zákona s ohledem na stále populárnější 

karikatury zejména politického charakteru šířící se skrze sociální sítě Facebook či 

Instagram.117 

 

 

114 HOLCOVÁ, Irena. § 34 Úřední a zpravodajská licence. K písm. c). In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský 

zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI 

[online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-

6. 
115 Zákonem č. 216/2006 Sb. ze dne 25.04.2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, který do § 38a autorského zákona implementoval znění čl. 5 odst. 1 a odst. 

2 písm. d) Informační směrnice. 
116 Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 05. 06. 2014 ve věci C-360/13 Public Relations 

Consultants Association Ltd v. Newspaper Licensing Agency Ltd a další. ECLI:EU:C:2014:1195.  
117 Např. v České republice velmi populární stránka TMBK. Viz TMBK. Facebook. [online]. [cit. 27. 02. 2021]. 

Dostupné viz https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL.  

https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL
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3.3 Vybrané způsoby užití autorského díla na Internetu 

Po definování dvou základních typů licencí – smluvní a zákonné, na jejichž základě lze 

cizí dílo vedle užití volného oprávněně užít, se dostáváme k jednotlivým způsobům užití 

díla. K užití autorského díla na Internetu je zapotřebí jeho zpřístupnění bez hmotné podoby, 

což v praxi znamená nahrání dat na pevný disk počítače sloužící jako server, kterým dochází 

k rozmnožení předmětného díla. Tato data obsahující jednotlivá díla jsou tak přístupna všem 

osobám s přístupem na daný server.118  

Autorský zákon definuje v § 13 odst. 1 rozmnožování díla jako zhotovování dočasných 

i trvalých rozmnoženin díla nebo jeho částí, přímých i nepřímých, a to jakýmikoliv 

prostředky, v jakékoliv formě. Základním předpokladem pro rozmnožování díla skrze 

Internet je tzv. uploading, tedy nahrání děl do online prostředí, popsaným v následující 

kapitole. Rozmnožení děl umožňuje užití jednoho díla z více míst po celém světě zároveň, 

a tím potvrzuje všudypřítomnost Internetu.  

Při běžném prohlížení webových stránek (tzv. browsing) má veřejnost přístup k různým 

autorským dílům. Ačkoliv browsing vykazuje v souladu s § 12 odst. 1 a 4 autorského 

zákona znaky běžného užití díla ve formě jeho rozmnožování, jelikož se během přenosu dat 

z jednotlivých serverů vytváří, byť dočasné, kopie, nejen na obrazovce uživatele za účelem 

shlédnutí daných autorských děl, ale též ve vyrovnávací paměti počítače, ze kterého je dílo 

zpřístupňováno119, je nezbytné připomenout předchozí kapitolu, kde v souladu 

s judikaturou Soudního dvora uvádím, že browsing splňuje předpoklady zákonné licence 

dle § 38a odst. 1 autorského zákona.  

Účelem zpřístupnění díla na Internetu je zejména jeho sdělování veřejnosti v nehmotné 

podobě, tak že k němu může mít kdokoliv, z jakéhokoliv místa a v jakoukoliv denní či noční 

dobu přístup skrze počítačovou nebo obdobnou síť.120 Takové sdělování reflektuje 

bezprostřednost internetového obsahu a možnost uživatelů jej konzumovat dle své potřeby, 

 

118 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2003. 

Str. 31. ISBN 80-7201-423-4. 
119 HOLCOVÁ, Irena. Sdělování veřejnosti, § 18 Obecná ustanovení. VIII. Internet. In: HOLCOVÁ, Irena, et 

al. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. 

Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-

80-7598-049-6. 
120 § 18 odst. 1 a 2 autorského zákona.  
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tedy tzv. užití On-demand, bez toho, aby o užití museli zažádat. Je přitom nepodstatné, zda 

daný uživatel této možnosti využije, tedy zda skutečně navštíví určitou webovou stránku a 

bude konzumovat její obsah. Tento způsob užití předpokládá i čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice, když pod sdělení díla zahrnuje možnost jednotlivce ze strany veřejnosti mít k 

zpřístupněným dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.  

Nejedná se však o jediný způsob užití díla na Internetu, některá díla mohou být i online 

zpřístupňována pouze na určitou dobu či z určité země. Takovým způsobem užití díla na 

Internetu je i zpřístupnění díla na vyžádání konkrétního uživatele, kam lze zařadit tzv. 

webcasting, u něhož je dílo zpřístupňováno v konkrétním čase, o kterém rozhoduje jeho 

autor.121  

Vyjma výše zmíněného browsingu, představím níže některé, dle mého názoru, současně 

nejvyužívanější formy užití děl v online prostředí, kterými dochází k rozmnožování a 

sdělování autorských děl veřejnosti.  

 

3.3.1 Uploading 

Pojem uploading označuje proces, při kterém dochází k odeslání dat na vzdálený server, 

kde jsou uložena a zpřístupněna koncovým uživatelům. Jak vyplývá z přechozí kapitoly, 

nahrání dat do prostředí Internetu představuje základní předpoklad pro zpřístupnění 

autorského díla a jeho užití, přičemž uploadovat lze jak dílo své, kupříkladu nahrání vlastní 

profilové fotky na sociální síť, tak cizí. 

Při zkoumání oprávněnosti nahrání cizího díla na Internet, považuji za vhodné 

připomenout institut volného užití vymezený v § 30 autorského zákona. Z předmětného 

ustanovení vyplývá, že za předpokladu, že uživatel nahrávající obsah tak činí pro osobní 

potřebu, bez snahy dosáhnout prospěchu, nebude třeba udělení oprávnění autorem, jelikož 

nedochází k zásahu do jeho majetkových práv. I zde však platí podmínka, že dílo muselo 

 

121 HOLCOVÁ, Irena. Sdělování veřejnosti, § 18 Obecná ustanovení. VIII. Internet. 1. Užití díla 

prostřednictvím internetu. In: HOLCOVÁ, Irena, et al. Autorský zákon a předpisy související (včetně 

mezinárodních smluv a evropských předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. 

ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 
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být získáno z oprávněného zdroje. Takový způsob uploadingu lze spatřit například v tzv. 

cloudových úložištích, představujících virtuální prostor, kam jednotliví uživatelé mohou 

ukládat své soubory. Tyto file-sharingové služby, spadající pod systém cloud computing122 

dnes nabízí vedle slavného OneDrivu společnosti Microsoft, též Google i Apple. Konkrétně 

sem lze zařadit nahrání skladeb zakoupených prostřednictvím iTunes Store na iCloud Music 

Library, která představuje soukromé virtuální úložiště ve webovém prostoru, k němuž má 

přístup pouze jeden uživatel. Skladby si tak uživatel může přes Internet přehrávat až 

z několika zařízení, která mají skrze jeho účet (Apple ID) přístup na příslušný iCloud.  

Soukromá úložiště je však nezbytné odlišit od veřejně přístupných, kde nahráním díla 

bez souhlasu autora123 dochází k zásahu do majetkových práv autorů, a to i v případě, že 

účelem daného uživatele nebylo získání hospodářského či jiného prospěchu. Zpřístupnění 

díla předem neurčitému počtu uživatelů volně ke stažení splňuje předpoklady pro sdělování 

veřejnosti. Čeští uživatelé nedají dopustit např. na veřejné internetové úložiště Ulož.to, 

které se u nás s počtem návštěv přesahujícím dvacet milionů za prosinec 2019124 i v době 

rozkvětu streamovacích služeb těší stále vysoké popularitě.  

Ve sporech týkajících se uploadingu hraje významnou roli otázka, zda se ten, kdo 

předmětné dílo uploaduje, dopouští jeho zpřístupnění veřejnosti dle čl. 3 odst. 1 Informační 

směrnice. Jako vodítko zde slouží již za pomoci judikatury Soudního dvora definovaná nová 

veřejnost.  

Otázkou nové veřejnosti při uploadingu díla se Soudní dvůr zabýval i v poněkud 

kontroverzním rozhodnutí ve věci C‑161/17 ze srpna roku 2018125. Předmětný spor začal 

poměrně nevinně – studentka střední školy v Severní Porýní-Vestfálsku stáhla pro účely 

svého referátu z webových stránek s cestovatelským obsahem fotografii města Cordóby a 

zakomponovala ji do své prezentace. Škola následně referát žákyně nahrála na své webové 

stránky a pro ilustrační účely přiložila též danou fotografii. Proti tomuto jednání podal autor 

 

122 Cloud computing představuje technologický model poskytující uživatelům externě počítačové technologie 

jako např. služby či software skrze vzdálené internetové servery.  
123 V souladu s § 12 odst. 1 autorského zákona. 
124 POLESNÝ, David. Ulož.to stále kraluje českému filmovému pirátství. Smazané odkazy nahrazují nové. In: 

Žive.cz [online]. 21. 01. 2020 [cit. 08. 03. 2021]. Dostupný z:  https://www.zive.cz/clanky/ulozto-stale-

kraluje-ceskemu-filmovemu-piratstvi-smazane-odkazy-nahrazuji-nove/sc-3-a-202108/default.aspx.        
125 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 07. 08. 2018 ve věci C‑161/17 Land Nordrhein-

Westfalen v. Dirk Renckhoff. ECLI:EU:C:2018:634.  

https://www.zive.cz/clanky/ulozto-stale-kraluje-ceskemu-filmovemu-piratstvi-smazane-odkazy-nahrazuji-nove/sc-3-a-202108/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/ulozto-stale-kraluje-ceskemu-filmovemu-piratstvi-smazane-odkazy-nahrazuji-nove/sc-3-a-202108/default.aspx
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fotografie žalobu, přičemž argumentoval, že pouze cestovatelský portál měl příslušná 

oprávnění k zveřejnění jeho fotografie a škola se tak jejím nahráním na své stránky 

dopustila zásahu do jeho autorských práv.  

Celá věc se dostala až před Spolkový soudní dvůr v Německu, který se na Soudní dvůr 

EU obrátil s předběžnou otázkou: „Je vložení díla, které je se svolením nositele autorského 

práva volně přístupné pro všechny uživatele internetu na jiných internetových stránkách, 

do veřejně přístupných internetových stránek zpřístupněním veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 

1 směrnice 2001/29, pokud je dílo nejprve zkopírováno na server a odtud nahráno na 

internetové stránky?“ Soudní dvůr zde zdůraznil potřebu vysoké úrovně ochrany autorů, 

jakožto základní cíl předmětné směrnice, a kvalifikoval zpřístupnění díla na jiných 

webových stránkách, než jsou stránky, na kterých došlo k prvotnímu sdělení se svolením 

nositele autorského práva, jako sdělení díla nové veřejnosti. Veřejnost, kterou vzal autor 

v potaz při udělení oprávnění k užití díla na cestovatelských stránkách, dle tohoto výkladu 

již netvoří uživatelé internetových stránek střední školy ani ostatní uživatelé Internetu. 

Soudní dvůr se tak zcela odchýlil od stanoviska generálního advokáta předneseného 

v dubnu téhož roku126, který namítal, že veřejnost byla jak v případě cestovatelského 

portálu, tak v případě webových stránek školy obecná, a tudíž totožná. Posuzované jednání 

tak dle generálního advokáta nesplňovala předpoklad zpřístupnění veřejnosti dle 

Informační směrnice.  

S ohledem na skutečnost, že cestovatelské webové stránky byly volně přístupné všem 

uživatelům Internetu, byl závěr Soudního dvora v porovnání s rozhodnutím ve věci C-

466/12 poměrně překvapivý. Soudní dvůr zde tak de facto uvedl, že dílo, prvotně 

uploadované na volně, bez jakýchkoliv hesel či jiných bariér, přístupné, stránce, je přístupné 

pouze uživatelům, kteří obvykle tuto stránku navštěvují a všichni ostatní uživatelé, tak 

v případě neoprávněného uploadu představují novou veřejnost.  

 

 

126 Stanovisko generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordony přednesené dne 25. dubna 2018 ve věci 

C‑161/17 Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff. ECLI:EU:C:2018:279.  
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3.3.2 Dowloading  

Downloading, v češtině stahování, spočívá v získávání kopií již zpřístupněných dat z 

Internetu a jejich ukládání na paměťový disk, z čehož vyplývá, že představuje jakýsi 

protipól výše popsaného uploadingu. Dowloadingem zcela nepochybně dochází ke 

zhotovování rozmnoženin autorských děl, čímž je na první pohled naplněn předpoklad užití 

díla ve formě rozmnožování dle § 13 odst. 1 autorského zákona. 

Pro účely posouzení, zda lze dowloading považovat za užití díla, k němuž je třeba 

udělení oprávnění autora, je nutné opět zohlednit § 30 autorského zákona a v něm vymezené 

volné užití, kterému se detailněji věnovala kapitola 3.2.1. Je nepochybné, že převážná část 

uživatelů díla z Internetu stahuje pro osobní potřebu, aniž by tím sledovali jakýkoliv 

prospěch. V souladu s judikaturou Soudního dvora127 je v takových případech vždy úlohou 

soudu posoudit, zda rozmnoženina pochází z legálního zdroje, přičemž by, dle mého 

názoru, měl vždy brát na zřetel na vědomost uživatelů o neoprávněnosti jejich činu.  

Již bylo zmíněno, že rozpoznat oprávněný či neoprávněný zdroj může být pro 

průměrného uživatele Internetu značně obtížné. Veřejná úložiště zprostředkující nelegální 

obsah jako např. Ulož.to či Hellspy navíc fungují na bázi kreditů, jejichž zakoupením 

uživatelé získají přístup ke stažení jednotlivých děl, příp. určité výhody, jako např. rychlejší 

stažení či možnost stahovat více souborů zároveň. Tento fakt vzbuzuje domnění, že server 

užívá díla s oprávněním autorů, kterým následně zasílá poměrný podíl z plateb. Podstatná 

část uživatelů tak může snadno nabýt dojmu, že si dílo vlastně zaplatili a jednají tak 

oprávněně.  

Snahy o omezení mezi Čechy tak oblíbeného nelegálního stahování se zejména ze 

strany kolektivních správců stupňují a na internetová úložiště zprostředkující nelegální 

obsah je vyvíjen větší tlak. Příkladem je nedávné rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu 

v Praze ze dne 20.01.2021, kterým bylo vyhověno žalobě agentury Dilia128, zastupující 

nositele majetkových práv k filmům Pelíšky, Kobry a užovky, Ostře sledované vlaky, 

Vesničko má středisková, S čerty nejsou žerty a Obušku z pytle ven, proti společnosti Ulož.to 

cloud, a.s. Agentura se tak úspěšně domohla toho, že server Ulož.to je povinen do šedesáti 

 

127 Viz výše zmíněné rozhodnuti ve věci C-435/12.  
128 DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.  
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dnů od nabytí právní moci rozsudku zabránit stahování těchto šesti konkrétních snímků tím, 

že znemožní jejich vyhledávání v konkrétních formátech – např. mp4 či avi. Soud však 

zdůraznil, že takový postup je možný pouze při zjištění porušování autorských práv u 

konkrétních děl, nikoliv ve formě obecnějšího zákazu129. Poskytovatelé internetových 

úložišť totiž nejsou povinni předem monitorovat soubory, které jednotliví uživatelé ukládají 

na jejich server, Ulož.to ale nesmí blokovat automatické dotazy směřující z IP adresy 

agentury Dilia za účelem zjištění pirátských kopií. Zatímco Ulož.to vnímá takový závěr 

jako nebezpečný precedent, který může vést k cenzuře Internetu130, kolektivní správci 

autorských děl po mnoholetém úsilí pravděpodobně konečně nalezli způsob, jak zbrojit 

proti downloadingu nelegálních kopií autorských děl na Internetu, aniž by se museli náročně 

domáhat vyslovení odpovědnosti internetových úložišť za obsah na nich uložený.131    

Při průzkumu, zda server Ulož.to výše uvedenou povinnost skutečně dodržuje, jsem po 

zadání hesla „pelíšky“ do vyhledávácí lišty na stránkách Ulož.to obdržela následující 

oznámení „Vyhledávání tohoto výrazu bylo zcenzurováno rozhodnutím VS.“ (Viz Příloha č. 

II). Po rozkliknutí přiloženého hypertextového odkazu jsem se dostala na seznam Často 

kladených otázek, kde Ulož.to výslovně uvádí: „Rozhodnutí Vrchního soudu považujeme za 

nesprávné a podali jsme proti němu dovolání k Nejvyššímu soudu.“132  

Je tak více než jisté, že boj autorů, případně jejich zástupců, s weby umožňujícími 

stahování nelegálních kopií, není zdaleka u konce, lze však očekávat, že výše uvedené 

soudní rozhodnutí vzbudí další snahy o omezení takového stahování. Zajímavé bude také 

sledovat, jak názory a závěry soudů, zejména tedy Nejvyššího soudu v případě rozhodování 

o dovolání společnosti Ulož.to, ovlivní evropská novela autorského zákona, kterou se 

zabývá 5. kapitola této práce. 

 

129 Obecnější zákaz by de facto zakotvil odpovědnost provozovatelů internetových úložišť za obsah vložený 

jejich uživateli (více k odpovědnosti viz kap. 4).  
130 Server Uloz.to tak uvádí ve prohlášení na svých webových stránkách. Viz Často kladené otázky: Jaký je 

výsledek soudního sporu DILIA vs. Ulož.to? Prohrálo Ulož.to soudní spor? [online]. Uloz.to [cit. 08.03.2021]. 

Dostupné z: https://uloz.to/press.  
131 SLÍŽEK, David. Uloz.to musí zabránit stahování pirátských kopií šesti filmů, rozhodl soud. Může to být 

zásadní precedens. Lupa.cz [online]. 20. 01. 2021 [cit. 08. 03. 2021]. Dostupný z: 

https://www.lupa.cz/clanky/uloz-to-musi-zabranit-stahovani-piratskych-kopii-sesti-filmu-rozhodl-soud-

muze-to-byt-zasadni-precedens/.        
132 Často kladené otázky: Nahlašování souborů. Proč nemohu najít „Ostře sledované vlaky“ a další soubory? 

Uloz.to. [online]. [cit. 04.05.2021]. Dostupné z: https://uloz.to/faq#dilia.  

https://uloz.to/press
https://www.lupa.cz/clanky/uloz-to-musi-zabranit-stahovani-piratskych-kopii-sesti-filmu-rozhodl-soud-muze-to-byt-zasadni-precedens/
https://www.lupa.cz/clanky/uloz-to-musi-zabranit-stahovani-piratskych-kopii-sesti-filmu-rozhodl-soud-muze-to-byt-zasadni-precedens/
https://uloz.to/faq#dilia
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3.3.3 Streaming 

Streaming představuje možnost kontinuálního přenosu dat skrze Internet mezi zdrojem, 

tedy serverem poskytovatele služby a koncovým uživatelem, který si tak nemusí trvale 

ukládat kopii díla do svého zařízení133, čímž představuje jakousi alternativu k výše 

popsanému downloadingu. Přestože role uživatele, tedy přijímacího, je zde pasivní, 

ukládáním jednotlivých dat ve formátu vhodném pro streaming dochází ke splnění 

předpokladů dle § 13 autorského zákona, a tedy k rozmnožení díla. K rozmnožování díla 

dochází též na serveru, z něhož jsou data streamována, tj. na kterém je dílo zpřístupněno 

veřejnosti. Na streaming se tak vztahuje též § 18 odst. 1 autorského zákona, příp. odst. 2 za 

předpokladu, že se jedná o tzv. nelineální streaming.134  

Nelineární streaming zastupují tzv. On-Demand služby. Jak vyplývá z jejich názvu, 

jedná se o služby zpřístupňované uživateli v čase a místě dle jeho požadavku, kterými je 

dílo sdělováno veřejnosti dle § 18 odst. 2 autorského zákona. Zjednodušeně řečeno, 

uživatelé mají možnost vybrat si v nabídce na serveru konkrétního poskytovatele video (v 

případě Video on Demand, „VoD“) či audio (Audio on Demand, „AoD“) v kteroukoli denní 

i noční dobu.  

Nutno podotknout, že během v současnosti probíhající pandemie covid-19 nabírají 

streamingové On-Demand služby na popularitě s ohledem na zrušené koncerty a zavřená 

kina i divadla. V době, kdy je kulturní život společnosti v prezenční podobě přerušen, se 

televize či rádio jeví jako značně nedostatečné, což pochopili i provozovatelé televizního a 

rozhlasového vysílaní. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a provozovatelé v současné 

době rozšiřují nabídky On-Demand pořadů každým dnem. Český divák či posluchač se tak 

nyní může těšit z rozmanitého výběru nejen českých, nýbrž i zahraničních On-Demand 

služeb i pořadů. Dle průzkumu Českého statistického úřadu o využívání technologií 

 

133 HOLCOVÁ, Irena. § 21 Vysílání rozhlasem nebo televizí. IV. Streaming a webcasting. 1. Streaming. In: 

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

předpisů): Komentář. Systém ASPI [online]. Wolters Kluwer ČR. 2019. ASPI ID: KO121_2000CZ. [cit. 

20.04.2021]. ISBN: 978-80-7598-049-6. 
134 JANSA, Lukáš. OTEVŘEL, Petr. ČERMÁK, Jiří. MALIŠ, Petr. HOSTAŠ, Petr. MATĚJKA, Michal.  

MATEJKA, Ján.. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 340. ISBN 978-80-251-4664-4.   
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v domácnostech za rok 2020135, sledovalo pořady na stránkách poskytovatelů televizních 

stanic i stanic fungujících výhradně v prostředí Internetu 42 % české populace, čímž došlo 

k nárůstu o 9 % v porovnání s přechozím rokem.  

Služby VoD a AoD lze dále rozdělit dle toho, zda obsah poskytují zdarma či za poplatek. 

Není překvapivé, že v České republice stále kralují bezplatné pořady, které zde nabízí např. 

Česká televize skrze sekci „iVysilani“. Oblibě se u nás těší také výhradně internetové 

televize, přičemž mezi nejznámější patří DVTV, která nabízí převážně zpravodajský obsah, 

či aktuálně velmi oblíbená Televize Seznam cílící na široké spektrum uživatelů. ČSÚ však 

za rok 2020 zaznamenal též nárůst sledování placeného obsahu, kdy z pouhých 3 % 

obyvatel České republiky, kteří sledovali placený obsah v roce 2019, stoupl jejich podíl na 

10,5 %.136 Zářným příkladem popularity streamingu je platforma Netflix, která se koncem 

roku 2020 mohla chlubit již téměř dvě stě čtyřmi miliony předplatiteli z celého světa.137  

Na vrcholu pomyslné pyramidy v oblasti placených i neplacených platforem poskytující 

služby VoD však stále zůstává portál YouTube, kdy dle oficiálních statistik společnosti 

navštíví měsíčně tuto webovou stránku více než dvě miliardy přihlášených uživatelů.138 Na 

rozdíl od výše zmíněných poskytovatelů je zde, stejně jako např. v případě Facebooku, 

obsah definován přímo sdílenými videi samotných uživatelů. Ti zde sdílejí nejen jimi 

vytvořená videa, nýbrž i úryvky, příp. i celá díla jiných autorů, k čemuž však potřebují 

příslušná oprávnění.139   

VoD služby nabízející katalog pořadů sestavený jejich poskytovatelem definuje 

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách140, provedená zákonem o audiovizuálních 

 

135 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci za období 2020. 

Český statistický úřad. [online]. Praha, listopad 2020 [cit. 09.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-

4ad5d2a8e2fd?version=1.1.  
136 Tamtéž.  
137 IQBAL, Mansoor. Netflix Revenue and Usage Statistics (2021).  Bussiness of Apps. [online]. 09. 03. 2021 

[cit. 11. 03. 2021]. Dostupné z: https://www.businessofapps.com/data/netflix-statistics/.  
138 YouTube About: YouTube for Press. Global Reach. YouTube. [online]. [cit. 12.03.2021]. Dostupné z:  

https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/press/.  
139 Odpovědnosti jednotlivých uživatelů se věnuji v kap. 4.  
140 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. 03. 2010 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách). 

https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-4ad5d2a8e2fd?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/122362692/06200420.pdf/d203b0fc-50c5-4763-ae5c-4ad5d2a8e2fd?version=1.1
https://www.businessofapps.com/data/netflix-statistics/
https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/press/
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mediálních službách na vyžádání141, v čl. 1 písm. a) jako „audiovizuální mediální služby na 

vyžádání“. V souvislosti s narůstající popularitou streamingových On-Demand služeb byla 

však 14. listopadu 2018 přijata Směrnice č. 2018/1808142, která pozměnila některé články 

Směrnice č. 2010/13/EU. Nová úprava rozšířila působnost původního znění směrnice i na 

výše zmíněné platformy pro sdílení videí jako je YouTube či Facebook. Ty směrnice v čl. 

1 písm. aa) vymezuje jako „služby platforem pro sdílení videonahrávek“ nabízející pořady, 

za nichž poskytovatel platformy nenese redakční odpovědnost. Ačkoliv lhůta pro 

transpozici směrnice do právních řádů jednotlivých států uplynula 19. září 2020, k 23. 

listopadu 2020 splnily povinnost pouze čtyři státy – Dánsko, Maďarsko, Nizozemsko a 

Švédsko. Lze předpokládat, že na vině je dění kolem pandemie covid-19, Evropská komise 

však přesto proti 23 členským státům zahájila řízení o nesplnění povinnosti.143 Co se týče 

situace v České republice, dne 26. srpna 2020 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 981/0 

obsahující vládní návrh nového zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení 

videonahrávek), který je dle aktuálního stavu ke dni odevzdání práce zařazen k 1. čtení na 

pořad 98. schůze Poslanecké sněmovny.144  

V oblasti AoD se kromě poslechu hudebních skladeb v současnosti těší velké oblibě tzv. 

podcasty, které lze zjednodušeně definovat jako digitální zvukový záznam mluveného 

slova. Podcasty mohou existovat např. ve formě seriálů, kdy každý týden vychází určitý 

počet epizod, či denního zpravodajství o událostech. S ohledem na skutečnost, že svůj 

podcast má nyní též většina dříve výlučně rozhlasových vysílatelů, získává uživatel 

možnost přehrát si oblíbený pořad z rozhlasového vysílání dle své potřeby, např. nestihnu-

li při cestě do práce v devět hodin ráno pořad Českého rozhlasu Host Lucie Výborné, mohu 

si ho přehrát kdykoliv jindy, a to buď přímo na stránkách Českého rozhlasu, příp. 

 

141 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 

(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).  
142 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. 11. 2018, kterou se mění směrnice 

2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb (Směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 

situaci na trhu.  
143 Audiovizuální média: Komise zahajuje proti 23 členským státům řízení o nesplnění povinnosti kvůli 

neprovedení směrnice o audiovizuálním obsahu. Evropská komise. [online]. 23.11.2020 [cit. 11.03.2021]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2165.  
144 Schválený pořad a stav projednávání 98. schůze. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 

[online]. Přerušeno do čtvrtka 6. května do 9 hodin. [cit. 05.05.2021]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=98.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_2165
https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=98
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prostřednictvím některé z platforem streamující podcasty - např. Spotify nebo Apple 

Podcasts.  

Od On-Demand služeb je nezbytné odlišit tzv. lineární streamingové služby, kam 

řadíme tzv. webcasting. Jak napovídá jeho název, jedná se o vysílání skrze Internet 

v reálném čase, kterým dochází ke sdělování díla dle § 18 odst. 1 autorského zákona. 

Uživatel zde nemá možnost ovlivnit dobu shlédnutí, příp. poslechu díla, která je tak zcela 

v rukou poskytovatele webcastingu. Mezi webcasting řadíme především internetové 

televizní nebo rádiové vysílání, z čehož vyplývá otázka, zda lze i takové vysílání zařadit 

pod vysílání ve smyslu § 21 odst. 1 autorského zákona. Odpověď nalezneme v rec. 27 výše 

zmíněné Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, který výslovně stanoví, že 

„Televizní vysílání zahrnuje v současnosti zejména analogové a digitální televizní vysílání, 

vysílání přes internet (live streaming, webcasting).“ Z toho plyne, že se i na webcasting 

vztahují ustanovení § 72 odst. 1 a § 76 odst. 3 autorského zákona ohledně povinné 

kolektivní správy a s ní spojené úplatné zákonné licence, na jejímž základě vysílatel získává 

právo vysílat díla zaznamenaná na zvukový záznam. Internetové vysílání se však od 

klasického zpřístupnění díla rozhlasem či televizí stále liší v tom, že v případě klasického 

přenosu díla dochází k přenosu „point to multiple point“, tedy čistě z iniciativy vysílatele, 

kdežto v případě webcastingu se jedná o „point to point“ přenos, kdy o přenos dat žádá 

jejich konkrétní příjemce.145  

Streaming se jeví jako vhodný způsob užití autorských děl na Internetu, který by mohl 

omezit podíl nelegálního stahování. Bohužel, s rozmachem legálních streamingových 

platforem vznikají i ty nelegální, které nabízejí online ke shlédnutí neoprávněně získané 

kopie autorských děl. Důsledkem je např. poměrně nedávná operace Eclipse, kdy se spojily 

italské, bulharské, německé, řecké, francouzské a nizozemské soudní orgány a společně 

s Eurojustem zasáhly proti organizaci provozující přes dvě stě serverů nabízejících 

neoprávněně nejen obsah jiných On-Demand platforem, ale i kinematografická díla za 

 

145 JANSA, Lukáš. OTEVŘEL, Petr. ČERMÁK, Jiří. MALIŠ, Petr. HOSTAŠ, Petr. MATĚJKA, Michal.  

MATEJKA, Ján. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. Str. 341. ISBN 978-80-251-4664-4.   
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pouhý zlomek ceny oproti platformám legálním. Nutno podotknout, že jen v Itálii dokázala 

organizace nalákat přes pět milionů uživatelů.146  

Na závěr této kapitoly považuji za nezbytné zdůraznit, že v době zpracování této práce 

nedošlo k transpozici Směrnice 2018/1808, Směrnice 2019/789147 a Směrnice 2019/790148, 

které zásadním způsobem zasahují do úpravy streamingu v rámci českého právního řádu. 

Novou unijní úpravou se zabývám v závěrečných kapitolách. 

 

 

 

146 BRIEL, Robert. Police across Europe raid illegal streaming service platforms. In: Broadbandtv News. 

[online]. 18.09. 2019 [cit. 12.03.2021]. Dostupné z: https://www.broadbandtvnews.com/2019/09/18/police-

across-europe-raid-illegal-streaming-service-platforms/.  
147 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují 

pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání 

vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice 

Rady 93/83/EHS.  
148 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.  

https://www.broadbandtvnews.com/2019/09/18/police-across-europe-raid-illegal-streaming-service-platforms/
https://www.broadbandtvnews.com/2019/09/18/police-across-europe-raid-illegal-streaming-service-platforms/
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4 Odpovědnost za neoprávněné užití autorského díla na Internetu 

V rámci předchozích kapitol bylo nastíněno, jakým způsobem lze autorské dílo 

oprávněně užít v online prostředí, tedy skrze zákonnou licenci, volné užití či 

prostřednictvím licenční smlouvy. S ohledem na pocit anonymity, který Internet navozuje, 

však není překvapivé, že již od jeho rozšíření mezi běžnou populaci představuje, vedle jeho 

nesporných výhod, nebezpečný nástroj umožňující nejrůznější formy kyberkriminality, 

včetně porušování autorských práv. Neoprávněné užití autorského díla v online prostředí je 

označováno příhodným pojmem pirátství.  

Mezi základní faktory původu internetového pirátství lze zařadit například, vyjma 

logického aspektu úrovně technologického pokroku jednotlivých zemích, legislativní a 

edukativní opatření. Jednotlivé svrchované státy disponují vedle pravomocí nařídit blokaci 

konkrétních stránek obsahujících závadný obsah možností obecně regulovat počínání na 

Internetu skrze represivní i preventivní opatření.149  

 Na tomto místě je vhodné uvést, že i pirátství může pro samotné autory děl přinášet 

určité výhody. Konkrétně v zemích, kde není určité dílo legálními prostředky dostupné, se 

pirátskými kopiemi může dílo dostat mezi širší veřejnost, v rámci které dílo získá nové 

fanoušky ochotné za další díla autora zaplatit a získat k nim přístup legálně. V některých 

případech může pirátství dokonce přispět k obnově zašlé slávy starších, v podstatě 

zapomenutých děl, která již nejsou dostupná skrze nové legální technologie. Pirátství tak 

vyvíjí tlak na vývoj technologií a zpřístupnění co nejvíce obsahu online, což potvrzují i 

slova bývalé spolupředsedkyně Disney Media a prezidentky televize Disney Channel Anne 

Sweeney: „Nyní chápeme, že pirátství je obchodní model ... Existuje proto, aby sloužil na 

trhu potřebám spotřebitelů, kteří chtějí televizní On-Demand obsah a soutěží stejně jako 

my, prostřednictvím kvality, ceny a dostupnosti a model se nám nelíbí. Uvědomujeme si 

však, že je dostatečně konkurenceschopný, aby se stal do budoucna hlavním 

konkurentem.“150 V souvislosti s tímto prohlášením se společnost Disney spojila s aplikací 

iTunes a část obsahu z Disney produkce zpřístupnila online – snadno a legálně. Pirátství tak 
 

149 ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2016. 

Str. 87-87. ISBN 978-80-7552-327-3. 
150 ANDERSON, Nate. Disney-ABC: “We understand piracy now as a business model”. Arstechnica. [online]. 

10.10.2006 [cit. 12.03.2021]. Dostupné z: https://arstechnica.com/information-technology/2006/10/7946/. 

Přeložila Nikola Prachařová.  

https://arstechnica.com/information-technology/2006/10/7946/
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v zásadě vyvíjí tlak na vývoj technologií umožňujících přístup k dílům online a může 

prakticky sloužit jako marketingový nástroj často vedoucí k mnohonásobnému zvýšení 

tržeb nositelů autorských práv.  

Na druhé straně však pirátství představuje zásadní finanční zásah do práv autorů, kteří 

do samotného vzniku díla vkládají mnohdy značné částky a stráví jeho tvorbou desítky či 

spíše stovky hodin. Při vzniku pirátských kopií autoři přicházejí nejen o své potenciální 

příjmy, ale v souladu s duševní povahou autorských děl i o část své osobnosti. Státy tak 

balancují mezi snahou o zachování pro uživatele otevřeného necenzurovaného Internetu, 

která je zřejmá např. z výše projednávaných výjimek ve formě volného užití či zakotvení 

zákonných licencí, a zpřísnění ochrany práv autorů.   

Ačkoliv má porušování autorských práv na Internetu svá specifika, česká právní úprava 

nerozlišuje mezi neoprávněným užitím autorského díla na Internetu a mimo něj, pro 

posouzení odpovědnosti se tak použijí obecné právní předpisy – autorský zákon, občanský 

zákoník a trestní zákoník151. Ty reflektují jednotlivé druhy odpovědnosti jako následky 

protiprávního porušení autorských práv.  

 

4.1 Soukromoprávní odpovědnost 

Ze soukromoprávní odpovědnosti vyplývají jednotlivé nároky, kterých se může 

domáhat originární nositel autorských práv v mezích občanského práva, přičemž 

demonstrativní výčet nároků nabízí autorský zákon v § 40 odst. 1. Při neoprávněném zásahu 

do autorských práv nebo při jeho hrozbě se tak autor může domáhat především: 

- určení svého autorství (nárok určovací), 

- zákazu ohrožení svého práva a zásahu do svého práva (nárok zdržovací), 

- sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně 

zhotovené rozmnoženiny, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její 

ceně a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní (nárok informační), 

 

151 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  
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- odstranění následků zásahu do práv, např. stažení neoprávněně zhotovené 

rozmnoženiny, jejího stažení z obchodování, jejího zničení či zničení a odstranění 

materiálů a nástrojů použitých k její výrobě (nárok odstraňovací),  

- poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, zejména omluvou či 

peněžitým zadostiučiněním, v případě, že nemateriální není postačující (nárok 

satisfakční),  

- zákazu poskytování služby, skrze kterou třetí osoby porušují či ohrožují jeho práva 

(zvláštní nárok zdržovací), 

- uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka (nárok na zveřejnění 

rozsudku). 

Z ustanovení § 40 odst. 1 autorského zákona vyplývá objektivní odpovědnost, tzn. autor 

(příp. jiná oprávněná osoba), se svých práv může domáhat bez ohledu na to, zda 

k neoprávněnému zásahu či jeho hrozbě došlo zaviněně – tedy z nedbalosti či úmyslně.  

Vyjma výše uvedených nároků připadají v úvahu i klasické občanskoprávní instituty 

ochrany majetkových práv, zejména právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného 

obohacení. V souladu s § 40 odst. 4 autorského zákona se autor může domáhat náhrady 

ušlého zisku ve výši obvyklé odměny za získání licence v dané době a vydání 

bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku takové odměny, která zahrnuje i kompenzaci 

újmy. Nevychází se tak přímo z výše ušlého zisku, jelikož, zejména v oblasti porušování 

práv na Internetu, by pro nositele autorských práv bylo téměř nemožné prokázat, kolik 

legálních kopií díla by si potenciální uživatelé stáhli při neexistenci nelegální alternativy. 

Výše bezdůvodného obohacení se tak odvíjí dle toho, kolik rušitel autorských práv, tedy 

obohacený, ušetřil za případnou licenci poskytnutou autorem. Nositel práv může též 

alternativně požadovat náhradu skutečně ušlého zisku, za předpokladu, že je schopen jej 

prokázat.152  

Na tomto místě je nezbytné připomenout zásadu dispoziční, na níž je založeno 

občanskoprávní řízení. Dle této zásady je iniciativa směřující k uplatnění výše popsaných 

 

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

vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student (Leges). Str. 256. ISBN 978-

80-7502-386-5. 
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nároků zcela v rukou autora coby originárního nositele autorských práv153 a je pouze na 

něm, zda nároky u soudních orgánů uplatní.  

 

4.2  Správněprávní odpovědnost 

V případech, kdy nepostačuje uplatnění soukromoprávní odpovědnosti, je třeba případ 

posoudit podle ustanovení veřejného práva. Méně závažné činy v oblasti autorského práva 

představující zásah do práv chráněných ve veřejném zájmu nalezneme mj. v Hlavě VI 

autorského zákona s názvem „Přestupky“.  

Pojem přestupek je definován jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v 

zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li 

o trestný čin“154 Zásadní rozdíl oproti odpovědnosti soukromoprávní je pro vznik 

odpovědnosti fyzické osoby za přestupek v souladu s § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich nezbytný předpoklad zavinění, tedy jakýsi vnitřní vztah 

pachatele k jednání a jeho následku, přičemž postačí i nedbalostní zavinění. Není tedy 

rozhodné, zda pachatel o možnosti ohrožení či porušení autorskoprávní zájmu věděl, ale 

stačí, že o tom vzhledem k okolnostem a osobním poměrům vědět měl či mohl. Zákon o 

odpovědnosti za přestupky zakotvuje též minimální věkovou hranici pro odpovědnost za 

přestupky, která dle § 18 činí patnáct let. Pachatelem přestupku však může být i fyzická 

osoba podnikatel či právnická osoba v souladu s ustanoveními § 20 a 22 téhož zákona, 

autorský zákon pak v § 105ba a 105bb vymezuje další kategorie pachatelů, a to kolektivní 

a nezávislé správce. Pokud osoba naplní skutkovou podstatu konkrétního přestupku, může 

jí být uložen správní trest, a to zejména trest peněžitý, případně též napomenutí, propadnutí 

věci či věci náhradní hodnoty, zákaz činnosti či zveřejnění rozhodnutí o přestupku.  

Mezi přestupky fyzických osob autorský zákon v § 105a odst. 1 řadí neoprávněné užití 

autorského díla, uměleckého výkonu, audio a audiovizuálního záznamu, rozhlasového a 

televizního vysílání a databáze. Dle § 105a odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 1 autorského 

zákona pak přestupek spáchá také ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické 

 

153 Příp. jiných osob dle § 41 autorského zákona.  
154 § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  
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prostředky ochrany práv podle autorského zákona. Kolektivní správci jsou odpovědni 

zejména za přestupek nesplnění povinnosti vůči nositeli práv dle § 97a či za nesplnění 

informační povinnosti dle § 97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo 100d autorského zákona. Fyzickým 

osobám hrozí za přestupek pokuta v maximální výši sto padesát tisíc korun, u osob 

právnických, podnikajících fyzických osob a u kolektivních a nezávislých správců se 

pokuta může vyšplhat až na půl milion korun.155  

 

4.3  Trestněprávní odpovědnost 

Nejzávažnější taxativně vymezená jednání porušující autorská práva, která jsou 

v souladu s § 12 odst. 2 trestního zákoníku natolik společensky škodlivá, že u nich nelze 

uplatňovat odpovědnost podle jiného právního předpisu, se posoudí jako trestné činy. 

V souladu s § 13 odst. 1 trestního zákoníku je trestným činem takový protiprávní čin, který 

trestní zákon označuje jako trestný, přičemž takový čin vykazuje znaky uvedené v daném 

zákoně. I v případě trestněprávní odpovědnosti patří mezi obligatorní složky zavinění, zde 

však trestní zákoník v § 13 odst. 2 ve spojení s § 15 odst. 1 výslovně stanoví, že pokud není 

uvedeno jinak, trestný čin musí být spáchán úmyslně, tedy za předpokladu, že pachatel chtěl 

daným způsobem chráněný autorskoprávní zájem porušit, resp. ohrozit, či byl srozuměn 

s tím, že takové porušení, příp. ohrožení, může způsobit.  

Trestněprávní odpovědnost přichází, stejně jako odpovědnost správněprávní, v úvahu u 

osob, které v době spáchání činu dovršily patnáctého roku věku.156 Pachatelem trestného 

činu mohou být vedle fyzických osob i osoby právnické, jejichž odpovědnost upravuje 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nejde-li 

o některou z výjimek v § 6 nebo 7 tohoto zákona.157 

Základ pro trestněprávní ochranu autorských práv pramení ze zakotvení ochrany 

autorských práv na ústavní úrovni v čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který 

přímo stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. Nelze 

 

155 Dle § 105a odst. 2, 105b odst. 2, 105ba odst. 2 písm. c) a § 105bb odst. 2 autorského zákona.  
156 § 25 trestního zákoníku.  
157 Zákon v § 6 vylučuje trestní odpovědnost České republiky a územně samosprávných celků při výkonu 

veřejné moci a v § 7 stanoví trestné činy, které právnické osoby nemohou spáchat.  
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opomenout též čl. 15 odst. 2 zaručující svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby. 

Přísnější ochrana autorských práv vychází též z některých mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána, a unijního práva, např. z Úmluvy o počítačové kriminalitě z roku 

2001 či Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví.   

Samotné skutkové podstaty trestných činů proti právu autorskému vymezuje § 270 

trestního zákoníku v Hlavě VI zakotvující skutkové podstaty hospodářských trestných činů.  

Podstatou trestného činu podle § 270 je neoprávněný zásah do práv k autorskému dílu, 

k uměleckému výkonu, ke zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému či 

televiznímu vysílání nebo databází, který na rozdíl od přestupku dle autorského zákona není 

nikoli nepatrný. Jedná se tak zejména o případy přivlastnění si autorství k cizímu dílu, 

zveřejnění díla bez souhlasu autora či neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla, příp. další 

jednání dle § 43, 44 nebo § 45 autorského zákona, za předpokladu, že je zásah nikoli 

nepatrný. Jako trest zákon alternativně stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz 

činnosti nebo propadnutí věci. 

Zásah vyšší, než nepatrný se vždy posoudí dle okolností případu, zejména s ohledem na 

intenzitu zásahu, způsob provedení, následky, případně i počet případů a délku doby trvání 

daného porušování. Důraz je kladen též na osobu pachatele, především jeho pohnutku či 

motiv a skutečnost, zda se jedná o recidivistu nebo pouze o ojedinělý případ porušení 

autorských práv.158  

Odstavce 2 a 3 § 270 trestního zákoníku vymezují kvalifikované skutkové podstaty 

podmiňující přísnější tresty. Jde například o případy, kdy pachatel získá trestným činem dle 

§ 270 odst. 1 trestního zákoníku značný rozsah, v souladu s § 138 odst. 1 a 2 téhož zákona 

nejméně půl milionu korun. Za takový čin pak pachateli hrozí odnětí svobody na šest měsíců 

až pět let, peněžitý trest, příp. propadnutí věci.  

 

158 ŠÁMAL, Pavel. § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi. In: ŠÁMAL, Pavel. GŘIVNA, Tomáš. HERCZEG, Jiří. KRATOCHVÍL, Vladimír. PÚRY, 

František. RIZMAN, Stanislav. ŠÁMALOVÁ, Milada. VÁLKOVÁ, Helena. VANDUCHOVÁ, Marie. 

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. Str. 2734. ISBN: 978-80-7400-

428-5.  
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Pro oblast trestněprávní odpovědnosti za porušování autorských práv na Internetu je 

stěžejní usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 8 Tdo 137/2013 ze dne 27. února 2013. 

Předmětný spor se týkal mladého muže, který provozoval webové stránky, na nichž 

umisťoval tzv. embedded linky, tedy odkazy zprostředkující obsah na externím serveru bez 

nutnosti dalšího prokliknutí. Provozovatel tímto způsobem umožňoval komukoliv, kdo 

navštíví jeho stránky, přístup k neoprávněným rozmnoženinám autorských děl, resp. ke 

shlédnutí filmových a televizních děl, bez souhlasu nositelů autorských práv. Dne 30. 

května 2008 byl provozovatel vyzván Českou protipirátskou unií k ukončení uvedeného 

jednání, výzvy však neuposlechl a v neoprávněném jednání pokračoval od 10. června 2009 

do 19. dubna 2010.  

Případ se přes Okresní soud v Liberci dostal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – 

pobočka Liberec, který mladistvého pachatele uznal vinným proviněním porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práva k databázi podle § 270 

odst. 1 trestního zákoníku za užití § 6 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže159 a 

uložil mu trestní opatření odnětí svobody ve výši pěti měsíců, odložené na jednoroční 

zkušební dobu, opatření propadnutí věci, konkrétně notebooku pachatele, a náhradu škody.  

V následně podaném dovolání odsouzený pachatel namítal, že jeho jednáním nebyla 

naplněna skutková podstata trestného činu dle § 270 odst. 1 trestního zákoníku, jelikož na 

jím provozovaných stránkách nebyla umístěna samotná díla, nýbrž pouze odkazy, a nedošlo 

tak k neoprávněnému zásahu do práv autorů jednotlivých audiovizuálních děl. Při 

posouzení jednání pachatele se však Nejvyšší soud plně ztotožnil se závěrem odvolacího 

soudu, když ve svém rozhodnutí stanovil: „…mladistvý využitím povahy a funkce tzv. linku, 

umožnil komukoli, kdo si otevřel tyto jeho WWW stránky, aby měl k uvedeným autorským 

dílům přístup na místě a v čase podle vlastní volby (ve smyslu § 18 odst. 2 aut. zák.), a to 

zcela nezávisle na vlastnictví či užívání rozmnoženiny díla, kterou tak zpřístupnil tzv. 

embedded linkem veřejnosti konkrétně u 2470 jmenovaných filmových děl. Takový způsob 

užití díla je jeho užitím, ke kterému je zásadně nutný souhlas majitele autorského práva k 

zpřístupněnému dílu.“160 S ohledem na dobu trvání neoprávněného zásahu a množství 

neoprávněně zpřístupněných děl Nejvyšší soud shledal, že byl naplněn znak nikoliv 

 

159 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).  
160 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2013 ve věci sp. zn. 8 Tdo 137/2013. 
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nepatrného zásahu, jak vyžaduje skutková podstata trestného činu dle § 270 trestního 

zákoníku. Argument pachatele, že jeho jednání nevykazuje dostatečnou společenskou 

škodlivost v souladu s § 12 odst. 2 trestního zákoníku, Nejvyšší soud rovněž odmítl.  

Při jednání ve virtuálním prostředí Internetu nabývají jednotliví uživatelé krom dojmu, 

že jednají v anonymitě, též pocitu svobody spatřované v neodpovědnosti, což vede nejen 

k nemorálnímu vyjadřování způsobem, kterým by v reálném světě sami opovrhovali161, 

nýbrž i k porušování právních předpisů. Lehce nadsazeně, avšak stále výstižně tento způsob 

vnímání pirátství zachytila kampaň České protipirátské unie z roku 2006 „Filmy nejsou 

zadarmo“, kdy v jednotlivých krátkých filmech upozorňovala potenciální pachatele, že 

sdílení nelegálních kopií filmu na Internetu může být trestným činem stejně jako například 

krádež auta, které by se (s největší pravděpodobností) většina společnosti nedopustila.162   

 

4.4 Odpovědnost jednotlivých subjektů 

4.4.1 Koncoví uživatelé 

S termínem koncový uživatel se setkáváme v zákoně o elektrických komunikacích, kde 

je definován jako „uživatel, který nezajišťuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací.“163  

Kapitola 1.3 přiblížila jednotlivé potenciální typy uživatelů Internetu, z čehož vychází, 

že v online prostředí figuruje koncový uživatel nejen jako konzument obsahu, nýbrž i jako 

ten, kdo jej zpřístupňuje, např. v případě nahrání obsahu na stránku poskytovatele 

konkrétních online služeb. Za předpokladu, že se nejedná o některé z omezení či výjimek 

z autorského práva, kterým je v případě koncových uživatelů nejčastěji užití pro osobní 

potřebu bez účelu zisku, dochází při užití díla uživatelem bez příslušného oprávnění 

k zásahu do majetkových práv nositelů autorských práv a ke vzniku odpovědnosti uživatele.  

 

161 Viz např. nenávistné, resp. rasistické komentáře na sociálních sítích pod příspěvky ostatních uživatelů. 
162 Filmy nejsou zadarmo. Trailer č. 1. Česká protipirátská unie. [online]. [cit. 20.03.2021].  Dostupné z 

https://www.filmynejsouzadarmo.cz/cs/download/.  
163 § 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích).  

https://www.filmynejsouzadarmo.cz/cs/download/


 

60 

 

K porušování autorských práv jednotlivými uživateli však dochází velmi často bez 

jejich vědomí. Internet nabízí nepřeberné množství děl na nespočtu webových stránek, čímž 

se zejména laik dostává při konzumování internetového obsahu do obtížné pozice při 

hodnocení jeho legality. Např. při stahování konkrétního díla z věrohodně působícího 

portálu tak uživatel snadno pomine možnost toho, že činí něco zakázaného. V těchto 

případech je dle mého pohledu vhodné, aby soud při rozhodování o náhradě škody 

reflektoval míru společenské škodlivosti takového činu, jelikož v mnoha případech má jeho 

jednání pro samotného autora jen minimální důsledky.  

Neopomenutelná část webových stránek komunikuje svůj obsah a případná autorská 

práva s ním spojená značně nesrozumitelným způsobem, což spolu se snadným přístupem 

k tomuto obsahu často vede k porušení autorských práv. Např. dle oficiální studie britského 

Úřadu duševního vlastnictví provedené v březnu 2018 prohlásilo 21 % uživatelů, kteří 

v prostředí Internetu porušili autorská práva, že by jejich porušení předešlo jasnější 

stanovení toho, co je a co není legálním užitím autorských práv. Zarážející je také 

skutečnost, že v rámci zmíněné studie, odpovědělo na otázku Jak moc věříte svému úsudku 

v definování toho, co je a není legální v rámci stahování, streamování a sdílení obsahu přes 

Internet negativně 38 % uživatelů Internetu, což je vzhledem k rozšířeným možnostem 

např. ve formě online kampaní či přednášek, které mohou státy, příp. též zaměstnavatelé, 

podniknout k zvýšení povědomí o nelegálním obsahu na Internetu, stále relativně vysoké 

číslo.164  

Na druhé straně existuje i velmi početná skupina uživatelů porušujících autorské právo 

naprosto vědomě. Ti holdují zejména filmovému pirátství, které v době koronavirové krize 

překonává veškeré rekordy, což dokazují i nedávné průzkumy odhadující nárůst 

nelegálního stahování filmů v České republice za druhou vlnu na podzim 2020 o 300 %.165 

V případě děl hudebních docházelo však v posledních letech k výraznému ústupu pirátství, 

a to zejména zásluhou streamingové aplikace Spotify umožňující poslech nejenom desítek 

 

164 Online Copyright Infringement Tracker Latest wave of research (March 2018). Overview and key findings. 

The Intellectual property office. [online]. Crown copyright 2018. [cit. 20. 02. 2021]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729184/oc

i-tracker.pdf. Licencováno pod Open Government Licence v3.0 viz 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/.  
165Filmové pirátství stouplo na podzim o 300 procent. ČTK. [online]. 07.12.2020 [cit. 13.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/filmove-piratstvi-stouplo-na-podzim-o-300-procent/1968119.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729184/oci-tracker.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729184/oci-tracker.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/filmove-piratstvi-stouplo-na-podzim-o-300-procent/1968119
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milionů skladeb, ale také již zmíněných podcastů, a to zadarmo, resp. za měsíční paušální 

poplatek ve výši 5,99 euro při verzi s lepší kvalitou a bez reklam.166 Je nezbytné dodat, že 

ve Spotify nalezneme téměř veškerá známá hudební díla, ty se navíc kryjí s konkurenčními 

aplikacemi jako je Apple Music. To je dle mého názoru hlavní rozdíl od široké nabídky 

platforem streamujících díla audiovizuální, kdy každá z nich nabízí pouze některé filmy či 

seriály, a pokud se uživatel nestane předplatitelem všech platforem, musí se spokojit 

s menší nabídkou, kterou nabízí služba, již si vybral. Vývojáři a investoři aplikace Spotify 

tak skutečně věřili, že nalezli nástroj, jak bojovat s nelegálním stahováním hudby.   

Novější průzkumy ukazují, že původní vize, bohužel, nebyla zcela naplněna a „piráti“ 

dokázali najít nové nelegální cesty i k hudebním dílům. V současné době je mezi uživateli 

trendem tzv. stream-ripping, který jako forma neoprávněného získávání zvukových 

záznamů na Internetu překonal až do nedávna nejpopulárnější file-hostingové služby či P2P 

software jako je např. BitTorrent.167 Stream-ripping lze zjednodušeně popsat jako nelegální 

proces získávání obsahu, který je online streamován, prostřednictvím webové stránky, 

software či plug-inu, který konvertuje URL link na streamované dílo na soubor, který lze 

následně stáhnout. Uživatelé tak obvykle činí za účelem možnosti shlédnutí či poslechu díla 

offline, jeho převodu napříč různými zařízeními a sdílení s dalšími uživateli. Nárůst tohoto 

druhu pirátství je enormní, například průzkumy ve Velké Británii jej odhadují na 1390 % 

mezi lety 2016-2019, přičemž nejvíce zasaženou platformou zůstává již několik let 

YouTube.168  

Neoprávněným užitím autorského díla koncovým uživatelem dochází ke vzniku 

odpovědnosti, ať už občansko-, správně-, či trestněprávní. Uplatnění nároků jednotlivých 

autorů při vzniku odpovědnosti koncových uživatelů však často komplikuje jejich 

anonymita, kdy jen hrstka uživatelů vědomě porušující autorská práva na Internetu 

vystupuje pod vlastní identitou. Pro autora je téměř nemožné dohledat rušitele vlastními 

 

166 Zde je nutné podotknout, že s ohledem na skutečnost, že aplikace Spotify nabízí několik druhů 

předplatných, např.  rodinné za 9,99 euro či pro studenty za 2,99 euro, málokdo platí plnou cenu.  
167 SNAPES, Laura. BEAUMONT-THOMAS, Ben. More than one third of music consumers still pirate 

music. The Guardian [online]. 09.10.2018 [cit. 14.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/music/2018/oct/09/more-than-one-third-global-music-consumers-pirate-

music.  
168 Stream-ripping: Its role in the UK music piracy landscape three years on. PRS for Music. [online]. září 

2020. [cit. 14. 03. 2021]. Dostupné z: https://www.prsformusic.com/-/media/files/prs-for-music/research/full-

stream-ripping-research-report-2020.pdf.   

https://www.theguardian.com/music/2018/oct/09/more-than-one-third-global-music-consumers-pirate-music
https://www.theguardian.com/music/2018/oct/09/more-than-one-third-global-music-consumers-pirate-music
https://www.prsformusic.com/-/media/files/prs-for-music/research/full-stream-ripping-research-report-2020.pdf
https://www.prsformusic.com/-/media/files/prs-for-music/research/full-stream-ripping-research-report-2020.pdf
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silami a domáhat se jím oprávněných nároků dle § 40 autorského zákona. Je tak nezbytné 

za určitých podmínek trvat na sekundární odpovědnosti poskytovatelů internetových 

služeb.  

 

4.4.2 ISP 

Druhou pro odpovědnost na Internetu významnou skupinu tak představují 

poskytovatelé online služeb, ve zkratce ISP (dle anglického Internet Service Providers). 

V českém právním řádu jsou online služby a jejich poskytovatelé zakotveny od roku 2004 

v zákoně o některých službách informační společnosti169, který pro ISP používá označení 

poskytovatelé služeb informační společnosti, a v § 2 písm. d) je vymezuje jako fyzické nebo 

právnické osoby, které poskytují některou ze služeb informační společnosti.  

Zákon reflektuje ustanovení Směrnice o elektronickém obchodu170, která ve svém rec. 

18 přináší demonstrativní výčet služeb informační společnosti, mezi které řadí předávání 

informací prostřednictvím komunikační sítě, poskytování přístupu ke komunikační síti 

nebo shromažďování informací poskytovaných příjemcem služby, příp. též poskytování 

audiovizuálních děl On-Demand. Samotný zákon pak v § 2 písm. a) přináší definici služeb 

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.“ Zde je nezbytné upozornit na skutečnost, že zmíněná „úplata“ nemusí mít 

pouze materiální formu, jde vlastně o jakýkoliv prospěch poskytovatele, kterým mohou být 

např. též poskytnuté osobní údaje jednotlivých uživatelů, z nichž mohou poskytovatelé 

následně těžit.171 

 

169 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti).  
170 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Směrnice o 

elektronickém obchodu).  
171 MAISNER, Martin. § 2 Vymezení některých základních pojmů. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých 

službách informační společnosti, Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 2. ISBN: 

978-80-7400-449-0.  
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Ustanovení § 3 až 6 zákona o některých službách informační společnosti v souladu s čl. 

12 až 14 Směrnice o elektronickém obchodu rozdělují jednotlivé ISP dle služeb, které 

poskytují. První kategorií jsou poskytovatelé služeb spočívajících v prostém přenosu dat 

(tzv. mere conduit), kam spadají zejména poskytovatelé samotného internetového připojení, 

kterými jsou vedle telefonních operátorů (např. O2 či Vodafone) např. i různé podniky 

umožňující přístup k Wi-Fi síti. Pod druhou kategorii řadí zákon poskytovatele služeb 

spočívajících v dočasném meziukládání informací za účelem zefektivnění vyhledávání a 

přenosu informací jiným uživatelům (tzv. caching). Pro účely této práce představuje však 

nejvýznamnější roli třetí kategorie ISP, tedy těch poskytujících služby umožňující trvalé 

ukládání informací poskytnutých uživatelem a jejich následné zpřístupnění ostatním 

uživatelům (tzv. hosting). Pod hosting lze zařadit mnoho služeb, zejména webhosting (např. 

služba Active24), e-shopy (např. eBay), internetová úložiště nebo sociální sítě (např. 

Facebook či Twitter).172 

Při posuzování odpovědnosti za protiprávní jednání na Internetu jsou ISP obvykle ve 

středu zájmu, jakožto snadno identifikovatelné subjekty oproti většině samotných uživatelů 

profitujících ze svých online aktivit. ISP mají navíc výlučnou možnost ovlivňovat, resp. 

omezovat, případný nelegální obsah v online prostředí a jsou tak obvykle prvními subjekty, 

u nichž se autoři domáhají svých práv, přesto, že ISP sami často protiprávního jednání 

přímo nedopouštějí. V této souvislosti je třeba odlišit odpovědnost ISP za obsah vlastní a 

cizí.173 

Odpovědnost za vlastní obsah neboli odpovědnost primární nastává v případě, kdy 

poskytovatel služby sám, příp. prostřednictvím svých zaměstnanců, protiprávní obsah 

vytvoří a zveřejní jej skrze službu, kterou sám poskytuje. Stejně bude posouzen případ, kdy 

poskytovatel takový obsah sice sám nevytvoří, ale převezme jej takovým způsobem, že je 

zřejmé, že byl s obsahem obeznámen.174  

 

172 KORBEL, František. Ne-odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě. 

Právní prostor [online]. 17.05.2018. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-

v-digitalnim-svete. 
173 MAISNER, Martin. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační 

společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. ISBN: 978-80-7400-449-0. 
174 Tamtéž. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-v-digitalnim-svete
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-v-digitalnim-svete
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Složitější bude posouzení otázky odpovědnosti ISP za cizí obsah, resp. odpovědnosti 

sekundární175, tedy za jednání uživatelů, kterým jednotliví ISP poskytují své služby. Nelze 

opomenout, že ISP jsou klíčovými subjekty pro fungování a rozvoj internetového prostředí, 

kde je určitá konkurence a soutěživost mezi jednotlivými poskytovateli klíčová a přísná 

odpovědnostní úprava demotivující nové potenciální soutěžitele je tak nežádoucí. Je tak 

nezbytné vymezit v rámci odpovědnosti ISP za cizí nelegální obsah určité hranice a limity, 

které přináší institut tzv. bezpečného přístavu (z angl. Safe harbor).  

Imunita bezpečného přístavu pochází z amerického DMCA176, z něhož ji do čl. 12-15 

převzala Směrnice o elektronickém obchodu, kterou následně transponoval zákon o 

některých službách informační společnosti. Téma bezpečného přístavu ISP je velmi 

komplikované a rozsáhlé, pro účely této práce je však významný především fakt, že z této 

imunity v souladu s čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu vyplývá limitovaná 

odpovědnost provozovatelů hostingových služeb ve formě tzv. „notice and takedown“.  

Tito ISP tak neodpovídají za obsah na nich uložený, za předpokladu, že si nejsou vědomi 

jeho protiprávnosti. To platí však pouze do té doby, než se od nositele práv o závadném 

obsahu dozví, poté jsou poskytovatelé povinni závadný obsah odstranit, příp. k němu 

znemožnit přístup.  

Český zákonodárce implementaci předmětného ustanovení směrnice pojal opačně a 

v rámci jednotlivých kategorií ISP v § 3 až 5 zákona o některých službách informační 

společnosti, upravuje situace, kdy jednotliví ISP za obsah příslušných informací odpovídat 

budou. V případě hostingových služeb tak v souladu s § 5 odst. 1 zákona o některých 

službách informační společnosti jejich poskytovatelé odpovídají za obsah informací 

uložených na žádost uživatele, pokud mohli o protiprávnosti obsahu vědět nebo se o ni 

prokazatelně dozvěděli a neučinili příslušné kroky k jeho odstranění nebo znepřístupnění. 

Velmi zjednodušeně lze říci, že ISP obecně nejsou odpovědni do té doby, do níž je jejich 

role jakožto provozovatele služeb pasivní, nesmí tedy hrát aktivní roli, která by 

 

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

společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 32. ISBN: 978-80-7400-449-0. 
176 Digital Millennium Copyrigt Act z roku 28.10.1998.  
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prokazovala, že ISP uložená data zná, příp. je kontroluje177. Doplnění nalezneme v § 6 téhož 

zákona dle kterého ISP nejsou povinni dohlížet a aktivně kontrolovat obsah na nich uložený.  

Výše uvedený závěr vyplývá mimo jiné i z nedávného rozhodnutí českých soudů ve 

věci Ulož.to v. Dilia, kterému se detailněji věnovala kapitola 3.3.2.  

 

4.4.2.1 Evropská judikatura ve věci odpovědnosti ISP 

Odpovědnost ISP a vliv bezpečného přístavu je častým předmětem předběžných otázek 

směřovaných na Soudní dvůr, který se této problematice věnoval např. v rozsudku ve 

spojených věcech C-236/08 až C-238/08178.  

Příčinou jednotlivých sporů byla otázka ovlivňování klíčových slov zadávaných do 

Google vyhledávače pomocí placené optimalizace AdWords, jejímž prostřednictvím se 

jednotlivým uživatelům při zadání konkrétních slov zobrazí reklamní odkazy na internetové 

stránky subjektů, kteří za každý proklik platí společnosti Google odměnu. Konkrétně 

v jedné ze spojených věcí společnost Louis Vuitton zjistila, že při zadání jejích ochranných 

známek „Vuitton“, „Louis Vuitton“ a „LV“ do Google vyhledávače se mezi prvními odkazy 

zobrazí webové stránky nabízející padělky jejích výrobků. V návaznosti na to bylo v řízení 

před francouzským soudem zjištěno, že Google nabízí inzerentům možnost zvolit si jako 

klíčová slova vedle ochranných známek společnosti Louis Vuitton také výrazy jako 

„imitace“ či „napodobenina“.  

Případem se následně zabýval francouzský Nejvyšší soud, který se obrátil na Soudní 

dvůr s několika předběžnými otázkami. Za stěžejní byla považována otázka, zda lze Google 

vyhledávač jako poskytovatele placené optimalizace považovat za poskytovatele služby 

informační společnosti ve smyslu čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu, a tedy, zda se 

na něj vztahuje omezená odpovědnost institutu safe harbor.  

 

177 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. 07. 2011 ve věci C‑324/09 L’Oréal SA a další v. 

eBay International AG a další. ECLI:EU:C:2011:474.  
178 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. 03. 2010 ve věcech Google France Google, Inc. v. 

Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche 

en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08). 

ECLI:EU:C:2010:159.  
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Soudní dvůr ve výše uvedených věcech dospěl k závěru, že služba poskytování 

optimalizace pro vyhledávače splňuje předpoklady služby informační společnosti. 

K posouzení, zda je možné omezit odpovědnost poskytovatelů takových služeb v souladu s 

předmětným čl. 14 je však dle Soudního dvora nezbytné určit, zda je chování takového 

poskytovatele natolik technické, automatické a pasivní, že nezná ani nekontroluje data, 

která ukládá. V takovém případě jednotliví poskytovatelé nemohou být odpovědni za data, 

která uložili na žádost inzerentů, vyjma případů, kdy data poté, co se dozvěděli o jejich 

neoprávněnosti, neprodleně neodstranili nebo k nim neznemožnili přístup. Konkrétní 

posouzení míry aktivity společnosti Google v těchto případech Soudní dvůr ponechal na 

vnitrostátních soudech, stanovil však, že shoda mezi klíčovým slovem a hledaných výrazem 

neznamená, že Google zná nebo kontroluje data, zadaná do systému inzerenty a nevylučuje 

tak užití bezpečného přístavu. 

Komplikovanost problematiky sekundární odpovědnosti ISP lze dále demonstrovat na 

případu ve věci C‑484/14, v řízení T. Mc Faddena pro společnosti Sony Music 

Entertainment.179 Případ se ve stručnosti týkal drobného německého podnikatele pana 

Faddena, který ve své společnosti nabízel zdarma nezabezpečené připojení k bezdrátové 

síti. Skrze tuto síť však došlo k neoprávněnému zpřístupnění hudebního díla veřejnosti, což 

zaregistrovala společnost Sony Music, která je producentem onoho zvukového záznamu a 

domáhala se na p. Faddenovi mimo jiné náhrady škody za to, že svou síť nezabezpečil a 

umožnil tak porušení jejich autorských práv. V následném řízení Soudní dvůr sice neuznal 

nárok společnosti vůči žalovanému, avšak jako oprávněné shledal domáhání se zamezení 

dalšího porušování vůči poskytovateli přístupu ke komunikační síti, tedy p. Faddenovi, a 

doporučil mu síť zabezpečit heslem a zajistit, aby uživatelé byli k získání hesla povinni 

uvést svou totožnost. Toto rozhodnutí vzbudilo určité rozpaky a vedlo např. k tomu, že se 

v Německu na nějakou dobu přestalo nabízet bezplatné Wi-Fi připojení z důvodu obav před 

případným postihem.180  

 

179 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. 09. 2016 ve věci C‑484/14 Tobias Mc Fadden v. Sony 

Music Entertainment Germany GmbH. ECLI:EU:C:2016:689.  
180 KORBEL, František. Ne-odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě. 

Právní prostor [online]. 17.05.2018. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-

v-digitalnim-svete.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-v-digitalnim-svete
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-informacni-spolecnosti-v-digitalnim-svete


 

67 

 

Významný průlom v problematice odpovědnosti ISP by mohlo přinést rozhodnutí ve 

spojených věcech C-682/18 a C-683/18 YouTube / Cyando, ke kterému je k dnešnímu dni 

dostupné „pouze“ stanovisko generálního advokáta ze dne 16. července 2020.181  

První ze sporů se týká zvukových záznamů umělkyně Sarah Brightman, které byly ve 

dnech 6. a 7. listopadu 2008 zveřejněny na platformě YouTube. V souvislosti s tím se F. 

Peterson jakožto držitel autorských práv k dotčeným záznamům úspěšně dovolal u 

společnosti Google Germany GmbH182 jejich stažení, 19. listopadu 2008 však došlo k jejich 

opětovnému nahrání. Na základě této skutečnosti podal F. Peterson proti společnostem 

Google a YouTube žalobu, v níž se domáhal zejména zákazu zpřístupnění nahrávek a 

náhrady škody.  

Předmětem druhého sporu byly tři knižní tituly neoprávněně zveřejněné na platformě 

Uploaded, kterou provozuje společnost Cyando. Uploaded je platforma pro shromažďování 

a sdílení souborů fungující na podobném principu jako české Ulož.to či Hellspy. 

Nakladatelství Elsevier, které má k dílům výlučná užívací práva, podalo dne 17. července 

2014 proti společnosti Cyando žalobu na zdržení se protiprávního jednání a náhradu škody.  

Oba spory se dostaly až před německý Spolkový soudní dvůr, který se obrátil na Soudní 

dvůr s několika předběžnými otázkami. Nejočekávanější jsou odpovědi na otázky, zda 

žalované společnosti provádějí sdělování veřejnosti dle čl. 3 Informační směrnice, a pokud 

ne, zda lze jimi poskytované služby podřadit pod režim safe harbor dle čl. 14 Směrnice o 

elektronickém obchodu.  

Přesto, že je stanovisko generálního advokáta velmi důkladné a rozsáhlé, obsahově lze 

nad některými závěry polemizovat. V první řadě generální advokát uvádí, že role 

provozovatele platformy pro sdílení videí nebo provozovatele platformy pro 

shromažďování a sdílení souborů spočívá v umožnění přístupu veřejnosti k chráněným 

dílům. Tím se dle generálního advokáta provozovatelé nedopouští sdělování veřejnosti, a 

to s ohledem na rec. 27 Informační směrnice, dle kterého není pouhé poskytnutí fyzického 

zařízení pro umožnění sdělování samo o sobě sdělování ve smyslu směrnice. Takový 

 

181 Stanovisko generálního advokáta Henrika Saugmandsgaarda Øe přednesené dne 16. 07. 2020 ve spojených 

věcech Frank Peterson v. Google (C-682/18), Elsevier v. Uploaded (C-683/18). ECLI:EU:C:2020:586.  
182 Pozn. Společnost Google je od roku 2006 vlastníkem YouTube.  
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restriktivní výklad zcela vylučuje primární odpovědnost poskytovatelů těchto služeb, která 

zcela náleží konkrétním uživatelům zveřejňujícím daná díla. Generální advokát však 

připouští sekundární odpovědnost těchto poskytovatelů za předpokladu, že vědomě 

usnadňují třetím osobám provádění protiprávního „sdělování veřejnosti“.  

V souladu s čl. 15 odst. 1 Směrnice o elektronickém obchodu generální advokát stanoví, 

že nelze od poskytovatele očekávat, aby kontroloval veškeré soubory nahrávané 

jednotlivými uživateli před jejich zveřejněním. Generální advokát však vyjadřuje jakousi 

nejistotu ohledně platformy Uploaded, která poskytuje program, v rámci kterého nabízí 

uživatelům odměnu podle souborů, které nasdílí. Samotné ověření, zda společnost Cyando 

nepodněcuje uživatele úmyslně k protiprávnímu užívání děl, však ponechává na 

vnitrostátních soudech.  

Generální advokát následně uvádí, že neshledal aktivní roli žalovaných poskytovatelů 

ve vztahu k obsahu, který nabízí, a nevidí tedy opodstatněný důvod, proč by se na dané 

poskytovatele nemohla vztahovat ustanovení o bezpečném přístavu. Pro to, aby role 

poskytovatele přesáhla potřebnou aktivitu k vyloučení bezpečného přístavu však generální 

advokát stanoví dle některých názorů183 příliš vysoká kritéria, kam řadí např. případy, kdy 

poskytovatel vybírá uložený obsah, jinak se aktivně na tomto obsahu podílí nebo pokud 

závadný obsah prezentuje jako vlastní. Za dostatečné pro stanovení aktivní role 

poskytovatele již však generální advokát nepovažuje kontrolu přístupu k informacím a 

doporučování konkrétního obsahu uživatelům. Požadavek filtrování obsahu a nadměrná 

kontrola a odstraňování by dle stanoviska mohly vést k zásahům do svobody projevu.  

Stanovisku je dále vedle nerespektování odlišností žalovaných platforem vytýkána 

skutečnost, že generální advokát nezpochybnil jejich postavení jako prostých 

zprostředkovatelů při výkonu jiných specifických funkcí, které tyto platformy nabízejí, 

např. vyhledávání či odměny z reklam. Dalším aspektem, který nebyl ve stanovisku 

zohledněn, je fakt, že se příjem provozovatelů předmětných platforem odvíjí od obsahu, 

který platformy nabízejí. Za předpokladu, že by role provozovatelů spočívala pouze 

 

183 Viz např. HANSSON, Sunniva. YouTube and Cyando—Advocate General Unpicks CJEU’s Case Law on 

Communication to the Public. Wiggin [online]. 04.12.2020. [cit. 26.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.wiggin.co.uk/insight/youtube-and-cyando-advocate-general-unpicks-cjeus-case-law-on-

communication-to-the-public/. 

https://www.wiggin.co.uk/insight/youtube-and-cyando-advocate-general-unpicks-cjeus-case-law-on-communication-to-the-public/
https://www.wiggin.co.uk/insight/youtube-and-cyando-advocate-general-unpicks-cjeus-case-law-on-communication-to-the-public/


 

69 

 

v poskytnutí technického zařízení, jak stanoví generální advokát, by měl příjem připadnout 

tomu, kdo obsah na platformy umístí, tedy samotným uživatelům, a ne provozovatelům 

těchto služeb, jak je tomu v případě diskutovaných platforem.184  

V závěru stanoviska se generální advokát zabývá vlivem Směrnice 2019/790, o 

autorském právu, kterému se detailněji věnuje následující kapitola, na posouzení 

předmětných sporů. Generální advokát konstatuje, že až článek 17 předmětné směrnice 

zavádí odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb za neoprávněné užití děl, 

když v odst. 1 stanoví, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 

veřejnosti, a vyloučení bezpečného přístavu je tak pro takové poskytovatele možné až 

nabytím účinnosti této směrnice. Zcela tak odmítá názor žalobce F. Petersona, že předmětné 

ustanovení směrnice přináší pouze jakési objasnění pojmu „sdělování veřejnosti“, které 

takto mělo být vždy chápáno. Dle generálního advokáta by však takové zpětné použití 

nejednoznačného výrazu představovalo zásah do právní jistoty.  

Nezbývá než vyčkat, zda se Soudní dvůr přikloní k názoru generálního advokáta, které 

se poměrně výrazně odklání od současných trendů a spíše se staví na stranu poskytovatelů 

služeb a jejich uživatelů než na ochranu nositelů autorských práv. Rozhodnutí se očekává 

na jaře 2021, tedy v nejbližší době.185  

V souvislosti s YouTube je nezbytné upozornit na skutečnost, že samotná platforma 

vyvíjí snahu o zamezení a předcházení nelegálnímu obsahu. V roce 2007 byl spuštěn 

software Content ID přestavující de facto program na rozpoznávání zvuku. Při nahrávání 

nového videa na platformu YouTube porovná Content ID zvukovou stopu se zvukovými 

záznamy v jeho databázi, které mu poskytli jednotliví nositelé autorských práv. Při shodě 

následně YouTube upozorní nositele práv, kteří mohou požadovat zablokování závadného 

videa. Atraktivnější alternativu však představuje možnost nositelů práv vložit do takového 

 

184 CÍSAŘOVÁ, Zuzana. Úvaha nad stanoviskem generálního advokáta ve spojených věcech C-682/18 a C-

683/18 YouTube / Cyando. In: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2020. Str. 31-32. ISBN 978-80-7630-

009-5. 
185 FEINDOR-SCHMIDT, Ursula. New rules for digital content distribution on online content sharing services 

in Europe - Rights owners, watch out!. Media Law International. [online]. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

http://www.medialawinternational.com/germanyarticle.html.  

http://www.medialawinternational.com/germanyarticle.html


 

70 

 

videa reklamní spoty, které jim ponesou zisk.186 Obecně navíc YouTube nabízí pod každým 

videem kolonku umožňující každému nahlásit dané video z důvodu porušování práv.  

Výše uvedené představuje jakýsi nástin k pochopení základních aspektů odpovědnosti 

ISP a závěrečné kapitoly této práce. Sledovaná oblast je značně problematická zejména 

s ohledem na neustále rostoucí počet jednotlivých poskytovatelů a druhů online služeb, 

které mohou, ale nemusí spadat pod zákonnou dikci poskytovatelů služeb informační 

společnosti a s ní spojený bezpečný přístav. Nelze tak nesouhlasit se stále aktuální 

poznámkou R. Polčáka187, tedy, že není namístě jakákoliv rigoróznější právní úprava, která 

by trpěla nedostatečným dosahem a neaktuálností ve vztahu k technologickému pokroku. 

V oblasti odpovědnosti ISP považuji za vhodnější zakotvení určité obecné zákonné úpravy, 

která by se v čase vyvíjela za pomocí aktuální a relevantní judikatury. O zakotvení takové 

obecné úpravy usiluje evropská reforma autorského práva. 

 

 

 

186Jaký je rozdíl mezi oznámením o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv a nárokem v systému 

Content ID?. YouTube Creator Academy. [online]. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/protect-your-copyrighted-content-on-YouTube_difference-

between-copyright-takedown-notice-and-content-id-claim_list.  
187 POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy 23/2009. 

[online]. 2009. [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz.  

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/protect-your-copyrighted-content-on-YouTube_difference-between-copyright-takedown-notice-and-content-id-claim_list
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/protect-your-copyrighted-content-on-YouTube_difference-between-copyright-takedown-notice-and-content-id-claim_list
http://www.beck-online.cz/
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5 Reforma autorského práva na unijní úrovni 

Z předchozích kapitol vyplývá, že úprava odpovědnosti autorského práva na Internetu 

je v rámci Evropské unie často nejasná a neúplná, v důsledku čehož vnitrostátní soudy 

leckdy docházejí k odlišným závěrům. Od poslední významné změny v oblasti autorského 

práva na Internetu188 uplynulo téměř dvacet let, během kterých Internet získal naprosto 

odlišnou podobu, kdy s desetinásobně vyšším počtem189 uživatelů a technologickým 

pokrokem roste i počet možností a způsobů užívání autorských děl. V poslední době tak na 

unijní úrovni dochází ke snahám o harmonizaci a upřesnění autorského práva a vytvoření 

tzv. Jednotného digitálního trhu.  

První významný dokument, tzv. Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě190, 

představila Evropská komise v květnu 2015. Strategie vyzdvihovala tři základní oblasti, 

kterými se Evropská unie plánovala v následujících letech zabývat: Zlepšení online přístupu 

pro spotřebitele a podniky v rámci přeshraničních obchodů, vytváření vhodných podmínek 

a rovných příležitostí pro moderní digitální sítě a maximalizaci růstového potenciálu 

digitální ekonomiky. V prosinci téhož roku pak Evropská komise uvedla akční plán 

s progresivním názvem „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti 

autorského práva“.191 Tento dokument zkonkretizoval plány Evropské unie pro autorské 

právo na Internetu, mezi kterými bylo, vedle zajištění širšího přístupu k obsahu v rámci celé 

Unie a boje proti pirátství, vytvoření spravedlivějšího trhu. Jako jeden ze stěžejních cílů 

dokument označil předcházení tzv. value gap, kterou lze v souladu se zprávou Mezinárodní 

federace hudebního průmyslu z roku 2017192 chápat jako narůstající rozdíl mezi ziskem, 

 

188 Myšlena je již zmíněná Informační směrnice z roku 2001. 
189 INTERNET GROWTH STATISTICS: Today's road to e-Commerce and Global Trade Internet Technology 

Reports. Internet World Stats [online]. Poslední aktualizace 18.03.2021. [cit. 27.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm. 
190 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

výboru regionů: Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. Evropská komise. [online]. 6.5.2015. [cit. 

27.03.2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192.  
191 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

výboru regionů: Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva. Evropská 

komise. [online]. 9.12.2015. [cit. 27.03.2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0626.  
192 Global Music Report 2017. Annual State of the Industry. IFPI. [online]. 2017. [cit. 27.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/GMR/GMR2017_press.pdf.  

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0626
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/GMR/GMR2017_press.pdf
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který získávají poskytovatelé online služeb z děl na nich uložených, a příjmem těch, co díla 

vytvářejí a investují do nich.  

V návaznosti na výše uvedené přijala 14. června 2017 Evropská unie Nařízení o 

přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu193, 

známé též jako nařízení o „portabilitě“. Nařízení, které je spolu se dvěma předešlými 

dokumenty součástí tzv. prvního copyrightového balíčku a které nabylo účinnosti 20. 

března 2018, si klade za cíl zajistit přenositelnost online služeb, jako např. Netflix či 

Spotify, v rámci států Evropské unie. Jedná se o reakci na problematiku tzv. geo-blockingu 

čili omezování či znemožňování přístupu k online službě podle geografické polohy 

uživatele, například z důvodu neexistující licence k zpřístupňování určitého obsahu 

v daném státě. Nařízení zakotvuje povinnost pro poskytovatele placených online služeb 

umožnit uživatelům, kteří se krátkodobě nacházejí v jiném členském státě, přístup k jimi 

předplaceným službám za stejných podmínek jako ve členském státě jejich bydliště. 

Uživatel tak získává právo na přístup ke všem dílům, které daná služba nabízí v rámci jeho 

domovského státu, a tudíž k podmínkám, za kterých si službu předplatil. Došlo tak 

k eliminování nepříjemností vzniklých například při dovolených, pracovních cestách či 

studijních pobytech, kdy uživatelé s bydlištěm v České republice, jakožto zemi s poměrně 

rozsáhlou nabídkou obsahu na Netflixu194, přišli při pobytu např. v Rakousku či Švédsku o 

nezanedbatelnou část předplaceného obsahu. 

 Další změnu přináší již v kapitole 3.3.3 zmíněná Směrnice 2018/1808, která novelizuje 

některá ustanovení Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Vedle rozšíření 

působnosti směrnice na platformy umožňující sdílení videí jako je YouTube či Facebook 

přináší zajímavou novelizaci původního čl. 13, která zakotvuje povinnost členských států 

zajistit, aby poskytovatelé mediálních služeb poskytující audiovizuální mediální služby na 

vyžádání, tedy VoD služby, v rámci jejich pravomoci nabízeli ve svých katalozích alespoň 

30 % podíl evropských děl.  

 

193 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.  
194 Podle statistik z ledna 2021 drží Česká republika 6. příčku v žebříčku zemí s nejvyšším počtem děl na 

Netflixu na celém světě. STOLL, Julia. Countries with most content available on Netflix worldwide as of 

January 2021. Statista [online]. 17.02.2021. [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/1013571/netflix-library-size-worldwide/.  

https://www.statista.com/statistics/1013571/netflix-library-size-worldwide/
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5.1 Druhý copyrightový balíček 

Nejvýraznější změny v oblasti autorských práv na Internetu a přiblížení k jednotnému 

digitálnímu trhu na evropské úrovni však přinesl až tzv. druhý copyrightový balíček195, 

zveřejněný 14. září 2016. Vedle návrhu dvou směrnic a dvou nařízení, kterými se budu 

zabývat na následujících řádcích, přijala Evropská komise Sdělení s názvem „Podpora 

spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na 

jednotném digitálním trhu“196, kde Komise objasňuje své motivy a cíle přijetí takto 

ambiciózních dokumentů, mezi které řadí zejména širší přístup k online obsahu v EU, 

shodné výjimky v rámci celé EU a fungující a spravedlivý trh.  

První dva návrhy nařízení a směrnice směřovaly k provedení Marrákešské smlouvy, 

která si klade za cíl usnadnit osobám nevidomým či jinak zrakově hendikepovaným přístup 

k digitálnímu obsahu např. prováděním výměny kopií děl v přístupném formátu či 

povinnými výjimkami ve prospěch nevidomých. Nařízení197 nabylo účinnosti 12. října 

2018, zatímco směrnice198 byla do českého právního řádu implementována novelou 

autorského zákona č. 50/2019 Sb.199, s účinností od 15. února 2019.  

Třetím návrhem bylo Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva 

a práv s ním souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy vysílacích organizací 

a další přenosy televizních a rozhlasových programů, které by opět200 směřovalo 

 

195 Evropská komise zveřejnila tzv. druhý copyrightový balíček. Ministerstvo Kultury. [online]. 15.09.2016. 

[cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/evropska-komise-zverejnila-tzv-druhy-copyrightovy-

balicek-1480.html.  
196 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů - Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské 

právo na jednotném digitálním trhu. Evropská komise. [online]. 14.9.2016. [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0592&from=de.  
197 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. 09. 2017 o přeshraniční výměně 

formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy 

s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením 

nebo osob s jinými poruchami čtení.   
198 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. 09. 2017 o některých povolených 

způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími 

ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně 

směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti.  
199 Zákon č. 50/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
200 Viz výše uvedené nařízení o portabilitě.  

https://www.mkcr.cz/evropska-komise-zverejnila-tzv-druhy-copyrightovy-balicek-1480.html
https://www.mkcr.cz/evropska-komise-zverejnila-tzv-druhy-copyrightovy-balicek-1480.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0592&from=de
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k zamezení geo-blockingu některých online vysílacích služeb. Dle návrhu mělo nařízení 

zejména zajistit možnost provozovatelů online služeb doplňující televizní a rozhlasové 

vysílání vypořádat práva k jimi zpřístupňovanému obsahu v ostatních členských státech, 

pouze ve své vlastní zemi, tedy v zemi svého podnikání, v souladu se zásadou země původu. 

Legislativní proces přijetí nařízení provázelo mnoho pozměňovacích návrhů Evropského 

parlamentu201 a Rady EU, které se konečně v prosinci 2018 dohodly na finální podobě a 17. 

dubna 2019 byla přijata Směrnice 2019/789202, tzv. „OnlineSatCab“ směrnice. Princip 

práva původu směrnice na rozdíl od původního návrhu omezila na poskytování televizních 

programů, které jsou zpravodajskými pořady a pořady o aktuálních událostech nebo jsou 

plně financované vlastní produkcí vysílací organizace. Evropský parlament prosadil také 

výslovné zakotvení možnosti geografické blokace a neužití principu zásady země původu 

při dohodě nositelů práv a vysílacích organizacích. Do právních řadů členských států by 

směrnice měla být v souladu s jejím čl. 12 odst. 1 promítnuta do 7. června 2021.  

 

5.2 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

Nejvíce polemiky však vyvolal návrh a následný přijímací proces Směrnice o autorském 

právu na jednotném digitálním trhu203, která je těžištěm unijní reformy autorského práva. 

Cíle a zájmy původního návrhu směrnice lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 

1) modernizace unijních pravidel výjimek a omezení v oblastech výzkumu, vzdělávání 

a zachování kulturního dědictví; 

2) zlepšení příhraničního přístupu k obsahu skrze úpravu licenčních pravidel; 

 

201 Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského 

práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy 

vysílání televizních a rozhlasových pořadů.  Evropský parlament. [online]. 27.11.2017. [cit. 28.03.2021]. 

Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0378_CS.html#title1.  
202 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují 

pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání 

vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice 

Rady 93/83/EHS.  
203 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.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0378_CS.html#title1
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3) zavedení spravedlivějších a vyváženějších pravidel pro trh autorského práva včetně 

spravedlivé odměny ve smlouvách autorů a výkonných umělců. 204  

Ustanovení Směrnice o autorském právu týkající se první oblasti upravené v Hlavě II. 

zavádí např. výjimky pro tzv. data mining (TDM), překládané jako vytěžování užitečných 

informací z dat, které se dnes velmi často používají při marketingových či vědeckých 

průzkumech, nebo pro užití děl a jiných předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních 

výukových činnostech. Druhá oblast pak v Hlavě III. Směrnice o autorském právu přináší 

opatření ke zlepšení přeshraničního přístupu k dílům nedostupným na trhu a k 

audiovizuálním dílům na platformách nabízející VoD a jejich dostupnosti. Tato navrhovaná 

ustanovení ve své podstatě nepřinesla takové kontroverzní změny jako poslední jmenovaný 

okruh.  

Snahy o dosažení řádně fungujícího a spravedlivého trhu reflektují ustanovení Hlavy 

IV. Směrnice o autorském právu, přičemž s největší kritikou se setkaly navrhované články 

11 a 13, v konečném znění přečíslované na články 15 a 17. První jmenovaný článek souvisí 

s ochranou tiskových publikací v souvislosti s jejich užitím online a upravuje tzv. Ancillary 

Copyright for News Publishers (překládaný jako dodatečná autorská práva pro vydavatele 

tiskových publikací), který přiznává vydavatelům tiskových publikací práva dle čl. 2 a čl. 

3 odst. 2 Informační směrnice, tj. právo na rozmnožování a na zpřístupnění tiskových 

publikací veřejnosti. Samotné zavedení takových dodatečných práv nebylo samo o sobě 

překvapivým krokem s ohledem na dlouhotrvající spory mezi provozovateli agregátových 

portálů, které využívají a shromažďují zpravodajské články z různých zdrojů, a samotnými 

vydavateli těchto článků, kdy připomenout lze například spor mezi německým 

vydavatelstvím deníku Bild Axel Springer a Google News.205  

Článku 15 byla však vytýkána nepřesná formulace a velmi široký rozsah působnosti, 

který by de facto umožňoval téměř všem vydavatelům tiskových publikací požadovat po 

ISP odměnu za sdělování publikací veřejnosti na Internetu a vstoupil tak do povědomí jako 

„Google news tax“ nebo „link tax“. Finální verze článku byla po kritice přijata s výslovně 

 

204 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. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2016. Str. 20. ISBN 978-80-87975-58-9. 
205 BECKER, Andreas. German publishers vs. Google.  DW. [online]. 30.10.2014. [cit. 28.03.2021]. Dostupné 

z: https://www.dw.com/en/german-publishers-vs-google/a-18030444.  

https://www.dw.com/en/german-publishers-vs-google/a-18030444
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stanovenými výjimkami pro vložení hypertextových odkazů, pro soukromá a nekomerční 

užití individuálními uživateli a pro užití jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků.206  

Navzdory úpravám se proti článku vymezili nejen samotní poskytovatelé online služeb, 

zejména ti využívající vyhledávače nebo agregátové zpravodajství, a jejich uživatelé, ale 

též někteří vydavatelé online zpravodajství, kteří se obávají poklesu návštěvnosti jejich 

zpravodajských portálů spojené s potencionálním poklesem zisku, v důsledku odmítnutí 

provozovatelů online vyhledávačů a agregátorů platit licenční poplatky.207 Oprávněnost 

obav potvrzuje i experiment, který provedl Google začátkem roku 2019, když 

z vyhledávaných výsledků vyřadil ty, za které by musel platit licenční poplatky, kdy zjistil 

až 45 % pokles návštěvnosti daných zpravodajských portálů.208 

S ohledem na obsah této práce se v následujících řádcích více zaměřím na neméně 

kontroverzní článek 17 Směrnice o autorském právu upravující nové povinnosti pro 

provozovatele hostingových služeb. Pro přesnou ilustraci nejasné formulace, přikládám 

původní navrhované znění: 

(1) Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl 

a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je 

veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí 

fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných 

předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich 

služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě 

spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání 

účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. 

Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o 

 

206 Čl. 15 odst. 1. Směrnice o autorském právu. 
207 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva- Konečně posun, pohroma nebo požehnání?. In: KŘÍŽ, 

Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2016. Str. 28. ISBN 978-80-87975-58-9. 
208 JONES, Connor. Article 13 is back on, Google bears bad news. ITPro. [online]. 08.02.2019. [cit. 

28.03.2021]. Dostupné z: https://www.itpro.co.uk/policy-legislation/32925/article-13-is-back-on-google-

bears-bad-news.  

https://www.itpro.co.uk/policy-legislation/32925/article-13-is-back-on-google-bears-bad-news
https://www.itpro.co.uk/policy-legislation/32925/article-13-is-back-on-google-bears-bad-news
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fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající 

zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany. 209 

V první řadě je nezbytné poukázat na skutečnost, že původní návrh znění Směrnice o 

autorském právu neobsahoval definici poskytovatelů služeb informační společnosti pro 

účely této směrnice a výše uvedené ustanovení by se tak pravděpodobně vztahovalo na 

všechny poskytovatele takových služeb ukládající velké množství děl v souladu se zněním 

čl. 2 písm. a) a b) Směrnice o elektronickém obchodu.210 Původní znění článku 17 tak mělo 

ve spojení s rec. 38 a 39 návrhu Směrnice o autorském právu zavést povinnost pro ISP 

provozující hostingové služby, kteří v rámci svých služeb ukládají velké množství děl 

nahraných jejich uživateli, přijmout opatření ke spolupráci s nositeli autorských práv 

(pravděpodobně ve formě uzavření licenčních smluv) a zajistit vhodná a přiměřená opatření 

ke kontrole a případné filtraci neoprávněně uložených děl, např. za použití účinných 

technologií rozpoznávání obsahu.  

V důvodové zprávě přiložené k návrhu Směrnice o autorském právu odůvodňuje 

Evropská komise přijetí výše uvedených opatření nezbytností posílit pozici autorů a 

nositelů autorských práv při vyjednávání a získávání odměny za užití jejich obsahu 

v digitálním prostředí a zvýšit míru transparentnosti příjmu z užití jejich děl, tedy zejména 

zamezení již zmíněného value gap. Evropská komise navíc uvedla, že dialog se 

zúčastněnými stranami byl jako alternativa k zavedení nové právní úpravy zamítnut 

vzhledem ke slabší pozici a úzkým možnostem autorů definovat podmínky k užívaní jejich 

děl online. To osobě považuji za zcela racionální postup, jelikož se poskytovatelé 

hostingových služeb při jednání o své odpovědnosti obvykle odvolávají na institut 

bezpečného přístavu a nejsou tak vesměs otevřeni kompromisům.  

Ačkoliv byl tedy záměr Evropské komise v souladu s vývojem digitálního prostředí, 

původně požadovaná opatření nerespektovala dosavadní unijní legislativu, výslovně pak čl. 

14 Směrnice o elektronickém obchodu. V souladu s tímto článkem ve spojení s judikaturou 

Soudního dvora211 se na provozovatele hostingových služeb vztahují ustanovení o 

 

209 Návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Evropská 

komise. [online]. 14.09.2016. [cit. 28.03.2021]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593.  
210 „Velké množství děl“ není směrnicí upřesněno.   
211 Např. již zmíněné rozhodnutí Soudního dvora C-236/08 ve věci Google v. Louis Vuitton.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
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bezpečném přístavu za předpokladu, že je jejich role čistě technická, automatická a pasivní, 

tak, že nezná ani nekontroluje data, která ukládá. Rec. 38 původního znění Směrnice o 

autorském právu, který měl původní čl. 17, resp. v té době čl. 13, objasnit a vysvětlit jeho 

vztah k čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu, však přímo stanovil, že poskytovatelé 

služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují veřejnosti autorská díla 

nahrávané jejich uživateli, překračují rámec pouhého poskytnutí fyzického zařízení a 

provádějí úkon sdělení veřejnosti. Dle původního znění rec. 38 by tak předmětní ISP byli 

povinni uzavírat licenční smlouvy s nositeli práv, pokud překračují rámec pasivní role dle 

čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu. Za aktivní úlohu navíc návrh Evropské komise 

považoval i optimalizaci nahraných děl a jejich propagaci. 

 Z návrhu tak de facto vyplývalo, že poskytovatelé služeb informační společnosti 

ukládající a zpřístupňující veřejnosti autorská díla nahrávaná jejich uživateli nemají být 

považováni za poskytovatele hostingových služeb dle čl. 14 Směrnice o elektronickém 

obchodu, jelikož jejich role není pasivní.212 Veškeré zásahy poskytovatelů takových služeb 

by v souladu s výkladem Komise musely být čistě automatizované, přičemž není zaručeno, 

že by požadovanou pasivitu splňovaly např. v současnosti užívané algoritmy. 

Nejvýznamnější poskytovatelé, reprezentované např. službou YouTube, pak navíc pro 

kontrolu obsahu užívají též lidské zdroje s ohledem na skutečnost, že čistě automatizovaná 

kontrola vede často k „přecenzurování“, kdy počítačům zatím chybí lidské schopnosti 

porozumět určitým kulturním odkazům a nuancím a z platforem je při čistě automatizované 

kontrole odstraňován i nezávadný obsah213, zejména např. parodie a recenze.  

Uložení povinnosti kontrolovat a filtrovat protiprávní obsah navíc zcela odporuje 

ustanovení čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu, který vylučuje možnost uložení 

poskytovatelům služeb dle čl. 12, 13 a 14 (tj. též poskytovatelům hostingových služeb) 

povinnost aktivně vyhledávat a dohlížet na protiprávní obsah. Tento závěr vyplývá též 

z judikatury Soudního dvora, konkrétně z rozhodnutí C-360/10 ve věci Sabam v. Netlog214, 
 

212 ANDRUŠKO, Alena. Reforma autorského práva – Konečně posun, pohroma nebo požehnání? In: KŘÍŽ, 

Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2016. Str. 28. ISBN 978-80-87975-58-9. 
213 VINCENT, James. YouTube brings back more human moderators after AI systems over-censor. The Verge. 

[online]. 21.10.2020. [cit. 29.03.2021]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2020/9/21/21448916/youtube-

automated-moderation-ai-machine-learning-increased-errors-takedowns.  
214 Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. 02. 2012 ve věci C‑360/10 Belgische Vereniging van 

Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV. ECLI:EU:C:2012:85.  

https://www.theverge.com/2020/9/21/21448916/youtube-automated-moderation-ai-machine-learning-increased-errors-takedowns
https://www.theverge.com/2020/9/21/21448916/youtube-automated-moderation-ai-machine-learning-increased-errors-takedowns


 

79 

 

v němž Soudní dvůr výslovně uvedl, že uložení obecné povinnosti dohledu ve formě 

systému filtrování obsahu provozovateli hostingových služeb je nejen v rozporu s čl. 15 

Směrnice o elektronickém obchodu, nýbrž i s čl. 8 a 11 Listiny základních práv EU215 (dále 

jen „Listina“), jelikož by porušovalo práva jednotlivých uživatelů na ochranu osobních 

údajů a jejich svobodu přijímat a rozšiřovat informace a ochranu svobody podnikání 

zakotvenou v čl. 16 Listiny.  

S ohledem na výše uvedené není překvapující, že článek 17 vyvolal vlnu negativních 

reakcí včetně kampaní216 apelujících na jednotlivé členy Evropského parlamentu, aby 

hlasovali proti přijetí Směrnice o autorském právu v navrhovaném znění. K tomu nakonec 

skutečně došlo a v červnu 2018 Evropský parlament nepodpořil původní návrh v poměru 

318 ku 278 hlasů.217 Naděje odpůrců na nepřijetí problematické směrnice však zanedlouho 

vyhasly, když Evropský parlament ještě na podzim téhož roku přijal upravenou verzi218, 

která byla po náročném trialogu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou 

EU219 schválena a následně přijata.  

V přijaté verzi Směrnice o autorském právu došlo vedle již zmíněného přečíslování 

článku k nezbytnému upřesnění a zúžení termínu poskytovatel služeb informační 

společnosti, kteří ukládají velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných 

předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli na poskytovatele služeb pro sdílení obsahu 

online, který čl. 2 odst. 6 směrnice definuje jako ty ISP, uchovávající a zpřístupňující 

veřejnosti velký počet autorských děl nahrávaných jejich uživateli, kteří tyto díla uspořádají 

a propagují za účelem zisku. Ze své působnosti pak výslovně vylučuje některé 

poskytovatele služeb jako neziskové online encyklopedie, jako např. Wikipedie, neziskové 

 

215 Listina základních práv Evropské unie ve znění publikováním v Úředním věstníku Evropské unie 

26.10.2012.    
216 Např kampaň #SaveYourInternet nebo Pledge 2019.  
217 Emoce v Evropském parlamentu. Poslanci nepodpořili spornou směrnici o copyrightu. iRozhlas. [online]. 

05.07.2018. [cit. 29.03.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/copyright-autorska-prava-

strasburk-evropsky-parlament-europoslanci-internet_1807051231_dp.  
218 ROTT, Lukáš. Průlomové rozhodnutí. Europoslanci schválili směrnici o autorském právu. Denik.cz. 

[online]. 12.09.2018. [cit. 29.03.2021]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/autorska-prava-pro-

novinare-evropsky-parlament-smernici-schvalil-20180912.html.  
219 Jednotný digitální trh: průlom v jednáních o modernizaci pravidel EU v oblasti autorského práva. Evropská 

komise. [online]. 13.02.2019. [cit. 29.03.2021]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_19_528.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/copyright-autorska-prava-strasburk-evropsky-parlament-europoslanci-internet_1807051231_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/copyright-autorska-prava-strasburk-evropsky-parlament-europoslanci-internet_1807051231_dp
https://www.denik.cz/ze_sveta/autorska-prava-pro-novinare-evropsky-parlament-smernici-schvalil-20180912.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/autorska-prava-pro-novinare-evropsky-parlament-smernici-schvalil-20180912.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_19_528
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vzdělávací a vědecké úložiště a cloudové služby typu B2B (např. Citrix nebo OneDrive for 

Business) a ty, na něž uživatelé nahrávají obsah pro vlastní potřebu.  

Původně poměrně nešťastně stanovené povinnosti týkající se spolupráce s nositeli 

autorských práv nové znění formuluje dle mého názoru značně jasněji, když stanoví: 

„Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je proto povinen získat od nositelů práv 

uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení ke sdílení nebo zpřístupnění děl 

nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti, například uzavřením licenční smlouvy“.  

K vypořádání se s čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu a institutem bezpečného 

přístavu se směrnice postavila rovněž poměrně elegantně, kdy pro poskytovatele služeb pro 

sdílení obsahu online zcela vyloučila použití bezpečného přístavu a sama vytvořila nové 

podmínky pro vyloučení odpovědnosti. Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online nově 

nebude za obsah odpovědný za předpokladu, že nezískal svolení od nositelů práv, pokud 

prokáže, že:  

a) vyvinul veškerou snahu k získání svolení a 

b) vyvinul veškerou snahu v souladu s vysokými odvětvovými standardy k zajištění 

nedostupnosti předmětného protiprávního obsahu, o kterém mu nositelé práv 

poskytli relevantní a nezbytné informace, a v každém případě 

c) ihned po obdržení dostatečně zdůvodněného oznámení od nositelů práv znemožnil 

přístup k předmětnému protiprávnímu obsahu nebo jej odstranil ze svých webových 

stránek a vyvinul veškerou snahu k zamezení jeho budoucího nahrání v souladu s 

bodem b). 

Přesto, že ustanovení ve své finální podobě již neobsahuje přímou povinnost zavést 

opatření k identifikaci a filtrování obsahu za pomocí účinných technologií, při zhodnocení 

náročnosti získání všech potenciálních licencí lze předpokládat, že se převážná většina 

poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online uchýlí ke snaze splnit výše uvedené 

podmínky pro vyloučení jejich odpovědnosti. Tím se mohou naplnit obavy kritiků 

předmětné směrnice o filtrování obsahu na Internetu, které se může dotknout i Směrnicí o 

autorském právu výslovně stanovených výjimek užití díla pro účely citace, recenze, či 

parodie. Odstavec 8 čl. 17, který uvádí, že uplatňování článku nesmí vést k žádným 

obecným povinnostem v oblasti dohledu, se mi pak v této souvislosti jeví poměrně ironicky.  
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5.2.1 Následky přijetí Směrnice o autorském právu a její zhodnocení  

Lhůta pro implementaci Směrnice o autorském právu do právních řádů členských států 

je dle čl. 26 stanovena do 7. června 2021. Ke dni odevzdání této práce je k dispozici návrh 

novely autorského zákona implementující směrnici do českého právního řádu, poté co se 

Ministerstvo kultury vypořádalo s připomínkami jednotlivých připomínkových míst.220  

Domnívám se, že se zřetelem na blížící se konec transpoziční lhůty a současné priority 

Parlamentu, související s nezbytným přijetím novely zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021221, Česká 

republika požadovanou lhůtu nedodrží. Účelem této práce není predikovat výsledky voleb 

a jejich následky, avšak lze očekávat, že při předpokládaném volebním úspěchu České 

pirátské strany222, která k evropské novele autorského práva zaujala velmi negativní 

postoj223, může být jednání o konkrétní podobě novely autorského zákona ještě zostřeno a 

její zakomponování do českého právního řádu je tak zatím v nedohlednu.   

Podoba současného českého návrhu novely spočívá de facto v doslovném přepisu čl. 17 

a některých významných částí recitálů Směrnice o autorském právu.224 Jak však plyne 

z výše uvedeného, konečná podoba novely v současnosti není známá. Nelze tak hodnotit 

způsob a preciznost implementace předmětné směrnice a tedy skutečnost, zda splnila svůj 

skutečně zamýšlený účel, kterým je především vytvoření rovnováhy mezi právy nositelů 

 

220 Verze materiálu: Verze pro jednání vlády nebo LRV. Aplikace o/dok. [online]. 22.04.2021. [cit. 

04.05.2021]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i

d=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBV4HKCRN&tab=versions.  
221 Pozn. Ústavní soud na počátku února 2021 zrušil podstatnou část volebního zákona. Viz Nález Ústavního 

soudu Pl. ÚS 44/17 ze dne 02.02.2021.  
222 Dle volebního modelu společnosti Median za březen 2021 by Piráti společně s hnutím STAN s 27, 5 % 

volby vyhráli. Viz Volební model Medianu: Volby by v březnu vyhráli Piráti se STAN. Hnutí ANO preference 

klesly. iRozhlas. [online]. 30.03.2021. [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/volebni-model-median-ano-pirati-stan_2103301335_pj.  
223 Piráti odmítají současný text Směrnice o autorském právu na digitálních sítích. Pirátská strana. [online]. 

14.02.2019. [cit. 01.04.2021]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/smernice-autorske-pravo-

pirati-text-odmitaji.html.  
224 ŽIKOVSKÁ, Petra. Implementace Směrnice o autorském právu. In: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2020. Str. 16-17. ISBN 978-80-7630-009-5. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBV4HKCRN&tab=versions
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBV4HKCRN&tab=versions
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNBV4HKCRN&tab=versions
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-median-ano-pirati-stan_2103301335_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-median-ano-pirati-stan_2103301335_pj
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/smernice-autorske-pravo-pirati-text-odmitaji.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/smernice-autorske-pravo-pirati-text-odmitaji.html
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autorských práv a poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, který osobně pokládám 

za v současnosti nejzásadnější cíl pro oblast autorských práv na Internetu, zejména 

s ohledem na rozmach streamingových služeb.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, streaming považuji za jednu z potenciálních cest, která 

by mohla vést k omezení neoprávněného konzumování děl na Internetu, především 

nelegálního stahování. Problematickým aspektem streamingu jsou však velmi nízké příjmy 

autorů a výkonných umělců z takových služeb.225  

Například platforma Spotify platí v průměru pouhých 0,004 dolarů za jeden stream 

(poslech skladby). S kurzem cca 21,8 korun za jeden americký dolar je tak k získání jedné 

koruny od Spotify zapotřebí alespoň dvanáct poslechů. Autoři a umělci svá díla čím dál 

častěji považují za pouhý prostředek ke zviditelnění se, resp. ke zvýšení povědomí o své 

osobě či značce, přičemž jejich skutečné příjmy pocházejí nejčastěji z následného 

merchandisingu či využití své osoby pro reklamní účely.226 Z umělců se tak dle mého 

pohledu postupem času stávají de facto obchodníci, kteří více než své umění, prodávají svou 

osobu. Pro zachování základní podstaty umělecké profese v prostředí Internetu je tak změna 

nezbytná a Směrnice o autorském právu se nespravedlivé odměny snaží řešit v čl. 18 

zakotvující nárok autorů a výkonných umělců na vhodnou a přiměřenou odměnu.  

Oceňuji také snahu ze strany Evropské unie směřující k zajištění předběžného souhlasu 

jednotlivých autorů před užitím jejich díla v online prostředí, na druhé straně získávání 

licenčních smluv k jednotlivým dílům představuje velmi náročný proces, který s nejvyšší 

pravděpodobností nebude většina poskytovatelů online služeb ochotna podstoupit. Ti se tak 

nadále budou snažit splnit, byť přísnější, podmínky omezení, resp. vyloučení, jejich 

odpovědnosti. 

Účelem Směrnice o autorském právu je také harmonizace právních úprav jednotlivých 

členských států, jejichž národní soudy, jak přiblížila tato práce, často bádají nad skutečným 

 

225 ŽIKOVSKÁ, Petra. Implementace Směrnice o autorském právu. In: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2020. Str. 19. ISBN 978-80-7630-009-5. 
226 JACOB, Ennica. How much does Spotify pay per stream? What you'll earn per song, and how to get paid 

more for your music. Bussines Insider. [online]. 24.02.2021. [cit. 04.04.2021]. Dostupné z: 

https://www.businessinsider.com/how-much-does-spotify-pay-per-stream  

https://www.businessinsider.com/how-much-does-spotify-pay-per-stream
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výkladem ustanovení o odpovědnosti a bezpečném přístavu poskytovatelů online služeb. 

Směrnice však dle mého názoru přes původní očekávání nepřinese požadované upřesnění.  

Výsledky snahy o vytvoření určitého společného rámce a harmonizaci některých 

aspektů autorského práva na Internetu nevidím s ohledem na dosavadní poznatky příliš 

příznivě. Poukazuji například na německý návrh implementace, který se poměrně 

významně odchyluje od znění směrnice, když usiluje o zavedení určitých výjimek např. ve 

formě tzv. snippets. Ty by umožňovaly uploading jednotlivých malých částí autorských děl, 

např. ukázek filmů do 20 sekund, na které by se nevztahovala povinnost předběžné 

kontroly.227  

K odlišnostem mohou vést též závěry jednotlivých soudů členských států v důsledku 

různých výkladů dosti vágních pojmů, které Směrnice o autorském právu přináší. 

Ustanovení směrnice se např. vztahují na ty ISP, kteří uchovávají a zpřístupňují veřejnosti 

velký počet autorských děl. Co si však lze pod „velkým počtem“ představit již výkladové 

články ani recitály směrnice neupřesňují. Rovněž postup při interpretaci „veškeré snahy k 

zajištění nedostupnosti protiprávního obsahu“ jako jedné z podmínek pro zproštění se 

odpovědnosti povede dle mého názoru k nevyhnutelným předběžným otázkám jednotlivých 

soudů na Soudní dvůr, tak jak tomu bylo při řešení odpovědnosti ISP doposud. Momentálně 

je tak role Soudního dvora jako instituce, poskytující alespoň nějaký stupeň harmonizace 

autorského práva na Internetu, nenahraditelná.  

V neposlední řadě bych chtěla upozornit na nejnovější unijní návrh pro oblast 

digitálního prostředí, tzv. Digital Services Act228 (Akt o digitálních službách) zveřejněný 

v prosinci 2020. Jedná se o návrh Nařízení o digitálních službách, které si klade za cíl 

zásadním způsobem zasáhnout do dosavadní úpravy povinností všech on-line 

zprostředkovatelů zboží, služeb nebo digitálního obsahu a bojovat proti nezákonnému 

online obsahu.  

 

227 ŽIKOVSKÁ, Petra. Implementace Směrnice o autorském právu. In: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš a kol. 

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2020. Str. 16. ISBN 978-80-7630-009-5. 
228 Návrh Nařízení Evropského Parlament a Rady, o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních 

službách) a o změně směrnice 2000/31/ES. Evropská komise. [online]. 15.12.2020. [cit. 04.04.2021]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-825-F1-CS-MAIN-PART-

1.PDF.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-825-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/CS/COM-2020-825-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
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Ačkoliv předmětný návrh nařízení v rec. 11 výslovně stanoví, že „Je třeba vyjasnit, že 

tímto nařízením nejsou dotčena pravidla práva Unie v oblasti autorského práva a práv s 

ním souvisejících, jež stanoví zvláštní předpisy a postupy, které by měly zůstat nedotčeny.“, 

s ohledem na skutečnost, že zrušuje články 12 až 15 Směrnice o elektronickém obchodu, je 

více než pravděpodobné, že se promítne i do autorskoprávní oblasti. Zrušené články sice 

návrh nařízení nahrazuje téměř totožnými ustanoveními o bezpečném přístavu, zakotvuje 

však nová pravidla pro urychlené odstranění „nezákonného obsahu“, který v souladu s rec. 

12 zahrnuje, vedle nezákonných nenávistných projevů, teroristického obsahu a sdílení 

dětské pornografie, též neoprávněné použití autorských děl. Provozovatelé online platforem 

budou například povinni zavést mechanismy pro účely nahlašování tohoto nezákonného 

obsahu a pro přijímání stížností proti rozhodnutí o odstranění nebo znepřístupnění 

nezákonného obsahu. Velmi velké platformy229 pak budou mít navíc zvláštní povinnosti v 

podobě určování, analýzy a posouzení případných významných systémových rizik, jako je 

šíření nezákonného obsahu plynoucí z fungování a využívání jejich služeb, a přijímání 

opatření k jejich zmírnění.  

Vzhledem k počáteční fázi procesu přijímání Nařízení o digitálních službách si 

nedovoluji hodnotit jeho obsah a potenciální následky. Přes předpokládaný nesouhlas 

internetových gigantů však zastávám názor, že navrhovaná forma regulace a snaha o 

omezení „nezákonného obsahu“ dle znění návrhu nařízení je vhodným krokem k tomu, aby 

se Internet stal bezpečnějším a spravedlivějším místem.  

 

229 Návrh „velmi velké platformy“ definuje jako ty, jež poskytují své služby průměrnému měsíčnímu počtu 

aktivních příjemců služby v EU, který se rovná 45 milionům, tj. počtu odpovídající 10 % obyvatelstva EU. 
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Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývala problematikou autorského práva v prostředí 

Internetu, který se za svou existenci vyvinul ze samoregulačního nástroje sloužícího pouze 

úzké skupině osob v každodenní samozřejmost pro většinu obyvatel světa, která je snadno 

zneužitelná pro nejrůznější protiprávní činy. 

Pro autorské právo představuje Internet vedle příležitosti k šíření autorských děl do 

povědomí širší veřejnosti dostupný prostředek k neoprávněnému užívání děl, z něhož těží 

zejména poskytovatelé online služeb a jednotliví uživatelé. Současná právní úprava navíc 

neposkytuje autorům dostatečnou právní ochranu, prostřednictvím které by se 

neoprávněnému užívání svých děl mohli bránit. Zejména v době, kdy se samoregulace 

Internetu stala pouhou utopií, je třeba hledat nové cesty, které by mezi jednotlivými 

subjekty, tedy ISP, uživateli a nositeli autorských práv, zajistili určitý balanc v právech a 

povinnostech.  

Za vhodný způsob užití děl v digitální podobě, který by mohl vést k omezení 

nelegálního obsahu v prostředí Internetu, lze považovat streaming, který se s ohledem na 

pasivní roli, kterou zde uživatel při konzumaci díla zastává, jeví pro jednotlivé uživatele 

jako pohodlnější a atraktivnější alternativa, oproti např. downloadingu, tedy stahování děl. 

Zářným příkladem je služba Spotify, která dokázala téměř veškeré populární skladby a 

podcasty sjednotit pod jedinou platformu a uživatelé tak de facto ztrácejí motivaci k získání 

neoprávněných kopií takových děl. Značného nárůstu obliby v posledních letech si všímá i 

Evropská unie, která nedávno vyvinula potřebné kroky k omezení geo-blockingu, kdy 

zajistila, aby uživatelé mohli svůj zaplacený obsah z platforem provozující streaming 

sledovat ze všech členských států, a ne pouze z jejich domovského státu, kde mají jednotliví 

poskytovatelé potřebné licence. V současné době dochází také ke snahám o zavedení 

spravedlivé odměny autorů za užití jejich děl, jejíž nedostatečná výše je jedním 

z problematických aspektů streamingu.  

S vývojem technologií a rostoucím počtem uživatelů však stoupá i počet těch, kteří 

nejsou ochotni za užití autorských děl zaplatit ani relativně nízké částky, které mnohé 

legální streamovací platformy požadují. Otázkou tak zůstává, do jaké míry by měli být za 

neoprávněné jednání uživatelů, které je s ohledem na anonymní prostředí Internetu často 
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velmi obtížné dohledat, odpovědní poskytovatelé online služeb umožňující k nelegálnímu 

obsahu přístup. 

Ti jsou jakožto správci svých platforem v nejlepší pozici k odstraňování závadného 

obsahu. V posledních letech však většina ISP spoléhala na ustanovení bezpečného přístavu 

zakotveného v čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu, které jim umožnilo takřka bez 

úhon proplouvat vodami Internetu. To má však změnit implementace Směrnice o autorském 

právu, kterou jsem se detailněji zabývala v závěrečné kapitole této práce, kdy poskytovatelé 

online služeb pro sdílení obsahu budou povinni vyvíjet snahu o spolupráci s nositeli práv, 

resp. o zajištění nedostupnosti předmětného protiprávního obsahu. Jako jednu z možných 

variant pro zajištění spolupráce mezi nositeli autorských práv a ISP shledávám veřejné 

licence, např. Creative Commons, které jsou již dnes využívány několika internetovými 

giganty jako je Wikipedia či YouTube. U těchto forem licencí nedochází k faktické 

komunikaci mezi autory a osobami zamýšlejícími předmětné dílo užít, čímž jsou dle mého 

názoru ideálním nástrojem k efektivnímu a rychlému užití děl online při zajištění 

autorových práv.  

Tato práce poukázala na nezbytnost přizpůsobení současné úpravy autorského práva na 

Internetu aktuálním trendům. Nositelé autorských práv a výkonní umělci představují 

v prostředí Internetu slabší stranu a tendence pocházející zejména ze strany Evropské unie 

směřující k posílení jejich postavení považuji za správný krok k zajištění nezbytné 

rovnováhy. Významným shledávám též aspekt harmonizace, která by mohla alespoň na 

unijní úrovni překonat dosavadní nepostačující princip teritoriality užívaný v současné době 

v autorskoprávních sporech s mezinárodním prvkem. Je však otázkou, do jaké míry se 

aktuální reforma autorského práva, které měla původně vysoké ambice, skutečně do 

digitálního světa promítne.  

Závěrem je nutné podotknout, že jakákoliv regulace by neměla vést k omezení 

otevřeného Internetu v takové míře, že by uškodila nejen jeho uživatelům, jejichž přístup 

k dílům by byl značně omezen, a poskytovatelům služeb, kteří by v návaznosti na vysokou 

míru odpovědnosti a podmínek k poskytování přístupu k autorským dílům ztratili motivaci 

k těmto činnostem, nýbrž i samotným autorům. Jejich díla by v důsledku nadbytečných 

kontrol internetového obsahu mohla přijít o podstatnou část svého publika, pro které 

představuje Internet primární zdroj informací i inspirace. Snaha o vytvoření kompromisu 
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mezi na Internetu kolidujícím právem k výsledkům tvůrčí duševní činnosti s právem na 

přístup k otevřenému Internetu a právem na svobodu projevu byl tak měl zůstat primárním 

cílem všech snah o vytvoření právního rámce v online prostředí.
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Internet a autorské právo 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou autorského práva na Internetu. Jejím 

cílem je vedle vymezení samotných pojmů Internet a autorské právo popsat některé legální 

i nelegální způsoby užití děl a právní úpravu odpovědnosti v digitálním prostředí.  

Text práce je členěn do pěti kapitol, které se dále dělí na jednotlivé podkapitoly. První 

kapitola práce se věnuje definici pojmu Internetu, rozdělení jeho uživatelů a stručné historii 

jeho vývoje. Kapitola druhá následně popisuje systém a základní instituty autorského práva, 

kterými jsou zejména autorské dílo a jeho autor. V závěru kapitoly je přiblížena 

problematika určení rozhodného práva při autorskoprávních sporech s mezinárodním 

prvkem.  

Třetí kapitola se zaměřuje na jednotlivé způsoby, kterými lze cizí autorské dílo 

oprávněně užít. Pojednává tak o smluvním užití skrze licenční smlouvy a o užití 

mimosmluvním, tedy užitím na základě zákonné licence či volného užití. Následně kapitola 

třetí vymezuje vybrané formy (uploading, downloading a streaming) užití autorského díla 

v online prostředí. 

Za stěžejní část práce lze považovat kapitolu čtvrtou, která se zabývá odpovědností za 

neoprávněné užití autorských děl na Internetu. Kapitola pojednává o nárocích autora, 

kterých se může při neoprávněném zásahu do autorských práv domáhat, a to jak z hlediska 

soukromého práva, tak veřejného. Závěr kapitoly se soustředí na odpovědnost jednotlivých 

uživatelů a poskytovatelů služeb informační společnosti. 

Poslední kapitola navazuje na kapitolu předchozí, kdy rozebírá současnou reformu 

autorského práva v rámci Evropské unie, zejména pak čl. 17 Směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu a jeho vliv na vývoj posuzování odpovědnosti některých 

poskytovatelů online služeb. Následně kapitola kriticky rozebírá soulad předmětné směrnice 

s aktuální autorskoprávní legislativou a možný dopad její implementace do právních řádů 

jednotlivých členských států.  
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Závěr práce shrnuje nejdůležitější body a zdůrazňuje potřebu novelizace a přizpůsobení 

autorského práva aktuálnímu stavu digitálního prostředí při zohlednění práva na přístup 

k otevřenému Internetu.  
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Internet and Copyright 

Abstract 

This diploma thesis focuses on copyright in the field of the Internet. The aim of this 

thesis is to define the terms Internet and copyright and describe some of the legal and illegal 

methods of use of an author’s work including the legal regulation of copyright liability in 

the digital environment. 

The text of the thesis is divided into five chapters, which are further divided into 

subchapters. The first chapter is devoted to the definition of the term Internet, the division 

of its users, and a brief history of its development. The second chapter then describes the 

system of copyright and focuses on the legal interpretation of an author's work, and the 

author himself. At the end of the chapter, the issue of determining applicable law in 

copyright conflicts in an international context is approached. 

The third chapter introduces the different ways in which an author's work can be legally 

used. Thus, it focuses on the contractual use through license agreements and non-contractual 

use, i.e., use based on a legal license or the institute of fair use. Subsequently, the third 

chapter defines selected forms of use of works protected by copyright (uploading, 

downloading and streaming) in the digital environment. 

The penultimate chapter of this thesis is key, as it analyses liability for copyright 

infringement. It deals with the possible claims of an author over unauthorized infringement 

of his copyright in relation to both private and public law. Finally, the chapter explains the 

main differences between the liability of an individual user and an Internet service provider.  

The last chapter builds on the analysis and findings of the previous chapter and discusses 

current copyright law reform in the European Union, in particular Article 17 of the Directive 

on Copyright in the Digital Single Market and its impact on the development of liability in 

relation to some Internet service providers. Finally, the chapter critically evaluates the 

relationship of the directive to the current copyright statute and the possible impact of its 

implementation on the legal systems of individual member states of the European Union.  
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The Conclusion summarizes the most important points of this thesis and emphasizes the 

need to amend and adapt copyright law to the current state of digital environment, where 

any regulation should take into consideration open Internet access rights. 
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