
Závěr 

 

Na závěr této práce lze vzhledem k výše uvedeným zjištěním konstatovat, že Česká 

republika má moderní autorskoprávní kodex, který flexibilně reaguje na nové rozvíjející se 

technologie a v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a komunitární úpravou 

poskytuje ochranu osobám, jejichž autorská práva byla na internetu zneužita. 

Vzhledem k tomu, že česká právní úprava týkající se zejména odpovědnosti providerů 

je poměrně mladá, chybí zde významná judikatura, která by (byť nezávazně) umožnila 

orientaci v příslušných zákonech tam, kde lze výkladem dojít k více řešením. 

Dle mého názoru je třeba do budoucna v rámci autorského zákona vyřešit 

problematiku osiřelých děl, aby bylo možné buď co nejefektivněji zjistit autora díla nebo dílo 

prohlásit za osiřelé a tím umožnit jeho zákonné šíření v digitální podobě na internetu. Touto 

problematikou se již, jak bylo uvedeno v této práci, zabývají orgány Evropské unie. 

Vzhledem k potřebě sjednocování legislativy členských států EU i v této souvislosti 

pravděpodobně Česká republika převezme „evropské“ řešení. 

S tímto tématem je spojena i problematika správy autorských práv. Aby nadále nebylo 

nutné (jak je tomu dnes) při udělování licencí k užití díla kontaktovat jednotlivé národní 

kolektivní správce, nýbrž se v rámci EU obrátit pouze na jednu pověřenou osobu, je nutné de 

lege ferenda sjednotit proceduru licencování a případně ji vhodně zapracovat do autorského 

zákona. Dle sdělení odboru autorského práva Ministerstva kultury České republiky se 

v souladu s potřebami sjednocení legislativy v rámci Evropské unie připravuje rozsáhlejší 

novela autorského zákona týkající se zejména osiřelých děl, kolektivní správy a digitalizace. 

Novela je zatím v podobě požadavků jednotlivých zájmových skupin a její konkrétní 

formulací se teprve budou zabývat odborníci na autorské právo. 

V praxi by v rámci zamezení zneužívání autorských děl měla být rozšířena nabídka děl 

legálně šířených po internetu a zajištěna jejich snadnější dostupnost. Zároveň by bylo vhodné 

zvýšit míru informovanosti o legálních možnostech užití díla, aby jedinou cestou pro uživatele 

k získání autorských děl nebyla jen cesta protiprávní. Dalšími možnostmi,  které by nepřímo 

mohly zabránit nelegálnímu šíření a stahování autorských děl je zjednodušení plateb za užití 

autorského díla. Uvažuje se i o rozvoji reklamy (a o poplatních s ní spojených) ve filmech, 

seriálech a klipech, která by nahradila autorské poplatky. 

V případě právní úpravy odpovědnosti uživatelů za porušení autorského práva 

(zejména prostřednictvím sítí Peer to peer) se nabízí řešení uvedené v kapitole 6 po vzoru 



Francie, tzn. stanovit jednou ze sankcí za porušení autorského práva možnost odpojení 

uživatele od internetu na dobu několika měsíců až roku. Byť by se tato sankce dle mého 

názoru mohla dostat do střetu s jinými ústavně chráněnými právy (zejména s právem na 

informace), fungovala by možnost udělení této sankce nejen jako „trest“, ale především jako 

prevence proti neoprávněnému užití autorských děl na internetu. 

Co se týká odpovědnosti providerů, je právní úprava v porovnání s ostatními státy EU 

dostatečná. Domnívám se však, že by bylo vhodné podrobněji upravit požadavky na obsah a 

formu oznámení a žádosti adresovaných providerům na odstranění či znemožnění přístupu 

k dílům, aby nedocházelo k odstranění obsahu providerem pouze preventivně z obavy před 

dalším nákladným sporem a tím k případnému omezování svobody projevu. Zároveň je třeba 

v rámci zajištění právní jistoty v budoucnu vyjasnit problematiku odpovědnosti poskytovatele 

odkazu. 

Do budoucna by mohlo dojít i ke změně týkající se odpovědnosti providerů za 

porušení autorského práva v souvislosti se vzneseným požadavkem na trestní odpovědnost 

právnických osob. 

Dle mého názoru lze shrnout, že ochrana osob, jejichž autorská práva byla na internetu 

zneužita je českým právem zajištěna. Do značné míry má na tento stav positivní vliv 

komunitární úprava, kterou Česká republika v posledních letech převzala. Vzhledem 

k rychlému vývoji technologií a stále vznikajícím novým právním otázkám, je třeba právní 

úpravu i nadále (nejen kvantitativně, ale zejména kvalitativně) rozšiřovat, abychom tak 

zajistili ochranu práv  a poskytli nezbytnou právní jistotu. 

 

 


