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Úvod 

 

Právo není všelék. Svými normami sice stanoví meze, ve kterých můžeme 

jednat. Že tomu tak bude i ve skutečnosti, však zaručit nemůže. Rozhodnutí, zda se 

danými pravidly budeme řídit či nikoliv, záleží pouze na naší vůli. 

Právem zapovězené jednání je obvykle stiženo spravedlivým trestem, ne 

vždy se ale podaří odstranit také škodlivý následek, jenž byl způsoben. Tak zákon 

stanoví nejvyšší přípustnou rychlost jízdy motorových vozidel. To samo nicméně 

nebrání úmyslu hnát automobil i rychlostí vyšší a je zjevné, že k tomu na našich 

silnicích též hojně dochází. Neukázněný řidič může být za své chování zpětně 

potrestán, případnou újmu na zdraví nebo životě způsobenou dopravní nehodou to 

již ale, ani přes poskytnutou satisfakci, neodčiní. 

I když v případě práv majetkových, jakými je i právo užít autorské dílo, bude 

náhrada způsobené škody obvykle jednodušší, i zde její vymáhání přináší 

oprávněné straně určitá úskalí a zejména pak v anonymním prostředí počítačové 

sítě Internet může být výsledek velmi nejistý. 

V situaci, kdy právo samotné není schopno předejít porušení chráněného 

zájmu, je namístě zvážit užití i dalších mimoprávních nástrojů, které by právní 

ochranu doplnily. V uvedeném případě to může být mediální kampaň upozorňující 

řidiče na možné následky plynoucí z nedodržení předepsané rychlosti. V úvahu 

ovšem přichází i užití technických nástrojů, které porušení norem zcela vyloučí, 

nebo alespoň značně ztíží. Automobil by například přijímal signál určující nejvyšší 

povolenou rychlost v daném místě a tu by nemohl překročit. 

Takové nástroje se nutně nemusejí omezovat na ochranu předpisů 

veřejného práva, mohou je užít i soukromé osoby k ochraně svého vlastního 

majetku. Podobně každý den zamykáme dveře bytu, přestože je nedotknutelnost 
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domovní svobody zaručena také právním řádem. Je to jistě účelnější, než se později 

s nejistým výsledkem domáhat náhrady škody způsobené krádeží. 

Stejný závěr platí tím spíše o právech autorských a právech s nimi 

souvisejících, kde díky jejich nehmotné povaze, a tedy i možnosti mnohonásobného 

porušení, může způsobená škoda dosáhnout značných rozměrů. Napomáhá tomu i 

trend digitalizace autorských děl – jejich vyjádření v číselné formě – obvykle 

dvojkové soustavě nul a jedniček. Digitální podoba totiž, na rozdíl od analogového 

záznamu, umožňuje vytvářet rozmnoženiny v původní kvalitě a především jejich 

následné šíření v rámci celosvětové sítě Internet. 

Digitalizace autorských děl ovšem nepřinesla pouze jejich snadnější zneužití. 

Díky schopnosti takto vyjádřených děl nést informace odlišné od vlastního obsahu 

zároveň vytváří podmínky pro využití technických nástrojů ochrany i v této oblasti. 

Právě těmito technologiemi určenými k ochraně ale i správě autorských 

práv a práv s nimi souvisejících se zabývá tato práce. I u nás jsou známé pod 

anglickým označením Digital Rights Management nebo jeho zkratkou DRM. Blíže 

vymezit tento pojem se pokouší první kapitola práce. Druhá kapitola následně 

představí základní podoby využití tohoto institutu v praxi. 

Přestože jsou tyto nástroje do jisté míry schopny eliminovat porušení 

právních norem, i ony jsou překonatelné. Je například možné zasáhnout do 

technického vybavení automobilu tak, aby nereagoval na vysílaný signál a dovolil 

vyvinout i vyšší než povolenou rychlost. V takovém případě vyvstává otázka, zda 

postihovat i ono přípravné jednání, aniž skutečně došlo k  dotčení právem 

chráněného zájmu. 

Pro kladnou odpověď zde hovoří fakt, že při užití těchto nástrojů se 

oprávněná osoba spoléhá především na jejich účinnost a nevynakládá již další úsilí 

k obraně svých práv. Tím se i toto jednání samotné stává nebezpečné. Pokud by 

byla rychlost automobilů technicky omezena, policie by kontrole jejího dodržování 
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věnovala pouze okrajovou pozornost. Spolu s hrozbou sankce by se pak vytratila i 

poslední motivace řidičů stanovenou rychlost zachovávat. Ostatně i trestní právo 

přísněji postihuje, je-li při porušení domovní svobody překonána překážka bránící 

vniknutí,1 jakou mohou být zamčené dveře. 

Ve třetí kapitole se práce věnuje právní ochraně DRM na mezinárodní 

úrovni, v Evropské unii („EU“) a transpozici její legislativy provedené českým 

autorským zákonem.2 V některých případech je přihlédnuto také k úpravě ve 

Spojených státech amerických („Spojené státy“) a dalších zemích. 

Na druhou stranu však nelze opomenout základní rozdíly, které práva 

duševního vlastnictví vykazují. Zatímco vlastnictví hmotných statků se snaží zcela 

vyloučit dispozici třetích osob s chráněnými předměty a lidé mohou z vlastního bytu 

učinit nedobytnou pevnost, budou-li chtít, účel autorského práva je poněkud 

odlišný. 

Nejenom že má odměnit kreativní přínos autora a finančně zhodnotit čas a 

námahu vynaložené na vytvoření díla, současně směřuje k podpoře kultury a 

vzdělanosti ve společnosti. Vedle majetkových zájmů autora je tedy nutné 

zabezpečit i přistup široké veřejnosti k autorským dílům, aby mohla využít jejich 

potenciál. Tento cíl je naplněn řadou výjimek z výlučných práv autora, stejně jako 

omezenou dobu jejich trvání. 

Jako problematická se v případě technických nástrojů ochrany jeví 

skutečnost, že spolu se zneužitím práv můžou vyloučit také oprávněné užití děl 

zaručené zákonnými výjimkami a narušit tak vlastní podstatu autorských práv. Nad 

touto otázkou se zamýšlí čtvrtá kapitola. 

                                                      

1
 § 178 odst. 2, zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník.  

2
 Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“). 
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Cílem této práce je tedy seznámit čtenáře s nástroji DRM, představit jejich 

právní ochranu, upozornit na její případné nedostatky a navrhnout vhodná řešení. 
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1. Co je to DRM 

 

Ačkoliv je pojem DRM běžně užíván i mezi širší veřejností, jeho obsah není 

zcela jednoznačný. Chápání DRM může sahat od pouhých technologií bránících 

nepovolenému kopírování autorského materiálu až po komplexní systémy 

zahrnující licencování děl a správu poplatků za jejich užití. Ostatně ani samotné 

označení DRM není výlučné a lze se setkat i s dalšími termíny jako „Electronic Rights 

Management“ nebo „Automated Rights Management“.3 

Tato práce nicméně DRM vymezuje jako technologie, které identifikují práva 

k digitálnímu obsahu a tato práva zároveň vynucují. DRM se tedy nutně neomezuje 

na ochranu autorských práv a práv s nimi souvisejících, ale jakýchkoli podmínek 

užití obsahu vyjádřeného v digitální formě. Je však třeba upozornit, že pro 

zjednodušení práce někdy pouze o autorských právech hovoří. Odlišnou otázkou je 

potom poskytnutí právní ochrany takovýmto nástrojům. To ale na tomto místě 

prozatím není zohledněno. 

Z  podané definice jsou patrné dvě základní kategorie DRM: informace o 

správě práv a technické prostředky tato práva vynucující - technické prostředky 

v užším slova smyslu. Činí-li tedy překlad výrazu DRM do češtiny určité potíže, je 

možné kategorii první označit za správu digitálních práv a o prostředcích práva 

vynucující hovořit jako o digitální správě práv.4 

 

                                                      

3
 BECHTOLD S. Digital Rights Management in the United States and Europe. 52 Am J. Comp. L., 2004, 

s. 324. 
4
 CUNARD, J. P. – HILL, K. – BARLAS, Ch. Current Developments in the Field of Digital Rights 

Management [online]. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. STANDING COMMITTEE 

ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS, SCCR/10/2 Rev., 2004, s. 4, URL 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_10/sccr_10_2_rev.pdf [cit. 17. 1. 2010]. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_10/sccr_10_2_rev.pdf
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1. 1. Technické prostředky v užším slova smyslu 

 

Pokud na ústřední pojem DRM není nahlíženo jednotně, ani technické 

prostředky práva vynucující netvoří zcela sourodou skupinu. Po funkční stránce jsou 

obvykle odlišovány technologie chránící přístup k autorským dílům a ty dohlížející 

na jednotlivé způsoby jejich užití. Vedle toho je možné se setkat i s třetí kategorií 

prostředků, jež pouze monitorují přístup k chráněnému obsahu a jeho užití.5 Tu je 

však třeba považovat toliko za pomocnou, jelikož sama neplní funkci DRM výše 

vymezenou, ale jen přispívá k větší účinnosti obou předcházejících kategorií. 

Kontrolou přístupu k dílu je obecně chráněno i jeho užití: pokud není obsah 

zpřístupněn, nemůže být ani užit.6 Přesto není takové dělení samoúčelné. Význam 

má zejména ve vztahu k právní ochraně DRM ve Spojených státech, jak je 

vysvětleno dále, ale činí jej i takzvaná Informační směrnice.7 

 

1. 1. 1. Kontrola přístupu 

 

Nástroje této skupiny brání zneužití autorských děl omezením jejich 

přístupnosti pouze na osoby k tomu výslovně oprávněné. Příhodné je tedy jejich 

přirovnání k visacímu zámku. Bez správného klíče – oprávnění k přístupu k dílu – 

zůstane přístup zapovězen. 

                                                      

5
 KOELMAN, K. J. – HELBERGER, N. Protection of Technological Measures. In HUGENHOLTZ, B. (ed.). 

Copyright and Electronic Commerce: Legal Aspects of Electronic Copyright Management. London – 

Hague – Boston: Kluwer, 2000, s. 166. 
6
 Ibid., s. 168. 

7
 Čl. 6 odst. 3, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 

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

Úř. věst. L167/10, 22. 6. 2001. 
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V této souvislosti je třeba rozlišovat mezi přístupem k dílu samotnému a 

přístupem k jeho rozmnoženině. Získání přístupu k rozmnoženině díla bude 

představovat například zakoupení nosiče se zvukovou nahrávkou, zatímco přístup 

k vlastnímu dílu její pozdější přehrání. Kontrola přístupu se následně uplatňuje 

pouze na druhý zmíněný případ.8 

V praxi lze kontrolu přístupu k dílu zajistit v zásadě dvěma technologiemi: 

heslováním a šifrováním.9 Jak je však možné očekávat, technický vývoj přinese i 

další metody. Lze si kupříkladu představit pokročilé techniky ověřování identity 

oprávněné osoby pomocí biologických znaků a podobně. 

V případě heslování prokazuje uživatel oprávnění k přístupu k dílu znalostí 

určitého slova nebo jiného řetězce znaků, které jsou známy pouze jeho osobě. 

Tímto způsobem lze chránit jednak díla umístěná on-line, což je poměrně běžné u 

veškerých webových stránek či databází s placeným přístupem. V úvahu ovšem 

přichází i rozmnoženiny děl, které se již nacházejí v dispozici uživatele, jakými může 

být počítačový program pro spuštění vyžadující zadání sériového čísla. Zatímco u 

děl dostupných on-line je spolu s autorským dílem zároveň chráněna i poskytovaná 

služba, v případě druhém je zabezpečován pouze obsah samotný.10 

K dosažení větší efektivity pak mohou být zapojeny také monitorující 

nástroje z kategorie třetí. Aby se předešlo sdělení hesla dalším osobám, lze omezit 

počet přístupů k dílu umístěnému on-line za určitý čas. Rovněž počítačové 

programy často bývají po určitou dobu zpřístupněny bezplatně, aby se spotřebitel 

mohl seznámit s jejich funkcemi, a teprve poté vyžadují zadání sériového čísla. 

Přístup může být vázán na určitou dobu i v případě online půjčovny literárních či 

                                                      

8
 GINSBURG, J. C. Legal Protection of Technological Measures Protecting Works of Authorship: 

International Obligations and the US Experiencem, 29 Colum. J. L. & Arts 11, 2005 – 2006, s. 16. 
9
 KERR, I. R. – MAURUSHAT, A. – TACIT, Ch. C. Technological Protection Measures: Tilting at 

Copyright’s Windmill, 34 Ottawa L. Rev. 7, 2002 – 2003, s. 13. 
10

 KOELMAN, K. J. – HELBERGER, N. Op. cit., pozn. č. 5, s. 167. 
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audiovizuálních děl, nebo časově omezených licencí, jež jsou obvyklé zejména u 

antivirových programů. 

Šifrování oproti tomu spočívá v utajování informací jejich převodem do 

nesrozumitelného tvaru za použití přesně definovaného a vratného procesu.11 

Takto chráněná díla jsou tedy přístupná každému, avšak v kódované podobě. Aby 

dílo mohlo být řádně užito, je třeba znát náležitý klíč k šifře, jenž bude uživateli 

obvykle sdělen až po uhrazení poplatku za zpřístupnění díla. Jelikož by nebylo příliš 

praktické, a díky elektronické podobě často ani možné, překládat kódovaný obsah 

ručně, uživateli je obvykle poskytnut počítačový program či technické zařízení, 

které odšifrování samo obstará. 

Na principu šifrování je založeno i satelitní a digitální kabelové vysílání. To je 

sice s patřičným vybavením schopen přijímat kdokoliv, k získání přístupu ke 

kódovanému obsahu je ovšem nutné užít zvláštní dešifrovací zařízení v podobě 

dekódovací karty. Šifrování vysílaného signálu zde ale nemusí sloužit pouze 

kontrole přístupu ke zpoplatněním stanicím. Vzhledem k šíři pokrytí satelitního 

signálu najde využití i v případě omezení dostupnosti volných stanic na území 

určitého státu, vyžadují-li to licenční podmínky k vysílacím právům.12 

 

1. 1. 2. Kontrola užití 

 

Prostředky dohlížející na jednotlivé způsoby užití děl bývají často omezovány 

na pouhou ochranu proti kopírování. Jakkoliv je kontrola rozmnožování děl, jako 

                                                      

11
 Universum: všeobecná encyklopedie. Díl 9, Sp – T. 1. vyd. Praha: Odeon, 2001, s. 274. 

12
 Proč některé programy kódují? Digitálně.tv [online]. URL http://www.digitalne.tv/satelitni-

vysilani/proc-nektere-programy-koduji [cit. 4. 12. 2009]. 

http://www.digitalne.tv/satelitni-vysilani/proc-nektere-programy-koduji
http://www.digitalne.tv/satelitni-vysilani/proc-nektere-programy-koduji
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ekonomicky zřejmě nejvýznamnějšího práva autora, v praxi skutečně uplatňována 

nejčastěji, nemusí se jednat pouze o ni. 

V úvahu dále přichází zejména kontrola tzv. webcastingu, tedy sdělování 

hudebních či audiovizuálních děl veřejnosti prostřednictvím počítačových sítí. 

Nehledě na dočasnou kopii v operační paměti, tato technologie totiž nevytváří 

rozmnoženinu na pevném disku uživatelova počítače, pouze mu umožňuje dílo 

vnímat.13 Zřejmě nejznámějším příkladem takové služby je server Youtube. Může 

však probíhat také v reálném čase na bázi internetového rádia či televize. 

I kontrola rozmnožování samotná může nabývat různých podob. Lze 

kupříkladu omezit pouze možnost zhotovení tiskových rozmnoženin a digitální 

kopie souboru ponechat nedotčené. Ve spojení s monitorujícími nástroji lze 

stanovit přípustný počet rozmnoženin, nebo dovolit jejich pořízení pouze 

z originálního nosiče. 

 

1. 2. Informace o správě práv 

 

Mají-li technické nástroje popsané v předchozím oddíle plnit svou funkci a zabránit 

zneužití autorských děl, předně musejí být obeznámeny s právy, která se 

k předmětům ochrany váží. Právě tento předpoklad naplňuje druhá velká kategorie 

DRM – informace o správě práv. Kromě práv váznoucích k obsahu tyto informace 

                                                      

13
 DE WERRA, J. The Legal System of Technological Protection Measures under the WIPO Treaties, 

the Digital Millennium Copyright Act, the European Union Directives and other National Laws (Japan, 

Australia) [online]. Association Littéraire et Artistique Internationale Congress, 2001, s. 5 - 6, URL 

http://www.alai-usa.org/2001_conference/Reports/dewerra.doc [cit. 17. 11. 2009]. 

http://www.alai-usa.org/2001_conference/Reports/dewerra.doc
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identifikují i obsah samotný, osoby tato práva vykonávající, stejně jako další 

podmínky, za kterých je obsah možné užít.14 

 Opatřování děl určitými informaci ovšem nelze považovat za výdobytek 

informační společnosti. Naopak, právo být uveden jako autor díla,15 jako jedno ze 

základních osobnostních práv, bylo na mezinárodní úrovni uznáno již revizí Bernské 

úmluvy16 z roku 1928. 

Jako další příklad z minulosti lze uvést takzvanou copyrightovou doložku, 

tedy oznámení o ochraně díla autorským právem tvořené známým znakem © spolu 

s rokem vydání a jménem autora. Ta byla až do přistoupení k Bernské úmluvě 

vyžadována zejména ve Spojených státech a zemích Latinské Ameriky. Dnes 

se podobná oznámení začínají opět objevovat, i když ve zcela odlišné podobě.  

Slouží k označení děl poskytovaných pod některou z alternativních licencí, jako je 

například Creative Commons. 

Informace o správě práv jdou ovšem dále než je pouhé označení autora 

nebo autorskoprávní ochrany.17 I na jejich čistou podobu však lze narazit již 

v analogovém světě. Jedná se zejména o Mezinárodní standardní číslo knihy známé 

pod anglickým názvem International Standard Book Number, či spíše jeho zkratkou 

                                                      

14
 DE KROON, A. M. E. Protection of Copyright Managament Information. In HUGENHOLTZ, B. (ed.). 

Copyright and Electronic Commerce: Legal Aspects of Electronic Copyright Management. London – 

Hague - Boston: Kluwer, 2000, s. 229. 
15

 PERRY, M. Rights Management Information. In: GEIST, M. (ed.). In the Pulbic Interest: The Future 

of Canadian Copyright Law [online]. Toronto: Irwin, 2005, s. 251 – 252, URL 

http://ssrn.com/abstract=1302224 [cit. 17. 11. 2009]. 
16

 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1980 Sb. ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o 

ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, 

revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v 

Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v 

Paříži dne 24. července 1971 („Bernská úmluva“). 
17

 DUSOLLIER, S. Some Reflections on Copyright Managament and Moral Rights. 25 Colum. J. L. & 

Arts 377, s. 8. 

http://ssrn.com/abstract=1302224
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ISBN. Větší prostor tomuto standardu bude věnován v rámci následující kapitoly o 

praktické aplikaci DRM. 

Identifikátory používané k označení předmětů práv duševního vlastnictví lze 

rozlišovat na inteligentní a neinteligentní. Hloupé identifikátory tvoří náhodné číslo 

bez dalšího významu. Za účelem získání informací o určené jednotce je tedy nutné 

nahlédnout do centrální databáze těchto čísel. Vedle toho v případě chytrého 

identifikátoru lze tyto informace vyčíst z čísla samotného.18 

Identifikátory samotné lze k označeným předmětům připojit v zásadě 

dvěma technologiemi: digitálním vodoznakem a steganografií. Vodoznak je možné 

přirovnat k tetování: taková informace je na první pohled jasně viditelná, nebo 

alespoň snadno dostupná. Steganografie oproti tomu spočívá v ukrývání informací 

v rámci jiných dat, a jako taková snese přirovnání k neviditelnému inkoustu. 

Běžnému spotřebiteli tak informace zůstane skrytá.19 

Charakteristice obou těchto technologií odpovídá také způsob jejich využití. 

Zatímco steganografie bude sloužit především k odhalení nelegálně sdíleného 

obsahu v počítačových sítích a ukrytím těchto informací se snaží předejít jejich 

svévolnému odstranění, vodoznak naopak uživatele viditelně upozorňuje, že se 

jedná o autorsky chráněný materiál. Pomocí vodoznaku lze dílo rovněž záměrně 

znehodnotit a snížit tak jeho přitažlivost pro vytváření nepovolených rozmnoženin. 

Takto opatřená budou zejména fotografická díla zpřístupněná veřejnosti 

prostřednictvím počítačových sítí. Vodoznakem mohou být například označeny 

ukázky takovýchto děl a až po uhrazení licenčního poplatku poskytnuty v původní 

podobě. 

 

                                                      

18
 GREEN, B. – BIDE, M. Unique Identifiers: a brief introduction [online]. 1999, s. 2, URL 

http://www.bic.org.uk/files/pdfs/uniquid.pdf [cit. 27. 11. 2009]. 
19

 DUSOLLIER, S. Op. cit., pozn. č. 17, s. 3. 

http://www.bic.org.uk/files/pdfs/uniquid.pdf
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2. DRM v praxi 

2. 1. Technické prostředky v praxi 

 

Content Scramble System 

 

Typickou ukázkou aplikace DRM v praxi uplatňující kontrolu přístupu k dílu 

je Content Scramble System („CSS“). Tento systém původně vyvinutý společnostmi 

Masushita, dnes známou jako Panasonic, a Toshiba slouží k ochraně digitálních 

víceúčelových disků („DVD“) nesoucích audiovizuální obsah.20 

Jak již překlad výrazu CSS do češtiny – přibližně systém míchání obsahu – 

napovídá, tato aplikace je založena na technologii šifrování. Přeskupí tedy data 

uložená na nosiči tak, aby nebyla přímo použitelná.21 K získání přístupu k takto 

chráněnému záznamu je potom nezbytné užít přehrávač vybavený náležitým 

dekódovacím klíčem, který odpovídá klíči umístěnému na disku samotném. 

Pro výrobu takového přehrávače je ovšem nutné získat licenci CSS udělovanou za 

tím účelem zřízenou organizací DVD Copy Control Association. Protože je aplikací 

CSS chráněna většina komerčních DVD nosičů, přehrávač neodpovídající této licenci 

by byl pro většinu běžně dostupných filmových DVD nepoužitelný. 

Síla CSS tak nespočívá v samotné kontrole přístupu k autorským dílům, ale 

ve smluvním právu.22 Pokud totiž výrobci chtějí své přehrávače vybavit 

                                                      

20
 AKESTER, P. Survey of Technological Measures for Protection of Copyright. Ent. L. R. 12(1), 2001, 

s. 37. 
21

 TAYLOR, J. – JOHNSON, M. R. – CROWFORD, Ch. G. Přeložil Tomáš Znamenáček. Velký průvodce 

DVD: Jedinečný zdroj všech dostupných informací o DVD na profesionální úrovni. Praha: Grada 

Publishing, 2007, s. 158. 
22

 KRAMARSKY, S. M. Copyright Enforcement in the Internet Age: The Law and Technology of Digital 

Rights Management. 11 DePaul – LCA J. Art & Ent. L. 1, 2001, s. 10. 
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dekódovacím klíčem schopným číst disky opatřené CSS, jsou zároveň povinni 

přijmout i další podmínky vyžadované touto licencí. 

Autorizované přehrávače především nemohou vytvářet rozmnoženiny, jež 

by i nadále obsahovaly část dekódovacího klíče, a jako takové budou na většině 

stolních DVD přehrávačů produkovat pouze rozsypaný, nebo prázdný obraz.23 Vedle 

tohoto základního předpokladu jsou výrobci povinni zajistit, aby nedošlo ke zneužití 

záznamu ani po jeho odšifrování. To znamená zabezpečit analogový výstup zařízení, 

například možnost pořídit rozmnoženinu na videokazetu VHS, stejně jako výstup 

digitální,24 o kterém je pojednáno dále v této kapitole. 

V neposlední řadě jsou výrobci vázáni přijmout podporu regionálního 

kódování DVD nosičů. Na jeho základě jsou státy světa rozděleny do šesti regionů. 

Disky distribuované v daném regionu následně mohou být přehrány pouze na 

zařízení pořízeném ve stejné oblasti. Takto opatřené disky určené například pro 

americký trh nelze kvůli odlišnému kódování použít v přehrávačích prodávaných 

v Evropě nebo Asii. 

Důvodem pro takový postupu je snaha zamezit souběžným dovozům 

z rozvojových zemí, kde nosiče díky nižší kupní síle obyvatelstva často bývají 

nabízeny za výhodnější cenu. Vedle toho je regionální kódování schopné pomoci 

překonat rozdílnou dobu uvedení na trh zejména filmových děl, kdy v některých 

zemích již mohou být dostupná na nosičích DVD, zatímco jinde se teprve objevovat 

v kinech. Ačkoliv je tedy CSS primárně zaměřen na kontrolu přístupu k autorským 

dílům, díky licenčním ujednáním chrání i jednotlivé způsoby jejich užití. 

                                                      

23
 TAYLOR, J. – JOHNSON, M. R. – CROWFORD, Ch. G. Op. cit., pozn. č. 21, s. 158. 

24
 CUNARD, J. P. Technological Protection of Copyrighted Works and Copyright Management 

Systems: A Brief Survey of the Landscape [online]. Association Littéraire et Artistique Internationale 

Congress, 2001, s. 5 - 6, URL http://www.alai-usa.org/2001_conference/1_program_en.htm [cit. 4. 

12. 2009]. 
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Jelikož je CSS tvořen poměrně slabým 40 bitovým klíčem,25 bylo spíše 

otázkou času, kdy dojde k jeho prolomení. Poprvé se to podařilo norskému 

programátoru Jonu Johansenovi, i když svou roli zde sehrálo i nedostatečné 

zabezpečení softwarového přehrávače XingDVD společnosti RealNetworks.26 

Aplikace DeCSS, kterou s cílem zpřístupnit DVD nosiče uživatelům operačního 

systému Linux vytvořil, umožňuje odšifrovat disky chráněné CSS a navzdory 

požadavkům licence vytvářet jejich rozmnoženiny. 

Aplikace DeCSS a její šíření se později stali předmětem řady soudních sporů. 

Přes to vše DeCSS nelze upřít jednu věc, a sice podporu rozvoje nových technologií. 

Náročnost souboru vzniklého po odšifrování nosiče na kapacitu pevného disku 

počítače dala kupříkladu vzniknout komprimovacímu nástroji audiovizuálních 

souborů zvanému DivX. Ten je dnes, i přes svůj původ, běžně užíván také tvůrci 

legitimního obsahu.27 

 

Advanced Access Content System 

 

Spolu s nástupem optických médií třetí generace, jak bývají souhrnně 

označovány disky Blu-ray a dnes již nevyráběné HD DVD, došlo k nahrazení v té 

době již překonaného CSS aplikací Advanced Access Content System – systémem 

pokročilého přístupu k obsahu („AACS“). 

                                                      

25
 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Digital Rights: Backround, Systems, Assesment 

[online]. SEC(2002) 197. Brussels, 2002, s. 18, URL 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/worksh

op2002/drm_workingdoc.pdf [cit. 7. 12. 2009]. 
26

 GILLESPIE, T. Wired Shut: Copyright and the Shape of Digital Culture. The MIT Press: Cambridge 

(Massachusetts), 2007, s. 172. 
27

 KERR, I. R. – MAURUSHAT, A. – TACIT, Ch. C. Op. cit., pozn. č. 8, s. 18. 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/workshop2002/drm_workingdoc.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/workshop2002/drm_workingdoc.pdf
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Stejně jako v případě CSS, i za vznikem této technologie stojí skupina 

významných hráčů na poli přehrávacích zařízení a filmové tvorby. Konkrétně se 

jedná o společnosti IBM, Intel, Microsoft, Panasonic, Sony, Toshiba, Walt Disney a 

Warner Bros. Studios.28 A i v tomto případě je aplikace spíše než na pouhé ochraně 

přístupu, založena na komplexním systému licencování. 

Jakkoliv se AACS v mnoha ohledech podobá svému předchůdci, přinesl i 

určitá zdokonalení. Kromě silnějšího 128 bitového šifrování především umožňuje 

učinit zařízení, jejichž ochranná šifra byla odhalena, nadále nezpůsobilými k 

přehrávání nově vydávaných titulů. K pochopení této vlastnosti je zapotřebí 

alespoň zjednodušeně nastínit proces odšifrování nosičů chráněných pomocí AACS. 

 Jednotlivým zařízením licencovaným k přehrávání takto chráněných disků je 

přiděleno určité identifikační číslo a klíč k šifře tomuto číslu odpovídající. Obsah 

nosiče je následně zašifrován klíčem disku, jenž je od klíče zařízení odlišný. Klíč 

disku je přitom vytvořen způsobem umožňujícím určit, který konkrétní klíč zařízení 

bude oprávněn disk přečíst a který nikoliv. Při samotném čtení nosiče přehrávač 

nejprve pomocí vlastního klíče získá klíč disku a s jeho přispěním následně přečte i 

chráněný obsah.29 Pokud tedy identifikační číslo konkrétního přehrávače nebude 

zahrnuto v rámci klíče disku, takový přehrávač nebude způsobilý disk číst. 

Ačkoliv bylo na stejném principu postaveno i šifrování disků chráněných CSS, 

tento systém používal pouze několik odlišných identifikačních čísel přehrávačů. 

                                                      

28
 TURNER, P. Digital Video Copyright Protection with File-based Content. 16 Media L. & Pol’y 165, 

2007, s. 18 
29

 FELTEN, E. AACS Decryption Code Released, Freedom to Tinker [online]. URL http://freedom-to-

tinker.com/blog/felten/aacs-decryption-code-released [cit. 12. 11. 2009] 

http://freedom-to-tinker.com/blog/felten/aacs-decryption-code-released
http://freedom-to-tinker.com/blog/felten/aacs-decryption-code-released
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Vyloučení jediného z nich by tak vedlo k nepoužitelnosti celé řady přístrojů, což 

činilo toto opatření v praxi neproveditelným.30 

Další rys, kterým bylo AACS doplněno, je v angličtině nazván jako Image 

Constraint Token, což lze volně přeložit jako známka omezení obrazu. Jeho 

podstata spočívá v omezení rozlišení obrazu na analogovém výstupu přehrávače, 

aby se předešlo jeho opětovné digitalizaci, a tedy potenciálnímu obejití celé 

ochrany. 

Na základě licence AACS musejí všechna zařízení vyrobená po 31. prosinci 

2010 omezit rozlišení z původních 1920 krát 1080 obrazových bodů na 

standardních 720 na 576 v případě kódování televizního signálu PAL, respektive 720 

na 480 při kódování NTSC používaného zejména ve Spojených státech. Pro 

představu i takto snížené rozlišení odpovídá kvalitě obrazového záznamu na 

nosičích DVD. Po 31. prosinci 2013 nicméně nová zařízení nebudou moci analogový 

výstup obsahovat vůbec. To zcela znemožní majitelům starších televizorů, včetně 

počátečních televizorů s vysokým rozlišením, disky třetí generace přehrávat.31 

Systém AACS však přinesl i jednu uživatelsky přívětivější změnu. Na rozdíl od 

CSS, který bez výjimek zapovídá vytváření rozmnoženin chráněných disků, licence 

AACS dovolí uživateli zhotovit alespoň jednu záložní kopii v plném rozlišení. Za tím 

účelem se zařízení připojí ke vzdálenému serveru, který ověří, zda počet již 

vytvořených rozmnoženin nedosáhl stanovené hranice. 

Takovou funkci ale současné přehrávače nenabízejí a nezdá se 

pravděpodobné, že by ji bylo možné doplnit pouhou aktualizací firmwaru. Rovněž 

                                                      

30
 FELTEN, E. Next-Gen DVD Encryption: Better, but Won’t Stop Fileshering. Freedom to Tinker 

[online]. URL http://freedom-to-tinker.com/blog/felten/next-gen-dvd-encryption-better-wont-stop-

filesharing [cit. 12. 11. 2009]. 
31

 FORESMAN, Ch. DRM licensing group presses on with plan to plug analog hole. Ars Technica 

[online]. URL http://arstechnica.com/media/news/2009/06/drm-licensing-group-presses-on-with-

plan-to-plug-analog-hole.ars [cit. 14. 11. 2009] 

http://freedom-to-tinker.com/blog/felten/next-gen-dvd-encryption-better-wont-stop-filesharing
http://freedom-to-tinker.com/blog/felten/next-gen-dvd-encryption-better-wont-stop-filesharing
http://arstechnica.com/media/news/2009/06/drm-licensing-group-presses-on-with-plan-to-plug-analog-hole.ars
http://arstechnica.com/media/news/2009/06/drm-licensing-group-presses-on-with-plan-to-plug-analog-hole.ars
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potřebné servery nemají být uvedeny do provozu před prvním čtvrtletím roku 

2010. Rozmnoženiny takto pořízené budou i následně zabezpečeny DRM. Podle 

typu média půjde buď o AACS u nosičů Blu-ray, CSS v případě DVD a Windows 

Media DRM, jedná-li se o digitální soubory.32 

Shora naznačený postup odkódování disků je důležitý také pro porozumění 

fungování aplikace BackupHDDVD, které se jako první ochranu AACS podařilo 

obejít. BackupHDDVD totiž umožňuje nahradit pouze druhou část celého procesu. 

Sama tedy neumí získat klíč disku, je-li však uživatelem poskytnut, dokáže na jeho 

základě disk přečíst. 

Cesta k získání klíče disku vede přes zkoumání paměti přehrávače, do které 

je klíč během přehrávání ukládán. Zjevně tak bude snadnější jeho získání 

ze softwarového přehrávače v prostředí osobního počítače.33 Není proto 

překvapivé, že o softwarový produkt se jednalo i v případě prvně prolomeného 

WinDVD společnosti Corel. 

Stejný přehrávač drží prvenství, i pokud jde o uplatnění nové vlastnosti 

AACS a vyloučení jeho identifikačního čísla z nově vydávaných disků.34 Neznamená 

to však, že by majitelům takto stiženého přehrávače bylo navždy odepřeno 

přehrávat nově vydávané tituly. Jsou nicméně nuceni aktualizovat firmware, 

respektive softwarový přehrávač samotný, a nahradit tak vyřazený klíč novým. 

 

                                                      

32
 FORESMAN, Ch. AACS license finalized; managed copy coming to Blu-ray. Ars Technica [online]. 

URL http://arstechnica.com/media/news/2009/06/aacs-license-finalized-managed-copy-coming-to-

blu-ray.ars [cit. 15. 11. 2009] 
33

 FELTEN, E. AACS: Extracting and Using Keys. Freedom to Tinker [online] URL http://freedom-to-

tinker.com/blog/felten/aacs-extracting-and-using-keys [cit. 12. 11. 2009]. 
34

 HENRY, K. – SUI, J. – ZHONG, G. An Overview of the Advanced Access Content System (AACS). 

David R. Cheriton School of Computer Science, University of Waterloo, 2007, s. 13, URL 

http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/ [cit. 4. 12. 2009]. 

http://arstechnica.com/media/news/2009/06/aacs-license-finalized-managed-copy-coming-to-blu-ray.ars
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Digital Transmission Content Protection 

 

Jak bylo podáno ve výkladu o CSS, součástí této licence je i požadavek 

zajištění digitálního výstupu autorizovaných zařízení. Poté, co je chráněný nosič 

odšifrován totiž obsah nadále není chráněn a potenciálně může dojít k jeho 

zneužití. I když použitý přehrávač v souladu s licencí CSS nepovoluje vytvářet 

rozmnoženiny a v tomto směru sám nepředstavuje hrozbu, obsah lze v digitální 

podobě odeslat i na jiná zařízení, například osobní počítač. Právě o zabezpečení 

těchto přenosů se stará aplikace Digital Transmission Content Protection, neboli 

ochrana digitálního přenosu obsahu („DTCP“). 

I fungování tohoto systému je blízké aplikaci CSS. Má-li dojít k odeslání 

nechráněného obsahu na jiné zařízení, opětovně se přikročí k jeho zašifrování. 

Stejně jako v případě CSS lze přenos dále uskutečnit pouze na přístroje vyhovující 

příslušné licenci. V tomto případě je udělována organizací Digital Transmission 

Licencing Administrator založenou pěti společnostmi stojícími za vznikem DTCP, 

jmenovitě Hitachi, Intel, Matsushita, Sony a Toshiba. Počet ustavujících společností 

je také důvod, proč se někdy o DTCP hovoří jako o 5C.35 

Na rozdíl od CSS se tento systém neomezuje na DVD-Video nosiče. Podobně 

může chránit i satelitní či kabelové vysílání poté, co je odkódováno set-top boxem a 

přenášeno například do digitálního televizního přijímače či digitálního 

videorekordéru. Je však třeba zdůraznit, že se vztahuje toliko na přenosy digitální. 

Ty jsou v současnosti uskutečňovány zejména prostřednictvím rozhraní USB, 

FireWire, Wi-Fi nebo Bluetooth.36 

                                                      

35
 DIGITAL TRANSMISSION LICENCING ADMINISTRATOR. Frequently Asked Questions [online]. URL 

http://www.dtcp.com/dtcpfaq.htm [cit. 3. 11. 2009]. 
36

 Ibid. 

http://www.dtcp.com/dtcpfaq.htm
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Na základě licence DTCP musejí být veškerá autorizovaná zařízení schopná 

přijímat informace o způsobilosti přenášeného obsahu být kopírován. Zatímco u 

DVD-Video disků vybavených CSS bude rozmnožování vyloučeno, u televizního 

signálu může být určitý počet kopií přípustný. Stejně jako CSS i DTCP tedy může 

díky licenčním podmínkám vést ke kontrole rozmnožování díla. Obdobný je 

nakonec také požadavek ochrany výstupu koncových zařízení, aby dále 

nedocházelo k nekontrolovanému šíření obsahu. Vyloučeno je tak jeho odeslání do 

sítě Internet, jelikož takovýto přenos, alespoň doposud, nelze účinně zabezpečit.37 

 

High-bandwidth Digital Content Protection 

 

Ze stejného principu jako DTCP, tedy ochrany přenosu obsahu v rámci 

domácnosti, vychází i další představovaná aplikace High-bandwidth Digital Content 

Protection („HDCP“). Jak již napovídá český překlad jejího názvu – přibližně ochrana 

širokopásmového digitálního obsahu – obě technologie se odlišují právě povahou 

předmětu ochrany. HDCP totiž zabezpečuje obsah ve vysokém rozlišení, který je 

přenášen především skrze rozhraní DVI a HDMI. 

Neliší se však v tom, že takto chráněný obsah je způsobilý přenosu pouze na 

zařízení odpovídající dané licenci. V opačném případě je podle volby poskytovatele 

přenos obsahu buďto odepřen úplně, nebo uskutečněn pouze v běžné DVD kvalitě. 

Pokud si spotřebitel chce vychutnat filmy na Blu-ray nosičích v plném rozlišení, 

veškerá zařízení mající co do činění se zobrazováním videa, ať už je to televizor, 

monitor počítače, nebo grafická karta, musejí odpovídat standardu HDCP. 

 

                                                      

37
 CUNARD, J. P. Op. cit., pozn. č. 24, s. 8. 
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Windows Media DRM 

 

Ačkoliv se v tomto případě nejedná o všeobecně uznávaný standard ochrany, 

vzhledem ke svému rozšíření by při výkladu o praktickém uplatnění DRM neměl být 

opomenut ani systém Windows Media DRM společnosti Microsoft. 

Jeho užití se omezuje na formát zvukových souborů Windows Media Audio 

(„WMA“) a audiovizuální formát Windows Media Video („WMV“) téže společnosti. 

Prvně jmenovaný byl přitom vyvinut jako obdoba oblíbeného kompresního formátu 

MP3, jehož komerční užívání je ovšem díky patentovým nárokům v řadě zemí 

zpoplatněno. 

Také tento systém je založen na technologii šifrování. Chráněný obsah je 

nejprve zakódován a uložen ve formátu WMA, respektive WMV, jedná-li se o 

audiovizuální soubor. Klíč k této šifře je následně obsažen v licenci, která je rovněž 

opatřena šifrou a uložena na odlišném místě. Samotný soubor potom obsahuje 

informaci, kde může požadovanou licenci získat. Při čtení souboru se přehrávač 

nejprve pokusí získat licenci a pomocí klíče v ní obsaženého zpřístupní i chráněný 

obsah.38 Uživateli, který sice získá samotný soubor, ale již se mu nepodaří naplnit 

podmínky licence, protože například neuhradil poplatek za jeho užití, se tak soubor 

odšifrovat nepodaří. 

Oprávněný uživatel poté může soubor užívat pouze v souladu s touto licencí. 

Ta může podle vůle poskytovatele obsahu například omezit možnost pořizovat 

elektronické rozmnoženiny, kopírovat obsah na kompaktní disky („CD“), ale i čas a 

počet přehrání, jedná-li se o pouhé ukázky. 

Z popisu tohoto systému je zřejmé, že chráněný obsah je možné užít pouze 

na k tomu přizpůsobených přehrávačích. Jelikož je však Windows Media DRM 

                                                      

38
 MICROSOFT CORPORATION. Windows Media DRM FAQ [online]. October 2005, URL 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/drm/faq.aspx [cit. 29. 11. 2009]. 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/drm/faq.aspx
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licencován i třetím stranám, jejich výběr se neomezuje pouze na software a výrobky 

z dílny společnosti Microsoft. Majitelé zřejmě nejrozšířenějších přehrávačů iPod 

však zůstanou o přehrávání souborů WMA a WMV ochuzeni. Jejich výrobce, 

společnost Apple, totiž používá svůj vlastní systém ochrany nazvaný FairPlay, který 

tyto formáty nepodporuje. 

Ačkoliv by si i FairPlay zasloužil podrobnější rozbor, společnosti Apple se 

v současné době rozhodla upustit od užívání DRM k ochraně hudebních souborů.39 

Za těchto okolností by se tak nejevil jako příliš aktuální. 

 

Serial Copy Management System 

 

Byť i doposud jmenované aplikace DRM poskytují kontrolu nad 

rozmnožováním chráněného obsahu, což v konečném důsledku může být i jejich 

hlavní poslání, jejich prvotní funkce spočívá v kontrole přístupu. Technologií, která 

naopak výlučně slouží k omezení kopírování obsahu, je Serial Copy Management 

System – Systém správy řadových kopií („SCMS“). 

Tento systém v současnosti používaný zejména k ochraně hudebních CD 

nosičů dovoluje vytvořit pouze jednu generaci digitálních kopií. To znamená, že 

z originálního nosiče lze rozmnoženiny pořizovat neomezeně, jejich další kopírování 

je již ale vyloučeno.40 SCMS tedy zároveň poskytuje ochranu dílům proti 

nekontrolovanému rozmnožování, aniž by nepřiměřeně zasahoval do práv jejich 

uživatelů. Na situaci, kdy dojde k poškození originálu, nicméně nepamatuje. 

                                                      

39
 Apple to end music restrictions. BBC News [online]. 2009, URL 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm [cit. 29. 11. 2009]. 
40

 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. The Serial Copy Management System: 

Recommendation for Measures to Implement SCMS [online]. 1989, s. 8, URL 

http://www.wipo.int/mdocsarchives/CE_MPC_II_1989/Recommendation%20for%20measures%20t

o%20implement%20SCMS.pdf [cit. 16. 11. 2009]. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7813527.stm
http://www.wipo.int/mdocsarchives/CE_MPC_II_1989/Recommendation%20for%20measures%20to%20implement%20SCMS.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/CE_MPC_II_1989/Recommendation%20for%20measures%20to%20implement%20SCMS.pdf
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2. 2. Informace o správě práv v praxi 

 

International Standard Book Number 

 

Již v rámci předcházející kapitoly bylo zmíněno Mezinárodní standardní číslo 

knihy jako příklad informace o správě práv používané i v minulosti. Jak z názvu 

samotného vyplývá, ISBN slouží k identifikaci knih jako neperiodických publikací. 

V současné době se jedná o třináctimístné číslo, jemuž předchází zkratka 

ISBN. Číslo samotné potom zahrnuje 5 skupin číslic. Prvou z nich tvoří předpona ve 

tvaru 978, či 979. Po vyčerpání zbylých číslic však budou doplňovány i další. Druhá 

skupina identifikuje jazykovou oblast, ve které působí vydavatel knihy. V České a 

Slovenské republice je to například 80. V anglické jazykové oblasti jsou to, díky 

množství vydávaných titulů, číslice 0 a 1 a podobně. Třetí oddíl je unikátní číslo 

určující jednotlivé vydavatele. Čtvrtá část, jež je podle daných pravidel přidělována 

samotnými vydavateli, potom identifikuje konkrétní vydání publikace. Zbývající 

místo konečně obsazuje číslice kontrolní.41 ISBN lze tedy uvést jako příklad 

inteligentního identifikátoru podle výše navrhnutého dělení. 

Kromě správy práv samotné usnadňuje ISBN obchod s knihami, zejména 

vedení skladových evidencí a vzájemnou komunikaci jednotlivých subjektů. 

Poskytuje také data o prodejnosti publikací, a to včetně srovnání odlišných 

jazykových verzí či vydavatelů. V neposlední řadě lze pomocí ISBN určovat výši 

odměn autorů za půjčování jejich děl ve veřejných knihovnách, je-li její poskytování 

vyžadováno zákonem.42 

                                                      

41
 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Příručka uživatele systému ISBN [online]. 5. vydání. 

Praha: 2006, s. 17 – 21, URL http://www.nkp.cz/files/isbn_prirucka.pdf  [cit. 24. 11. 2009]. 
42

 Ibid, s. 10. 

http://www.nkp.cz/files/isbn_prirucka.pdf
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Správa systému přidělování čísel probíhá souběžně na třech úrovních: 

mezinárodní, národní a na úrovni jednotlivých vydavatelů. Na vrcholné úrovni 

systém ISBN řídí Mezinárodní agentura ISBN sídlící ve Spojeném království. Ta 

především stanoví obecná pravidla přidělování identifikátorů a dohlíží na činnost 

agentur v jednotlivých zemích. V České republice funkci národní agentury zastává 

Národní knihovna České republiky, která je rovněž zástupcem u agentury 

mezinárodní. Národním agenturám vedle jiného přísluší přidělování čísel 

identifikující jednotlivé vydavatele. Ti konečně zodpovídají za přidělení 

identifikátoru jimi vydávaných publikací.43 

Podobně jako ISBN u monografií je k číslování periodických publikací, jako 

jsou noviny či časopisy, určeno Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací – 

International Standard Serial Number (ISSN). Jako identifikátor zvukových záznamů 

funguje Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu – International Standard 

Record Code (ISRC) spravovaný Mezinárodní federací hudebního průmyslu (IFPI). Za 

zmínku rovněž stojí mezinárodní standardní číslo audiovizuálních děl – 

International Standard Audiovisual Number (ISAN), ale existují i další. 

 

Digital Object Identifier 

 

Oproti tomu identifikátorem, který je spojen výhradně s nástupem 

digitálního věku, je Digital Object Identifier („DOI“). Jak by se při pokusu o překlad 

tohoto výrazu mohlo zdát, nejedná se o identifikátor digitálních objektů, nýbrž 

digitální identifikátor objektů.44 Pořádek slov zde přitom má zásadní význam. Stejně 

jako předchozí značky se totiž neomezuje na formu určeného obsahu, a jako takový 

                                                      

43
 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Op. cit., pozn. č. 41,  s. 14 – 15. 

44
 INTERNATIONAL DOI FOUNDATION. Key Facts on Digital Object Identifier System [online]. URL 

http://www.doi.org/factsheets/DOIKeyFacts.html [cit. 25. 11. 2009]. 

http://www.doi.org/factsheets/DOIKeyFacts.html
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se může vázat na média klasická stejně jako digitální. V čem se liší ovšem je, že 

slouží k identifikaci předmětů duševního vlastnictví výlučně v počítačových sítích. 

Tedy i těch hmotných prodávaných přes Internet.45 

I v oblasti Internetu existuje celá řada ukazatelů, za všechny je možné 

jmenovat Jednotný lokátor zdrojů – Uniform Resource Locator (URL). Jedinečnost 

DOI ovšem spočívá v přímé identifikaci objektu, nikoliv pouze jeho umístění.46 Ani 

při změně lokace zdrojového souboru se tak neobjeví známé chybové hlášení „404 

File not found“.47 

S určitou dávkou zjednodušení platí, že se systém DOI skládá ze tří částí: 

vlastního identifikátoru, adresáře a databáze.48 Vlastní identifikátor DOI tvoří 

předpona a přípona oddělené lomítkem. Předpona přitom zahrnuje určení 

adresáře, což bude vždy číslice 10, a číslo přiřazené jednotlivým organizacím 

žádajícím o zápis DOI, zejména vydavatelům. Příponu následně tvoří řetězec čísel 

přidělený samotnými organizacemi. Místo něj lze užít také identifikátoru jiného 

standardu, například ISBN.49 Adresář směřuje uživatele k požadovanému obsahu. 

Buď tedy dokument rovnou zpřístupní, nebo alespoň poskytne informace o 

způsobu jeho úplatného pořízení. Jelikož se číslo DOI řadí mezi hloupé 

identifikátory a nelze z něj zjistit další informace o označeném obsahu, systém DOI 

                                                      

45
 DE KROON, A. M. E. Op. cit., pozn. č. 14, s. 236. 

46
 INTERNATIONAL DOI FOUNDATION. The DOI Handbook [online]. edition 4 .4. 1., 2006, s. 15,  URL 

http://www.doi.org/handbook_2000/DOIHandbook-v4-4.pdf [cit. 25. 11. 2009]. 
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 CAPLAN, P. DOI or Don’t We? The Public-Access Computer Systems Review 9(1) [online]. URL 

http://epress.lib.uh.edu/pr/v9/n1/capl9n1.html [cit. 26. 11. 2009]. 
48

 DE KROON, A. M. E. Op. cit., pozn. č. 14, s. 234. 
49

 DAVIDSON, K. – DOUGLAS, L. A. Digital Object Identifiers: Promise and Problems for Scholarly 

Publishing, JEP: the journal of electronic pulbishing 4(2) [online]. 1998,  

URL http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-

idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0004.203 

DOI: http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0004.203 [cit. 26. 11. 2009]. 
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zahrnuje i část třetí v podobě databáze. V ní jsou uložena metadata o 

identifikovaných útvarech jako je jejich název, osoba autora a podobně.50 

Za správou celého systému stojí Mezinárodní nadace DOI rovněž sídlící ve 

Spojeném království. Kromě provozu a rozvoje systému samotného uděluje licence 

registračním agenturám.51 Těchto agentur, které následně přidělují předpony 

jednotlivým subjektům a registrují čísla DOI v současnosti působí šest.52 

 

                                                      

50
 DE KROON, A. M. E. Op. cit., pozn. č. 14, s. 237. 

51
 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. ISBN a další identifikátory [online]. URL 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=isbn_14.htm [cit. 30. 11. 2009]. 
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 INTERNATIONAL DOI FOUNDATION. Registration Agencies [online]. URL 

http://www.doi.org/registration_agencies.html [cit. 30. 11. 2009]. 

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=isbn_14.htm
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3. DRM a právo 

 

Již úvodem této práce bylo naznačeno, že bez odpovídající právní ochrany 

by DRM stěží představovalo účinný nástroj v boji proti neoprávněnému užívání 

autorských děl. Pokud by totiž bylo možné tyto prostředky právoplatně odstranit, 

jimi poskytovaná ochrana by se omezila pouze na skupinu osob k tomu technicky 

neschopných. 

Ačkoliv je prvotní prolomení vyspělých systémů DRM úkolem poměrně 

obtížným, obvykle je bezprostředně následováno vytvořením uživatelsky 

jednoduchého software, který tuto operaci redukuje na několik kliknutí myší. 

Například již dříve zmíněná aplikace DeCSS stisknutím jednoho tlačítka přečte 

chráněný obsah DVD nosiče a druhým tlačítkem již odšifrovaný soubor uloží na 

pevný disk počítače.53 

Tedy spíše než osobám technicky neschopným by takováto ochrana bránila 

ve zneužití děl jedincům, kteří pouze neprojeví zájem ji odstranit. Lze však 

předpokládat, že tito lidé nebudou usilovat ani o zneužití děl samotných a celý 

systém DRM tím ztratí na významu. Není tudíž překvapivé, že spolu s uvedením 

prvních nástrojů DRM se začínají objevovat také myšlenky na zakotvení jejich právní 

ochrany. 
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 The Open DVD/DeCSS Forum, Frequently Asked Questions (FAQ) List [online]. URL 
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3. 1. Dříve existující ochrana 

 

V rámci úvah o poskytnutí právní ochrany DRM bylo v prvé řadě nutné zodpovědět 

otázku, zda je možné ji vyvodit již ze stávajících právních norem. Cesta k vytvoření 

nových pravidel je totiž, zejména na mezinárodním poli, poměrně zdlouhavá a 

jejich konečná podoba je vždy výsledkem mnoha kompromisů. 

V případě odstranění či pozměnění DRM nebo výroby nástrojů k tomu 

určených by se dalo uvažovat o použití takzvané doktríny contributory 

infringement, neboli napomáhání k porušení autorského práva. Samotné nakládání 

s DRM totiž nepředstavuje užití díla podle Bernské úmluvy a autorskoprávní 

ochrana jako taková se na něj nevztahuje.54 

Podle judikatury ve Spojených státech může být odpovědným za 

napomáhání k porušení autorského práva shledán „ten, kdo s vědomím o porušení 

autorského práva jinou osobou takovéto porušení podnítí, způsobí nebo k němu 

hmotně přispívá“.55 Odpovědnost za porušení autorského práva jednotlivými 

uživateli nástroje obcházejícího DRM tedy může být přičtena i jeho původci, 

přestože do výlučných práv autora sám nezasáhl. Tato praxe nicméně není ustálena 

ve všech státech a nelze ji tak považovat za univerzální nástroj ochrany DRM, který 

by byl vzhledem ke globálnímu dosahu sítě Internet žádoucí. 

V českém právním systému by, spíše ale v  teoretické rovině, přicházela 

v úvahu aplikace ustanovení občanského zákoníku56 o odpovědnosti za škodu 

způsobenou porušením obecné povinnosti předcházet škodám podle § 415. Ani zde 

se ale, zejména s ohledem na princip právní jistoty, o dostatečně účinnou ochranu 

nejedná. 
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 DE KROON, A. M. E. Op. cit., pozn. č. 14, s. 241 - 242. 
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 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management Inc., 443 F.2d 1159.  
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 Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, občanský zákoník. 
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Další možnou cestou, jak dojít k ochraně DRM interpretací dostupných 

právních norem, nabízí trestní právo. Ochrana práv duševního vlastnictví trestním 

právem přitom v dnešní době není nikterak výjimečná. V případě ochranných 

známek a autorského práva je ostatně vyžadována také Dohodou o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví57 a i v Evropské unii se objevují snahy o její 

harmonizaci.58 Některé státy však stanoví i zvláštní trestní postih za neoprávněné 

nakládání s technickými prostředky ochrany a informacemi o správě práv. 

Kromě dále uvedených příkladů televizního vysílání se takováto ochrana 

často skrývá v rámci předpisů o bezpečnosti počítačových systémů a nosičů 

informací. Výjimkou v tomto ohledu není ani Česká republika, kde byl obdobným 

ustanovením doplněn donedávna platný trestní zákon již v roce 1991.59 Podle jeho 

později lehce upraveného znění má být potrestán každý, „kdo získá přístup k nosiči 

informací a v úmyslu způsobit jinému škodu … nebo získat sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch … informace zničí, poškodí, změní nebo učiní 

neupotřebitelnými, nebo učiní zásah do technického nebo programového vybavení 

počítače“.60 

Pojem informace je zde nutné vykládat šíře, než jak je obvykle vnímán a 

podřadit pod něj rovněž autorská díla. Odstranění či změna informace o správě 

autorských práv nebo zásah do technických prostředků ochrany, názvoslovím 

trestního zákona programového vybavení počítače, tak naplní skutkovou podstatu 

tohoto trestného činu. 

                                                      

57
 Čl. 61, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace (WTO), Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. 
58

 Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on criminal 

measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights, COM(2006) 168 final. 
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 Čl. 1 bod 50., zákon č. 557/1991 Sb. ze dne 11. prosince 1991, kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon. 
60

 § 257a odst. 1, zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 trestní zákon. 
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Ani na použití trestního práva se ovšem nedá příliš spolehnout. Je to dáno 

především jeho silným teritoriálním charakterem, a tedy nemožností účelné 

mezinárodní úpravy.  Problém by mohla působit i samotná role, kterou má trestní 

právo hrát ve společnosti, potažmo jeho vztah k jiným právním odvětvím. 

Trestní právo by totiž mělo působit pouze jako ultima ratio – krajní nástroj 

pro případ, kdy již ostatní dostupné prostředky nepostačují. Přichází-li v úvahu 

aplikace norem autorského nebo správního práva, je třeba ji upřednostnit, pokud 

mimořádný rozsah nebo závažnost jednání nevyžadují opak. Tuto subsidiaritu 

trestní represe ve vztahu k autorskému právu ostatně zdůraznil také Ústavní 

soud.61 Pokud by obejití DRM nesměřovalo k rozšiřování rozmnoženin díla pro 

přímé majetkové obohacení, ale sloužilo pouze soukromému užití, oprávněná 

osoba by se namísto trestního práva měla spolehnout pouze na normy 

soukromoprávní. 

Pokud jde výlučně o informace o správě práv, kromě již zmíněného 

osobnostního práva na autorské určení lze zvažovat také užití známkového práva. 

Podle evropské legislativy se ochrannou známkou rozumí jakékoliv označení 

schopné grafického znázornění, pokud je způsobilé odlišit výrobky jednoho podniku 

od ostatních výrobců.62 

Široce formulovaný pojem jakéhokoliv označení v sobě nepochybně 

zahrnuje také informace o správě práv, které jsou rovněž schopny grafického 

znázornění. Otázkou tedy spíše je, zda jsou informace o správě práv schopny 

vzájemně odlišit jednotlivé výrobky. Zatímco v případě názvu díla nebo jména 

autora tomu tak zřejmě bude, informacím o právech vážících se k předmětu 
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 Nález Ústavního soudu I. ÚS 69/06 ze dne 12. 10. 2006, N 186/43 SbNU 129. 

62
 Čl. 2, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 kterou se sbližují 

právní předpisy členských států o ochranných známkách. Úř. věst. L 299/25, 8. 11. 2008.  
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ochrany či dalším podmínkám jeho užití již rozlišovací způsobilost přiznat nelze. Tím 

spíše, jsou-li očím uživatele obvykle skryta.  

Jak upozorňuje De Kroon, známkové právo není příliš vhodné ani pro 

povahu jednání, před kterým chrání. Typicky to bude užití shodné nebo podobné 

ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. Neoprávněné 

nakládání s informacemi o správě práv ale obvykle spočívá v jejich odstranění, na 

které se známkové právo patrně nevztahuje.63 K tomu se přidává i nutnost 

registrace ochranných známek, která by pro velké množství těchto informací mohla 

v praxi působit potíže. 

Z uvedených příkladů je zjevné, že stávající právní normy nemohou DRM 

poskytnout plnohodnotnou ochranu a namísto toho je třeba se poohlédnout po 

předpisech nových. Ty se začínají objevovat nejprve v určitých specifických 

oblastech, zejména televizního vysílání. 

Průkopníkem v tomto směru byla Francie a Belgie, kde byly již v roce 1987 

uzákoněny trestní sankce za výrobu, dovoz a šíření nástrojů určených 

k podvodnému příjmu chráněných televizních programů.64 O rok později byla 

podobná pravidla přijata ve Spojených státech, které postavily mimo zákon výrobu, 

dovoz, vývoz, prodej a šíření nástrojů určených k nepovolenému odkódování 

satelitního vysílání.65 Později následoval také zákaz dovozu, výroby a šíření zařízení 
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 DE KROON, A. M. E. Op. cit., pozn. č. 14, s. 247. 

64
 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL 

PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT. Third Session. Draft Model on Copyright 

Law: Memorandum Prepared by the International Bereau of the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) [online]. 1990, URL 

http://www.wipo.int/mdocsarchives/CE_MPC_III_1990/CE_MPC_III_2_E.pdf [cit. 5. 12. 2009]. 
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 § 605(e)(4). Title 47, United States Code. 
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určených k obejití nebo odstranění Systému správy řadových kopií, popsaného 

v předchozí kapitole, nebo jiných obdobných systémů.66 

Ke stejnému vývoji dochází rovněž v Evropské unii, kde bylo ustanovení 

týkající se DRM poprvé obsaženo v dnes již překonané Směrnici o právní ochraně 

počítačových programů z roku 1991. Podle ní jsou členské státy povinny přijmout 

přiměřená opatření vůči osobám, které uvádějí do oběhu nebo pro obchodní účely 

drží prostředky, jejichž jediným účelem je usnadňovat neoprávněné odstraňování 

technických zařízení určených k ochraně počítačových programů.67 

První zemí s  právní ochranou DRM, která by se takto neomezovala na 

konkrétní podobu obsahu nebo způsobu jeho přenosu, ovšem bylo Spojené 

království.68 V určitém smyslu šlo dokonce dále než později přijímaná legislativa, 

když zakazovalo také zveřejňovat informace, jak prostředky kontrolující 

rozmnožování děl obejít. Spolu s transpozicí Informační směrnice v roce 2003 byl 

však tento zákaz omezen pouze na technické prostředky chránící počítačové 

programy.69 

 

3. 2. DRM a mezinárodní právo 

 

Dříve než došlo k přijetí úmluv upravujících DRM na mezinárodní úrovni, 

bylo na obdobná ustanovení možné narazit v rámci přípravných prací na dvou 
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 § 1002(c), Title 17, United States Code. 
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 Čl. 7 odst. 1 písm. c), Směrnice Rady č. 91/250/EHS  ze dne 14. května 1991 o právní ochraně 
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 S. 296, Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48). 
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 BROWN, I. The evolution of anti-circumvention law. International Review of Law, Computers & 
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vzorových zákonech Světové organizace duševního vlastnictví, k jejichž realizaci ale 

nakonec nedošlo.70 

První z nich – Vzorová ustanovení Světové organizace duševního vlastnictví 

pro legislativu v oblasti autorského práva – zakotvil zákaz výroby, dovozu a prodeje 

zařízení určených k vytváření rozmnoženin, pokud by bez svolení autora zasahovala 

do obvyklého způsobu užití autorských děl.71 Ačkoliv je dnešní pohled na obvyklé 

užití poněkud odlišný, dobový komentář uváděl jako příklad takovýchto zařízení 

audio a videorekordéry způsobilé vytvářet mnohonásobné kopie ve vysokých 

rychlostech a digitální zařízení umožňující pořizovat rozmnoženiny díla v původní 

kvalitě.72 Výjimku ze zákazu však představovala zařízení vyrobená v souladu s 

technickými podmínkami, které by neobvyklému způsobu užití zamezily. 

Prvek DRM je třeba hledat až v následujícím ustanovení. To zapovídá 

výrobu, dovoz, prodej či jiné zpřístupňování nástrojů, jež by narušily soulad 

kopírovacích zařízení právě s těmito technickými podmínkami.73 

Vzorový zákon rovněž výslovně umožnil použití technických prostředků a 

informací o správě práv k ochraně autorských děl. Slovy zákona bylo „v případě 

zařízení určeného k výkonu výlučných majetkových práv autora … nebo práva na 

spravedlivou odměnu … dovoleno – bez nepřiměřeného zásahu do oprávněných 

                                                      

70
 FISCOR, M. The Law of Copyright and the Internet: The 1996 Wipo Treaties, Their Interpretation 

and Implementation. Oxford University Press, 2002, s. 359. 
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 S. 54(1), Draft Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright: Memorandum Prepared 

by the International Bureau of the Word Intellectual Property Organization (WIPO) [online]. 

CE/MPC/I/2-II, 1988, URL 
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 Draft Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright: Addendum to Chapter IX 
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zájmů uživatelů takovýchto zařízení – identifikovat užívaná díla a omezit rozsah a 

četnost jejich užití“.74 

Před samotným rozborem mezinárodních úmluv poskytujících ochranu DRM 

stojí za krátkou zmínku i události, které předcházely jejich vzniku. Vše začalo 

ustavením Operační skupiny národní informační infrastruktury – Task Force on the 

National Information Infrastructure jako poradního orgánu tehdejšího prezidenta 

Spojených států Billa Clintona.75 Výsledkem její dvouleté činnosti bylo vytvoření 

takzvané Bílé knihy o právech duševního vlastnictví a národní informační 

infrastruktuře. 

Pro další vývoj je podstatné, že obsahovala také doporučení doplnit 

copyrightový zákon Spojených států o „ustanovení zakazující dovoz, výrobu nebo 

šíření jakýchkoliv zařízení, výrobků nebo součástí takovýchto zařízení a výrobků a 

poskytování veškerých služeb, jejichž hlavním účelem nebo účinkem je vyhnutí se, 

obejití, odstranění, deaktivace nebo jiné narušení, a to bez zmocnění držitele práv 

nebo zákona, jakéhokoliv postupu … zařízení nebo systému, který předchází nebo 

brání porušení jakýchkoliv výlučných práv podle tohoto zákona“.76 

Toto doporučení se později promítlo i do návrhu zákona stejného znění. Ten 

se ale díky vlně veřejné kritiky schválení kongresem nedočkal.77 Za úsilím Spojených 

států o vytvoření mezinárodních úmluv tak byla často spatřována snaha, jak 

takováto ustanovení učinit pro Kongres přijatelnějšími.78 
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Ať již byly úmysly jakékoliv, celý proces na konci roku 1996 vyústil v přijetí 

dvou mezinárodních úmluv, jež vedle jiného upravovaly i DRM. Dvou proto, že 

zatímco se jedna věnovala autorům, druhá upravovala práva výkonných umělců a 

výrobců zvukových záznamů, což je v mezinárodním právu tradiční přístup. Díky 

předmětu jejich úpravy je na ně možné narazit také pod společným názvem 

Internetové úmluvy. 

Důvod, proč bylo přistoupeno k vytvoření nových dohod namísto revize 

stávajících, je třeba spatřovat v neschopnosti veškerých členských států Bernské 

úmluvy nalézt přijatelný kompromis. K její změně je totiž, s několika málo 

výjimkami, třeba souhlasu všech smluvních stran.79 Jelikož jde o jeden 

z nejrozšířenějších mezinárodních paktů zahrnující na 164 států světa, nalezení 

dohody mezi nimi se zdá opravdu nelehkým úkolem. To dokládá i řádově menší 

počet stran Internetových úmluv, ke kterým přistoupilo pouze 71, respektive 69 

zemí. 

Každá z obou úmluv zahrnuje po jednom ustanovení upravujícím technické 

prostředky ochrany a informace o správě práv. Ve Smlouvě Světové organizace 

duševního vlastnictví o právu autorském – World Intellectual Property Organization 

Copyright Treaty („Smlouva WCT“)80 je lze najít pod články 11 a 12, ve Smlouvě 

Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o 

zvukových záznamech – World Intellectual Property Organization Performances 

and Phonograms Treaty („Smlouva WPPT“)81 jsou označeny jako články 18 a 19. 

Ačkoliv neobsahují hmotněprávní úpravu autorských práv, respektive práv 

s autorským právem souvisejících, je třeba je považovat za klíčovou součást obou 
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 Čl. 27 odst. 3, Bernská úmluva. 
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úmluv. Na rozdíl od zbývajících ustanovení, která spíše upravují výklad již 

existujících norem v prostředí Internetu, totiž v mezinárodním právu vytváří zcela 

nový prvek.82 

Vzhledem k tomu, že znění těchto článků v obou úmluvách je totožné, 

pouze namísto autorů se hovoří o výkonných umělcích a výrobcích zvukových 

záznamů, bude nadále rozebírána pouze Smlouva WCT. Učiněné závěry nicméně 

mutatis mutandis platí také o Smlouvě WPPT. 

 

3. 2. 1. Technické prostředky ochrany 

 

Ohledně technických prostředků ochrany Smlouva WCT v článku 11 uvádí: 

 „Smluvní strany stanoví přiměřenou právní ochranu a účinná právní opatření proti 

obcházení technických prostředků, jež používají autoři v souvislosti s výkonem svých 

práv podle této Smlouvy nebo podle Bernské úmluvy a která omezují nakládání 

s jejich díly, k němuž příslušní autoři nedali svolení nebo které není dovoleno 

zákonem“.83 

Tento oficiální český překlad, jak se objevuje ve Sbírce mezinárodních smluv, 

však zcela opomíjí, že původní znění úmluvy hovoří o účinných technických 

prostředcích. Slovo účinné se zde tedy objevuje nejenom ve spojení s právními 

opatřeními, ale právě i technickými prostředky. Jelikož je původní text smlouvy 

vyhotoven v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a 

španělském, které mají – na rozdíl od Bernské úmluvy upřednostňující francouzské 

znění84 – platnost originálu,85 je tomu třeba přizpůsobit také výklad českého textu. 
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To vede k otázce, jak účinné tyto prostředky musí být, aby jim byla přiznána 

právní ochrana. Musí se snad jednat o prostředky, jež nelze obejít? Zřejmě ne. 

Vzhledem k předchozím zkušenostem se jejich absolutní účinnost nezdá 

pravděpodobná. Navíc by takovýto výklad přiznal ochranu pouze prostředkům, 

které ji beztak nepotřebují, a naopak odepřel tam, kde je nezbytná.86 

Díky neurčitosti tohoto pojmu se některé země ve svých právních řádech 

pokoušejí o jeho bližší vymezení, jako je tomu ve Spojených státech nebo Evropské 

unii.87 Vzhledem k povaze těchto definic však není zřejmé, zda požadavek účelnosti 

vůbec vyvolává nějaké praktické důsledky. Ostatně například slovenský autorský 

zákon,88 Smlouvě WCT navzdory, účinnost technických prostředků nevyžaduje. 

Výklad pojmu účinných technických prostředků se stal předmětem několika 

soudních rozhodnutí a ani v rámci nich k němu nebyl zaujat jednoznačný postoj. Za 

zřejmě prvním řízením stála iniciativa finského aktivisty Mikko Rauhala. Ten založil 

internetovou diskusní skupinu věnovanou obcházení systému CSS a následně se 

sám udal policii, aby upozornil na možné nepříznivé dopady čerstvě transponované 

Informační směrnice. Celá věc následně skončila před soudem, který však 

dotyčného zbavil obvinění právě s tím, že systém CSS postrádá efektivitu. 

Argumentoval přitom, že celý systém byl poprvé prolomen již v roce 1991 a 

uživatelé mají široký přístup k nástrojům tento systém obcházející, kdy některé 

z nich jsou dokonce součástí operačních systémů.89 
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Toto rozhodnutí však zvrátil odvolací soud. I když připustil možnost obejití 

prostředků výlučně chránících přístup k autorským dílům, systém CSS považoval 

především za ochranu proti pořizování rozmnoženin.90 

Další nejasností, kterou toto ustanovení vyvolává, je požadovaný vztah 

technických prostředků k autorskému právu, tedy především jaký obsah je jimi 

možné zabezpečit. Autorské právo totiž, vzhledem ke svému účelu podpory kultury 

a vzdělanosti, nechrání veškeré myslitelné výtvory, ale jen literární, umělecká a 

vědecká díla, která dosahují určitého stupně originality a jsou tedy způsobilá tento 

cíl naplnit. Logicky by tak ani právní ochrana technických prostředků neměla sahat 

šíře, než je tomu u autorských děl samotných. Stejný přístup zastává i Smlouva 

WCT, když ochraňuje pouze prostředky používané autory v souvislosti s výkonem 

jejich výlučných práv. Smlouva WCT se tudíž vztahuje pouze na nástroje chránící 

autorská díla ve smyslu článku 2 Bernské úmluvy, které jsou zároveň použity 

v souvislosti s výkonem práv autora. Autorem je přitom ve smyslu článku 2 

odstavce 6 Bernské úmluvy třeba rozumět i jeho právní nástupce. 

Není ovšem jasné, zda tento požadavek nevylučuje z ochrany celou jednu 

kategorii DRM, a to prostředky kontrolující přístup k autorským dílům. Výlučná 

majetková práva autora totiž zahrnují jednotlivé způsoby užití díla, jako je jeho 

rozmnožování či sdělování veřejnosti, a udělení souhlasu k takovému užití dalším 

osobám. Právo kontroly přístupu k dílu jako takové by se ale v předmětných 

úmluvách hledalo marně. Ačkoliv lze výlučným právem na rozšiřování autorských 

děl ovlivnit rovněž přístup k nim, podle dříve navrženého dělení se jedná pouze o 

přístup k rozmnoženině díla, nikoliv dílu samotnému. Právo rozšiřování díla se 

nadto vztahuje pouze na rozmnoženiny ve hmotné podobě. 

                                                      

90
 VÄLIMÄKI, M. Court of Appeal overturned the CSS decision [online]. 2007, URL 

http://www.turre.com/2008/05/court-of-appeal-overturned-the-css-decision [cit. 12. 1. 2010]. 

http://www.turre.com/2008/05/court-of-appeal-overturned-the-css-decision/
http://www.turre.com/2008/05/court-of-appeal-overturned-the-css-decision
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Jak bylo možné vidět na uvedených ukázkách DRM v praxi, prostředky 

zabezpečující přístup k autorským dílům obvykle dohlížejí i na jednotlivé způsoby 

jejich užití. V takovém případě bude namístě tvrzení, že i ony jsou užity v souvislosti 

s výkonem práv autora. Nicméně u prostředků, které se vztahují na pouhou 

kontrolu přístupu, již takový výklad ztrácí na přesvědčivosti. 

V případě, kdy je dílo v šifrované podobě zpřístupněno pomocí počítačové 

sítě, však přichází v úvahu souvislost se sdělováním díla veřejnosti. I když zde 

technické prostředky nemusejí chránit dílo při vlastním sdělování, a to je nabídnuto 

volně ke stažení, poskytují až dodatečnou ochranu, když za účelem zpřístupnění díla 

nebo jeho dalšího užívání vyžadují aplikaci náležitého klíče. Lze předpokládat, že 

bez takového zabezpečení by díla veřejnosti nebyla vůbec zpřístupněna. Ačkoliv 

tedy až následně, i zde lze nalézt souvislost s výkonem výlučných práv. 

Uvedené lze vztáhnout i na zásah do prostředků určených ke sledování 

způsobu a rozsahu užití autorských děl. Díky omezeným možnostem jejich 

samostatného využití zde ale souvislost s výkonem výlučných práv bude pravidlem. 

Problém nastává také v souvislosti s výkladem pojmu obcházení 

technologických prostředků. Není bez pochyb, zda je takové jednání protiprávní bez 

dalšího, nebo pouze v případě, směřuje-li k zásahu do výlučných práv autora. 

V praxi se zejména jedná o situace, kdy jednání formálně naplňuje znaky užití díla, 

nicméně díky vyššímu společenskému zájmu jej lze uskutečnit i bez jinak 

potřebného souhlasu autora. Jako ukázku lze uvést užití díla při vyučování, užití 

výňatku díla jako citace, užití díla v souvislosti se zpravodajstvím a v mnoha zemích 

též pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu za předpokladu poskytnutí 

spravedlivé odměny. 

Odpověď na tuto otázku nabízí Smlouva WCT, když ochranu poskytuje 

pouze prostředkům bránícím nakládání s díly, k němuž autoři nedali svolení nebo 
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které není dovoleno zákonem. Obejití technických prostředků za účelem výkonu 

zákonných výjimek tak se Smlouvou WCT není rozporné. 

Z použité formulace lze ovšem dovodit i další limit právní ochrany. Výlučná 

práva autora lze vykonávat pouze na základě souhlasu autora nebo v zákonem 

předpokládaných případech. Ze základní lidské svobody činit vše, co není zákonem 

výslovně zakázáno, je nicméně možné dovodit, že je přípustné jakékoliv nakládání 

s dílem, které nepředstavuje jeho užití, jak je vymezeno v jednotlivých právních 

řádech. 

Jak již bylo uvedeno, autorské právo nezná výlučné právo kontrolovat 

přístup k dílu. I když tedy technické prostředky tohoto typu budou použity 

v souvislosti s výkonem výlučných práv a naplní tak předchozí podmínku, zdá se, že 

by i přesto nemuseli požívat právní ochrany podle Smlouvy WCT. Jako jednání, 

které není výslovně zakázané, lze totiž přístup k dílu považovat za dovolený. 

Na druhou stranu nelze opomenout, že digitální prostředí nabízí zcela nové 

metody zpřístupňování autorských děl veřejnosti. Nemusejí být poskytnuta pouze 

na neomezenou dobu, jako tomu bylo v minulosti, ale limitována časem nebo 

počtem užití.91 Tím se otevírají další možnosti komerčního využití autorských děl, 

jako jsou online videopůjčovny, nebo třeba jen nabídka levnějších variant 

jednotlivých děl. 

Vyloučení nástrojů kontrolujících přístup k autorským dílům z právní 

ochrany by znamenalo podstatnou překážku v uplatnění těchto obchodních modelů 

v praxi. Tedy přesný opak toho, o co se Smlouva WCT pokouší.92 S přihlédnutím 

k účelu sledovanému Smlouvou se tedy lze přiklonit k závěru, že rozebírané 

ustanovení zahrnuje rovněž nástroje zabezpečující přístup k autorským dílům. 

                                                      

91
 GINSBURG, J. C. Op. cit., pozn. č. 8, s. 16. 

92
 Preambule, Smlouva WCT. 



43 

 

Konečně Smlouva nedává přesvědčivou odpověď na otázku, jaké jednání ve 

skutečnosti spadá pod pojem obcházení technických prostředků, potažmo jaká 

osoba by za něj měla být odpovědná. V úvahu přitom přicházejí tři varianty: 

nepřípustné je obcházení technických prostředků samotné, nepřípustná je výroba a 

šíření zařízení k tomu určených, případně je to kombinace obojího.93 

V této souvislosti je zajímavé sledovat proměny přístupu k této 

problematice v průběhu zrodu Smlouvy WCT. Návrh Spojených států činil 

nezákonným výrobu, dovoz a šíření nástrojů primárně určených k obcházení 

technických prostředků, stejně jako nabízení a poskytování služeb obdobného 

charakteru. Totožný postoj zastával také pozdější návrh Evropských společenství, 

který nadto zapovídal i držbu těchto zařízení pro obchodní účely. Naopak návrh 

Argentiny podporovaný dalšími zeměmi Latinské Ameriky se vztahoval na obě 

zmíněné kategorie. Konečné znění Smlouvy vycházející z návrhu skupiny afrických 

zemí však povahu nepřípustného chování již blíže nespecifikovalo.94 

Za tímto obratem lze spatřovat snahu výrobců spotřební elektroniky 

oprostit se i od posledních pochybností o jejich případné odpovědnosti.95 Při 

extenzivním výkladu by se totiž za nástroje sloužící k obcházení technických 

prostředků daly považovat například též osobní počítače. 

Použití pojmu obcházení bez bližšího vymezení by mohlo napovídat, že má 

smlouva na mysli toliko obcházení samotné, nikoliv i přípravné aktivity k němu. 

Jelikož je obejití technických prostředků v určitých případech dovoleno, zákaz 

vytváření jakýchkoliv nástrojů umožňujících obejití by se navíc mohl jevit jako příliš 

restriktivní. Ačkoliv je tato situace do jisté míry nevyhnutelná, předpisy bránící 

přípravným aktivitám se tomuto nepříznivému důsledku snaží alespoň částečně 

                                                      

93
 DE WERRA, J. Op. cit., pozn. č. 13, s. 13. 

94
 FISCOR, M. Op. cit., pozn. č. 70, s. 389 – 399. 

95
 KOELMAN, K. J. – HELBERGER, N. . Op. cit., pozn. č. 5, s. 177. 
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bránit stanovením primárního určení nebo komerčního využití nástrojů. Takovýto 

požadavek ale Smlouva WCT neobsahuje. 

Vzhledem k předpokladu poskytnutí účinných právních opatření však 

přichází v úvahu i výklad, podle něhož se smlouva snaží postihnout obě předmětné 

kategorie. Jelikož se vlastní akt obcházení obvykle odehrává na úrovni jednotlivých 

domácností, odhalit takové jednání bude v praxi poměrně obtížné. Pokud by tedy 

mimo zákon nebyly postaveny i přípravné aktivity, je otázkou, do jaké míry lze 

takovou právní ochranu považovat za účinnou.96 Ke stejné interpretaci se ostatně 

přiklání i samotná Světová organizace duševního vlastnictví.97 

3. 2. 2. Informace o správě práv 

 

Jak již bylo uvedeno, také informacím o správě práv věnuje každá 

s Internetových úmluv po jednom ustanovení. I zde bude, díky jejich téměř 

totožnému znění, pozornost věnována pouze Smlouvě WCT s tím, že řečené 

přiměřeně platí i pro Smlouvu WPPT. Smlouva WCT ve článku 12 stanoví 

následující: 

„ (1) Smluvní strany stanoví přiměřená a účinná právní opatření proti každé osobě, 

která vědomě učiní některé z následujících jednání, ač jí bylo známo, nebo 

s ohledem na občanskoprávní nápravná opatření měla dostatečné důvody vědět, že 

způsobí, umožní, usnadní nebo zatají porušení některého práva obsaženého v této 

Smlouvě nebo v Bernské úmluvě: 

                                                      

96
 FISCOR, M. Op. cit., pozn. č. 70, s. 549. 

97
 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guide to the Copyright and Related Rights 

Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, 2003, s. 217 – 

218. Citováno dle DOBEŠ, P. Technicke prostředky ochrany autorskych prav z pohledu 

mezinarodniho, evropskeho a českeho prava po zasadni novele – 1. část. Právní rozhledy 17, 2006, s. 

622. 
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(i) neoprávněně odstraní nebo pozmění jakoukoli elektronickou informaci o 

identifikace práv; 

(ii) neoprávněně rozšiřuje, dováží za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje 

veřejnosti díla nebo rozmnoženiny děl, ač věděla, že elektronická 

informace o identifikaci práv byla nedovoleně odstraněna nebo 

pozměněna. 

(2) „Informaci o identifikaci práv“ podle tohoto článku se rozumí informace, která 

identifikuje dílo, autora díla, majitele jakéhokoli práva k dílu, nebo informace o 

údajích a podmínkách užití díla, a jakákoli čísla nebo kódy, které představují 

takovou informaci, je-li jakýkoli z těchto informačních prvků připojen 

k rozmnoženině díla nebo se objevuje ve spojení se sdělováním díla veřejnosti.“98 

Na první pohled je zřejmé, že Smlouva WCT upravuje tuto problematiku 

podrobněji, než je tomu v případě technických prostředků ochrany. Oproti nim 

rovněž zahrnuje definici informací o identifikaci práv. Ta víceméně odpovídá 

vymezení tohoto pojmu v rámci obecného výkladu o DRM. Důležitým prvkem 

definice ovšem je, že takováto informace musí být připojena k rozmnoženině díla 

nebo se objevovat ve spojení se sdělováním díla veřejnosti. Jak dále vyplývá 

z předchozího odstavce smlouvy, tato informace musí být vyjádřena v elektronické 

podobě. 

Použití termínu elektronické v této souvislosti se však nejeví jako příliš 

šťastné a namísto toho by bylo příhodnější hovořit o digitálních informacích o 

identifikaci práv. Informace v digitálním prostředí totiž nemusejí být zachyceny 

pouze elektronicky, ale například magneticky nebo opticky, což v případě optických 

disků typu DVD navíc nebude nijak výjimečné. Ale ani požadavek digitální formy by 

                                                      

98
 Čl. 12, Smlouva WCT. 
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nepůsobil příliš logicky. Díky němu bude z ochrany vyloučen například kód ISBN 

vytištěný na knize, přestože její digitální obdobě bude právní ochrana poskytnuta. 

Zatímco ustanovení o technických prostředcích ochrany vyvolávalo určité 

nejasnosti ohledně zakázaného jednání, článek 12 je v tomto poměrně jasný. Na 

rozdíl od technických prostředků se zde musí jednat o vědomou činnost. Podmínka 

vědomého jednání je přitom vyžadována ve trojím smyslu: zaprvé musí být dotčené 

osobě známo, že činí některou z aktivit v ustanovení vymezených, dále musí vědět, 

nebo alespoň mít dostatečné důvody předpokládat, že způsobí, umožní, usnadní 

nebo zatají porušení práva. Třetí požadavek vědomého jednání se konečně vztahuje 

na rozšiřování, dovoz za účelem rozšiřování, vysílání a jiné sdělování díla veřejnosti, 

kdy je nutná znalost ohledně nedovoleného odstranění nebo pozměnění 

informace.99 

3. 2. DRM a evropské právo 

 

Podobně jako na mezinárodní úrovni, ani v Evropské unii není DRM žádnou 

novinkou. První diskuze na toto téma probíhaly již koncem 80. let 20 století, a to 

především v souvislosti se vznikem digitálních audiokazet schopných pořizovat 

rozmnoženiny hudebních děl beze ztráty kvality záznamu.100 Tyto debaty následně 

vyústily v přijetí takzvané Zelené knihy o právu autorském a technologických 

výzvách.101 

Na základě doporučení obsažených v Zelené knize měly být přehrávače 

digitálních audiokazet omezeny v možnosti vytvářet neomezené množství 
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 FISCOR, M. Op. cit., pozn. č. 70, s. 564. 

100
 Ibid, s. 364 – 365. 

101
 COMMISSION OF THE EUROPOEAN COMMUNITIES. Green Paper on Copyright and the Challenge 

of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action [online]. COM(88) 172. Brussels,  1988, 

URL http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/docs/com-88-172_en.pdf [cit. 2. 1. 2010]. 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/docs/com-88-172_en.pdf
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rozmnoženin. Výroba, dovoz a prodej jiných přehrávačů přitom měla být zakázána. 

Konečně měla být zapovězena výroba, dovoz a prodej zařízení určených k obejití 

této ochrany, což lze považovat za předobraz pozdější legislativy v oblasti 

technických prostředků. Je ovšem nutné dodat, že Zelená kniha tato technická 

opatření zamýšlela toliko jako alternativu k poplatkům za nenahrané nosiče.102 

Do podoby právních norem se tato doporučení promítla přijetím již ve 

stručnosti zmíněné Směrnice o právní ochraně počítačových programů. Díky 

změnám, které během své platnosti doznala, byla v roce 2009 nahrazena novou 

směrnicí téhož jména. I když se novelizace nedotkly technických prostředků 

ochrany, bude dále odkazováno na v současnosti platné znění. Na základě směrnice 

mají členské státy přijmout „přiměřená opatření týkajících se osob, které se dopustí 

… uvádění do oběhu nebo držení jakýchkoliv prostředků pro obchodní účely, jejichž 

jediným účelem je usnadňovat neoprávněné odstraňování nebo vyřazování z 

provozu jakéhokoliv technického zařízení, které mohlo být vytvořeno za účelem 

ochrany počítačového programu“.103 

Na rozdíl od Internetových úmluv se Směrnice o právní ochraně 

počítačových programů orientuje na přípravné jednání, nikoliv vlastní obcházení 

technických zařízení. Konkrétně se jedná o uvádění nepovolených prostředků do 

oběhu i jejich pouhou držbu pro obchodní účely. Ačkoliv z výše citované české verze 

Směrnice není naprosto jasné, zda se obchodní účely nemají vztahovat i na uvádění 
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 FISCOR, M. Op. cit., pozn. č. 70, s 365. 

103
 Čl. 7 odst. 1 písm. c), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 

2009 o právní ochraně počítačových programů. Úř. věst. L 111, 5. 5. 2009 („Směrnice o právní 

ochraně počítačových programů“). 
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prostředků do oběhu, německé znění – „… uvádění do oběhu nebo obchodním 

účelům sloužící držení …“104 – je v tomto přesvědčivé. 

Aby toto ustanovení nepostihlo rovněž výrobce běžné spotřební elektroniky 

a počítačových programů, které lze vedle jejich běžné funkce zneužít k obcházení 

technických zařízení, je předpokládán jediný účel nepovolených prostředků 

spočívající v usnadňování odstraňování nebo vyřazování z provozu technických 

zařízení chránících počítačové programy. 

Ačkoliv Směrnice výslovně nestanoví požadavek souvislosti s autorským 

právem nebo výkonem výlučných práv autora, ke stejnému závěru je možné dospět 

i výkladem tohoto ustanovení. To se jednak vztahuje pouze na zařízení chránící 

počítačové programy, které jsou za podmínky původnosti chráněny jako autorská 

díla.105 Dále takovýto výklad umocňuje omezení pouze na neoprávněné 

odstraňování nebo vyřazování z provozu technických zařízení. Jednání, na nějž se 

nebudou vztahovat výlučná práva autora, totiž bude třeba považovat za oprávněné. 

Další evropský předpis na poli DRM, i když nikoliv přímo zaměřený na 

ochranu autorských děl, představuje Směrnice o právní ochraně služeb 

s podmíněným přístupem. Oproti jiným normám v této oblasti tvoří „boj proti 

nedovoleným zařízením, které umožňují neoprávněný přístup k chráněné službě“106 

výlučný předmět její úpravy. 

                                                      

104
 „… das Inverkehrbringen oder der Erwerbszwecken dienende Besitz …“, Art. 7(1)(c), Richtlinie 

2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz 

von Computerprogrammen. ABl. L 111 vom 5. 5. 2009. 
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 Čl. 1, Směrnice o právní ochraně počítačových programů. 
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 Čl. 1, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. Listopadu 1998 o právní 

ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených přístupem. Úř. věst. L 320, 28. 11. 1998 

(„Směrnice o podmíněném přístupu“). 
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Chráněná služba je zde pojímána široce a vedle televizního a rozhlasového 

vysílání zahrnuje také veškeré služby informační společnosti.107 Ty jsou následně 

vymezeny jako „každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, 

elektronicky, a na individuální žádost příjemce služeb“108 Nezahrnuje tedy pouze 

předměty práv duševního vlastnictví, jako placenou televizi, zpravodajství nebo 

video na vyžádání, ale i internetové bankovnictví, zdravotnické služby, nebo 

dálkové vzdělávání.109 

Vlastní ochrana potom spočívá v zákazu takzvaných nepovolených činnosti, 

tedy výroby, dovozu, distribuce, prodeje a pronájmu nepovolených zařízení nebo 

jejich držení k obchodním účelům. Dále je nepřípustná rovněž jejich instalace, 

výměna nebo údržba k obchodním účelům, stejně jako jejich propagace za použití 

obchodních sdělení.110 

Těžištěm právní úpravy DRM v Evropské unii je ovšem směrnice 2001/29/ES, 

lépe známá jako Informační směrnice. Jejím prostřednictvím EU splnila závazky 

vyplývající z Internetových úmluv, ke kterým jako celek rovněž přistoupila. 

Povinnosti poskytnout právní ochranu technickým prostředkům a informacím o 

správě práv Unie dostála dokonce před samotnou ratifikací obou smluv, ke které 

přistoupila až v prosinci 2009 s účinností od 14. Března 2010.111 

                                                      

107
 Čl. 2 písm. a), Směrnice o podmíněném přístupu. 
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 Čl. 1, bod 2, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování 

informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Úř. 

věst. L 24, 21. 7. 1998. Ve znění 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. Úř. věst. L 217, 5. 8. 1998. 
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 DE WERRA, J. Op. cit., pozn. č. 13, s. 31. 
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 Čl. 4, Směrnice o podmíněném přístupu. 
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 WCT Notification No. 76, Accessions or Ratifications by the European Union and some of its 

Member States [online]. 2009, URL 

http://www.wipo.int/treaties/en/html.jsp?file=/redocs/notdocs/en/wct/treaty_wct_76.html [cit. 7. 
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3. 2. 1. Technické prostředky ochrany 

 

Ohledně technických prostředků Informační směrnice ve článku 6 nazvaném 

Povinnosti týkající se technologických prostředků uvádí: 

„1. Členské státy stanoví odpovídající právní ochranu před obcházení jakýchkoliv 

účinných technologických prostředků, které dotyčná osoba provádí s vědomím, že 

takový cíl sleduje, nebo existují-li o této skutečnosti opodstatněné důkazy. 

 

2. Členské státy stanoví odpovídající právní ochranu před výrobou, dovozem, 

rozšiřováním, prodejem, pronájmem, reklamou týkající se prodeje nebo pronájmu 

nebo před držbou zařízení, výrobků nebo součástek nebo před poskytování služeb 

pro komerční účely, přičemž tyto služby: 

a) jsou nabízeny, inzerovány nebo uváděny na trh pro účely obcházení účinných 

technologických prostředků nebo 

b) mají pouze omezený komerčně významný účel nebo užití jiné, než je obcházení 

účinných technologických prostředků nebo 

c) jsou přednostně určeny, vyrobeny, upraveny nebo prováděny především za 

účelem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technologických prostředků.“112 

Vzbuzuje-li Smlouva WCT určité pochybnosti ohledně nepřípustného 

jednání, znění směrnice je v tomto směru jasné. Zahrnutím i samotného obcházení 

                                                                                                                                                     

its Member States [online]. 2009, URL 

http://www.wipo.int/treaties/en/html.jsp?file=/redocs/notdocs/en/wppt/treaty_wppt_78.html [cit. 

7. 1. 2010]. 
112

 Čl. 6, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci 

určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. 

L167/10, 22. 6. 2001 („Informační směrnice“). 
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technických prostředků došlo k odklonu od původního návrhu Evropské komise, 

který počítal pouze s přípravným jednáním. Důvodová zpráva k návrhu totiž jako 

hrozbu právům duševního vlastnictví nevnímala samotné obcházení jednotlivými 

uživateli, ale právě přípravné aktivity prováděné k obchodním účelům.113 Takový 

postoj ostatně podporuje i pohled na dosavadní soudní rozhodnutí v této oblasti, 

z nichž většina byla vedená právě proti poskytovatelům nepovolených zařízení.114 

Obcházení musí být podle směrnice učiněno vědomě. Odpovědná tedy 

nebude osoba, která obejde technologický prostředek, aniž by o tom vůbec věděla, 

například díky vnořenému hypertextovému odkazu115 nebo je-li takováto funkce 

bez znalosti uživatele zahrnuta v softwarovém přehrávači nebo obdobném 

počítačovém programu. Ne zcela srozumitelnou frázi ohledně existence 

přesvědčivých důkazů by bylo, také s přihlédnutím k anglickému znění, lépe 

formulovat jako způsobilost osoby o obcházení vědět s přihlédnutím 

k celkovým okolnostem. 

Aby směrnice omezila nepříznivý dopad regulace přípravných aktivit, 

alternativě vymezuje tři požadavky týkající se účelu nebo určení zařízení či 

poskytovaných služeb. Ty se nicméně nevztahují výhradně na poskytování služeb, 

jak by mohlo z českého textu vyplývat, ale na veškeré přípravné aktivity. Význam 

pojmů omezeného komerčně významného účelu a přednostního určení není příliš 

jasný. Jak například měřit komerční význam zařízení? Otevírá se zde tedy prostor 

pro stále ještě vzácná soudní rozhodnutí v této oblasti. Na druhou stranu ani 
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 Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain 

aspects of copyright and related rights in the Information Society, Explenatory Memorandum, s. 33. 
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 INSTITUTE FOR INFORMATION LAW, UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Study on the Implementation 

and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonization of Certain Aspects 

of Copyright and Related Rights in the Information Society, final report [online]. 2007, s. 98, URL 

http://www.ivir.nl/publications/guibault/Infosoc_report_2007.pdf [cit. 9. 1. 2009]. 
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předpoklad jediného účelu obsažený například ve Směrnici o právní ochraně 

počítačových programů se nejeví jako šťastný. Umožňuje totiž obchodování 

s jakýmikoliv nástroji, které mají – byť i okrajové – jiné využití než samotné 

obcházení. 

Pokud jde o požadovaný vztah k autorskému právu, je nejprve třeba uvést, 

jak směrnice definuje pojem technologických prostředků: 

„3. Pro účely této směrnice se „technologickými prostředky“ rozumí jakákoliv 

technologie, zařízení nebo součástka, které jsou při své obvyklé funkci určeny 

k tomu, aby zabraňovaly úkolům nebo omezovaly úkony ve vztahu k dílům nebo 

jiným předmětům ochrany, ke kterým nebylo uděleno svolení nositele jakýchkoliv 

autorských práv nebo práv s ním souvisejících stanovených právními předpisy, nebo 

právem sui generis …“116 

Ochrana technologických prostředků podle směrnice tedy směřuje proti 

každému jednání, k němuž nebylo uděleno svolení oprávněných osob. To může být 

i konání nespadající do působnosti autorského práva, které pouze vylučují smluvní 

podmínky užití díla.117 

Oproti tomu původní návrh Evropské komise se jmenovitě omezoval na 

zařízení určená k předcházení a zamezování porušování autorských práv, práv 

souvisejících nebo zvláštního práva k databázi.118 Že se směrnice nemá vztahovat 

na každé obejití technologických prostředků, nýbrž pouze takové naplňující zásah 

                                                      

116
 Čl. 6 odst. 3, Informační směrnice. 

117
 DE WERRA, J. Op. cit., pozn. č. 13, s. 27. 

118
 Art. 6(2), Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of 

certain aspects of copyright and related rights in the Information Society, COM/97/0628 final - COD 

97/0359, OJ C 108, 7. 4. 1998. 
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do výlučných práv - tedy nepovolené nositelem práv nebo zákonem - ostatně 

zdůrazňovala i důvodová zpráva k návrhu.119 

Směrnice v tomto směru zachází dále než obdobné implementace 

Internetových úmluv v jiných zemích. Ačkoliv přímá spojitost s autorským právem 

není vyžadována ani ve Spojených státech, samotné obcházení je zde zakázáno 

pouze ohledně prostředků kontrolujících přístup k předmětům ochrany, nikoliv 

bránících kopírování a jiným způsobům užití díla.120 Zde se tedy lze setkat s 

praktickým důsledkem dříve učiněného dělení technických prostředků ochrany. 

Dopad takto širokého pojetí právní ochrany technických prostředků na 

výkon zákonných výjimek z autorského práva se směrnice pokouší zmírnit 

v následujícím odstavci: 

„4. Bez ohledu na právní ochranu stanovenou v odstavci 1 učiní členské státy 

v případě neexistence dobrovolných prostředků použitých nositeli práv, včetně 

dohod mezi nositeli práv a jinými dotčenými stranami, vhodná opatření, aby 

nositelé práv zpřístupnili uživateli výjimky nebo omezení stanovené vnitrostátními 

předpisy v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. a), c), d), nebo e), odst. 3 písm. a), b), nebo e) 

… pokud má takový uživatel k dotyčnému chráněnému dílu nebo předmětu ochrany 

přístup.“121 

Směrnice tedy upřednostňuje, aby sami nositelé práv omezili technologické 

prostředky ochrany a dovolili tak výkon vyjmenovaných zákonných výjimek, jako je 

pořízení tiskových rozmnoženin díla pomocí fotografické techniky za předpokladu 

poskytnutí spravedlivé odměny, rozmnožování knihovnami, muzei nebo archívy 

nesledující hospodářský prospěch, vysílání sociálními institucemi sloužící 
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 Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain 

aspects of copyright and related rights in the Information Society, COM/97/0628 final - COD 

97/0359, OJ C 108, 7. 4. 1998, s. 33. 
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nekomerčním cílům, užití díla při vyučování, užití díla ve prospěch zdravotně 

postižených osob, nebo užití díla pro účely veřejné bezpečnosti. V opačném případě 

ukládá členských státům podniknout opatření za tímto účelem.  

Přístup členských států k tomuto ustanovení se značně liší. Některé ho při 

implementaci směrnice nezohlednily vůbec, jinde je v případě zákonných výjimek 

dovoleno technické prostředky svépomocí obejít. Některé členské státy rovněž 

zavádí možnost mimosoudního řešení sporů týkající se výkonu výjimek mezi nositeli 

práv a dotčenou veřejností.122 

Ačkoliv je takovouto snahu třeba ocenit, v případě zřejmě nejvíce využívané 

výjimky zhotovit jakoukoliv rozmnoženinu díla pro soukromou potřebu jsou 

takováto opatření pro členské státy pouze dobrovolná.123 Nositelé práv jsou nadto 

povinni zpřístupnit výjimky pouze tehdy, pokud uživatel k chráněnému dílu již získal 

přístup. To zcela znemožňuje obejití veškerých nástrojů kontrolujících přístup 

k autorským dílům. Přidá-li se k tomu značně omezený zákonný výčet 

zpřístupněných výjimek, příliš prostoru pro jejich oprávněné využití nezbývá. 

Další limitace výkonu zákonných výjimek se skrývá ve čtvrtém pododstavci. 

Podle něj se předchozí omezení ochrany technických prostředků „nevztahují na díla 

nebo jiné předměty ochrany zpřístupněné veřejnosti za dohodnutých smluvních 

podmínek takovým způsobem, že každý k nim má přístup z místa a v době, které si 

zvolí.“124 Jelikož je tento způsob zpřístupnění autorských děl v online prostředí 

převažující, ne-li výlučný, zůstává využití výjimek z autorského práva 

podle Informační směrnice spíše teorií.125 
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 INSTITUTE FOR INFORMATION LAW, UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Op. cit., pozn. č. 114, s. 109. 
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 Čl. 6 odst. 4 al. 2, Informační směrnice. 
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3. 2. 2. Informace o správě práv 

 

Svému závazku poskytnout právní ochranu informacím o správě práv Unie 

dostává prostřednictvím článku 7 Informační směrnice. Podle něj: 

„1. Členské státy stanoví odpovídající právní ochranu proti každé osobě, která 

vědomě bez svolení činí kterýkoliv z těchto úkonů: 

a) odstraňování nebo pozměňování jakýchkoliv elektronických informací týkajících 

se správy práv; 

b) rozšiřování, dovoz za účelem rozšiřování, vysílání, sdělování nebo zpřístupňování 

veřejnosti děl nebo jiných předmětů ochrany chráněných podle této směrnice nebo 

podle kapitoly III směrnice 96/9/ES, ze kterých byly bez svolení odstraněny nebo na 

nichž byly bez svolení pozměněny elektronické informace týkající se správy práv, 

pokud taková osoba ví nebo má rozumné důvody se domnívat, že takovým 

jednáním způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zatajuje porušování jakéhokoliv 

autorského práva nebo jakýchkoliv práv s ním souvisejících podle právních předpisů 

nebo práva sui generis ...“126 

Na rozdíl od článku 6 se zde Směrnice své předlohy v podobě Internetových 

úmluv drží poměrně přesně. Z části je to jistě dáno i povahou této problematiky, 

která není zdaleka tolik rozporuplná jako technické prostředky ochrany. Co je však 

s předchozím článkem obdobné, jsou určité nepřesnosti, kterým se nevyvarovalo 

české znění textu. 

S použití pojmu „bez svolení“ by se mohlo zdát, že se ustanovení vztahuje 

na každé jednání, k němuž nebyl udělen souhlas nositele práv. Z anglického 

„without authority“ je nicméně zřejmé, že je z ochrany vyloučeno i jednání 

dovolené nebo dokonce přikázané zákonem. Namísto svolení by tak bylo vhodnější 

                                                      

126
 Čl. 7 odst. 1, Informační směrnice. 



56 

 

hovořit o oprávnění. Takový výklad nakonec podporuje i důvodová zpráva 

k návrhu.127 

Stejně jako Internetové úmluvy se směrnice vztahuje pouze na informace 

vyjádřené v elektronické formě. Tím se liší například od právní úpravy ve Spojených 

státech, kde elektronická ani jiná digitální podoba vyžadována není. V souladu 

s úmluvami rovněž není zakázáno jakékoliv odstraňování či pozměňování informací, 

nýbrž pouze to vědomě směřující k porušení autorského práva, jeho umožnění, 

usnadnění a na rozdíl od úmluv také zatajení. 

3. 3. DRM a české právo 

 

 Rovněž českému právu není ochrana prostředků DRM cizí. První takové 

ustanovení se nacházelo již v předešlém autorském zákoně č. 35/1965 Sb., kam 

bylo doplněno v roce 1996, a to především v reakci na vydání Směrnice o právní 

ochraně počítačových programů.128 Samo ustanovení se ovšem neomezovalo pouze 

na počítačové programy a poskytovalo ochranu „vůči osobám, které vyrábějí, 

uvádějí do oběhu nebo využívají pro dosažení majetkového prospěchu pomůcky 

výlučně zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti 

technických zařízení nebo jiných prostředků, použitých k ochraně … díla před 

neoprávněným užitím.“129 

Úprava technických prostředků ochrany a nově i informací o správě práv se 

objevila i v nově vydaném autorském zákoně č. 121/2000 Sb., tentokrát již pod 
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128
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vlivem Internetových úmluv. Podobně jako předchozí zákon, i tento v případě 

technických prostředků ochrany vycházel z jakéhosi hybridu mezi zákazem 

přípravných aktivit a vlastního obcházení, kdy vedle vývoje, výroby, nabízení 

k prodeji, pronájmu nebo půjčení, dovážení a rozšiřování zapovídal rovněž jejich 

využití pro dosažení majetkového prospěchu.130 To mohlo vést k paradoxní situaci, 

kdy obejití technických prostředků pouze za pomocí znalostí útočníka bylo 

v souladu se zákonem, zatímco dosažení téhož cíle za pomoci zakázaných pomůcek 

již nikoliv. 

Problémy mohlo vyvolávat také vymezení účelu nedovolených nástrojů, jež 

měly být zamýšleny k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti 

technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv.131 V úvahu by totiž 

přicházel i výklad, podle kterého by pouhé obejití prostředků bylo legální. K tomu 

ostatně může vést i výraz „zamýšlené“, který se vztahuje pouze k obtížně 

zjistitelnému stavu mysli původce nástroje. 

Ne zcela jasný je dále vztah k výjimkám z autorského práva. To je zčásti dáno 

zaměřením na přípravné aktivity, u nichž není možné předem rozlišovat, jakým 

způsobem budou nástroje užity. Výkon zákonných výjimek se od zneužití 

autorských práv totiž neliší samotnou povahou jednání, ale spíše jeho účelem nebo 

postavením osoby. Jelikož ale ustanovení zahrnuje též využívání zakázaných 

pomůcek, tuto otázku bylo dobré do budoucna osvětlit. Vztah k výjimkám 

z autorského práva by se teoreticky dal vyvodit z požadavku dosažení majetkového 

                                                      

130
 § 43 odst. 1, Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění před 

novelizací zákonem č. 216/2006 Sb. 
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 § 43 odst. 1, Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění před 

novelizací zákonem č. 216/2006 Sb. 
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prospěchu.  Jednání, které zákon umožňuje volně uskutečnit totiž nelze vnímat jako 

majetkové obohacení. 

Do současné podoby byl autorský zákon upraven zákonem č. 216/2006 Sb., 

kterým byla do českého právního řádu poněkud opožděně transponována směrnice 

2001/29/ES. 

 

3. 3. 1. Technické prostředky ochrany 

 

Technickým prostředkům ochrany je věnován § 43 zákona: 

„(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické 

prostředky ochrany práv podle tohoto zákona. 

(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, 

přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží 

k obchodním účelům zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které 

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, 

propagovány nebo uváděny na trh, 

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně 

významný účel nebo jiné užití, nebo 

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit 

nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků. 

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli 

technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, 

aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor 

neudělil oprávnění… 

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30am § 31 odst. 

1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 a § 38e 
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v rozsahu nezbytné pro využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil technické 

prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům 

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla… 

(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho 

souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2. …“132 

Autorský zákon se tedy víceméně doslovně drží textu směrnice a blíže 

nevymezuje ani sporné pojmy omezeného obchodně významného účelu a 

přednostního cíle zařízení. Na rozdíl od směrnice však neobsahuje požadavek 

vědomosti obcházení technických prostředků. Porušením autorského práva tedy 

bude i jejich obejití, aniž by o tom dotčená osoba vůbec věděla. 

Ačkoliv je v rámci definice technických prostředků výslovně zmíněno pouze 

oprávnění autorů, podle §§ 74, 78, 82 a 86 je stejná ochrana přiznána i nositelům 

práv souvisejících s právem autorským a podle § 94 rovněž nositeli zvláštního práva 

k databázi. 

V souladu s článkem 6 odstavem 4 směrnice autorský zákon ukládá 

nositelům práv povinnost zpřístupnit vyjmenované zákonné výjimky. Kromě těch ve 

Směrnici uvedených navíc přidává i citace pro účely kritiky, recenze nebo vědecké 

tvorby a dostává tak článku 10 Bernské úmluvy. Zákon již ale neřeší situaci, kdy 

autoři svou povinnost nedodrží. Jelikož takové jednání není stiženo sankcí ani není 

stanoven orgán, u nějž by se dotčení uživatelé mohli domáhat umožnění výkonu 

výjimek, jedná se spíše o morální apel autorům. To lze ale stěží považovat za 

vhodná opatření předpokládaná směrnicí. 

Takový přístup je mezi členskými státy spíše ojedinělý. Řada z nich dává 

uživatelům možnost se za účelem výkonu zákonných výjimek obracet na soudy 
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 § 43, autorský zákon. 



60 

 

nebo rozhodčí orgány. Ve Francii byla za tímto účelem dokonce zřízena zvláštní 

instituce (Autorité de Régulation des Mesures Techniques). 

Odstavec 5 zákona nestanoví podmínku zpřístupnění díla za dohodnutých 

smluvních podmínek, nýbrž pouze „způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup 

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

sítí.“133 Zcela tak podrývá již tak nedostačující odstavec 4. 

Na základě § 66 odst. 7 zákona jsou z ochrany podle § 43 odst. 1 vyňaty 

počítačové programy. Technické prostředky použité k jejich ochraně je tak legálně 

možné obejít, ačkoliv přípravné aktivity, jako je výroba nebo rozšiřování zařízení 

k tomu určených, zůstávají stále zakázány. To odpovídá i evropské legislativě, která 

ochranu počítačových programů rovněž omezuje pouze na přípravné aktivity. 

V odborné literatuře se nicméně lze setkat i s názorem, že se jedná o legislativní 

chybu a právní ochrana se vztahuje také na samotné obcházení technických 

prostředků.134 

Ustanovení dále ukládá autoru povinnost zpřístupnit zákonné výjimky 

týkající se počítačových programů, včetně oprávnění pořídit záložní kopii. Za tím 

účelem musí být oprávněnému uživateli poskytnut alespoň kontakt na osobu, na 

kterou se s žádostí o výkon výjimky může obrátit. Tato shovívavost k uživatelům ve 

srovnání s ostatními autorskými díly vychází zejména z povahy zákonných licencí 

vážících se k počítačovým programům. Zatímco obecné výjimky může, například 

v podobě pořízení rozmnoženiny pro vlastní potřebu, využít kdokoliv, omezení práv 

autora k počítačovému programu slouží výlučně oprávněnému držiteli. 
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 § 18 odst. 2, autorský zákon. 

134
 TELEC, I. – TŮMA, P. Op. cit., pozn. č. 128, s. 636. 
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3. 3. 2. Informace o správě práv 

 

Ohledně informací o správě práv zákon v § 44 stanoví: 

„(1) Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora způsobuje, 

umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že 

a) odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, 

nebo 

b) rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje 

veřejnosti, a to i způsobem podle § 18 odst. 2, dílo, ze kterého byla informace o 

správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. 

(2) Informací o správě práv k dílu podle odstavce 1 je jakákoliv informace určená 

autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, nebo informace 

o způsobech a podmínkách užití díla a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou 

informaci představují. Totéž platí i pro informaci, která je připojena k rozmnoženině 

díla nebo se objevuje v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti.“135 

 I v tomto případě je text zákona velmi blízký směrnici, a bude tedy jen ve 

stručnosti upozorněno na určité odlišnosti. Tou nejvýznamnější je, stejně jako 

v případě technických prostředků ochrany, nezohlednění požadavku vědomosti 

jednání. 

Ačkoliv autorské právo obecně vychází z objektivní odpovědnosti a jednání 

naplňující jeho porušení tak může být učiněno i zcela nevědomě, takovou situace si 

lze v reálu jen stěží představit. S výjimkou dočasné rozmnoženiny v operační paměti 

počítače si totiž osoba dopouštějící se zásahu do autorského práva bude vždy 

vědoma nakládání s nehmotným statkem, i když nemusí být obeznámena s jeho 

autorskoprávní ochranou, a tedy i nezákonností takového jednání. Naopak u 
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informací o správě práv se může i osoba znalá autorského práva dopustit jeho 

porušení například tím, že prostřednictvím počítačového programu informace o 

správě práv nevědomě odstraní. 

 Zákon dále přebírá ne zcela přesnou formulaci českého znění Směrnice, když 

zakazuje každé jednání, k němuž nebylo dáno svolení autora. Jak již bylo uvedeno, 

anglický text směrnice mluví o oprávnění, které může vedle souhlasu autora být 

dáno i zákonem. Odlišně od evropského práva byla konečně pojata i poslední věta 

rozebíraného ustanovení. Zatímco Směrnice vyžaduje připojení k rozmnoženině díla 

nebo souvislost se sdělováním díla veřejnosti u veškerých informací o správě práv, 

s použitého spojení „totéž platí i pro informaci“ v českém zákoně vyplývá opak. 
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4. Problémy související s DRM 

 

Jisté potíže okolo DRM pramení z jejich potenciálního využití i k jiným 

účelům, než je samotná ochrana autorských práv. Technické prostředky se tak 

kupříkladu mohou stát nástrojem k vyloučení nechtěné konkurence. Schopnost 

DRM sloužit takovému účelu dokládá i několik soudních řízení, v nichž společnost 

Sony, jako výrobce herního zařízení Sony PlayStation, žalovala výrobce softwaru, 

který hry určené pro tuto konzolu umožňoval přehrávat také na osobních 

počítačích.136 

Základem pro tyto žaloby se stala skutečnost, že výrobce emulátoru použil 

autorskoprávně chráněnou softwarovou konfiguraci SonyPlastation. Jelikož je ale 

takovéto užití kryto výjimkou takzvané zpětné analýzy, tedy zjišťování myšlenek a 

principů, na kterých je počítačových program založen, tyto žaloby byly později 

zamítnuty.137 

Namísto nesnadné soudní cesty by stejného výsledku bylo možné 

dosáhnout také pomocí technických prostředků. V takovém případě ovšem nebrání 

porušení autorských práv, neboť i uživatel emulátoru musel vlastnit originální nosič 

hry, ale pouze tržní soutěži. 

Vedle konkurence na stejné úrovni trhu dokáže DRM bránit i v přístupu na 

trh dodavatelům příslušenství. To v krajním případě může vést až k uplatňování 

klamavých obchodních modelů, kdy je vlastní výrobek nabízen za výhodnou cenu, 

zatímco příslušenství či spotřební materiál jsou předražené. Příkladem mohou být 
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tiskárny, které by díky vloženým čipům s nástroji DRM nedovolovaly použít jiné 

tiskové kazety než od daného výrobce. Podobně si lze představit omezení baterií či 

nabíječek mobilních telefonů a tak dále.138 Zatímco je v tomto smyslu možné bránit 

konkurenci již samotnou konstrukcí výrobku, teprve technické prostředky ve 

spojení s jejich právní ochranou představují skutečně účinný nástroj. 

Jak ukazuje další příklad, takové využití DRM nemusí vést pouze 

k omezenému výběru zboží nebo jeho vyšší ceně, ale i potlačení kreativity. Tedy 

přesnému opaku toho, o co autorské právo usiluje. I na tomto místě vystupuje 

společnost Sony, tentokrát jako výrobce robotického psa nazvaného Aibo. 

Programové vybavení psa Aibo bylo uložené na paměťové kartě, která byla 

chráněna prostředky DRM. Jelikož ne všichni uživatelé byli spokojeni s tím, co Aibo 

dokáže, začaly se objevovat programy učící psa novým kousků, například tancovat 

na hudbu.139 

Takové užití se ovšem, ačkoliv jinak nezasahuje do autorských práv, může 

dostat do rozporu s právní ochranou DRM. Z uvedených příkladů tedy vyplývá 

nutnost nástroje DRM poměřovat nejenom limity stanovenými autorským právem, 

ale také právem na ochranu hospodářské soutěže. 

Další nástroj, jenž je způsobilý kontrolovat související trhy, a to jejich 

zeměpisným rozdělením, je již dříve zmíněné regionální kódování.140 To vedle 

dopadu na spotřebitele, kdy například nosič pořízený ve Spojených státech není 

možné přehrát v Evropě, může ovlivnit také mezinárodní obchod. 

Elektronické čipy umožňující obejití regionálního kódování herního zařízení 

Sony Playstation a přehrávání rovněž neoriginálních disků se staly předmětem 

několika soudních rozhodnutí a ani v rámci nich nebyl k právní povaze tohoto 
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opatření zaujat jednoznačný postoj. Klíčovým prvkem zde přitom bylo zodpovězení 

otázky, zda lze videohry vůbec považovat za počítačové programy. Ačkoliv se to na 

první pohled zdá jednoznačné, v úvahu je třeba vzít také hudbu, video či texty 

v těchto hrách, které jsou jinak chráněny podle obecných ustanovení autorského 

práva. 

Rozuzlení této nejasnosti je přitom podstatné ve dvou směrech. Zaprvé je to 

možnost pořízení rozmnoženiny pro soukromou potřebu, která je přípustná pouze 

u obecných literárních, jiných uměleckých a vědeckých děl. Oprávněnému držiteli 

počítačového programu je naopak dovoleno zhotovit záložní kopii. Jelikož ale 

soukromé kopie neuznávají všechny země, označení videoher za běžná díla by 

paradoxně vedlo k situaci, kdy by i tato záložní rozmnoženina počítačových 

programů byla vyloučena. 

Druhá strana probíraného problému, a sice vliv na rozsah právní ochrany 

technických prostředků, je pro účely této práce podstatnější. Jak již totiž bylo 

napsáno, evropské a zřejmě ani české právo v případě softwaru neposkytují 

ochranu proti obcházení technických prostředků, nýbrž pouze přípravným aktivitám 

k němu. Podle Směrnice o právní ochraně počítačových programů jsou nadto 

zakázány pouze nástroje, jejichž jediným účelem je prolamování technických 

prostředků. 

Tento požadavek celou ochranu značně oslabuje, jelikož i v případě zařízení 

přednostně určeného k obcházení bude přípustná argumentace, podle které může 

zároveň sloužit například vytváření, respektive čtení záložních rozmnoženin. 

Neoprávněné odstraňování technických prostředků tak nebude jeho jediným 

účelem. 

Stejný názor zastával také soud prvního stupně v italském Bolzanu, který z 

tohoto titulu nepovažoval zmíněné čipy za protiprávními. Naopak odvolací soud 

videohry nevnímal jako pouhé počítačové programy, a popsané jednání tudíž 
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označil za obcházení účinných technických prostředků. Konečné rozhodnutí v této 

věci však dalo za pravdu soudu prvního stupně, kdy soud dokonce poznamenal, že 

teprve tyto čipy umožnily plné využití konzoly.141 K závěru, že regionální kódování 

zasahuje do práv a oprávněných zájmů uživatelů Sony PlayStation došel i Nejvyšší 

soud v Austrálii.142 

Naopak britské soudy, i přes uznání videoher za počítačové programy, 

rozhodly o nelegálnosti takovýchto čipů.143 Soudce Jacob v rámci svého odůvodnění 

srovnával postavení držitele licence k textovému editoru a majitele počítačové hry. 

Zatímco se podle jeho názoru právo užívat textový editor odvíjí právě od takovéto 

licence nezávislé na fyzickém nosiči a oprávněná osoba tak může zhotovit záložní 

kopii, v případě počítačové hry se licence k užívání váže na hmotný nosič, podobně 

jako u hudebního CD.144 

Je otázkou, do jaké míry je takové srovnání vhodné. Hudební CD lze pro 

vlastní potřebu přehrát volně bez nutnosti licence, a je tedy možné tvrdit, že jeho 

užití se skutečně omezuje na hmotný nosič podobně jako u knihy. Oproti tomu 

software, včetně počítačových her, před samotnou instalací obvykle vyžaduje 

udělení souhlasu se smluvními podmínkami užití, a to buď výslovně kliknutím myší, 

anebo konkludentně rozbalením krabicového software. 

Závažnější nedostatek DRM se ovšem skrývá jinde. Stejně jako jiná 

majetková práva, ani autorské právo neplatí bezvýhradně.145 I do vlastnického 
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145
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práva lze zasáhnout, vyžaduje-li to veřejný zájem. U autorského práva je přitom 

zájem na široké dostupnosti autorských děl ještě výraznější vzhledem k cílům, které 

sleduje. Vzniká tedy otázka, do jaké míry je zákonné výjimky zabezpečující veřejný 

zájem v autorském právu možné vyloučit technickými prostředky, potažmo 

smluvním právem vůbec.  

Právní předpisy zde dávají odpověď pouze částečně, a to ohledně 

počítačových programů a databází. Podle Směrnice o právní ochraně počítačových 

programů nemůže být smluvně vyloučeno oprávnění držitele počítačového 

programu pořídit záložní rozmnoženinu, je-li nutná k jeho využívání.146 Podobně 

český autorský zákon zakazuje dohody vedoucí k odepření zákonných licencí 

vážících se k počítačovým programům.147 Evropská legislativa obsahuje shodnou 

úpravu také ohledně výjimek z autorských a zvláštních práv k databázi.148 České 

právo nicméně takovýto požadavek nereflektuje. 

Zapovídá-li právní řád omezení výjimek dohodou, tím spíše to platí v případě 

u počítačových programů běžných adhezních smluv. Těmi se rozumí dohody, při 

jejichž uzavírání je smluvní volnost jedné ze stran omezena na rozhodnutí smlouvu 

jako celek přijmout, nebo odmítnout. Stejný závěr je následně nutné učinit o 

jednostranných opatřeních, jakými jsou i nástroje DRM. Tuto situaci respektuje také 

autorský zákon, když ukládá autoru počítačového programu, který použil technické 

prostředky, povinnost zpřístupnit zákonné výjimky.149 

Pokud jde o ostatní typy děl, zde je situace složitější. Ačkoliv často zaznívá, 

že vyloučení zákonných licencí může ohrozit základní cíle autorského práva a 

                                                      

146
 Čl. 5 odst. 2, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

právní ochraně počítačových programů. Úř. věst. L 111, 5. 5. 2009. 
147

 § 66 odst. 6, autorský zákon. 
148

 Čl. 15, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně 

databází. Úř. věst. L 77, 27. 3. 1996. 
149

 § 66 odst. 8, autorský zákon. 
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teleologickým výkladem by se tak mělo dojít k jejich neprolomitelnosti, při pohledu 

na jednotlivé výjimky se tyto obavy nezdají opodstatněné. Ne všechny totiž sledují 

vyšší společenský účel a zdaleka ne všechny nástroje DRM dosažení těchto cílů 

brání. 

Důležitou výjimkou je nepochybně půjčování děl veřejně přístupnými 

zařízeními podle směrnice o právu na pronájem a půjčování.150 Jelikož ale knihovny 

obyčejně zpřístupňují díla v hmotné podobě, užívání DRM na tuto výjimku nemá 

bezprostřední vliv. Naopak, technické prostředky nově umožňují také půjčování 

digitálních děl on-line. Rozšíření tohoto způsobu zpřístupňování děl dosud bránila 

skutečnost, že by se fakticky nejednalo o půjčku, ale poskytnutí plně funkční 

rozmnoženiny díla. Stejně jako v případě fyzického nosiče však technické 

prostředky umožňují přístupnost vypůjčeného díla omezit na určitou dobu. 

Společensky významný cíl dále sleduje možnost pořizovat citace děl pro 

účely kritiky či odborné tvorby. Takto budou využívány především díla literární, a 

jelikož musí být vždy vyjádřena způsobem srozumitelným lidským smyslům, i 

v případě použití technických prostředků je lze citovat analogovým způsobem, tedy 

manuálně přepsat. Ani v tomto případě tedy užití DRM nebude v rozporu s cíly 

sledovanými autorským právem. 

Problémy by ovšem mohly vzniknout ohledně dalšího pro společnost 

podstatného omezení autorského práva, a to užití díla pro ilustrační účely při 

vyučování. Ačkoliv i zde platí výše řečené a dílo v člověku srozumitelné podobě 

nelze limitovat na určitý okruh osob, technické prostředky mohou vyloučit pořízení 

rozmnoženin určených k distribuci studentům. 

                                                      

150
 Čl. 6 odst. 1, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících 

s autorským právem. Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006. 
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Tato překážka se v praxi zřejmě nebude vyskytovat často. Technické 

prostředky chránící literární díla totiž pro pohodlí uživatele obvykle dovolují pořídit 

alespoň omezený počet tiskových rozmnoženin a další lze následně zhotovit 

analogově - fotokopií. 

Pokud jde o patrně nejvíce využívanou výjimku – pořízení rozmnoženiny pro 

soukromé užití – není uznána zdaleka ve všech zemích. Nebude tedy na místě 

tvrdit, že například ve Velké Británii nebo Irsku autorské právo nedostává svému 

účelu. Zavedení této výjimky také odráželo spíše nemožnost účinně kontrolovat 

toto jednání, nikoliv společenský prospěch. 

V souvislosti s kopírováním pro osobní potřebu se ale objevuje jiný problém. 

Tato výjimka představuje poměrně výrazný zásah do majetkových práv autora. 

Fakticky umožňuje bezplatně získat rozmnoženinu díla, podle judikatury dokonce i 

v případě, kdy je původ zdrojové rozmnoženiny nezákonný.151 

Její zavedení tedy bylo podmíněno poskytnutím spravedlivé odměny 

nositelům práv. Ta je následně přenesena na spotřebitele v podobě poplatků za 

nenahrané nosiče, jako jsou disky CD, DVD, pevné disky počítačů a jiná paměťová 

média, ale i tiskárny nebo přístroje k zhotovení rozmnoženin. S nadsázkou lze říci, 

že si  spotřebitelé tímto způsobem předplácejí možnost kopírovat autorská díla pro 

osobní potřebu. I v případě, kdy jsou spotřebitelé o toto privilegium ochuzeni 

technickými prostředky, nicméně jejich povinnost odvádět poplatky stále trvá. 

To se český zákonodárce částečně snaží kompenzovat, když kolektivnímu 

správci ukládá při rozdělování shromážděných poplatků vzít úvahu také použití a 

účinnost technických prostředků.152 Není však jasné, do jaké míry k tomu skutečně 

dochází a například ohledně účinnosti technických prostředků se to nezdá příliš 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tdo 234/2009 ze dne 25. 3. 2009. 
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 § 96 odst. 3, autorský zákon. 
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reálné. Nic to však nemění na tom, že spotřebitel je odměny povinen platit stále ve 

stejné výši. 

V této spojitosti stojí za připomenutí již zmíněná Zelená kniha o autorském 

právu a technologických výzvách, kde Evropská komise zavedení technických 

prostředků ochrany zamýšlela pouze jako alternativu k poplatkům za nenahrané 

nosiče. Vzhledem k existenci poplatků by tedy bylo vhodné i pořízení rozmnoženiny 

pro soukromé užití zahrnout mezi privilegované výjimky, jejichž výkon je nezbytné 

zabezpečit. 

Nástroje DRM by naopak mohly poplatky za nenahrané nosiče zcela 

nahradit. Jak bylo nastíněno, tyto poplatky odrážejí určité tržní selhání, kdy by 

nebylo praktické k pořízení soukromé rozmnoženiny udělovat licenci, respektive by 

náklady na toto licencování převýšily jeho užitek. DRM je však schopné licencování 

zjednodušit na pouhé kliknutí myší a uskutečnění online platby. Například ve 

Spojených státech, kde je autorské právo tradičně založeno na tržních zásadách, se 

v judikatuře objevil názor, že dostupnost prostředků pro uskutečnění plateb 

autorům za užití jejich děl by omezilo, nebo i zcela vyloučilo potřebu takzvané fair 

use doktríny.153 

Doporučuje-li práce rozšíření zákonného výčtu povinných výjimek, 

předpokládá rovněž, že by se vztahovaly na veškerá díla, nejenom ta sdělovaná 

veřejnosti prostřednictvím počítačových sítí, a to i za dohodnutých smluvních 

podmínek. Jelikož je dnes popsané užití autorských děl převažující, takovéto 

omezení by využití zákonných výjimek prakticky znemožňovalo. 

Společenský zájem v autorském právu nezastupují pouze výjimky 

z výlučných práv, ale i omezená doba jejich trvání. Po uplynutí ochrany se dílo stává 
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 American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913. 
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volným a spotřebitel s ním může nakládat podle svých potřeb, pokud tím 

nezasahuje do osobnostních práv autora. 

Takováto díla jsou tedy nejenom přístupná veřejnosti, ale jejich 

zpracováním může vznikat i tvorba zcela nová. Omezená doba trvání práv tak může 

naplňovat společenskou roli autorského práva ještě výrazněji, než je tomu u 

zákonných licencí. Ze stejného předpokladu vychází i Ústava Spojených států, když 

svěřuje Kongresu pravomoc podporovat vědu a umění udělením výlučných práv 

autorům a vynálezcům na omezenou dobu.154 Otázkou, jak dlouhá doba je ještě 

v souladu s Ústavou, se zabýval také Nejvyšší soud Spojených států.155 

Ačkoliv by časové omezení prostředků DRM bylo technicky poměrně 

jednoduché, v praxi naráží na výraznou překážku. Trvání autorských práv se totiž 

odvíjí od nepředvídatelné podmínky smrti autora. I když by v úvahu přicházela 

určitá centrální databáze zahrnující tyto údaje, bylo by to řešení komplikované a 

navíc použitelné pouze pro DRM fungující on-line. 

Reálné by naopak bylo časové omezení DRM v případě práv souvisejících. I 

když se i jejich trvání alternativně odvíjí od více skutečností, v době uvedení 

záznamu na trh je doba zániku práv již známa. Vzhledem k tomu, že to často budou 

právě nahrávací společnosti, kdo bude stát za použitím DRM, takovéto opatření by i 

přes výše učiněný závěr o autorských právech bylo přínosem. 

Aby se co možná nejvíce předešlo negativním dopadům DRM na 

spotřebitele, bylo by konečně vhodné legislativně zakotvit povinnost nositelů práv 

informovat o užití technických prostředků a jejich povaze. Spotřebitelé by se potom 

sami mohli rozhodnout, zda si takto zabezpečené dílo chtějí pořídit. Inspirací zde 

může být německý autorský zákon, který takový závazek již ukládá.156 
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 Article I, Section 8, United States Constitution. 

155
 Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186. 
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5. Závěr 

 

Není tajemstvím, že technické prostředky ochrany mezi spotřebiteli vyvolaly 

vlnu kritiky. Jedna z hlavních iniciativ stavících se proti DRM je nazvána Defective by 

Design, tedy ve volném překladu jako nefunkční svou povahou. Učinit takový závěr 

o DRM by ale nebylo správné. 

Ačkoliv technické prostředky v určitých případech mohou být překážkou 

oprávněnému užívání autorských děl, i při dostatečném zajištění práv spotřebitelů 

včetně rozmnoženin pro soukromou potřebu a záložních kopií počítačových 

programů budou DRM mít význam. 

Nelze opomenout informace o správě práv, které mohou usnadnit řízení 

autorských práv, aniž by bránily jejich řádnému užívání. DRM také nabízí nové 

způsoby zpřístupňování děl, jako zpoplatněné sdělování děl veřejnosti, ať již 

prostřednictvím kódovaného televizního vysílání nebo Internetu, půjčování děl on-

line, zkušební verze počítačových programů nebo jejich cenově zvýhodněné časově 

omezené varianty. 

DRM v širším pojetí se rovněž nemusí omezovat na ochranu autorských děl, 

ale jakýchkoliv služeb informační společnosti, jako je rozmáhající se dálkové 

vzdělávání nebo veškeré webové stránky či jiné aplikace s placeným přístupem. 

DRM tedy nezvoní hrana, jak se někdy lze dočíst, pouze hledá své místo. 
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English summary 

 

Digital media and the protection of authors’ rights 

 

Law is not a panacea. Although it lays down rules of human conduct, it 

cannot guarantee they will be observed also in practice. The decision whether we 

will conform to these rules depends only upon our choice. For example, the law 

stipulates the speed limit for motor vehicles. However, this measure it-self does 

not hinder driving faster and it is obvious this is happening frequently on our roads. 

In the situation when the law alone is not able to prevent the interference 

with the protected interest, it is appropriate to employ additional non-legal 

instruments to supplement this protection. In the mentioned example, it can be a 

media campaign notifying of the possible consequences of fast driving. Another 

eligible solution is the exercise of technical measures which would exclude the 

breach of legal norms or at least make it substantially difficult. The car would, for 

example, receive a signal designating the speed limit at a particular place which 

could not exceed. 

Such measures are not limited only to the protection of public law rules but 

can be used by private persons to protect their own property. Similarly, we lock 

doors from our house every day, although the inviolability of entry into dwelling is 

protected also by law. It is undoubtedly more effective than claiming damages with 

uncertain result. The same conclusion can be made also on authors’ and related 

rights, where due to their intangible nature and thus the possibility of multiple 

breaches the caused damage can achieve significant amount. 

This dissertation deals with such technical measures which are used to 

protect and manage authors’ and related rights. They are generally known as 



83 

 

Digital Rights Management or only as DRM. The first chapter tries to define this 

term. The second chapter consequently introduces the basic forms of applications 

of DRM in practice. 

Although these measures are able to exclude breach of legal norms to some 

extent, they are conquerable as well. It is, for example, possible to intervene to the 

technical equipment of a car not to respond to the transmitted signal and go faster 

than allowed. In such case the question arises whether also this behaviour should 

be punished even if it does not interfere with the protected interest. 

In favour of the affirmative answer speaks the fact that while using the 

technical protection measures, the competent person usually does not make any 

other effort to protect his or her rights. Hence in the third chapter the dissertation 

deals with the legal protection of DRM on international, European and national 

level. In some cases, also the legal protection in the United States and other 

countries is taken into account. 

On the other hand it is not possible to omit the elementary differences of 

intellectual property rights. Whereas the ownership of tangible assets tends to 

completely exclude other persons from the use of the protected items, the aim of 

intellectual property rights is different. Not only it should remunerate the 

innovative contribution of the author and financially compensate the time and 

effort put forth on creation of a work, it also aims at the support of culture and 

education. This objective is guaranteed by a number of exceptions from the 

exclusive rights of the author as well as by their limited duration. 

The problem of DRM is that besides the infringement of the rights, it might 

also exclude the lawful use secured by these limitations. This is considered in the 

fourth chapter. The goal of this dissertation is therefore to acquaint the reader with 

DRM, introduce its legal protection, refer to some of its shortcomings and propose 

their suitable solutions. 
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