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Úvod 
 

Internet je fenomén dnešní doby. Mnozí z nás by si jakoukoliv, ať již pracovní 

činnost nebo volnočasovou aktivitu bez internetu neuměli představit. Internet umožňuje 

komunikaci mezi osobami na jakoukoliv vzdálenost v reálném čase, poskytuje množství 

informací dostupných pouhým kliknutím. Spuštěním internetu se před námi otevírá 

nespočet možností jak jej využít, ale zároveň i zneužít. I internet je prostředím (byť 

virtuálním) ve kterém se subjekty dopouštějí porušování práv. Právo a především právní 

předpisy musí na tuto skutečnost flexibilně reagovat a poskytovat ochranu těm, jejichž 

práva byla na internetu zneužita. 

Tématem této diplomové práce je odpovědnost za porušování autorských práv 

na internetu. Byť ochrana autorského práva existuje již od středověku a je od té doby 

zakotvena právními předpisy a vykládána mnoha odbornými publikacemi, rozvojem 

internetu dosáhla zcela nového rozsahu a významu. Autorská díla se prostřednictvím 

internetu šíří bez ohledu na hranice států a bez reálné možnosti autora takovému šíření  

zamezit. V této práci se nejprve budu zabývat otázkou aplikace autorského zákona 

v prostředí internetu, tedy možnostmi užití (zneužití) autorského díla na internetu, typy 

autorských děl šířených internetem a obecně věcnou a místní působností autorského 

zákona. Vzhledem k tomu, že Česká republika je i v rámci autorského práva vázána 

mezinárodními smlouvami a komunitárním právem, v další kapitole bych ráda popsala 

nejdůležitější mezinárodní smlouvy, které ovlivňují autorské právo v České republice a 

na úrovni komunitárního práva zejména směrnice týkající se internetového prostředí, 

které Česká republika měla povinnost implementovat do svých právních předpisů. 

Nejpodstatnější část této práce by měl tvořit výklad o odpovědnosti subjektů za 

porušování autorských práv v prostředí internetu. Kdy je dána odpovědnost uživatele 

(ať již soukromoprávní nebo veřejnoprávní) a v jakých případech je odpovědný 

poskytovatel služby informační společnosti (provider). Tento výklad bych ráda rozšířila 

o příklady z praxe, judikaturu (zejména zahraniční, vzhledem k tomu, že v ČR doposud 

podobné případy řešeny nebyly) a v některých částech (o odpovědnosti providerů) i o 

porovnání s právní úpravou zahraniční (především německou, vzhledem k tomu, že 
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Německo je právním prostředím blízkým našemu a zejména proto, že bylo jednou 

z prvních evropských zemí, které právní úpravu odpovědnosti providerů přijalo). Na 

závěr bych se ráda zmínila o úskalích existující právní úpravy, o bílých místech 

v legislativě a o možné právní úpravě de lege ferenda. 

1. Autorská díla na internetu a jejich užití 

 
 Pro určení odpovědnosti za porušení autorského práva na internetu je nejprve 

třeba stanovit, co je autorským dílem, jehož neoprávněným užitím (sdělováním díla 

veřejnosti a rozmnožováním) dochází k porušování autorských práv v prostředí 

internetu. Tato kapitola se věnuje specifikaci autorského díla, autorství, obsahu a 

působnosti autorského práva, popisu jednotlivých druhů autorských děl šířených na 

internetu a problematice „pirátství“. 

1.1. Autorské dílo 

Autorské právo v České republice upravuje zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. 

dubna 2000, autorský zákon (dále také „AZ“).  Důvodům vzniku nového autorského 

zákona se podrobněji věnuji v kapitole 2.3. 

Podmínkou vzniku autorského práva je existence autorského díla. Předpoklady 

pro poskytování autorskoprávní ochrany definuje Autorský zákon v ustanovení § 2. 

V ustanovení § 2 odst. 1 věta první AZ uvádí, že předmětem práva autorského je dílo 

literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Ve 

větě 2. demonstrativně vyjmenovává autorská díla, kterými jsou zejména dílo slovesné 

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

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

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

jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. 
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Podle výkladu je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora takový duševní 

výtvor, který je jako výsledek tvůrčí fantazie individuálním projevem osobnosti autora.
1
 

Právě projevem osobnosti autora vzniká dílo jedinečné.  

Jak jsem již naznačila pojmem „demonstrativní“, výše uvedené ustanovení 

neobsahuje taxativní výčet autorských děl. Lze tak usuzovat nejen na základě vloženého 

slova „zejména“, ale i z následujícího ustanovení týkajícího se počítačových programů, 

databází a fotografií, významné skupiny autorských děl v prostředí internetu. 

Ustanovení § 2 odst. 2 AZ, stanoví, že za dílo se považuje též počítačový program, je-li 

původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která 

je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem 

a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny 

elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jako autorské dílo je chráněna i 

fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, jsou-li autorovým vlastním 

duševním výtvorem. (Podrobněji viz kapitola 1.4.) 

Toto ustanovení rozšiřuje v souladu s právem Evropské unie (dále také „EU“) 

předmět ochrany o tzv. fiktivní díla, která nesplňují pojmový znak jedinečnosti, ale  

svým charakterem jsou dílem původním (výsledkem vlastní duševní činnosti). Ve 

skutečnosti je vyloučeno, aby vznikla dvě stejná jedinečná díla. V takovém případě by 

se jednalo o originál a plagiát. Zákon však tuto možnost u děl původních připouští. 

„Teoreticky tedy mohou jako výsledek vlastní duševní činnosti různých autorů 

nezávisle na sobě vzniknout stejné programy, databáze, či fotografie.“
2
 

1.2. Autorství 

Podle ustanovení § 5 AZ je za autora považována fyzická osoba, která dílo 

vytvořila. Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem 

vybrala nebo uspořádala, tím však nejsou dotčena práva autorů děl do souboru 

zařazených. V případě, že jsou do souborného díla zařazeny prvky, které sami požívají 

autorskoprávní ochrany, k zařazení prvku do souborného díla např. databáze je třeba 

souhlasu autora. „Z praktického hlediska je možné doporučit, aby společně se 

souhlasem k zařazení díla do souboru byla řešena i otázka užití nově vzniklého 

                                                 
1
 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. vyd. 

Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 42. ISBN 80-7201-546-X. 
2
 Chaloupková, H., Holý, P.: Autorský zákon komentář. 3. vyd. Praha: C.H.Beck 2007. s. 6. ISBN 978-80-

7179-586-5. s. 6.  
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souborného díla, a to v takovém rozsahu, aby autor souborného díla nebyl v dispozici 

s dílem příliš omezen, a to i ohledně poskytnutí licence k užití souborného díla třetím 

osobám.“
3
 Tato skutečnost má u elektronicky šířených souborných děl, kterými podle 

zákona jsou databáze nebo jimi mohou být počítačové programy, velký význam. 

Vzhledem k možnému rozsahu rozšíření elektronických autorských děl by uplatňovaná 

náhrada škody vzniklé z neoprávněného užití autorského díla v díle souborném mohla 

být skutečně vysoká. 

Palčivým problémem týkajícím se autorství jsou v dnešní době digitalizace tzv. 

osiřelá díla (díla, která jsou chráněna autorským právem, jejichž nositele je však obtížné 

určit nebo lokalizovat). Podle zprávy Evropské komise
4
 digitalizace a šíření osiřelých 

děl představuje ojedinělý kulturní a ekonomický úkol, protože když není znám nositel 

práv, znamená to, že uživatelé nemohou získat požadované oprávnění, např. kniha 

nemůže být digitalizována. Osiřelá díla představují podstatnou část sbírek evropských 

kulturních institucí. Evropská komise nyní tuto otázku přezkoumává podrobněji 

prostřednictvím posouzení dopadů. Výsledkem by mělo být celoevropské řešení, které 

by usnadnilo digitalizaci a šíření osiřelých děl a zavedení společných norem 

zaměřených na požadavky, jež je třeba splnit, aby mohlo být dílo prohlášeno za osiřelé 

v celé EU. Podle zprávy Evropské komise prvních úspěchů v tomto ohledu již dosáhl 

projekt ARROW ( Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works, 

přístupný rejstřík informací o autorských právech a osiřelých dílech), který sdružuje 

národní knihovny, kolektivní správce a nakladatele a který spolufinancuje Evropská 

komise v rámci programu eContent plus částkou 2,5 milionu EUR. Tento projekt byl 

zahájen v listopadu 2008. Zaměřuje se na zjišťování držitelů práv a vyjasňování 

právního statusu jednotlivých děl, a to jak děl již nevydávaných, tak i děl osiřelých. 

Obecně lze autorská díla užít pouze se souhlasem autora nebo jiného nositele 

autorských práv majetkových. Autorský zákon však připouští výjimky. Tato díla je 

možné bez zásahu do autorského práva užít i prostřednictvím internetu. Jedná se buď o 

díla podle ustanovení § 3 AZ, na která se ochrana autorského práva nevztahuje, tj. na  

                                                 
3
 Chaloupková, H., Holý, P.: Autorský zákon komentář. 3. vyd. Praha: C.H.Beck 2007. s. 6. ISBN 978-

80-7179-586-5. s. 11. 
4
 Evropská komise. Evropská komise zařazuje na agendu EU digitalizaci knih a s ní spojené úkoly pro 

autory, knihovny a spotřebitele[online]. [Cit. 1. 2. 2010]. Dostupné na WWW: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=0&languag

e=cs [ naposledy shlédnuto 1. 2. 2010]. 
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úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, 

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

přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a 

senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol 

jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z 

ochrany, dále pak výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně 

známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní, užít takové dílo lze však 

jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Nebo o díla, která sice požívají ochrany 

autorského zákona, avšak z níže uvedených důvodů je lze užít bez souhlasu autora 

podle § 30 – 39 AZ. Podle § 29 AZ lze tyto výjimky a omezení práva autorského 

uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v AZ a pouze tehdy, pokud takové 

užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora. 

Výjimky z ochrany autorského práva jsou stanoveny z důvodu tzv. ochrany 

veřejného zájmu, která má v těchto konkrétních případech přednost před ochranou 

autorského práva. Ochranu veřejného zájmu jako jednu ze základních svobod vnitřního 

trhu prosadila Informační směrnice (viz výklad v kapitole 2.2.4.). Informační směrnice 

však veřejný zájem nedefinuje, takže je třeba jej vždy vykládat podle okolností 

konkrétního případu. „Tradičně jde o zajištění neomezené možnosti co možná nejširšího 

užití autorských děl v případě, kdy existuje všeobecný oprávněný zájem společnosti na 

takovém užití. Ve všech uvedených případech jde o výjimečnou úpravu právě ve 

veřejném zájmu, který má přednost před zájmem autora – jednotlivce, do jehož práv je 

v důsledku uspokojení zájmu veřejného zasahováno.“
5
 

1.3. Obsah práva autorského 

České autorské právo zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva 

majetková. Zákon je postaven na tzv. quasi-dualistické koncepci. Výlučnost těchto práv 

je založena na jejich samostatném režimu upraveném AZ, který stanoví, že osobnostní 

práva jsou spojena pouze s osobou autora, tato práva jsou nepřevoditelná a jeho smrtí 

zanikají, zatímco majetková práva jsou způsobilá být předmětem dědictví. S ohledem na 

intenzitu porušování autorských práv v internetovém prostředí je třeba zdůraznit, že 

                                                 
5
 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. 

vyd. Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 60-61. ISBN 80-7201-546-X. 
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autorská práva (práva osobnostní i majetková) jsou právy absolutní povahy, tzn. že 

působí proti všem individuálně neurčeným osobám. Požívá-li dílo ochrany autorských 

práv, nikdo nemůže bez souhlasu autora dílo jakýmkoli způsobem užít (až na výjimky 

stanovené AZ). 

Byť osobnostní práva zanikají smrtí autora, podle ustanovení § 11 odst. 5 AZ po 

smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen 

způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, 

nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi 

blízkých
6
, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv 

autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory 

nebo příslušný kolektivní správce podle AZ. 

Zatímco osobnostní práva lze označit za práva „morální“
7
, majetková práva mají 

význam ekonomický. Majetková práva upravují právo autora dílo užít (v původní nebo 

jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jiným dílem či prvky) nebo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu 

tohoto práva a jiná majetková práva podle ustanovení § 24 a § 25 AZ. 

Autorský zákon neobsahuje přímou definici pojmu „užití díla“, tuto situaci řeší 

demonstrativním výčtem možností užití díla v ustanovení § 12 odst. 4 AZ, přičemž 

právě demonstrativnost výčtu jak uvádí Telec
8
 může způsobovat nové výkladové potíže 

ohledně rozsahu tohoto výlučného majetkového práva. Demonstrativnost výčtu nepřímo 

stanoví ustanovení § 12 odst. 5 věta druhá, podle které lze dílo užít i jiným způsobem 

než způsoby uvedenými v odstavci 4. Tato věta byla vložena novelou zákona č. 

216/2006 Sb. Do té doby k tomuto závěru bylo možné dojít pouze výkladem např. jak 

uvádí Kříž a kol. v komentáři autorského práva
9
. Existoval však i právně odůvodněný 

výklad opačný jak uvádí např. Telec
10

 a shodně také Čermák
11

. 

                                                 
6
 Osobou blízkou je podle ustanovení § 16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, příbuzný v řadě 

přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za 

osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 

újmu vlastní. 
7
 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. vyd. 

Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 81. ISBN 80-7201-546-X. 
8
 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 172. ISBN 978-80-7179-608-4. 

9
 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. vyd. 

Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 90. ISBN 80-7201-546-X. 
10

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 172. ISBN 978-80-7179-608-4. 
11

 Čermák, J.: Internet a autorské právo. Praha: Linde Praha a.s. 2003. s. 30-31 ISBN 80-7201-423-4. 
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 „Oprávnění k výkonu práva své dílo užít, označované zákonem v ustanovení § 

46 odst. 1 jako licence, uděluje autor podle § 12 odst. 1 smlouvou, a to smlouvou 

licenční. Není tedy možné udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít jednostranným 

právním úkonem (např. prohlášením autora). Bez smluvního udělení oprávnění může 

v současné době jiná osoba užít dílo pouze v případech stanovených zákonem (tzv. 

mimosmluvní užití díla – výklad viz výše). 

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. vyřešila spornou otázku týkající se 

udělování licencí v oblasti počítačových programů volně zpřístupňovaných 

prostřednictvím internetu (freeware, shareware či freesoftware apod.). Do té doby bylo 

sporné, zda souhlasem s licenčními podmínkami vystavenými na internetu byla platně 

uzavřena licenční smlouva. Autorský zákon nyní v § 46 odst. 5 upřesňuje, že o podání 

návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému 

okruhu osob a zároveň v § 46 odst. 6 uvádí, že s přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k 

praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh 

určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez 

vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme 

plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. 

Toto ustanovení zpřesňuje do té doby pouze výkladem dovozenou možnost uzavření 

licenční smlouvy bez toho, že akceptace licenční smlouvy bude zaslána zpět oferentovi. 

De lege ferenda je obecně na poli občanského práva (v rámci rekodifikace) uvažována 

změna právní regulace uzavírání smluv (podobně jako to nyní umožňuje autorský 

zákon), aby bylo možné po právu učinit nabídku (ofertu) i vůči neurčitému okruhu osob, 

kdy každá z těchto osob by mohla právním úkonem, popř. konáním takový návrh 

přijmout (akceptovat) bez vyrozumění navrhovatele.“
12

 

V rámci internetu je podle ustanovení § 12 odst. 4 AZ právo dílo užít, z důvodu 

elektronické formy užití, omezeno pouze na dva způsoby užití. Jedná se o právo na 

rozmnožování díla (§ 13 AZ) a právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18-23 AZ). Ostatní 

způsoby užití díla podle výše uvedeného ustanovení jsou omezeny hmotnou podobou 

díla. Je však třeba neopomenout právo dílo užít způsobem, který v zákoně není upraven 

(ustanovení § 12 odst. 5 věta druhá), ale který lze z autorského zákona dovodit. Toto 

                                                 
12

 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. 

vyd. Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 88. ISBN 80-7201-546-X. 
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ustanovení dle mého názoru ponechává prostor pro případné nové technologie, které by 

umožňovaly dílo užít doposud nepopsaným způsobem. 

1.3.1. Rozmnožování díla 

Ustanovení § 13 AZ definuje pojem rozmnožování díla jako zhotovování 

dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a 

to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Dílo se rozmnožuje zejména ve formě 

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

stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve 

formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální. Způsob, jakým došlo 

k rozmnožení díla, je z hlediska § 13 pojmově bezvýznamnou skutečností. V případě 

elektronické rozmnoženiny tedy nezáleží na tom, zda došlo k rozmnožení díla uložením 

na harddisk počítače, na server providera nebo na nosič digitálního záznamu. 

Za způsoby rozmnožování díla jsou v prostředí internetu považovány např.: 

a) Uploading – nahrávání a ukládání dat na server. 

b) Downloading – stahovaní a ukládání dat ze serveru na lokální disk. 

c) Caching – automatické dočasné meziukládaní informací. 

d)  Hosting – poskytování prostoru na internetu pro prezentaci a ukládání dat. 

Autorský zákon stanoví výjimky pro rozmnožování děl formou volného užití a 

bezúplatné zákonné licence pro tzv. technické rozmnoženiny. 

V § 30 odst. 1 AZ stanoví, že za užití díla podle autorského zákona se 

nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Osoba, která stahuje 

(zhotovuje rozmnoženinu) např. hudbu nebo filmy z internetu pro vlastní potřebu na 

základě tohoto ustanovení o volném užití díla, nepostupuje protiprávně. Jinak tomu je 

v případě stahování počítačových programů (např. her) a databází, ty jsou podle § 30 

odst. 3 AZ z volného užití zákonem vyjmuty. 

Podle ustanovení § 38a odst. 1 AZ do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří 

nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný 

hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit buď přenos díla počítačovou 

nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný prostředníkem nebo oprávněné 

užití díla. Tento způsob užití díla není vyloučen z rozsahu ochrany autorského práva, 
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zákonnou licencí je však autorovo právo dílo užít omezeno. Z praktického hlediska je 

toto omezení nutné z důvodu možnosti oprávněného rozmnožování díla v rámci 

internetu. Probíhá např. při prohlížení webových stránek nebo v průběhu ukládání dat 

do vyrovnávací paměti. Pokud by i k těmto úkonům byl vyžadován souhlas autora, 

nebylo by možné díla v tak velkém rozsahu a takovou rychlostí zprostředkovat 

uživatelům.   

1.3.2. Sdělování díla veřejnosti 

Kromě rozmnožování přichází v úvahu prostřednictvím internetu také sdělování 

díla veřejnosti. Podle ustanovení § 18 AZ se sdělováním díla veřejnosti rozumí 

zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo 

bezdrátově. Sdělováním díla veřejnosti podle předchozí věty je také zpřístupňování díla 

veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 

vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Tato ustanovení v souladu 

s mezinárodní a komunitární autorskoprávní úpravou reagují na technologický vývoj 

v oblasti zpřístupňování děl zejména prostřednictvím internetu, televize, rádia apod. 

Takovým zpřístupňováním děl na internetu může být např.: 

a) Umístění rozmnoženiny díla na webovou stránku. 

b) Webcasting – „přenášení audiovizuálního materiálu po internetu pomocí 

technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem 

a koncovým uživatelem (streaming).“
13

 

c) Sdělováním díla veřejnosti (často neoprávněným) je také účast v peer to peer 

sítích (výklad viz kapitola 4).  

Sdělováním díla veřejnosti naopak není podle ustanovení § 18 odst. 3 AZ pouhé 

provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. Toto 

ustanovení zcela odstraňuje pochybnosti ohledně posouzení jednání a odpovědnosti 

osob provozujících technické zařízení umožňující zpřístupňování děl. Dle mého názoru 

lze toto ustanovení aplikovat při posuzování odpovědnosti Access-providera za porušení 

autorského práva (viz kapitola 5.2.2). 

                                                 
13

 Zdroj: wikipedia, Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Streaming [ naposledy shlédnuto 

21. 2. 2010].  
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1.4. Autorská díla v prostředí internetu 

„Autorská díla v internetovém prostředí můžeme dělit do dvou skupin podle 

jejich závislosti (podmíněnosti) na prostředí internetu.“
 14

 První skupinu tvoří díla, která 

mohou být dostupná online prostřednictvím internetu, avšak jejich existence těmito 

technologiemi není podmíněna, vzhledem k tomu, že svoji funkci mohou plnit i např. na 

datovém nosiči nebo ve formě souboru uloženého v počítači. Jedná se zejména o 

počítačové programy, databáze, grafická data, hudbu a filmy. 

1.4.1. Autorská díla nezávislá na internetu 

a) Počítačové programy 

Podle současné právní úpravy mohou být počítačové programy předmětem 

autorskoprávní ochrany, avšak jak bylo uvedeno výše musí splnit pojmové znaky 

autorských děl podle ustanovení § 2 odst. 1 AZ nebo kritérium původnosti podle 

ustanovení § 2 odst. 2 AZ. Podle Telce
15

 můžeme počítačové programy dělit na:  

1. Počítačové programy splňující kritérium jedinečnosti, které jsou 

chráněné jako díla literární, aniž by se ve skutečnosti muselo o díla 

literární jednat (může se jednat o díla vědecká nebo jiná umělecká díla 

než literární nebo program nemusí být ve skutečnosti vůbec jako 

umění objektivně vnímán). 

2. Počítačové programy, které nejsou autorskými díly, nicméně splňují 

alespoň požadavek původnosti ve smyslu původního duševního 

výtvoru a jsou chráněny autorským právem. 

3. Prosté rutinní počítačové programy, které nesplňují pojmové znaky 

děl ani kritérium původnosti duševní tvůrčí činnosti a které v důsledku 

toho nejsou ani předmětem autorského práva. 

Podle publikací zabývajících se počítačovým právem
16

 lze v prvním případě 

uvést složitější program  např. ekonomický software, zatímco dílem podle bodu 

2 je jednodušší program např. účetní systém, pod 3. bod lze zařadit program na 

výpočet jednoduchého jevu, jehož výpočet je pouze otázkou rutinního 

programovacího postupu např. základní provozní úkony operačního systému. 

                                                 
14

 Loewenheim/Koch (Hrsg.).: Praxis des Online-Rechts, München 2001, s 272. 
15

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 37. ISBN 978-80-7179-608-4. 
16

 Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.: Počítačové právo. Praha C.H.BECK 1995. s. 17-19. ISBN 80-7179-

009-5. 
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b) Databáze 

Pro právní ochranu databází platí obdobná úprava jako pro počítačové programy. 

„Na rozdíl od počítačových programů stanoví autorský zákon pod vlivem 

komunitárního práva vedle autorskoprávní ochrany databází, spočívající v ochraně 

původní tvůrčí (uspořadatelské) činnosti, rovněž ryze majetkové zvláštní (sui generis) 

právo pořizovatele databáze směřující k ochraně investice (podstatného vkladu) do 

pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze (§ 88 a násl. AZ).“
17

 

„Databáze jsou vnitřně organizované soubory informací, údajů, dat, tedy 

soubory poznatků o jakýchkoliv skutečnostech. Vnitřní organizace je podmínkou 

základní funkce databází – schopnosti snadného vyhledávání jednotlivých prvků v ní 

obsažených.“
18

 Definičním znakem databáze však není rozsah, takže mohou zahrnovat 

jen několik ale i miliony poznatků. 

Podle Telce
19

 lze rozlišovat: 

1. databáze (souborná díla) chráněné autorským právem, které jsou 

způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora. 

2. Databáze, které podle ustanovení § 2 odst. 2 AZ splňují kriteria 

původnosti. Tyto jsou chráněny jako díla souborná (§ 5 odst. 2 AZ). 

3. Netvůrčí databáze, které nejsou chráněny autorským právem. Tyto 

databáze, stejně jako databáze uvedené v bodech 1 a 2 mohou být 

nezávisle na existenci autorskoprávní ochrany rovněž předmětem 

práva pořizovatele databáze podle ustanovení § 88 a AZ, pokud byl 

pořizovatelem databáze vynaložen kvalitativně nebo kvantitativně 

podstatný vklad k pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze. 

 Podle ustanovení § 5 AZ je autorem díla souborného fyzická osoba, která je 

tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, tím však nejsou dotčena práva autorů děl 

do souboru zařazených. Z toho vyplývá, že autorským zákonem není chráněna pouze 

struktura databází, ale i jednotlivé prvky (autorská díla) do databáze zařazené. 

Podle ustanovení § 36 AZ do práva autorského k dílu soubornému (tedy též k 

databázi) nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-li takové dílo za účelem 

                                                 
17

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 41. ISBN 978-80-7179-608-4. 
18

 Leščinský, Jan: Právní ochrana databází. Praha: C.H.Beck 2003. s 3. ISBN 80-7179-833-9.  
19

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 41. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu. Tato zákonná licence, která 

se vztahuje pouze na díla zveřejněná, byla do autorského zákona přijata v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady  96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 

ochraně databází. Jak uvádí Telec
20

, tímto ustanovením se sleduje zajištění možnosti 

vyhledávání informací v díle souborném a jeho řádné využívání. „Zejména v případě 

souborných děl zpřístupňovaných on-line v elektronické podobě by výkon subjektivního 

autorského práva k soubornému dílu mohl sloužit jako nepřímý prostředek ke kontrole 

samotného přístupu k obsahu souborného díla, což by přesahovalo tradiční účel a funkci 

autorského práva.“
21

 

Vzhledem k rozsahu využití (zneužití) elektronických databází a množství dat 

obsažených v elektronických databázích jsou, jak bylo uvedeno výše, podle ustanovení 

§ 30 odst. 3 vyloučeny z možnosti zhotovení rozmnoženiny pro vlastní potřebu stejně 

jako počítačové programy.  

c) Fotografie 

Podobně jako u počítačových programů a databází můžeme rozlišovat tři různé 

druhy fotografických děl lišících se svojí způsobilostí být předmětem autorského práva. 

Jak uvádí Telec
22

, můžeme rozlišovat: 

1. Umělecké dílo fotografické (i umělecké dílo vyjádřené postupem 

podobným fotografii), které je jedinečným, neopakovatelným tvůrčím 

výsledkem činnosti autora, tedy dílem ve smyslu autorského zákona. 

2. Původní fotografie (i dílo vyjádřené postupem podobným fotografii) je 

dílo, které nesplňuje znak jedinečnosti, autorský zákon mu však 

poskytuje ochranu vzhledem k jeho původnosti. Dílo musí být 

výsledkem tvůrčí činnosti autora, ale nemusí se jednat o dílo 

neopakovatelné, např. fotografie z dovolené. 

3.  Prostý (holý) fotografický záznam, který není ani jedinečným, ale ani 

dílem původním, např. fotokopie. Takový záznam není chráněn 

autorským zákonem. 

                                                 
20

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 384 ISBN 978-80-7179-608-4. 
21

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 384 ISBN 978-80-7179-608-4. 
22

 Telec, I.: Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy, 2000, č 12. 
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d) Hudba, filmy 

Hudební dílo náleží mezi díla umělecká. „Hudební dílo je podle tradičních 

výkladů nauky dílo vyjádřené výrazovými prostředky hudby, tj. spojením a sledem tónů 

určovaných pravidly hudebního umění, čímž se míní zejména melodie, harmonie a 

rytmus.“
23

 Podle judikatury
24

 i pouhá napodobenina cizího hudebního díla, která si 

přivlastní cizí vzor s nepodstatnými změnami nebo dodatky je zásahem do autorského 

práva. 

Film označuje autorský zákon jako dílo audiovizuální. Podle ustanovení § 62 

odst. 1 AZ audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně 

užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných 

spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených 

zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i 

sluchem. Podle ustanovení § 63 odst. 1 AZ je autorem audiovizuálního díla jeho režisér. 

„Více osob může být autorem pouze v případě, že půjde o spoluautory – spolurežiséry – 

kdy v pozici režiséra budou dvě a více osob.“
25

 Jedná se o tzv. fikci autorství (byť 

režisér není jediným, kdo by objektivně mohl být považován za autora audiovizuálního 

díla, děje se tak pro zjednodušení určení autorství),  zde se autorský zákon odchyluje od 

tzv. principu objektivní pravdivosti autorství, který „umožňuje spoluautorství dle 

konkrétních okolností rovněž dalším osobám, zejména kameramanům a střihačům“
26

. 

1.4.2. Autorská díla závislá na internetu 

Druhou skupinu autorských děl v prostředí internetu představují autorská díla, 

která buď prostřednictvím internetu přímo vznikají nebo umožňují používání internetu. 

Autorská díla podmíněná existencí internetu se vyskytují buď jako součást diskusních 

fór např. na facebook.com, lide.cz, spoluzaci.cz nebo jako součást uživatelských 

rozhraní, která uživateli umožňují pohyb a orientaci na internetu. V tomto případě se 

jedná např. o součásti homepage (domovské stránky) nebo webové stránky, pokud 

splňují předpoklady podle ustanovení § 2 odst. 1 věta první AZ. „Podle vzhledu určité 

homepage by přicházela v úvahu její ochrana jako díla literárního, uměleckého nebo 

                                                 
23

 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. 

vyd. Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 45. ISBN 80-7201-546-X. 
24

 NS Zm I 712/31 (č. 4801/33 Sb. Rozh. Tr.). 
25

 Kříž,J., Holcová, I., Kordáč,  J., Křesťanová V.:Autorský zákon Komentář a předpisy související. 2. 

vyd. Praha: Linde Praha a.s.  2005. s. 185. ISBN 80-7201-546-X. 
26

 Telec, I., Tůma P.: Autorský zákon Komentář. Praha: C.H.Beck 2007. s. 596. ISBN 978-80-7179-608-4. 
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díla vědeckého, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo jako dílo 

výtvarné.“
27

 Vzhledem k tomu, že autorský zákon uvádí pouze demonstrativní výčet 

autorských děl, mohli bychom dle mého názoru považovat i webovou stránku, v případě 

splnění výše uvedených předpokladů, za nový druh autorského díla (např. souborného 

podobně jako databáze) se speciálním rozsahem ochrany. 

1.5. Věcná a místní působnost autorského zákona 

Výše uvedená pravidla lze použít pouze tehdy, je-li stanovena věcná a místní 

působnost autorského zákona. Pro určení věcné působnosti autorského zákona je třeba 

nejprve stanovit, jakým právem se bude daný právní vztah řídit, tzn. zjistit, právo 

kterého státu se na daný vztah užije. V rámci této práce se zabývám mimosmluvní 

(deliktní) odpovědností za porušení autorského práva. Výklad věcné a místní působnosti 

bude tedy zaměřen pouze na tento typ odpovědnosti. 

Autorské právo je založeno na principu teritoriality. Pro určení rozhodného 

práva je v této souvislosti potřeba užít Bernskou úmluvu
28

 a v rámci komunitárního 

práva Nařízení Řím II
29

. Zjednodušením výkladu (neboť nepanuje jednotný názor) se 

porušení autorského práva podle principů stanovených v Bernské úmluvě a obdobně i 

v Nařízení Řím II posoudí podle práva státu, kde bylo dílo užito „(kde došlo k porušení 

práva)“
30

. V prostředí internetu bez hranic však  tato odpověď není zcela jednoznačná. 

Způsoby užití díla na internetu (jak uvádím v kapitole 1.3.) jsou sdělování díla 

veřejnosti a rozmnožování. 

Sdělováním díla veřejnosti  je zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Pokud se 

osoba rozhodne pro sdělování díla veřejnosti, v praxi nahraje dílo na vzdálený server, 

příp. jej zpřístupní na svém počítači prostřednictvím sítě peer to peer (viz kapitola 4). 

Jak uvádí Čermák
31

,  právní úprava zcela jednoznačně nestanoví, zda místem porušení 

práva je umístění serveru, kde je daná informace k dispozici, nebo v místě, kde si 

                                                 
27

 Boßmanns, C.: Urheberrechtsverletzungen im Online-Bereich und strafrechtliche Verantwortlichkeit 

der Internet-Provider, Frankfurt am Main 2003, s. 43. 
28

 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění Pařížské revize z 24. 

července 1971. 
29

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. 
30

 Čermák, J.: Určení rozhodného práva pro odpovědnost vyplývající z užití díla v kyberprostoru. ACTA 

UNIVERSITATIS CAROLINAE, IURIDICA 4/2008, s. 8-9. 
31

 Čermák, J.: Určení rozhodného práva pro odpovědnost vyplývající z užití díla v kyberprostoru. ACTA 

UNIVERSITATIS CAROLINAE, IURIDICA 4/2008, s. 16-17. 
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koncový uživatel informaci stahuje. Ztotožňuji se s názorem výše uvedeného autora, že 

místem užití (sdělování veřejnosti) je již místo serveru, na kterém je dílo umístěno a 

zpřístupněno pro kohokoliv, z jakékoliv země. Byť reálné sdělení nastane až shlédnutím 

díla uživatelem, protiprávní jednání nastává již neoprávněným umístěním a 

zpřístupněním díla na serveru. Podle právní úpravy za místo porušení práva bude 

považováno i místo, kde si koncový uživatel informaci stahuje. Pokud by data byla 

umístěna na serveru v zemi, kde je ochrana autorského práva mizivá, podle první 

varianty určení rozhodného práva by poškozený autor neměl dostatečnou právní 

ochranu. Lze tedy uvažovat i o porušení autorského práva ve všech zemích, kde dochází 

ke stahování díla koncovým uživatelem. 

Druhým způsobem užití díla může být rozmnožování díla, které se děje současně 

se sdělováním díla tím, že uživatel stahující dílo pro potřebu dalšího užití musí jeho 

rozmnoženinu uložit na svůj počítač (nejedná-li se o sdělování díla pomocí přenosu 

v reálném čase, při kterém k ukládání rozmnoženiny díla nedochází např. webcasting, 

streaming). Ohledně místa, kde dojde k rozmnožení díla, lze stanovit, že je to místo 

počítače uživatele, kde je rozmnoženina uložena. Vzhledem k tomu, že některé právní 

systémy (i české právo) nepovažuje rozmnožování díla pro osobní potřebu za porušení 

autorského práva, je stanovení rozhodného práva důležité z hlediska právní jistoty 

uživatele, který si je své odpovědnosti vědom a v případě porušení práva by si takovou 

rozmnoženinu pro osobní potřebu nepořídil. 

Stanovení rozhodného práva tedy bude v konkrétním případě záviset na 

rozhodnutí a výkladu příslušných ustanovení soudem, který se obvykle (z důvodu 

jednodušší aplikace a znalosti práva) bude snažit prosadit své vlastní právo. 

Pokud by rozhodným právem byl stanoven český právní řád, je třeba dále 

zkoumat věcnou působnost autorského zákona, která je obsažena v závěrečných 

ustanoveních. Autorský zákon se podle ustanovení § 107 AZ vztahuje na díla autorů a 

umělecké výkony výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať 

byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli. Na díla a umělecké výkony cizích státních 

příslušníků a osob bez státní příslušnosti se ustanovení AZ vztahují je-li tak ujednáno 

podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve 

Sbírce zákonů České republiky, a není-li jich, je-li zaručena vzájemnost. Není-li splněna 

žádná z podmínek uvedených výše, vztahuje se AZ na díla autorů a výkony výkonných 
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umělců, kteří nejsou státními občany České republiky, byla-li poprvé v České republice 

zveřejněna, anebo má-li zde autor či výkonný umělec bydliště. (Trvání práva u děl 

cizích státních příslušníků však podle zákona nemůže být delší než ve státu původu 

díla.) 

Věcná působnost autorského zákona je dána pro zvukové záznamy výrobců 

zvukových záznamů, zvukově obrazové záznamy, rozhlasové a televizní vysílání, 

zveřejněná volná díla podle § 28 odst. 2 AZ, díla vydaná nakladatelem podle § 87 AZ a 

databáze podle § 88 AZ, pokud mají na území České republiky bydliště nebo sídlo. 

Jedná-li se o osoby zahraniční (nemají na území České republiky bydliště nebo sídlo), 

pro stanovení věcné působnosti se použijí obdobně pravidla stanovená pro díla autorů a 

výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České republiky. 

1.6. Neoprávněné užití autorských děl v praxi 

Neoprávněné užití autorského díla, zejména tzv. nelegální sdílení (sdělování díla 

veřejnosti), nelegální stahování dat nikoliv pro osobní potřebu (rozmnožování) je 

rozsáhlou praxí mnoha uživatelů internetu. V rozhovoru pro lupa.cz uvádí Milan 

Strejček, předseda OSA-Ochranného svazu autorského: „Podle našich průzkumů si 

mladí lidé myslí, že v poplatku za připojení je zahrnuto vše, co na internetu naleznete 

zdarma“
 32

. Podle průzkumu společnosti MEDIARESEARCH, a.s. z roku 2009 stahuje 

z internetu soubory prostřednictvím anonymních peer to peer sítí nebo ze serverů pro 

rychlé sdílení dat 26% respondentů, kteří dle průzkumu reprezentují internetovou 

populaci ČR. Z této skupiny dotazovaných 25% uvádí, že již někdy viděli film dříve, 

než byl oficiálně uveden v kinech. Hlavními důvody tzv. „pirátství“ uváděnými 

respondenty je vysoká cena originálních DVD, CD nebo software, snaha ušetřit, rychlý 

přístup k nelegálním datům, snadná dostupnost, méně již možnost vlastního zisku, 

nedočkavost, forma dobrodružství, nepružnost distribuce, ale i nedostupnost legální 

nabídky.
33

 Z těchto údajů vyplývá, že uživatelé soubory nestahují a nesdílejí 

s primárním úmyslem někoho okrást nebo způsobit rozsáhlou škodu, obvykle stahují 

pro osobní užití, nikoliv pro další distribuci. Ve smyslu úvodu spotu, který běží zejména 

v kinech a má působit na svědomí uživatelů internetu: „Knihu byste neukradli, ale 

                                                 
32

 Martin Vyleťal, Roman Strejček: Výrobci a nositelé práv podcenili nástup Internetu [online]. [Cit. 8. 2. 

2010]. Dostupné na WWW: http://www.lupa.cz/clanky/rs-vyrobci-a-nositele-prav-podcenili-internet/ [ 

naposledy shlédnuto 8. 2. 2010]. 
33

 Zdroj: Průzkum společnosti MEDIARESEARCH, a.s. z roku 2009. 
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soubory chráněné autorským právem stahujete“, jistě jedná většina uživatelů. Tento fakt 

však nemění nic na tom, že v souhrnu těchto porušení autorského práva vzniká 

výrobcům, distributorům a nositelům autorských práv škoda velkého rozsahu. 

V diskusích o problematice ochrany autorského práva na internetu panuje názor, že 

výrobci a nositelé autorských práv podcenili nástup internetu. Uživatelé spíše využívají 

nedostatečného zabezpečení a ochrany autorských děl. Dalším argumentem pro 

nelegální sdílení a stahování bývá uváděna nedostupnost legální nabídky. Některá 

autorská díla lze legálně stáhnout pouze na serverech např. v Americe, s čímž je spojena 

složitější a dražší transakce úhrady za užití autorského díla. 

 Na internetu však existují možnosti, jak se k autorským dílům dostat legálně. 

Buď zdarma např. youtube.com, internetové televize, internetová rádia, využít software 

ve formě freeware, nebo za peníze, např. software na stahuj.cz, slunecnice.cz, nebo na i-

legalne.cz, kde je možné stáhnout hudbu a zaplatit buď za jednotlivé skladby nebo si na 

čas předplatit možnost stahování neomezeného množství skladeb. Pokud předplatné 

není následně obnoveno, soubory už se uživateli nepodaří otevřít. Dalšími možnostmi, 

které by měly nepřímo zabránit nelegálnímu sdílení a stahování, je zjednodušení plateb 

za autorská díla nebo rozvoj reklamy místo placení za autorská práva. Vzhledem k výše 

uvedenému lze dle mého názoru souhrnně konstatovat, že je třeba provést taková 

opatření, která zjednoduší a zlevní legální přístup uživatelů k autorským dílům. 

Tento problém však vzhledem k dostupnosti dat a možnostem internetu nelze 

řešit pouze na úrovni státu. Evropská unie v této souvislosti řeší problematiku osiřelých 

děl
34

 a digitalizace dokumentů
35

 nebo např. velmi diskutovanou otázku správy práv. 

V dnešní době mají členské státy vlastní kolektivní správce, kteří zastupují autory pouze 

v jednotlivých zemích. Procedura licencování je pak velmi zdlouhavá a složitá, protože 

pro uzavření smlouvy je třeba jednat se všemi pověřenými kolektivními správci. 

Evropská unie vydala doporučení (2005/737/ES) ze dne 18. května 2005 o kolektivní 

přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line 

hudební služby, ve kterém uvádí, že „v době on-line využívání hudebních děl však 

komerční uživatelé vyžadují licenční politiku, která odpovídá všudypřítomnosti on-line 

prostředí a je použitelná na více územích. Proto je vhodné ustanovit udělování licencí 

pro více území, aby byla posílena právní jistota komerčních uživatelů v souvislosti s 

                                                 
34

 Viz kapitola 1.2. 
35

 Viz kapitola 5.1.3. 
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jejich činností a podpořen vývoj zákonných on-line služeb, čímž by následně došlo ke 

zvýšení příjmů nositelů práv.“ Tato situace by se tedy měla řešit zrušením teritoriálních 

restrikcí a možností každého správce udělit licenci s platností pro celé území EU nebo 

obdobnou formou, kdy nositel práv určí jednoho kolektivního správce, který bude 

v rámci EU vykonávat jeho práva. Tuto problematiku by měla obsahovat i další novela 

autorského zákona, která však teprve vzniká a její konkrétní podoba dle sdělení 

pracovnice Odboru autorského práva Ministerstva kultury České republiky bude známa 

až koncem tohoto roku resp. v roce 2011.  

2. Právní úprava 
Prameny práva v České republice tvoří právní normy. Kromě vnitrostátních 

právních předpisů jsou pro Českou republiku závazné i mezinárodní smlouvy. Podle 

článku 10 Ústavy jsou součástí českého právního řádu všechny vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána. 

Mezinárodní smlouvy mají přednost před zákonnou úpravou. Pokud by mezinárodní 

smlouva byla v rozporu se zákonem, použije se mezinárodní smlouva. 

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování právního 

řádu EU. V souvislosti s autorským právem v informační společnosti níže uvádím 

nejdůležitější právní předpisy upravující tuto materii. 

2.1. Mezinárodní právní úprava 

Nová mezinárodně uznávaná práva týkající se moderních technologií 

v souvislosti s autorským právem upravují zejména následující mezinárodní smlouvy. 

 Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (dále jen „Dohoda 

TRIPS“), kterou je Česká republika vázána od 1. 1. 1996. Dohoda TRIPS v oblasti 

práva autorského odkazuje na minimální úroveň ochrany podle Bernské úmluvy a 

Římské úmluvy
36

. Z důvodu zmenšení překážek mezinárodního obchodu a nutnosti 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví upravuje především právo na ochranu 

počítačových programů, právo pronájmu a půjčování, právo na ochranu databází a 

zavazuje státy chránit zvukové záznamy zpětně po dobu 50 let od pořízení záznamu. 

„Dohoda TRIPS je známá tím, že poprvé na mezinárodní úrovni upravuje závazky 

                                                 
36

 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a 

televizních organizací z 26. října 1961. 
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členských států, které mají přijmout v oblasti vynucování práva, a to jak v řízení 

civilním, správním, tak i trestním.“
37

 

Dalším významným dokumentem je Smlouva WIPO o právu autorském 

uzavřená dne 20. 12. 1996 tato smlouva byla přijata, jak je uvedeno v preambuli, 

v důsledku vlivu rozvoje a sbližování informačních a komunikačních technologií na 

tvorbu a užívání literárních a uměleckých děl ve snaze zachovávat rovnováhu mezi 

právy autorů a nejširším veřejným zájmem na vzdělání, vědecký výzkum a přístup 

k informacím. Smlouva navazuje na Bernskou úmluvu. Přiznává ochranu počítačovým 

programům, databázím, právo autorů udílet svolení ke sdělování děl veřejnosti po drátě 

nebo bezdrátovými prostředky včetně zpřístupňování svých děl veřejnosti, způsobem, 

že každý může mít přístup k těmto dílům na místě a v čase podle své individuální volby. 

Smluvní státy musí zajistit právní ochranu a opatření proti obcházení technických 

prostředků, které používají autoři v souvislosti s výkonem svých práv k jejich ochraně, 

zároveň jsou povinny stanovit opatření proti osobám, které neoprávněně šíří díla bez 

identifikace práv k dílu. Smlouva státy zavazuje k zajištění soudní ochrany a 

vymahatelnosti těchto práv. Pro Českou republiku je závazná od 6. 3. 2002.  

Podobně jako ve výše uvedené smlouvě byla Smlouvou WIPO o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech ze dne 20. 12. 1996 stanovena ochrana  

práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. Tato smlouva vstoupila v 

České republice v platnost dne 20. 5. 2002. 

K oběma smlouvám již přistoupila i Evropská unie. Dle úředního věstníku 

Evropské unie smlouva vstoupila v platnost dne 14. 3. 2010. 

2.2. Právní úprava  v rámci EU 

Vstupem České republiky do Evropské unie se Česká republika zavázala 

k uplatňování a dodržování práva EU a k harmonizaci národní právní úpravy včetně 

práva autorského. 

Harmonizace autorského práva v rámci Evropské unie spadá do poměrně 

krátkého období posledních dvou desetiletí. Hlavním důvodem potřeby harmonizace je 

rozdílná autorskoprávní kultura členských států. Ve většině evropských zemí (i u nás) 
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 Knappová, M., Švestka, J., a kol.:Občanské právo hmotné Svazek .3 Praha: ASPI  2002. s. 189. ISBN 
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převládá kontinentální systém založený na osobnostním pojetí autorského práva, před 

tzv. copyright systémem, angloamerickým systémem založeným na majetkovém pojetí 

autorského práva, který umožňuje zcizení samotného autorského práva. Harmonizace 

však musí být uskutečněna tak, aby navrhované změny bylo možné začlenit do obou 

systémů.  

Dalším velmi zásadním důvodem harmonizace je neustálý technický pokrok, 

který umožňuje stále rychleji a ve větším množství nelegální stahování a sdílení dat a 

tím i porušování autorských práv v prostředí internetu ve velkém rozsahu. 

Evropská unie k harmonizaci autorského práva využívá zejména směrnice, které 

jsou členské státy povinné implementovat do své národní právní úpravy. „Směrnice jsou 

závazné pro členské státy z hlediska cílů, kterých má být dosaženo. Předepisují 

výsledek a na členských státech ponechávají volbu formy a prostředků, za jejichž 

použití k němu dospějí.“
38

 Nejdůležitější směrnice týkající se problematiky informační 

společnosti i v souvislosti s autorským právem uvádím níže. Cílem těchto směrnic je 

přispět k řádnému fungování vnitřního trhu v EU tím, že zajistí volný pohyb služeb 

informační společnosti mezi členskými státy. 

2.2.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, 

kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem 

a technických předpisů. 

Směrnice v článku 1 definuje službu informační společnosti jako každou službu 

poskytovanou zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost 

příjemce služeb. Pro účely této definice se dle směrnice rozumí: 

a) službou poskytovanou na dálku - služba poskytovaná bez současné 

přítomnosti stran, 

b) službou poskytovanou elektronicky - služba odeslaná z výchozího místa 

a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro 

zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako celek 

odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými 

elektromagnetickými prostředky a 
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c) službou na individuální žádost příjemce služeb - služba poskytovaná 

přenosem dat na individuální žádost. 

Směrnice se nevztahuje na služby rozhlasového vysílání a služby televizního 

vysílání podle čl. 1 písm. a) směrnice 89/552/EHS. 

2.2.2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o 

právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu
39

 nebo služeb skládajících 

se z podmíněného přístupu. 

Směrnice v článku 2 definuje chráněnou službu jako jednu z následujících 

služeb, je-li poskytována za úhradu a na základě podmíněného přístupu: 

a) televizní vysílání, jak je vymezeno v čl. 1 písm. a) směrnice 89/552/EHS, 

b) rozhlasové vysílání, tedy vysílání po drátě či bezdrátové vysílání včetně 

družicového, rozhlasových programů určených veřejnosti a 

c) služby informační společnosti ve smyslu směrnice 98/34/ES (ve znění 

směrnice 98/48/ES) 

Členské státy mají dle směrnice povinnost zakázat následující činnosti: 

a) výrobu, dovoz, distribuci, prodej, pronájem nebo držení nedovolených 

zařízení
40

 k obchodním účelům, 

b) instalaci, údržbu nebo výměnu nedovoleného zařízení k obchodním 

účelům a 

c) použití obchodních sdělení k propagaci nedovolených zařízení. 

Sankce a právní prostředky ochrany jsou směrnicí stanoveny pouze obecně. Mají 

být účinné, odrazující a úměrné možným důsledkům nedovolené činnosti. Směrnice 

stanoví členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření, aby zajistily vhodné 

právní prostředky ochrany poskytovatelům chráněných služeb, jejichž zájmy jsou 

dotčeny nedovolenou činností na území státu, a zejména aby tito poskytovatelé mohli 

podat žalobu o náhradu škody nebo dosáhnout preventivního opatření např. požadovat, 

aby nedovolená zařízení byla vyřazena z obchodování. 

                                                 
39

 Podmíněným přístupem je podle směrnice 98/84/ES jakékoli opatření nebo technické zařízení 
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povolení poskytovatele služeb. 
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2.2.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu v rámci vnitřního trhu (Směrnice o elektronickém obchodu). 

Směrnice upravuje odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb 

(dále také „poskytovatel“). 

Na základě článku 12 odst. 1 směrnice mají členské státy povinnost zajistit, aby 

v případě poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací 

poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke 

komunikační síti (tzv. prostý přenos), nebyl poskytovatel služby (tzv. access-provider) 

odpovědný za přenášené informace, pokud: 

a) není původcem přenosu, 

b) nevolí příjemce přenášené informace a 

c) nevolí a nezmění obsah přenášené informace. 

Přenos informací a zprostředkování přístupu ve smyslu odstavce 1 zahrnuje 

automatické krátkodobé přechodné ukládání přenášených informací, pokud toto 

ukládání slouží výhradně pro uskutečnění přenosu v komunikační síti a pokud jeho 

délka nepřesahuje obvyklou dobu přenosu. Tímto článkem není podle směrnice dotčena 

možnost soudního nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu 

s právním řádem členských států, aby ukončil porušování práv nebo mu předešel. 

Podle článku 13 mají členské státy povinnost zajistit, aby v případě služby 

informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem 

služby nebyl poskytovatel služby odpovědný za automatické dočasné přechodné 

ukládání (tzv. caching), které slouží pouze pro co možná nejúčinnější následný přenos 

informace na žádost jiných příjemců služby, pokud: 

a) poskytovatel služby informaci nezmění, 

b) poskytovatel služby vyhoví podmínkám přístupu k informaci, 

c) poskytovatel služby dodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou 

stanovena způsobem obecně uznávaným a používaným v průmyslu; 

d) poskytovatel služby nepřekročí povolené používání technologie obecně 

uznávané a používané v průmyslu s cílem získat údaje o užívání 

informace, 
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e) poskytovatel služby ihned přijme opatření vedoucí k odstranění jím 

uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že 

informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní 

byl znemožněn přístup nebo soud nebo jiný správní orgán nařídil 

odstranění této informace nebo znemožnění přístupu k ní. 

Podle článku 14 odst. 1 mají členské státy povinnost zajistit, aby v případě 

služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných 

příjemcem služby (shromažďování informací) nebyl poskytovatel služby (tzv. host-

provider) odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud: 

a) poskytovatel nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo 

informací a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom 

skutečností nebo okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost 

nebo informace, nebo 

b) poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto 

informace nebo k nim znemožnit přístup. 

Odstavec 1 se nepoužije, pokud je příjemce závislý na poskytovateli nebo 

podléhá jeho dohledu. 

Úpravou v článku 12 a 13 není dotčena možnost soudního nebo správního 

orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, 

aby ukončil porušování práv nebo mu předešel, např. odstraněním protiprávního obsahu 

z internetu na základě rozhodnutí soudu. Zatímco access-provider podle článku 12 

informaci pouze přenáší, host-provider umožňuje uživatelům ukládat informace na 

svých serverech, vzhledem k tomu má členský stát podle článku 14 odst. 2 zároveň 

možnost zavést postupy, které umožní odstranění informace nebo k ní znemožní přístup. 

Podle článku 15 odst. 1 členské státy nesmí ukládat poskytovatelům služeb 

uvedených v článcích 12, 13 a 14 obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo 

ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 

poukazující na protiprávní činnost. 

Podle článku 15 odst. 2 členské státy mohou poskytovatelům služeb informační 

společnosti uložit povinnost, aby neprodleně informovali příslušné orgány veřejné moci 

o pravděpodobných protiprávních činnostech vykonávaných poskytovateli služeb nebo 

o protiprávních informacích, které tito poskytovatelé poskytují, nebo aby sdělili 
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příslušným orgánům veřejné moci na jejich žádost informace, na jejichž základě lze 

zjistit totožnost příjemců jejich služeb, s nimiž uzavřeli dohodu o shromažďování 

informací. Například Německý autorský zákon
41

, podobně jako český, přiznává 

poškozeným právo na zjištění (osobních) údajů, zejména IP adresy od třetích osob 

(providerů) o osobě, která se porušení autorského práva dopustila na základě soudního 

příkazu vydaného v občanském soudním řízení. Takový nárok může být použit i vůči 

koncovému uživateli, který autorská práva porušuje. Do roku 2008 bylo možné tyto 

informace získat pouze nepřímo v trestním řízení. Do té doby však poškozený nemohl 

uplatnit občanskoprávní nároky (např. náhrada škody, bezdůvodné obohacení), protože 

neexistoval přímý způsob, jak informaci o porušovateli práv zjistit. Zákon stanoví 

podmínku, že se musí jednat o porušení značného hospodářského rozsahu (např. 

zveřejnění kinofilmu nebo hudebního alba před jeho oficiálním zveřejněním v Německu 

nebo bezprostředně po něm). O tomto ustanovení se mezi německou odbornou 

veřejností vedly rozsáhlé debaty, které upozorňovaly zejména na střet s právem na 

ochranu osobních údajů. 

Směrnice o elektronickém obchodu byla v souladu s právem Evropských 

společenství do české legislativy implementována zákonem č. 480/2004 Sb. ze dne 29. 

července 2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém tato práce pojednává v 5. kapitole.  

2.2.4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem 

autorským v informační společnosti (Informační směrnice). 

Touto směrnicí byly do práva EU implementovány tzv. internetové smlouvy 

WIPO z roku 1996, o kterých tato práce pojednává v kapitole 2.1. (byť tyto mezinárodní 

smlouvy vstoupily pro EU v platnost až v roce 2010). 

Směrnice se vztahuje na právní ochranu autorského práva a práv s ním 

souvisejících v rámci vnitřního trhu a to se zvláštním zřetelem na informační 

společnost. Nejsou jí jakkoliv dotčeny stávající směrnice. Směrnice obsahuje komplexní 

úpravu. Podle článku 2 mají členské státy povinnost upravit výlučná práva na 

rozmnožování (přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování v jakékoliv 
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podobě) nejen pro autory v případě jejich děl, ale i pro výkonné umělce v případě 

záznamů jejich výkonů, pro výrobce zvukových záznamů v případě jejich zvukových 

záznamů, pro výrobce prvotních záznamů filmů ve vztahu k originálům a 

rozmnoženinám jejich filmů a pro vysílací organizace v případě záznamu jejich 

vysílání, ať už po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání pomocí kabelu nebo družice. 

Podle článku 3 mají členské státy zajistit těmto subjektům právo na sdělování 

děl a jiných předmětů ochrany veřejnosti (udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení) 

po drátě nebo bezdrátově (prostřednictvím internetu). Tato práva se sdělením veřejnosti 

nebo zpřístupněním veřejnosti výše uvedeným způsobem nevyčerpají. 

Článek 5 upravuje výjimky a omezení z výlučného práva na rozmnožování 

upraveného v Článku 2, důvodem je ochrana veřejného zájmu, která má v taxativně 

vyjmenovaných případech přednost před zájmem autora. Tato koncepce evropského 

práva byla implementována do české právní úpravy  (viz. kapitola 1.2.).  

Pro elektronicky přenášená autorská díla má význam zejména odst. 1 Článku 5. 

Uvádí, že dočasné úkony rozmnožení uvedené v článku 2, které jsou krátkodobé nebo 

příležitostné a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu a jejichž 

výhradním účelem je umožnit buď přenos v rámci sítě mezi třetími stranami 

uskutečněný zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla nebo jiného předmětu 

ochrany a které nemají žádný samostatný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva 

na rozmnožování stanoveného v článku 2. Toto pravidlo upravuje ustanovení § 38a 

autorského zákona o kterém pojednávám v kapitole 1.3.1. 

Směrnice dále upravuje ochranu technologických prostředků sloužících 

k ochraně autorských práv a ochranu informace o správě práv. Tato ustanovení 

v souladu se směrnicí upravuje autorský zákon ustanoveními § 43 a 44 AZ. 

V článku 8 směrnice stanoví povinnost členských států určit sankce a ochranné 

prostředky proti porušování práv a povinností vyplývajících ze směrnice. Směrnice 

blíže pouze obecně konstatuje, že takto stanovené sankce a ochranná opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

2.3. Česká právní úprava 

Dne 1. prosince 2000 nabyl účinnosti zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 

2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně 

některých zákonů. Česká republika tak dostála v oblasti duševního vlastnictví svému 
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závazku harmonizovat české právní předpisy s právním řádem Evropské unie. Nový 

autorský zákon nahradil dříve platný zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, 

vědeckých a uměleckých. Důvodem byla nedostatečnost právní úpravy, která již 

nekorespondovala s novými druhy autorských děl (počítačové programy, databáze aj.) a 

zároveň s nově vznikajícími technologiemi umožňujícími šíření autorských děl. 

Autorský zákon byl doposud novelizován celkem šestkrát, novelou č. 81/2005 

Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 168/2008 Sb. a č. 41/2009 Sb.  

Nejvýznamnější novelou z hlediska autorského práva v informační společnosti je 

novela č. 216/2006 Sb., účinná od 22. května 2006. Tato novela bývá označována jako 

tzv. euronovela. V době, kdy vznikal nový autorský zákon, nebyla Česká republika 

členem Evropské unie. I přesto, že většinu příslušných evropských směrnic existujících 

v roce 2000 zapracoval, touto novelou byla některá ustanovení zpřesněna a přijata další, 

která transponovala právní úpravu nových směrnic. Došlo zejména ke zpřesnění 

transpozice směrnic v oblasti počítačových programů, posílení ochrany autorů databází, 

k úpravě možnosti volného užití děl tak, aby nedocházelo k omezení volného přístupu 

k informacím, vzniku zákonné licence pro dočasné rozmnoženiny, rozšíření a zpřesnění 

práva na informace o původu neoprávněně zhotovených rozmnoženin, sjednocení 

nápravných opatření a úprava přestupků a správních deliktů. 

Česká republika má nyní moderní autorskoprávní kodex odpovídající právní 

úpravě Evropské unie. 

3. Ochrana autorských děl 
Článek 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že práva k 

výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. K ochraně autorských děl 

autorský zákon stanoví prostředky soukromoprávní a veřejnoprávní. Pokud bylo do 

těchto práv zasaženo, má autor nebo jiná osoba, která má výhradní oprávnění k výkonu 

práva dílo užít, nebo je-li této osobě toto oprávnění nebo výkon majetkových práv k dílu 

svěřen ze zákona, právo na ochranu podle autorského zákona, občanského zákoníku, 

obchodního zákoníku a trestního zákoníku. Osobě, která do práva chráněného 

autorským zákonem zasáhla, může tedy v jednotlivých případech vzniknout 

odpovědnost soukromoprávní a veřejnoprávní (správní a trestní). 
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3.1. Soukromoprávní prostředky ochrany 

Soukromoprávní prostředky ochrany jsou upraveny v autorském zákoně, 

zároveň ustanovení § 40  odst. 4 věta první AZ uvádí, že právo na náhradu škody a na 

vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno, 

čímž odkazuje na občanský zákoník.  

S ohledem na téma práce, níže uvádím pouze prostředky ochrany proti porušení 

autorského práva na internetu. Proti internetovému pirátství poskytuje autorský zákon 

demonstrativní výčet prostředků ochrany v ustanovení § 40 odst. 1. Odpovědnost za 

ohrožení nebo porušení autorských práv je objektivní. K odpovědnosti tedy není třeba 

zavinění. 

Ustanovení upravuje jak ochranu práva vycházejícího z osobnostně právní 

povahy autorských práv, tak z jejich ryze majetkové povahy. Autor, do jehož práva bylo 

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

zejména 

a) Určení svého autorství (nárok určovací) – „doktrinálně se dovozuje, že v případě 

určovacího autorskoprávního nároku se nejedná o určovací žalobu podle § 80 

písmeno c) OSŘ, nýbrž o žalobu spočívající ve výkonu nároku, jímž je speciálně 

vybaveno autorské právo.“
42

  

b) Zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného 

zásahu do svého práva, zejména neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož 

i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy (nárok zdržovací). 

V tomto případě stačí pouze ohrožení práva, k jeho porušení přímo nemusí dojít. 

Nárok nelze využít v případě, že škodlivý stav již netrvá. 

c) Sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně 

zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího 

neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím 

díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, 

kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem 

jejich poskytnutí třetí osobě. Práva na informace podle tohoto ustanovení se 

autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo 

je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která 
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1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či 

napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu, 

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně 

zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje 

nebo ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při 

činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je 

neoprávněně ohrožují, anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se 

účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny 

díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva 

autora nebo je neoprávněně ohrožují.  

Je třeba upozornit na skutečnost, že úmyslným nesdělením údajů by mohla být 

naplněna skutková podstata trestného činu nadržování podle § 366 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník. 

Výčet osob, které mají povinnost sdělit údaje, je na základě slova „zejména“ 

demonstrativní. Zahrnuje osoby, které se určitým způsobem na protiprávním jednání 

podílejí a mohou být i za toto jednání odpovědné. Jedná se např. o Access-providery, 

kteří poskytují připojení uživatelům a mají informace o chování uživatelů na internetu 

vzhledem k připojovaní jednotlivých uživatelů prostřednictvím IP adres
43

. Bez těchto 

údajů obvykle nelze zjistit konkrétní subjekt porušující autorské právo. 

d) Odstranění následků zásahu do práva (je-li již porušeno), zejména 

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla 

nebo zařízení, výrobku nebo součástky sloužící k obcházení účinných 

technických prostředků ochrany práv (§ 43 odst. 2 AZ) z obchodování 

nebo jiného užití, 

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené 

rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo 
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součástky sloužící k obcházení účinných technických prostředků ochrany 

práv (§ 43 odst. 2 AZ), 

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla 

nebo zařízení, výrobku nebo součástky sloužící k obcházení účinných 

technických prostředků ochrany práv (§ 43 odst. 2 AZ), 

4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo 

převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky sloužící k 

obcházení účinných technických prostředků ochrany práv (§ 43 odst. 2 

AZ), 

Opatření podle tohoto odstavce musí být přiměřené závažnosti porušení práva a 

musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v 

dobré víře. Jedná se o demonstrativní výčet opatření, pokud by v konkrétním případě 

bylo nutné použít opatření jiné, zákon toto nezakazuje. Muselo by se ale vždy jednat o 

opatření přiměřené. 

e) Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, 

zejména 

1. omluvou, 

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění 

nejevilo postačujícím, výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který 

přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k 

zásahu do práva došlo, tím není vyloučena dohoda o narovnání. 

Podle judikatury
44

 poskytnutí zadostiučinění v peněžité částce nepřichází 

v úvahu při každém porušení autorského práva, ale jen za splnění podmínek, že újma 

nemajetkové povahy vznikla porušením autorských práv autora, je závažná a že jiné 

prostředky autorskoprávní ochrany nejsou k jejímu odčinění dostačující. Ve stejném 

rozsudku soud judikoval, že soud musí dbát, aby se postiženému žalobci dostalo pouze 

přiměřeného zadostiučinění a aby nedošlo k zatížení žalovaného neúměrnými 

povinnostmi, které již neslouží k zákonem sledovanému přiměřenému zadostiučinění, 

nýbrž k odvetě či dokonce šikaně odpovědné osoby. 
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f) Zákaz poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování práva autora. 

Toto ustanovení je specifickým případem k nárokům zdržovacím. Nesměřuje 

vůči tomu, kdo autorská práva přímo porušuje, ale vůči osobě, jejímž prostřednictvím je 

právo porušováno. U providerů může jít např. o zablokování webových stránek, na 

kterých se vyskytují protiprávně sdělovaná autorská díla. Se zavedením tohoto 

ustanovení pod vlivem komunitárního práva, souvisí i odpovědnost providerů, kterou se 

zabývám v kapitole 5.1. 

Autorský zákon v § 40 odst. 3 AZ dále uvádí, že autorovi, jehož návrhu bylo 

vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady 

účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob 

uveřejnění. 

§ 40 odst. 4 AZ stanoví, že právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného 

obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno. Zvláštním právním 

předpisem je podle povahy účastníků občanský zákoník nebo obchodní zákoník. Místo 

skutečně ušlého zisku (v případě, že je těžko zjistitelný) se autor může domáhat náhrady 

ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době 

neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně 

toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí 

dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době 

neoprávněného nakládání s dílem. Toto ustanovení má dle mého názoru kromě funkce 

satisfakční i funkci preventivní, aby si každý předem uvědomil, že rizika spojená s 

porušením autorského práva jsou větší, než skutečný přínos. 

Podle následujícího ustanovení § 41 AZ udělí-li autor jiné osobě výhradní 

oprávnění k výkonu práva dílo užít (majetková práva tak vykovává pouze jiná osoba), 

nebo je-li této osobě toto oprávnění nebo výkon majetkových práv k dílu svěřen ze 

zákona, má právo se domáhat nároků podle § 40 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a 4 AZ 

pouze osoba, jejíž takto smluvně nebo zákonem nabyté výhradní oprávnění bylo 

ohroženo nebo porušeno. Právo autora domáhat se ostatních nároků, jakož i v této 

souvislosti nároku podle § 40 odst. 3 AZ zůstává nedotčeno. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že nárok na určení svého autorství, omluvu a 

zadostiučinění v penězích jsou prostředky ochrany osobnostních práv autorských, 
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kterých se může domáhat pouze autor. V souvislosti s těmito nároky se zároveň může 

domáhat  práva na uveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a 

podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění. Naopak v případě 

majetkových práv autorských zákon stanoví, že ochrany se může domáhat pouze ten, 

kdo je vykonává. Pokud autor udělí jiné osobě výhradní oprávnění k výkonu práva dílo 

užít, není dále oprávněn domáhat se těmito prostředky ochrany práv. 

3.2. Veřejnoprávní prostředky ochrany 

Důvodem systematiky řazení prostředků právní ochrany v této práci je 

následující princip, který judikoval ústavní soud. Proti jednáním porušujícím práva 

vyplývající z občanskoprávních předpisů je třeba v prvé řadě brojit soukromoprávními 

prostředky ochrany podle zásady vigilantibus iura
45

. Při jejich nedostatečnosti uplatnit 

sankce správní a teprve na posledním místě, jako ultima ratio, právo trestní. Opačný 

přístup, tedy užití trestněprávního postupu, aniž by prostředky jiných právních odvětví 

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

která vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě. 

3.2.1. Správní delikty 

Neoprávněný zásah do autorského práva může naplňovat skutkovou podstatu 

správního deliktu. Novelou z roku 2006 byla úprava správních deliktů vtělena přímo do 

autorského zákona. Do té doby tuto problematiku upravoval § 32 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřesZ“). Neoprávněné užití autorského 

díla, uměleckého výkonu, zvukového či zvukově obrazového záznamu, rozhlasového 

nebo televizního vysílání nebo databáze bylo označeno jako přestupek na úseku kultury, 

za který bylo možné udělit pokutu do 15.000,-Kč. 

Vzhledem k nedostatečné úpravě a závazkům České republiky vůči Evropské 

unii (vycházející zejména ze směrnic) byly novelou v hlavě VI. AZ stanoveny sankce 

nejen fyzickým osobám za přestupky, ale i za správní delikty právnických a 

podnikajících fyzických osob. Zatímco odpovědnost za přestupky je odpovědností 

subjektivní, postačí však nedbalost (vědomá i nevědomá), odpovědnost za správní 

delikty právnických a podnikajících fyzických osob je objektivní (zavinění se 
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nevyžaduje). Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických a 

podnikajících fyzických osob jsou shodné. Jedná se o  

a) neoprávněné užití autorského díla, uměleckého výkonu, zvukového či zvukově 

obrazového záznamu, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo databáze, 

b) neoprávněný zásah do práva autorského obcházením účinných technických 

prostředků ochrany práv a výroba, dovoz, přijímání, rozšiřování, prodej, 

pronájem, propagace prodeje, pronájem nebo držení zařízení, výrobků nebo 

součástek technických prostředků k obchodnímu účelu nebo poskytování těchto 

služeb (§ 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1 AZ), 

c) nesplnění oznamovací povinnosti vůči kolektivnímu správci obchodníkem o 

prodeji originálu uměleckého díla, nezbytné pro zajištění tzv. náhradní autorské 

odměny za opětný prodej originálu díla (§ 24 odst. 6 AZ). 

Za přestupek i za správní delikt podle písm. a) lze uložit pokutu do 150 000 Kč, 

za přestupek podle písm. b) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle písm. c) pokutu 

do 50 000 Kč. I přesto, že správní orgán může podle nové právní úpravy udělit pokutu 

několikanásobně vyšší než dříve, vzniká zde poměrně neobvyklá situace, kdy zákon 

stanoví stejnou výši pokuty pro fyzické osoby i pro právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby. Dle mého názoru by pro druhou jmenovanou skupinu měla být 

stanovena pokuta vyšší vzhledem k tomu, že správní delikt byl spáchán při 

podnikatelské činnosti a za účelem obohacení, které dále umožní výdělečnou činnost 

např. nelegální stahování počítačových programů, databází pro podnikatelské účely, atp. 

U podnikajících subjektů se předpokládá vyšší míra právního vědomí spojená s nutností 

nést rizika související s výdělečnou činností. Nemluvě o tom, že při porovnání cen 

licencí za autorská díla bude škoda způsobená autorovi právnickou osobou, která dílo 

užije pro podnikatelské účely, vždy vyšší než škoda způsobená fyzickou osobou, která 

dílo ( např. počítačový program nebo databázi) užije pro osobní potřebu. Možnost vyšší 

pokuty pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby by dle mého názoru 

poskytovala vyšší míru prevence proti porušování autorského zákona. Byť zákon 

stanoví, že při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl 

spáchán, stanovená maximální výše pokuty pro právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby není příliš vysoká. Vzhledem k tomu, že stanovení výše pokuty je až do 
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zákonného maxima na úvaze správního orgánu, rozlišení mezi dvěma výše uvedenými 

skupinami je ponecháno na právní praxi. 

Správní delikty podle autorského zákona v přenesené působnosti projednává v 

prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl 

správní delikt spáchán. 

Podle ustanovení § 105 c AZ právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránila. Podle výkladu Telce
46

 se jedná se o liberalizační opatření, 

které zmírňuje tvrdost zákona vyplývající z objektivní právní odpovědnosti. 

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode 

dne, kdy byl spáchán. 

Prekluzivní lhůta pro přestupky je stanovena odlišně v ustanovení § 20 PřesZ 

podle kterého přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Nelze 

jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na 

přestupek amnestie. Do běhu výše uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro 

tentýž skutek vedlo trestní řízení. 

3.2.2. Trestný čin 

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále také 

„trestní zákoník“ nebo „TZ“). Nový trestní zákoník zavádí tzv. formální pojetí trestného 

činu, které již jak tomu bylo doposud nepřihlíží ke stupni společenské nebezpečnosti. 

Zároveň však výslovně stanoví zásadu dovozenou judikaturou, že trestní odpovědnost 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu. 

Ustanovení § 270 TZ upravuje trestný čin porušení autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi. „Objektivní stránka záleží v tom, 

že pachatel neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv 

k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, 

rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi. Přísněji trestný bude pachatel, 

pokud shora uvedené jednání bude mít charakter obchodní činnosti nebo jiného 
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podnikání, získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo 

způsobí jinému značnou škodu nebo se dopustí takového činu ve značném rozsahu. 

Nejpřísněji trestný bude pachatel, získá-li shora uvedeným jednáním pro sebe nebo pro 

jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li jinému škodu velkého rozsahu nebo 

dopustí-li se takového jednání ve velkém rozsahu. Pachatelem může být kdokoli. 

Subjektivní stránka vyžaduje úmysl, který musí zahrnovat i znak neoprávněnosti. 

Pachatel si musí být vědom této skutečnosti. Jednočinný souběh s trestným činem 

neoprávněného podnikání je možný.“
47

  S trestným činem porušení autorského práva, 

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi souvisí trestný čin nadržování 

(jako forma trestné součinnosti) podle § 366 TZ, např. úmyslným nesdělením údajů 

podle  § 40 odst. 1 písm. c) AZ. Jednání by dle mého názoru mohlo být v konkrétním 

případě posuzováno i podle § 248 TZ jako trestný čin porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže nebo podle § 268 TZ jako trestný čin porušení práv k ochranné 

známce a jiným označením. 

4. Odpovědnost uživatelů 
Uživatelem je každá osoba, která má volný přístup k internetu, jehož 

prostřednictvím například stahuje díla ze sítě a pořizuje jejich rozmnoženiny nebo 

naopak sděluje díla veřejnosti tím, že jej umístí na server nebo se účastní výměny 

informací pomocí sítí Peer to peer. 

Veškerá popsaná jednání uživatele mohou probíhat v rámci zákona. 

Odpovědnost uživatele přichází v úvahu v situaci, kdy se uživatel svým jednáním ocitne 

mimo zákon (v tomto případě poruší autorské právo). Je třeba konstatovat, že v případě 

rozmnožování díla uživatelé obvykle zákon neporušují. Toto umožňuje poměrně 

benevolentní autorský zákon, který stanoví v § 30 odst. 2 AZ, že do práva autorského 

nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví rozmnoženinu díla. Uživatel, který 

si stáhne film, hudbu, texty nebo fotografie jen pro vlastní osobní potřebu, neporušuje 

autorský zákon. Jinak tomu je však, jak bylo uvedeno v kapitole 1.4., u počítačových 

programů (např. počítačových her) a databází (např. databáze právních předpisů, 

elektronických slovníků), které jsou z možnosti zhotovení rozmnoženiny pro vlastní 
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potřebu vyloučeny. Tyto programy lze stahovat buď na základě zakoupení licence nebo 

v podobě freeware, shareware či freesoftware, které jsou volně přístupné. 

Sdělování díla veřejnosti je však poněkud problematičtější. Uživatelé se 

porušování práv tímto neoprávněným užitím díla dopouštějí zejména v rámci tzv. Peer 

to peer sítí (dále také „P2P“). Otevřená encyklopedie Wikipedia uvádí, že Peer to peer  

(doslova rovný s rovným), P2P nebo klient-klient, je označení architektury 

počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). 

Uživatelé prostřednictvím P2P stahují informace přímo z počítačů jiných uživatelů 

obvykle za podmínky, že sami zpřístupní (sdílí) alespoň část informací které mají 

uložené ve svém počítači. Stahováním informací pro osobní potřebu uživatelé, jak bylo 

uvedeno výše, autorské právo neporušují. To se děje sdílením obsahu, který je 

autorským dílem chráněným autorským zákonem (pokud bude uvědomělý uživatel 

sdílet pouze volná díla
48

 nebo např. počítačové programy volně přístupné, autorské 

právo tím neporušuje). To se však obvykle neděje, vzhledem k tomu, že velikost a 

rychlost stahování dat bývá závislá na množství informací, které jsou sdíleny, uživatel 

zpřístupní co možná nejvíce dat, která ve svém počítači má. 

Vzhledem k množství osob, které se P2P účastní, bývá velmi složité vypátrat 

odpovědnou osobu a porušení práva dokázat. V případě, že se tak stane, majitelé práv 

mají možnost domáhat se veškerých nároků uvedených v kapitole 3. 

5. Odpovědnost providerů 
Práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti, a jejich 

odpovědnost upravuje v České republice zákon č. 480/2004 Sb. ze dne 29. července 

2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o některých službách informační 

společnosti“ nebo „ZoSIS“), účinný od 7. září 2004. ZoSIS byla v souladu s právem 

Evropské unie do české legislativy implementována Směrnice Evropského parlamentu a 

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

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (dále jen 

„Směrnice o elektronickém obchodu“), viz výklad v kapitole 2.2.3. „Do doby účinnosti 

ZoSIS český právní systém problematiku odpovědnosti poskytovatelů služeb 
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informační společnosti (dále také "providerů
49

") výslovně neupravoval a ponechával 

posouzení jejich odpovědnosti oblasti obecných právních předpisů (zejm. občanského a 

obchodního práva). Obdobně tomu bylo před transpozicí Směrnice o elektronickém 

obchodu i ve většině ostatních členských států, s výjimkou např. Německa, které bylo 

vůbec první zemí, která přijala a v praxi aplikovala speciální zákonný předpis
50

 týkající 

se problematiky odpovědnosti providerů.“
51

 (V některých pasážích této kapitoly je proto 

provedeno srovnání relativně „mladé“ české právní úpravy s německou legislativou). 

„Odpovědnost poskytovatelů elektronických služeb a jejich privilegované 

postavení je upraveno v první části ZoSIS. Je použit postup jednotné právní regulace 

tzv. omezené odpovědnosti, která vychází z logické úvahy, že v rámci poskytování 

těchto služeb není v možnostech providera, aby prováděl kontrolu veškerého obsahu, 

který je jím na internetu poskytován, resp. zprostředkováván. ZoSIS je v tomto směru 

komplexní a vztahuje se (až na vybrané výjimky některých služeb) na služby a 

sdělovaný obsah všeho druhu bez rozlišení. Příslušná speciální právní úprava plní tzv. 

„funkci filtru“, tj. každé jednání je třeba nejprve podrobit testu vyloučení/určení 

odpovědnosti poskytovatele dle ZoSIS, než bude přistoupeno k případné aplikaci 

obecných odpovědnostních norem. Teprve v případě, že poskytovatel nese zákonnou  

odpovědnost za obsah vyskytující se na internetu, má dotčená osoba právo uplatnit vůči 

němu své nároky vyplývající z  právních předpisů. To platí nejen pro následné 

posouzení civilní (občanskoprávní a obchodněprávní, včetně autorskoprávní), ale i 

správní a trestněprávní odpovědnosti poskytovatele služeb za obsah sdělovaný 

internetem. 

Český zákonodárce zvolil metodu pozitivního taxativního výčtu případů, kdy je 

odpovědnost providera dána, zatímco Směrnice o elektronickém obchodu předpokládá 

stanovení případů vylučujících odpovědnost (shodně např. i úprava německá). Metoda 

pozitivního výčtu případů zakládajících odpovědnost providera může teoreticky vést k 

zúžení rozsahu odpovědnosti, pokud konkrétní jednání nebude přesně podřaditelné pod 

výčet podmínek, kdy  provider dle českého zákona odpovědný je, a tím bude vyloučena 

možnost jeho postihu. Byť byla implementována stejná Směrnice o elektronickém 
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obchodu, dá se říci, že způsob její konkrétní implementace v daném členském státě 

může vést k rozdílným závěrům o odpovědnosti providera v některých hraničních 

případech (např. spolupráce providera s uživatelem služby, který protiprávně zveřejňuje 

a šíří autorské dílo).“
52

 

5.1. Poskytovatelé služeb a zákonná úprava 

Podle ustanovení § 2 písm. d) ZoSIS je poskytovatelem služby každá fyzická 

nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti. 

Službou informační společnosti je dle ustanovení § 2 písm. a) ZoSIS 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. 

Mezi poskytovateli služeb můžeme rozlišit tři různé skupiny poskytovatelů, resp. 

providerů.  

a) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých 

uživatelem (host-provider). 

b) Poskytovatel služby, jež spočívá ve zprostředkování přístupu k sítím 

elektronických komunikací za účelem přenosu informací (access-

provider). 

c) Poskytovatel služby, jež spočívá v poskytnutí vlastního obsahu (content-

provider). 

ZoSIS stanoví pouze tyto tři skupiny poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že služby 

providerů se prolínají, určit v praxi jednoznačně typ providera lze pouze v konkrétním 

případě. Jeden poskytovatel služby může být zároveň host-, access- i content-

providerem. 

5.1.1. Host-provider 

„Host-provider jako poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací 

poskytnutých uživatelem, odpovídá dle ustanovení § 5 odst. 1 ZoSIS za obsah informací 

uložených na žádost uživatele, jen  
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a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, 

že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo 

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací 

nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, 

které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto 

informací.  

Poskytovatel služby odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že 

vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.  

Host-providerem je v praxi poskytovatel prostoru na internetu, zejména prostoru pro 

webové stránky uživatelů, pro sdílení dat, jako jsou videa, hudba, obrázky, počítačové 

programy, aj. Poskytuje např. známé služby jako Youtube.com nebo Rapidshare.de, ale 

i sociální sítě jako Facebook.com, Myspace.com, Studivz.net. V praxi se jedná o jeden 

z nejhůře posuzovatelných  případů protiprávního jednání. Jde o odpovědnost providera, 

který uživateli zprostředkovává prostor pro časově neomezené ukládání informací.  

Spornou byla v době před přijetím příslušné regulace otázka, zda je provider povinen 

provádět předběžnou preventivní kontrolu obsahu uložených informací. Směrnice o 

elektronickém obchodu a v souladu s ní i ZoSIS v ustanovení § 6 jednoznačně stanoví, 

že poskytovatelé služeb uvedení v ustanoveních § 3 až 5 ZoSIS nejsou povinni 

a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, 

b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah 

informace.“
53

 

To však providera nezbavuje povinnosti protiprávně zveřejněné a šířené dílo vždy na 

základě upozornění nebo vlastního zjištění odstranit. Dle judikatury je podmínkou 

splnění zákonem dané povinnosti a tím následné neodpovědnosti providera, aby byl 

uživatelům v těchto případech známý, snadno dohledatelný, dostupný a aby na danou 

situaci reagoval ihned. Německá judikatura není v této souvislosti doposud příliš  

sdílná, ve Francii však byl vzorový případ řešen
54

. V případu Dailymotion týkající se 

porušení autorského práva a odpovědnosti  hostprovidera vyvodila první instance závěr, 

který jde přímo proti smyslu výše popsané právní úpravy. Argumentovala tím, že pokud 
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provider zobrazuje na svých stránkách reklamu, je jeho zájmem vysoká návštěvnost. Ta 

je zvyšována výskytem známých, oblíbených avšak často protiprávně zveřejňovaných a 

šířených děl. Soud konstatoval, že s touto skutečností provider mohl počítat a dokonce o 

ni usilovat, čímž odpovědnost hostprovidera odůvodnil. Provider se proti tomuto 

rozhodnutí odvolal a soud vyšší instance v rámci a v mezích zákona vyvodil 

neodpovědnost providera, když konstatoval, že provider poskytující prostor uživatelům, 

který server spravuje pouze technicky a nemá vliv na ukládaný obsah, není odpovědný 

za protiprávní obsah na stránkách uveřejněný a šířený. 

Zajímavým a velmi diskutovaným případem v této souvislosti je také švédský 

případ Pirate Bay, významného vyhledávače a katalogu torrentů. Torrenty jsou soubory 

umožňující stahování z internetu prostřednictvím výměny dat mezi uživateli. (Pokud je 

soubor stahován prostřednictvím torrentu, zároveň osoba sdílí tu část, kterou má již 

staženou s ostatními uživateli, čímž porušuje autorská práva i v případě, že soubory ona 

sama stahuje legálně.) 17. dubna 2009 Stockholmský obvodní soud odsoudil 4 

provozovatele serveru Piráte Bay k jednomu roku vězení za to, že obžalovaní porušili 

autorské právo platnému ve Švédsku. Za to jim byla udělena pokuta v přepočtu přes 70 

mil. Kč, která měla jít ve prospěch držitelů majetkových práv k dílům (producentských 

společností, např. Warner Bros. Entertainment, Columbia Pictures Industries, Twentieth 

Century Fox Film, Sony BMG, Universal, EMI), protiprávně sdělovaným veřejnosti. 

Soud shledal obžalované vinnými z napomáhání uživatelům serveru k porušování 

autorského práva tím, že poskytovali webové stránky se sofistikovanými vyhledávacími 

funkcemi a jednoduchými stahovacími a ukládacími možnostmi. Proti tomuto rozsudku 

se všichni nepravomocně odsouzení odvolali. Odvolací řízení, které mělo probíhat v 

listopadu 2009, proběhne pravděpodobně v létě 2010. Soud zároveň rozhodl o odpojení 

serveru, což bylo učiněno, avšak server začal po několika hodinách opět fungovat 

z jiného místa. 

V tomto případě nebyla uložena pouze sankce soukromoprávní, ale i trest odnětí 

svobody za napomáhání k trestnému činu. Z čehož vyplývá, že soud považuje v tomto 

konkrétním případě porušení autorského práva za velmi vážné. Podle informací o kauze 

se soud odvolává na skutečnost, že obžalovaní nereagovali na žádosti o odstranění 

torrentů umožňujících stahovat nelegální obsah. Což je i podle směrnice o 

elektronickém obchodu povinností, pro následnou neodpovědnost providera. 



 41 

Obžalovaní naopak tuto směrnici využívají ke své obhajobě. Zároveň namítají, že 

torrenty uživatelům pouze umožňují nelegální soubory nahrávat, ony samy však 

nelegální nejsou. 

Podle mého názoru slouží tento rozsudek jako exemplární případ a toto 

rozhodnutí je podporováno i tím, že obžalovaní neprojevili příliš snahy o nápravu a 

určitou „pokoru“. Nedomnívám se ale, že po skončení tohoto případu se počet serverů 

umožňujících jak legální tak nelegální stahování sníží. Myslím si, že živnou půdou pro 

tyto servery je především zájem uživatelů, kteří vidí nelegální stahování jako 

nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší možnost jak díla, byť nelegálně, získat. Uplatnit 

však výše uvedené sankce na všechny uživatele, jako určitou prevenci, je nemyslitelné. 

Podle mého názoru je schůdnější cestou snadnější dostupnost legálního obsahu, o tomto 

viz kapitola 1.5. 

5.1.2. Access-provider 

Access-provider, jako poskytovatel připojení k internetu (např. Telefónica O2, 

GTS Novera, VOLNÝ.cz, České radiokomunikace), jež spočívá v přenosu informací 

poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve 

zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu 

informací, odpovídá dle ustanovení § 3 odst. 1 ZoSIS za obsah přenášených informací, 

jen pokud 

a) přenos sám iniciuje, 

b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo 

c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace. 

Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také 

automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací. 

Německý zákon doplňuje výčet o případ odpovědnosti, kdy se provider na 

protiprávním jednání podílí tím, že s uživatelem spolupracuje. Tento případ 

odpovědnosti v českém zákoně není výslovně uveden a lze ho pouze určitým způsobem 

dovozovat ze tří případů odpovědnosti, které ZoSIS uvádí, a to na základě obecné 

zásady zákazu obcházení zákona.   

ZoSIS v ustanovení § 2 písm. g) specifikuje pojem automatické krátkodobě 

dočasné ukládání přenášených informací jako ukládání informací poskytnutých 

uživatelem, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu 
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prostřednictvím sítě elektronických komunikací, přičemž doba uložení informace 

nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá.  

ZoSIS rozlišuje mezi automatickým krátkodobým dočasným ukládáním 

přenášených informací a automaticky dočasně meziukládanými informacemi. Za obsah 

informací automaticky dočasně meziukládaných odpovídá poskytovatel služby, jež 

spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem dle ustanovení § 4 ZoSIS, jen 

pokud 

a) změní obsah informace, 

b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci, 

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

používána v příslušném odvětví, 

d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v 

příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo 

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

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

místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud 

nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci. 

V ustanovení § 2 písm. h) ZoSIS specifikuje tento pojem jako ukládání 

informací poskytnutých uživatelem, které slouží výhradně pro co možná nejúčinnější 

následný přenos těchto informací na žádost jiných uživatelů. Meziukládáním je tedy v 

intencích ZoSIS chápán technický proces uskutečňovaný při zprostředkování informací 

uživatelů za podmínky, že provider nemá informace o obsahu přenášených dat. Jedná se 

o tzv. caching, kdy server providera automaticky a opakovaně kopíruje paměť jiného 

serveru (např. pevného disku uživatele). Naproti automatickému krátkodobě dočasnému 

ukládání přenášených informací (viz. § 8 odst. 2 ZoSIS) se v § 9 hovoří o automaticky 

dočasně meziukládaných informacích, z čehož by bylo možno dovodit, že v druhém 

případě může být délka uložení delší (např. dle německé judikatury je toto splněno i v 

případě třicetidenního meziuložení informace). Účelem meziukládání je, aby se často 

dotazované informace nemusely vždy stahovat ze zdrojového serveru do doby, dokud 

není kapacita serveru providera přeplněna a tyto informace nejsou nahrazeny jinými. 

Musí však docházet k aktualizaci a provider má povinnost zajistit, aby se z dočasného 

meziukládání informací nestalo časově neomezené ukládání. 
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5.1.3. Content-provider 

O poskytovateli služeb, jež spočívají v poskytnutí (vlastního) obsahu ZoSIS 

nehovoří. Nezmiňuje jej ani směrnice o elektronickém obchodu. Naopak německá 

obdoba českého zákona pro úplnost stanoví, že poskytovatel vlastního obsahu, je podle 

obecných právních předpisů odpovědný vždy. 

Účelem ZoSIS je zúžení odpovědnosti providerů z důvodu faktické nemožnosti 

dohlížení na cizí obsah ukládaných informací a ZoSIS tuto výjimku z odpovědnosti 

poskytuje providerům do doby, než mají informaci o porušení práv, např. autorských. 

Vzhledem k výše uvedenému lze vyvodit, že provider poskytující (vlastní) obsah (o 

kterém je z logiky věci informován) je podle obecných právních předpisů odpovědný 

vždy.  Německá literatura a judikatura pojem „vlastní obsah“ interpretuje a rozšiřuje. 

Podle ní se o vlastní obsah jedná i v případě, kdy si provider cizí obsah „přivlastní“
55

. O 

přivlastnění se jedná, pokud z pozice třetího, např. uživatele, je informace prezentována 

jako vlastní. O takovém případu rozhodoval např. Vrchní zemský soud v Hamburku
56

. 

Provozovatel portálu s recepty zveřejňoval kromě vlastních textů i vyobrazení pokrmů. 

Tyto fotografie však zveřejňoval v rámci svých internetových stránek s recepty bez 

svolení autora. Soud dovodil odpovědnost provozovatele za porušení autorského práva. 

Zvláštním případem odpovědnosti content-providera je Projekt knihovny 

společnosti Google. Tato společnost vznikla z původního univerzitního projektu dvou 

studentů Stanfordské univerzity (USA, Kalifornie), jejichž hlavním cílem bylo vyvinout 

zcela novou technologii hledání na internetu, což se jim po necelém roce podařilo. 

„Faktická expanze společnosti Google do světa internetu však nastala až v září 1998. 

Společnost, kterou v té době tvořili pouze čtyři zaměstnanci spustili originální, 

jednoduchý, rychlý a převratný vyhledávač Google. V polovině roku 2000 řešil 

vyhledávač Google 18 milionů dotazů denně a předhánět tak začal své konkurenty 

Altavistu a Yahoo!. Do roku 2005 se počet dotazů Googlu vyšplhal na 300 milionů 

denně, přičemž počet stránek prohledávaných tímto populárním vyhledávačem dosáhl 

čísla 8 miliard.“
57

  

Jedním z převratných nápadů společnosti Google (dále také „Google“) je i 

Projekt e-knihovny. V roce 2004 společnost oznámila, že uzavřela dohody s několika 
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 Spindler/Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen Medien, Kommentar, München 2008, 1466, Rn. 15. 
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 Oberlandesgericht Hamburg, Spis. Zn. 5 U 165/06, Rozhodnutí ze dne 26.9.2007. 
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 Zemánek, J., Jak se pracuje v Googlu [cit. 2009-11-27]. Dostupné na WWW: 

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-google-prace. 
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knihovnami ve Spojených státech na digitalizaci knih, za účelem následného zveřejnění 

na internetu. Takový projekt do budoucna přinese mnoho výhod pro uživatele internetu, 

zejména v oblasti vyhledávání úryvků a textů z knih, které by jinak byly jen těžko 

dostupné. Tento projekt s sebou přináší i mnoho úskalí, kromě problematiky monopolní 

pozice na trhu, které se obává mnoho knihkupců, rizika cenzury nebo problematiky 

zajištění ochrany osobních údajů, je zásadním problémem ochrana autorských práv. 

Google jako vždy pojal svůj projekt velkolepě a mezi naskenovanými knihami jsou i ty, 

které jsou ve Spojených státech pod ochranou autorského práva.  

V situaci, kdy Google skenoval „celé knihovny“, podalo mnoho autorů a 

vydavatelů žalobu proti Googlu z důvodu porušování jejich autorských práv. Google 

však tvrdil, že její digitalizace knih a zobrazování úryvků z knih je povoleno na základě 

doktríny zákona USA o autorském právu pro „spravedlivé užívání“. 

Místo vyřešení právního sporu o tom, zda Google jedná proti zákonu či nikoliv, 

dojednaly strany sporu, po více než dvou letech vyjednávání, vyrovnání. 

Do tohoto vyrovnání jsou zahrnuty všechny fyzické a právnické osoby, které 

k 5. lednu 2009 vlastní autorské právo chráněné v USA na jednu nebo několik knih 

nebo příloh (např. předmluvy, doslovy, prology, básně, citáty, aj.) u kterých je držitelem 

autorského práva někdo jiný, než držitel práv hlavní práce. Mezi tyto osoby patří 

držitelé autorských práv pokud  

a) jejich kniha byla vydána ve Spojených státech,  

b) nebyla vydána ve Spojených státech, ale země kde jsou tato autorská práva  

chráněna má se Spojenými státy vztahy týkající se autorských práv, protože 

je členem Bernské úmluvy
58

, nebo 

c) země, kde jsou tato autorská práva chráněna měla se Spojenými státy vztahy 

týkající se autorských práv v době vydání knihy. 

Držitel autorských práv má dle podmínek vyrovnání tyto nároky: 

a) V případě, že nepodnikne žádné kroky, automaticky zůstává zařazen 

ve vyrovnání a vztahují se na něj podmínky ve vyrovnání obsažené
59

. 
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 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění Pařížské revize z 24. 

července 1971. 
59

 Na základě podmínek obsažených ve vyrovnání se držitel autorských práv vůči Googlu vzdává nároků, 

za to, že digitalizovala knihy a přílohy chráněné autorským právem, že tyto knihy a přílohy používá 

v produktech a službách poskytovaných Googlem, že Google poskytl digitální kopie knih a příloh 

knihovnám a dále se vzdává nároků, které vzniknou ke dni vstupu v platnost vyrovnání. 
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Pokud ve vyrovnání zůstane, má možnost podat námitky vůči všem 

termínům vyrovnání. Pokud však chce nárokovat hotovostní platbu za 

knihy nebo přílohy (odměnu za užití autorského díla) digitalizované 

Googlem do 5. května 2009 včetně bez jeho povolení, musí si o tuto 

odměnu zažádat nejpozději do 31. března 2011. 

b) Držitel autorských práv však může podat prohlášení o neúčasti ve 

skupině prohlášení. Učiní-li tak, neobdrží žádné dávky vyrovnání a 

nebude vázán žádnými jeho termíny. Zároveň si držitel autorských 

práv zachová všechna práva podat proti Googlu žalobu z důvodu 

digitalizace a zobrazování knih a příloh chráněných autorským 

právem. 

Dohoda by podle poslední verze měla být platná pouze pro anglicky psané knihy 

z USA, Kanady, Velké Británie a Austrálie. Konečné rozhodnutí měl vydat americký 

soud dne 18. 2. 2010. Soudce však během slyšení nerozhodl a konečný verdikt odložil. 

Google se snaží o uzavření podobné dohody platné i v Evropě, resp. v rámci EU. 

Jednání o tomto tématu na úrovni institucí Evropské unie však přesahuje projekt 

Google. Otevírá se zde rozsáhlá problematika rozdílné autorskoprávní úpravy 

jednotlivých členských států Evropské unie, která komplikuje možnost použití 

literárních děl v prostředí „neomezeného“ přístupu k autorským dílům na internetu. 

Dokumentem, který se touto problematikou zabývá je např. Doporučení Komise 

(2006/585/ES) ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho 

dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů. Komise zapojila do dialogu o 

digitalizaci kulturního dědictví všechny zúčastněné strany (autory, kolektivní správce, 

nakladatele, knihovny), aby našla vhodná řešení pro vytvoření jednoduchého a 

nákladově účinného systému vypořádání autorských práv, který bude zahrnovat 

hromadnou digitalizaci a online šíření knihovních sbírek dosud chráněných autorskými 

právy. To se týká i děl již nevydávaných a osiřelých.  

Bude-li sjednocena právní úprava jednotlivých členských států a nalezen 

kompromis mezi zájmy autorů, uživatelů a společnostmi jako je například Google, 

můžeme očekávat zásadní posun a urychlení přístupu k mnoha informacím chráněným 

autorským právem, což je dle mého názoru velmi žádoucí. Budoucnost bez takového 

řešení by totiž mohla umožnit další „obcházení“ legislativy a řešení situace v rámci 
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následného vyrovnání (ve sféře ekonomické, nikoliv právní), založeného na úmyslném 

porušování práva a následné vysoké „finanční záplatě“, kterou si nadnárodní společnosti 

mohou dovolit, vzhledem k tomu, že na projektu získají mnohem více finančních 

prostředků a množství nových uživatelů, jako se to podařilo společnosti Google v USA. 

5.2. Odpovědnost providerů za porušení autorského práva 

Zákon o službách informační společnosti (viz kapitola 5.1.) řeší otázku právní 

odpovědnosti providerů v obecné rovině. Shledáme-li, že provider podle ZoSIS 

odpovědným je (podle německé judikatury - projde filtrem zákona), můžeme dále 

posoudit, zda přichází v úvahu odpovědnost autorskoprávní o které pojednávám 

v kapitole 3 této práce. Podle Telce
60

 lze výkladem ZoSIS dovodit, že odpovědnost 

providerů ve vztahu k porušení nebo ohrožení autorského práva zakládá práva ve 

stejném rozsahu jako v případě samotného neoprávněného sdělovatele díla (uživatele), 

nikoli tedy pouze zvláštní negatorní nárok vůči tzv. prostředníkům podle ustanovení § 

40 odst. 1 písm. f) AZ. 

Podle jednotlivých typů providerů a služeb, které poskytují můžeme jejich 

odpovědnost za porušení autorského práva dělit na odpovědnost přímou a nepřímou. U 

přímé odpovědnosti se přímo odpovědný subjekt dopustil porušení autorského práva. U 

nepřímé odpovědnosti „dochází k porušení autorského práva přímo odpovědnou 

osobou, ale jiná osoba je (nebo může být) spoluodpovědná za primární nesporné 

porušení této normy ze strany přímo odpovědného škůdce“
61

. 

 Přímo odpovědným je poskytovatel vlastního obsahu, zatímco poskytovatelé 

volného prostoru a připojení mají odpovědnost nepřímou a to pouze za podmínek 

stanovených zákonem o některých službách informační společnosti. 

5.2.1. Host-provider 

Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem 

odpovídá za porušení práva nepřímo, neboť jeho činností (jednáním) přímo nedochází 

k neoprávněnému užití díla. Host-provider pouze zajišťuje prostor, prostředek kterým 

může třetí osoba (uživatel) autorské právo porušit tím, že neoprávněně zpřístupní 

autorské dílo. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, host-provider nemusí provádět 

předběžnou kontrolu informací poskytnutých uživatelem. 
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Nepřímá odpovědnost přichází v úvahu až po posouzení jednání host-providera 

podle zákona o některých službách informační společnosti, jak uvádím výše. Je tedy 

nutné posoudit, zda Host-provider o protiprávním obsahu mohl vědět a pokud se o něm 

dozvěděl, zda neprodleně zabránil přístupu k protiprávní obsahu a tento obsah odstranil. 

Pokud tak neučiní, je za porušení autorského práva odpovědný. Legislativa však zatím 

podrobněji nestanoví, jakým způsobem má být informace o porušení práv providerovi 

sdělena, a do jaké míry tato informace musí prokazovat svou věrohodnost. O tomto 

tématu viz kapitola 6. 

Pokud bude zjištěna odpovědnost host-providera majitelé práv se vůči host-

providerovi mohou domáhat všech typů nároků uvedených v kapitole 3. 

5.2.2. Access-provider 

Obecná odpovědnost Access-providera je stanovena, jak bylo uvedeno výše, 

zákonem o některých službách informační společnosti. V souvislosti s porušením 

autorského práva by Access-provider podle ZoSIS za obsah informací automaticky 

dočasně meziukládaných odpovídal v případě, že ihned nepřijme opatření vedoucí k 

odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že 

informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn 

přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci. 

 Domnívám se, že pro tento případ lze aplikovat ustanovení § 18 odst. 3 AZ, 

podle kterého sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího 

nebo zajišťujícího takové sdělování. Podle Telce
62

 se toto ustanovení vztahuje zejména 

na provozovatele komunikačních sítí a zařízení využívaných pro fungování těchto sítí 

nebo zařízení zapojených do této sítě, kteří nenesou odpovědnost za obsahovou stránku 

přenášených informací, nýbrž za technickou kvalitu přenosu.  

I v případě, že bychom nesouhlasili s výše uvedeným, v praxi by odpovědnost 

access-providera za porušení autorského práva byla jen velmi těžko dovoditelná. Jak 

uvádí Čermák
63

, chybí dostatečně blízký vztah mezi porušením autorského práva 

uživatelem nebo poskytovatelem protiprávního obsahu a poskytovatelem připojení. 

Kromě nároku podle § 40 odst. 1 písm. d) AZ na odstranění následků zásahu do 

práva (což by měla osoba do jejíž práv bylo zasaženo spíše směřovat vůči uživateli nebo 
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host-providerovi vzhledem k tomu, že acces-provider má možnost odstranit pouze 

automaticky dočasně meziukládané informace, nikoliv zdroj informace) se osoba do 

jejíž práv bylo zasaženo může vůči access-providerovi domáhat sdělení údajů o 

porušovateli práv (problematika viz kapitola 3.1.).  

5.2.3. Content-provider 

Poskytovatel obsahu, např. provozovatel internetových stránek, je i za porušení 

autorského práva odpovědný, jak uvádím v kapitole 4.1.2. vždy a přímo (stejně jako 

uživatel) vzhledem ke skutečnosti, že autorské dílo (obsah) sám zpřístupnil. Z jeho 

jednání vyplývá, že o případném porušení autorského práva věděl nebo měl povinnost si 

autorství díla před zpřístupněním zjistit. Ten, jehož autorská práva byla porušena, má 

právo domáhat se všech typů nároků uvedených v kapitole 3. 

5.2.4. Odpovědnost poskytovatele odkazu 

Hypertextový odkaz na webových stránkách (hyperlink) je základním prvkem 

internetu. Po kliknutí na tento odkaz se otevře webová stránka, na kterou odkaz 

směřuje. Hypertextové odkazy mohou mít podobu textu nebo obrázku a mohou 

směřovat buď na stránku v rámci jednoho webu, nebo na jinou internetovou stránku. 

Pokud směřují na jinou internetovou stránku, na jejíž fungování ani poskytování obsahu 

nemá osoba na ni odkazující žádný vliv, nastává doposud nevyjasněný problém 

odpovědnosti (tedy i odpovědnosti za porušení autorského práva). Legislativa tuto 

problematiku neřeší a česká judikatura doposud chybí. 

Pokud odkaz vede na stránky, kde je autorské dílo sdělováno veřejnosti legálně, 

avšak autor díla neudělil souhlas s poskytováním hyperlinků, je třeba posoudit, zda 

samo „odkazování“ je v takové situaci neoprávněným užitím díla. Byť jsou způsoby 

užití díla v autorském zákoně uvedeny pouze demonstrativně, domnívám se, že přímo o 

užití díla hovořit nelze. Osoba provozující hyperlink na svých stránkách pouze odkazuje 

na autorské dílo legálně sdělované veřejnosti. Otázkou by však mohlo být, zda se 

nejedná o nekalosoutěžní jednání, pokud osoba odkazující má prospěch z tohoto 

hyperlinku (např. vyšší návštěvnost, zájem osob poptávajících reklamu na těchto 

stránkách, atp.). 

Jiná situace však nastává v případě, že osoba hyperlinkem odkazuje na dílo 

nelegálně sdělované veřejnosti. Dle mého názoru by se v této situaci mohlo jednat o 
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nepřímou odpovědnost poskytovatele hypertextového odkazu za porušování autorského 

práva. Aplikovala bych (pomocí analogie) ustanovení ZoSIS týkající se host-providera, 

jehož odpovědnost je dána, pokud o nelegálním obsahu mohl vědět a pokud se o něm 

dozvěděl, zda neprodleně zabránil přístupu k protiprávní obsahu a tento obsah odstranil 

(v tomto případě odstranil hypertextový odkaz). Byť prostor s cizím obsahem 

neposkytuje, na cizí prostor s cizím obsahem odkazuje. Na internetu se lze setkat se 

situací, kdy provozovatel na webové stránky umístí sdělení, že nenese odpovědnost za 

hypertextové odkazy vyskytující se na jeho webových stránkách. Takové sdělení však 

provozovatele nezbavuje odpovědnosti. Zároveň je ale otevřenou otázkou, zda se může 

jednat o porušení (ohrožení) autorského práva, s ohledem na skutečnost, že zákonná 

úprava doposud chybí. V každém případě by takové jednání mohlo být v rozporu 

s pravidly hospodářské soutěže, pokud by byly naplněny znaky generální klauzule. 

6. Svoboda projevu,  právo na informace 
Svoboda projevu a právo na informace jsou základními právy garantovanými 

v čl. 17 Listinou základních práv a svobod podle které má každý právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 

V souvislosti s povinností providerů uložené ZoSIS k odstranění nebo 

zablokování přístupu k informacím, o jejichž protiprávní povaze se hostprovider 

dozvěděl, by mohlo dojít ke střetu ochrany práva autorského ve vztahu ke sdělovanému 

obsahu se základním právem na svobodu projevu. „Ačkoli Směrnice o elektronickém 

obchodu přímo deklaruje, že obecné zásady, konkrétně základní právo na svobodu 

projevu, by touto směrnicí nemělo být dotčeno, mohlo by se tak stát v případech 

zneužití postupů předvídaných Směrnicí o elektronickém obchodu zamýšlených k 

bezprostřední úpravě poměrů, konkrétně k zamezení dalšího šíření protiprávního 

obsahu. Ani Směrnice o elektronickém obchodu, ani český zákon totiž nestanoví bližší 

požadavky na obsah a formu oznámení či požadavku na odstranění či znemožnění 

přístupu ke sdíleným informacím ani neupravují hlediska, podle nichž by provider měl 

doručené oznámení prověřit, zejm. stran jeho opodstatněnosti a oprávněnosti (narozdíl 

od úprav některých států, např. USA).“
64

 Praxí je obvykle pouze vznesení požadavku na 
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odstranění „protiprávního“ obsahu a následné včasné odstranění obsahu z internetu 

providerem. V případě, že by tak provider neučinil, spor by dotčená osoba mohla vést 

soudní cestou, což je velmi nákladné a časově náročné. Většinou obsah nemá pro 

providera takovou důležitost, aby jako prevenci před případným soudním sporem tento 

obsah raději neodstranil. Obvykle je toto upraveno i ve smlouvách o poskytování 

služeb.  „Snadno se tak může stát, že záměrně bude zamezen přístup k informacím, jež 

mohou být pro určité osoby nežádoucí, aniž by jejich požadavek měl legální oporu
65

.“
66

 

Řešením této sporné situace by mohlo být upřesnění zákonné úpravy o kvalifikované 

požadavky, které musí splňovat každá žádost o odstranění protiprávního obsahu 

providerem. 

V České republice prozatím neměly konkrétní odezvu ani mezinárodní a 

zahraniční iniciativy usilující o nastolení právní regulace podporující aktivní spolupráci 

mezi majiteli práv a providery a tak se při vymáhání odpovědnosti musejí majitelé práv 

spolehnout na dostupnou legislativu a její právní instrumenty. Možnost nebo dokonce 

povinnost např. ukončení či pozastavení služby připojení na internet český právní řád 

neupravuje, byť lze očekávat posun v tomto směru s ohledem na mezinárodní vývoj. 

Doposud se majitelé práv mohou domáhat pouze podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. f 

AZ, zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování autorských práv. Majitelé práv tedy mohou po providerech požadovat 

odstranění nebo alespoň zamezení přístupu k webovým stránkám, které obsahují 

protiprávně šířená autorská díla, to však nezabrání osobě, která pravidelně díla 

nelegálně sděluje veřejnosti, aby si našla jiné webové stránky nebo prostředek ke sdílení 

dat a nelegální obsah dále zpřístupňovala. 

Nejdále je v této souvislosti Francie, která přijala zákon umožňující za splnění 

určitých podmínek zákaz přístupu uživatele k internetu.  Tento systém bývá označován 

jako tzv. systém „třikrát a dost“. Zákon vstoupil v platnost v říjnu 2009. „Tato právní 

úprava souhrnně označovaná též jako tzv. „HADOPI Law“ (právo HADOPI) zavádí 

zejména nové možnosti, jak postupovat proti uživatelům porušujícím autorská práva. 

Současně se však rovněž dotýká odpovědnosti poskytovatelů připojení k Internetu. 
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Název samotný vznikl podle nově zřízeného Nejvyššího úřadu pro šíření děl a ochrany 

práv na Internetu (High Authority for the dissemination of works and the protection of 

rights on Internet), dále jen „Úřad HADOPI“.“ Odpovědnost uživatele je založena 

na dvoustupňovém systému. Nejdříve je uživatel na porušení autorského zákona 

upozorněn pomocí emailu Úřadem HADOPI. „Úřad HADOPI obdrží IP adresu 

uživatele porušujícího autorské právo od  asociací držitelů příslušných práv. K získání 

dat o uživateli (IP adresy apod.) však asociace musí nejprve získat svolení příslušného 

úřadu pro ochranu dat.“
67

 Uživatel je vyzván nejprve pouze emailem, následně i 

doporučeným dopisem, aby od porušování autorského práva upustil a jsou mu sděleny 

případné sankce za porušení těchto práv,  které by mu mohly být následně uloženy. 

Zároveň email obsahuje informace o možnostech legálního stahování. (Na tyto 

informace by měli majitelé autorských práv klást důraz obecně, nejen v souvislosti s již 

existujícím porušováním těchto práv. Dle mého názoru je informovanost o možnosti 

legálního získání dat jedním z preventivních opatření proti porušování autorských práv). 

Pokud uživatel od porušování autorských práv v průběhu následujících tří let neupustí, 

bude zahájeno soudní řízení. Jednou ze sankcí, kterou může soud udělit je odpojení od 

internetu až na dobu jednoho roku. Pod pokutou v případě nedodržení uložené 

povinnosti je poskytovatel připojení povinen zamezit uživateli přístup k internetu dle 

rozhodnutí soudu. 

Toto řešení může být inspirací pro ostatní státy i Evropskou unii, zejména pro 

řešení těžko postižitelných případů porušování autorských práv prostřednictvím 

uživatelů Peer to peer sítí a podobných zařízení umožňujících stahování i 

zpřístupňování dat mnoha uživateli najednou. Dle mého názoru by však tato sankce 

mohla narazit na ústavní právo na informace, které zajišťuje možnost svobodně 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu, které je 

v dnešní informační společnosti odpojením uživatele od internetu a zamezením 

k získání nového přístupu (až na dobu jednoho roku) značně omezeno. 
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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, 
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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. 
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Seznam zkratek 

 
„AZ“ – zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, Autorský zákon. 

 

„Dohoda TRIPS“ – Dohoda o obchodních aspektech práv duševního 

vlastnictví. 

 

„EU“ – Evropská unie. 

 

„Informační směrnice“ – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů práva 

autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti. 

 

„P2P“ - Peer to peer sítě. 

 

„PřesZ“ - zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

 

„Směrnice o elektronickém obchodu“ – Směrnice Evropského parlamentu a 

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

informační společnosti, zejména elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu. 

 

„trestní zákoník“ nebo „TZ“ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

 

„Úřad HADOPI“ – Francouzský Nejvyššího úřadu pro šíření děl a ochrany 

práv. 

 

„ZoSIS“ nebo „Zákon o některých službách informační společnosti“ - zákon 

č. 480/2004 Sb. ze dne 29. července 2004, o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů. 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce: 

Liability for the infringement of copyright on the Internet 

 

Shrnutí (Resumé)  

 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Haftung wegen Urheberrechtverletzung im 

Internet. Die weltweite Zugänglichkeit der im Internet vorhandenen Informationen und 

die Anonymität sowie die unterschiedlichen Subjekten die im Internet tätig sind, werfen 

die Frage auf, zu welchen Bedingungen und in welchem Umfang Benutzer und Provider 

für die verbreiteten Inhalte und die herunterladene Informationen verantwortlich 

gemacht werden können. Die Werke im Internet verbreiten sich ohne Rücksicht auf die 

Grenze und ohne die Möglichkeit des Urhebers diesem zu verhindern. Darum muss die 

rechtliche Regelung den ausreichenden Schutz den Urhebern anbieten. Die Arbeit 

besteht aus sechs Kapiteln. Im ersten Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der 

Applikation der Urhebergesetz im Internet, d.h. Werknutzung im Internet, Art der 

Werke die durch Internet verbreitet sind, und sachliche und örtliche Angehörigkeit des 

Urheberrechtgesetzes. Weil die Tschechische Republik auch im Rahmen des 

Urheberrechtes durch die internationale Verträge und das Kommunitärrecht gebunden 

ist, behandelt das zweite Kapitel die wichtigste Verträge und die Europäische 

Richtlinien, die das Urheberrecht beeinflussen. Der wichtigsten Teil (Kapitel drei bis 

sechs) beschäftigt sich mit der Haftung der Subjekten
 
wegen Urheberrechtverletzung im 

Internet. Wann ist der Benutzer für die Verletzung verantwortlich (zivilrechtlich und 

auch öffentlichrechtlich) und in welchen Fälle ist der Provider verantwortlich. Diese 

Darlegung ist bereichert um die Praxisbeispiele, Rechtsprechung und manchmal um die 

Rechtsvergleichung mit der ausländischen rechtlichen Ausgestaltung (vor allem mit der 

deutschen Ausgestaltung). Am Ende fasst die Arbeit die Vorteile der gegenwärtigen 

rechtlichen Ausgestaltung zusammen, befasst sich mit der neue (noch nicht geregelte) 

Rechtsprobleme und mit der rechtlichen Regelung de lege ferenda.  

 

Klíčová slova: internet, odpovědnost, provider (internet, liability, provider) 
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