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Czech Summary 

„NOTICE AND TAKE DOWN“, O NĚKTERÝCH ASPEKTECH 
ODPOVĚNOSTI POSKYTOVATELŮ SLUŽEB 

1. Úvod 

Diplomová práce se věnuje aktuální problematice z oboru internetového práva. 

S exponenciálním rozvojem internetu v posledních deseti letech, který je 

charakteristický takzvaným fenoménem Web 2.0, se jedním z nejdiskutovanějších 

témat stala odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti („Information 

Society Service Providers“) za obsah informací uložených na žádost uživatele („User 

Generated Content“). 

1.1. Odpovědnost poskytovatelů služeb 

I přestože problematika odpovědnosti poskytovatelů služeb za uživatelský obsah 

je značně komplikovaná, ve většině případů v minulosti bylo možné uplatnit prosté 

pravidlo: poskytovatelé služeb v zásadě neodpovídají za obsah třetích osob, pokud o 

jeho nelegálnosti nevěděli a ani neměli důvod ji předpokládat. Protože většina 

poskytovatelů služeb primárně slouží k legálním aktivitám a zpravidla není v jejich 

silách monitorovat obsah jimi přenášených informací, jeví se tento přístup jako vhodný. 

Poskytovatelé služeb hrají roli pasivního zprostředkovatele, který stejně tak jako pošta 

nebo telefonní operátor nezná povahu přenášeného obsahu a nikterak ho ani 

neovlivňuje. Pokud poskytovatel nemá nad obsahem žádný vliv, pochopitelně za něj 

nemůže být ani odpovědný.  

Na druhou stranu je zde však celá řada praktických důvodů, které podporují 

snahu dovodit odpovědnost na straně poskytovatelů. Těmito důvody je zejména těžká 

dosažitelnost uživatelů, kteří zpravidla při šíření nelegálního obsahu vystupují 

anonymně, případně i dalšími způsoby maskují, odkud nelegální obsah na internet 

umisťují. Nehledě na to, i pokud je vystopováno koncové zařízení, přes které byl 

nelegální obsah umístěn, nemusí být zřejmé, kdo dané zařízení k šíření nelegálního 

obsahu zneužil. Dalším častým důvodem je, že se uživatel nalézá v jiné jurisdikci. To 

zpravidla značně komplikuje vymáhání práva vůči němu. V neposlední řadě 

v soukromoprávních sporech hraje významnou roli, pokud uživatel není dostatečně 

solventní. Oproti tomu je zde zpravidla jasně identifikovatelný poskytovatel služby, 

který může dokonce sídlit anebo mít pobočky v dané jurisdikci a který má také 

dostatečné finanční prostředky na to, aby zaplatil případné vzniklé škody a náklady 

řízení. 
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Snaha dohnat poskytovatele služeb k odpovědnosti na základě odlišných 

národních zákonů týkajících se práv duševního vlastnictví, nebo práv souvisejících 

s pomluvou a jiných, vedla k značné nejistotě na straně poskytovatelů služeb. Jak bude 

v závěru práce, tato nejistota pak v 21. století dále vzrůstá s rozvojem fenoménu Web 

2.0, který představuje internet tvořený především uživatelským obsahem. 

1.2.  Směrnice o elektronickém obchodu a její transpozice 

Odpovědnost poskytovatelů služeb za uživatelský obsah byla z obavy o nerušený 

rozvoj internetových služeb omezena v článcích 12 až 15 směrnice o elektronickém 

obchodu 2000/31/ES (dále jen „Směrnice“). Směrnice, inspirována zejména 

americkým Digital Millenium Copyright Act 1998 (dále jen „DMCA“), stanoví, za jakých 

podmínek poskytovatelé služeb neodpovídají za nelegální uživatelský obsah. Články 

12 až 14 požadují po členských státech, aby zajistily, že poskytovatelé služeb 

neodpovídají za informace poskytované příjemcem služby. Směrnice upravuje tyto tři 

služby, při kterých se poskytovatelé služeb těší omezené odpovědnosti: prostý přenos 

(„mere conduit“ – článek 12), ukládání do vyrovnávací paměti („caching" – článek 13) a 

shromažďování informací („hosting“ – článek 14). Tyto články pak byly s účinností od 7. 

září 2004 transponovány do českého právního řádu § 3 až 5 zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (dále jen 

„Zákon“). 

Každý článek a tedy i jeho ekvivalent v Zákoně zároveň obsahují podmínky této 

ochrany před odpovědností. Tyto podmínky v zásadě vyžadují, aby poskytovatel služby 

nevěděl o nelegálním obsahu, nikterak přenos či ukládání obsahu neovlivňoval a tedy i 

jakékoliv nakládání s obsahem ze strany poskytovatele bylo zcela automatické. Tyto 

podmínky by měly zaručit, že se poskytovatel služby vědomě nikterak nepodílel na 

protiprávních aktivitách uživatelů.  

Aby nebyla tato ochrana poskytovatelů členskými státy obcházena, článek 15, 

který byl transponován § 6 Zákona, zakazuje, aby byl poskytovatel služby nucen 

přenášený obsah monitorovat. Tak by se totiž poskytovatel služby musel fakticky 

seznámit s přenášeným obsahem, čímž by ztratil ochranu přiznanou § 3 až 5 Zákona. 

1.3. Notice and Take Down 

Jedna z podmínek neodpovědnosti poskytovatelů služeb, konkrétně v § 5 

Zákona, který upravuje odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu 

informací poskytovaných uživatelem („hosting“), umožňuje vznik takzvané procedury 

„Notice and Take Down“ (dále jen „NTD“). Podle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona totiž 

poskytovatel služeb odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, 

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

nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po 

něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. 

Zákon sice nestanoví jakým způsobem se má poskytovatel o protiprávní povaze 

uživatelského obsahu dozvědět, avšak vzhledem k tomu, že je (v celku logicky) nutné, 

aby toto bylo „prokazatelné“, psané oznámení, tj. „notice“, bude nejčastějším 

způsobem. Jakmile se poskytovatel o protiprávní povaze dozví, je nutné, aby 

neprodleně učinil veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto 

informací, tj. aby provedl „take down“. V opačném případě se poskytovatel služby 

vystavuje nebezpečí, že bude za daný obsah odpovědný spolu s uživatelem. Paragraf 

5 písm. b) Zákona takto tvoří základní stavební kámen pro NTD.  

Povinnost neprodleně odstranit uživatelský obsah sice stanoví i § 4 písm. e) 

Zákona, který upravuje odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky 

dočasně meziukládaných informací („caching“), avšak tato povinnost se v podstatných 

rysech liší od povinnosti podle § 5 písm. b) Zákona. Odstranit informace v případě 

„cachingu“ podle § 4 písm. e) Zákona je totiž nutné pouze pokud poskytovatel služby 

zjistí, že informace byla ze sítě odstraněna na výchozím místě přenosu, nebo k ní byl 

znemožněn přístup, nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci. 

Pokud tedy dojde k uplatnění NTD podle § 4 písm. e) Zákona, problémy NTD podle § 5 

Zákona vůbec nevzniknou. Poskytovatel služby bude mít především možnost si lehce 

ověřit, zdali byla informace na výchozím místě odstraněna, případně nebude mít důvod 

a ani možnost pochybovat o „oznámení“, které vydá soud. Diplomová práce se rovněž 

nebude věnovat § 3 Zákona, který upravuje odpovědnost poskytovatele služby za 

obsah přenášených informací. Tato činnost totiž ze své „prchavé“ podstaty 

neumožňuje aplikaci NTD, které je naopak v zádě aplikováno následně. 

1.4. Cíle a postup diplomové práce 

Na rozdíl od již zmíněného DMCA, Směrnice zcela opominula NTD popsat. To je 

pochopitelné, vezmeme-li v potaz, že účelem evropských směrnic je pouze stanovit 

cíle, kterých mají dosáhnout členské státy prostřednictvím svých právních řádů. 

V tomto ohledu však český zákonodárce selhal. Zákon nespecifikuje žádné podmínky 

oznámení a ani přesněji nevymezuje povinnosti na straně poskytovatele. Práce se 

proto snaží nalézt odpovědi na nejpalčivější otázky, které s aplikací NTD nevyhnutelně 

vyvstanou. V první řadě je nutné upřesnit působnost ustanovení o odpovědnosti 

poskytovatelů služeb. Dále je nutné objasnit, kdo může oznámení podat, v jaké formě 

tak může učinit a zejména jaké informace musí oznámení obsahovat. Dalším 

problematickým bodem při aplikaci NTD bude interpretace povinnosti poskytovatele 

neprodleně učinit veškeré kroky ke stažení obsahu, a určení povinnosti, které má 
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poskytovatel ve vztahu ke znovuobjevujícímu se obsahu. Na závěr se pak práce 

pokouší zasadit problematiku NTD do širšího kontextu rozvoje odpovědnosti 

poskytovatelů služeb. Práce se však nezabývá odpovědností jako takovou, ale pouze 

jejím omezením podle zákona o některých službách informační společnosti. 

Základní stavební kámen v podobě § 5 písm. b) Zákona je to jediné co pro 

konstrukci NTD Zákon stanoví. Přesnou podobu NTD je nutné dovodit zejména 

pochopením smyslu Směrnice, která v souladu s teorií nepřímého účinku, je cenným 

zdrojem pro interpretaci Zákona samotného. Diplomová práce se také zabývá 

některými národními transpozicemi Směrnice a jejich aplikací. Mimo to se práce věnuje 

ustanovením amerického DMCA, který byl hlavním vzorem pro Směrnici a sám na 

rozdíl od Směrnice NTD detailně upravil. DMCA i národní transpozice v Členských 

státech mohou sloužit jako cenná inspirace pro aplikaci NTD v České republice. 

2. Působnost 

Zákon o některých službách informační společnosti vstoupil v účinnost 7. září 

2004. I přesto, že takto zásadní úprava nabyla účinnosti dnem vyhlášení, jeho 

působnost v čase jak se zdá nezpůsobila žádné potíže. Naopak příliš mnoho otázek by 

mohla vyvolat teritoriální působnost Zákona. Té se však právě z tohoto důvodu není 

možné v rámci této práce věnovat. Místo toho se budeme zabývat otázkou, kdo jsou 

poskytovatelé služeb informační společnosti, jaké formy služeb Zákon upravuje a 

s ohledem k jakému obsahu se lze na jeho ustanovení spolehnout. 

2.1. Poskytovatel služby informační společnosti 

Podle § 2 písm. d) Zákona, je poskytovatelem služby každá fyzická nebo 

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

informační společnosti je pak definována § 2 písm. a) Zákona jako:  

„jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost 

uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba 

je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro 

ukládání dat.“ 

Tato těžko aplikovatelná definice nepřesně opisuje znění obsažené ve Směrnici o 

postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů 98/34/ES. 

Daná směrnice však naštěstí byla směrnicí Směrnice 98/48/ES doplněna o přílohu V., 

která obsahuje výčet služeb, které nelze považovat za služby informační společnosti. 

Jedná se zejména o služby, které nejsou poskytovány na dálku, protože zákazník je při 

jejich čerpání například fyzicky přítomen v obchodě poskytovatele. Dále pak služby, 

které nejsou poskytovány elektrickými prostředky, jako například služby poskytované 
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přes bankomaty nebo stroje pro automatický výdej parkovacích lístků, ale také 

například hlasové telefonní služby. A v neposlední řadě pak nelze za služby informační 

společnosti považovat služby, které jsou poskytovány současně bez individuální 

žádosti neomezenému počtu jednotlivých příjemců, jako jsou zejména televizní a 

rozhlasové vysílání.  

Polčák v souvislosti s kritériem „individuální žádosti“ správně podotýká, že pokud 

by došlo k důsledné aplikaci definice služeb informační společnosti, přestalo by být 

zřejmé, kdo je poskytovatelem služby a kdo není. Ve skutečnosti však tyto problémy 

nevzniknou, protože výše popsané služby, které nejsou službami informační 

společnosti, mají společnou jednu věc, a to absenci uživatelského obsahu. Tyto služby, 

tedy nemají důvod hledat ochranu v ustanoveních Zákona.  

Stejně problematické se pak jeví i kritérium, aby služba byla „poskytována 

zpravidla za úplatu“. Jelikož účel a tedy i kompetence Evropské Unie spočívá zejména 

v zajištění jednotného trhu, toto kritérium má ve Směrnici své opodstatnění. Pouze 

služby poskytované zpravidla za úplatu mají totiž co dočinění s jednotným trhem, jehož 

fungování je i podle recitálu 1. až 7. Směrnice jejím výhradním cílem. V národních 

právních řádech však toto kritérium udržitelné není. Poskytovatelé služeb, které nejsou 

poskytovány zpravidla za úplatu, mají tím spíše nárok na ochranu než poskytovatelé 

služeb, kteří z uživatelského obsahu profitují. Ostatně k podobnému závěru dospěla i 

dosavadní judikatura v členských státech, která interpretuje toto kritérium v národních 

řádech tak široce, že prakticky neexistuje služba, která by dané kritérium nesplnila. 

Taková interpretace se nikterak nepříčí samotné Směrnici, protože ta podle 10. recitálu 

a podle znění samotných ustanovení má za cíl pouze minimální harmonizaci. Lze tedy 

očekávat, že kritérium, že službou informační společnosti je pouze služba poskytována 

zpravidla za úplatu, bude vykládáno extenzivně i v České republice. 

2.2. Hosting 

Při určení aplikace NTD pak zejména nesmíme zapomenout, že § 5 Zákona se 

vztahuje pouze na činnost, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem, tedy na hosting. Proto Zákon nechrání ani některé poskytovatelé služeb, 

kteří sice poskytují službu informační společnosti, avšak ne ve formě hostingu. Tyto 

služby zpravidla nelze zařadit ani do jedné z dalších dvou kategorií, tedy mere conduit 

podle § 3 a caching podle § 4. Do této kategorie služeb informační společnosti, které 

nejsou poskytovány ani jednou z chráněných forem, spadají zejména internetové 

vyhledávače a stránky, které shromažďují obsah z jiných stránek a odkazy. Tito 

poskytovatelé služeb obsah ani neukládají a ani nevedou nebo dočasně neukládají do 

vyrovnávací paměti. Místo toho tito poskytovatelé služeb k obsahu pouze odkazují. Tito 

poskytovatelé se tak nemohou spoléhat na ochranu poskytnutou Zákonem. 
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Jejich nepostradatelností pro fungování internetu si však byli vědomi již tvůrci 

DMCA, kteří pro tyto služby vytvořili speciální kategorii „Information Location Tools“. 

Rovněž pak Španělsko, Portugalsko a Rakousko při implementaci Směrnice zakotvily 

výslovně ochranu pro tyto služby. V České republice je nezbytné, aby soudy poskytly 

ochranu těmto službám na základě analogické interpretace § 5 Zákona. Pokud za 

obsah neodpovídá, ten kdo je ukládá, nemůže logicky za ně odpovídat ani ten kdo 

k tomuto obsahu pouze odkazuje. To platí samozřejmě pouze za předpokladu, že 

poskytovatel nemá informace o nelegálnosti takového obsahu. 

2.3. Obsah 

Pro vymezení působnosti Zákona je dále nutné určit, vůči kterému obsahu nabízí 

zákon poskytovatelům služeb ochranu. Jinak řečeno, zdali může poskytovatel služeb 

spoléhat na Zákon například nejenom v případě obsahu porušujícího autorská práva, 

ale i v případě závažné trestné činnosti, jako je šíření dětské pornografie nebo 

propagace nacismu. Protože Zákon nespecifikuje, co se rozumí „informací uloženou na 

žádost uživatele“ a pouze kategoricky konstatuje, že za takové informace poskytovatel 

služeb neodpovídá, lze dovodit, že Zákon omezuje odpovědnost poskytovatelů v celém 

právním řádu. Z toho důvodu se přístup, který zvolila Směrnice a její transpozice 

nazývá přístupem horizontálním. Oproti tomu americká DMCA, která se vztahuje pouze 

na obsah porušující autorská práva, je výsledkem vertikálního přístupu. Poskytovatelé 

služeb tedy mohou na Zákon spoléhat bez ohledu na to, podle kterého právního 

předpisu je v daném případě dovozována odpovědnost poskytovatele. 

3. Oznámení 

Co se týká oznámení, je potřeba objasnit kdo může oznámení poskytovateli 

služby podat, jakým způsobem tak může učinit, jaké informace musí oznámení 

obsahovat a rovněž jak je zabezpečena pravdivost oznámení. 

3.1. Kdo může podat oznámení 

Protože Zákon nestanoví jinak, lze dovodit, že oznámení může podat kdokoliv. 

Přestože stejný závěr lze učinit i ve státech jako je Francie, Německo nebo Velká 

Británie, není taková úprava ideální. Vzniká tak totiž značné nebezpečí zneužití 

procedury NTD a to jak v rámci hospodářské soutěže, tak v osobních sporech.  

Proto například DMCA stanoví, že oznámení může podat pouze poškozená 

osoba, respektive její zástupce. V režimu DMCA tak oznámení přirozeně musí být 

opatřeno alespoň elektronickým podpisem. Toto opatření je pochopitelné vezmeme-li 

v úvahu, že DMCA se vztahuje pouze na práva duševního vlastnictví. O ty by si měl 

jejich vlastník dbát sám a zpravidla ani nikdo kromě vlastníka nebude mít zájem 

oznámení podávat. Limitace okruhu oznamovatelů je tak přípustná a přináší větší 
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jistotu poskytovatelům služeb. Oproti tomu je však nutné si uvědomit, že Směrnice 

chrání poskytovatele nejenom proti odpovědnosti za obsah zasahující do soukromých 

práv, ale i za obsah zasahující do veřejně chráněných zájmů, jako je například obsah 

podporující terorismu, dětská pornografie a mnoho dalších. Je ve veřejném zájmu, aby 

na takovýto materiál mohl upozornit kdokoliv. Na druhou stranu jak bude popsáno níže, 

i přesto, že může v České republice oznámení podat kdokoliv, není v zájmu 

oznamovatelů, jak bude popsáno níže, činit tak anonymně. 

3.2. Forma oznámení 

Navzdory tomu, že Zákon nestanoví žádné požadavky na formu oznámení, lze 

dovodit, že oznámení bude vhodné podat písemně. Zákon totiž požaduje, aby se 

poskytovatel služby o nelegálním obsahu dozvěděl prokazatelně. Je rovněž zřejmé, že 

preferovaným způsobem je elektronická pošta, která umožňuje snáze lokalizovat 

závadný obsah. Nehledě na to, článek 5 Směrnice požaduje, aby poskytovatel služby 

zpřístupnil svůj název, adresu sídla, a emailovou adresu, na které může být rychle a 

efektivně kontaktován. I přesto, že daná povinnost nebyla zakotvena v Zákoně, 

poskytovatelé služby musí nepochybně poskytnout kontaktní údaje. V opačném 

případě, pokud by nebylo možno poskytovatele služby kontaktovat, nemůže se ani 

poskytovatel služby spoléhat na imunitu podle Zákona. 

3.3. Nezbytné informace v oznámení 

Mimo jména a kontaktních údajů stěžovatele, které by v oznámení měli být kvůli 

věrohodnosti oznámení, oznámení musí bezpodmínečně obsahovat přesnou 

identifikaci (adresu) závadného obsahu a důvod jeho protiprávnosti. Jako přesnou 

identifikaci nestačí uvést adresu domovské domény, ale je nutno ji přesně specifikovat. 

Navíc pokud se jedná například o diskusní vlákno, je vhodné přesně identifikovat, které 

jednotlivé příspěvky porušují zákon. Poskytovatel služby nemůže být nucen, aby 

odstranil celé diskusní vlákno z důvodu jednoho či několika protiprávních příspěvků. 

V případě obsahu, jehož nelegálnost není patrná bez dalších informací, je nutné 

rovněž poskytnout i tyto další informace, tedy důvod protiprávnosti. To je typické 

zejména pokud jde o obsah zasahující do ochrany občanské cti a lidské důstojnosti, či 

dobré pověsti právnické osoby. V takových případech oznamovatel musí doložit, že 

dané informace jsou nepravdivé a jeho čest skutečně poškozují. Pokud tak 

oznamovatel neučiní, nelze dovodit, že poskytovatel služby věděl o nelegálním 

obsahu. Na druhou stranu pokud jde o materiál zjevně nelegální, jako je například 

dětská pornografie nebo i obsah šířící rasovou nesnášenlivost, kde může být 

posouzení nelegálnosti obtížnější, je zcela na poskytovateli služby aby dané posouzení 

provedl. Poskytovatel služby má totiž k posouzení všechny potřebné informace, tedy 

obsah samotný. Jedná se totiž pouze o posouzení právní otázky, kterou v souladu s 
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principem ignoratia legis neminem excusat poskytovatel služby musí být schopen 

zodpovědět.  

3.4. Pravdivost oznámení 

Posledním problematickým bodem je právní postavení poskytovatele služby 

v případě obdržení nepravdivého oznámení. Tento problém lze do určité míry omezit 

stanovením odpovědnosti oznamovatele za nepravdivé oznámení. Tak činí například § 

512 (f) DMCA. V České republice může být obdobná odpovědnost dovozena na 

základě § 424 Občanského zákoníku, který stanoví odpovědnost za škodu způsobenou 

úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Nejenom, že tato odpovědnost do určité 

míry odradí osoby od úmyslného podávání nepravdivých oznámení, ale také usnadní 

poskytovateli služby v dobré víře se spolehnout na pravdivost oznámení, potažmo 

v dobré víře ohlášený obsah odstranit. 

Aby mohl oznamovatel být odpovědný, je přirozeně nutné znát jeho identitu. 

Proto například ve Francii, anebo v Americe, musí oznámení bezpodmínečně 

obsahovat kontaktní údaje oznamovatele. Zákaz podávání anonymních oznámení, 

nejenom zabraňuje zneužití NTD, ale také dává možnost řešit spor, který může 

vzniknout mezi stěžovatelem a uživatelem, který daný obsah vytvořil. V České 

republice bohužel nejenom že může oznámení podat kdokoliv, ale i anonymně. To 

značně komplikuje uplatnění odpovědnosti za nepravdivé oznámení na straně 

oznamovatele. Podávat anonymní oznámení však není ani v zájmu oznamovatelů. 

Takové oznámení značně ztrácí na věrohodnosti a za daných okolností by nemuselo 

způsobit požadované vědomí poskytovatele služby o nelegálním obsahu. Takové 

oznámení by bylo neúčinné. Na druhou stranu, anonymní oznámení by ale v zásadě 

mělo být dostatečné, pokud se jedná o materiál zcela zjevně nelegální. V takovém 

případě totiž stačí poskytovatele seznámit s umístěním nelegálního obsahu a v zásadě 

není potřeba poskytnout jakékoliv další informace. 

Naší pozornosti by také neměl uniknout § 512 (g) (1) DMCA, který dále posiluje 

právní jistotu poskytovatelů služeb. Paragraf stanoví, že poskytovatel služby nemůže 

být odpovědný za odstranění obsahu, které učinil v dobré víře. DMCA tak rovněž 

chrání poskytovatele služeb před uživatelem, který poskytl legální obsah, a který byl 

chybným odstraněním takového obsahu poškozen. Obdobnou ochranu český právní 

řád neposkytuje. Není však vyloučeno, aby si poskytovatel služby vymínil obdobnou 

imunitu ve smluvních podmínkách s uživatelem. Avšak je nutné upozornit, že takováto 

podmínka musí být v rozumném rozsahu. Poskytovatel služby v zásadě může odstranit 

obsah, pouze pokud je v dobré víře, že daný obsah je nelegální. V opačném případě 

by poskytovatel například mohl zasáhnout do ústavně zaručených práv, jako je 

svoboda slova a podobně. Ostatně i 46. recitál Směrnice upozorňuje, že při odstranění 
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obsahu nebo znemožnění přístupu k němu musí poskytovatel služby dodržovat zásadu 

svobody projevu a s ní spojené postupy stanovené na vnitrostátní úrovni. 

4. Povinnost jednat neprodleně 

Dozví-li se prokazatelně poskytovatel služby o protiprávní povaze obsahu, nebo 

o protiprávním jednání uživatele, musí podle § 5 odst. 1 písm. b) Zákona neprodleně 

učinit veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění 

takovýchto informací. Směrnice, ani Zákon tak přesně neurčili, v jakém časovém 

horizontu musí poskytovatel služby jednat. Za to si Směrnice respektive její transpozice 

ve Velké Británii, vysloužila kritiku. Ve Velké Británii, totiž rovněž existuje speciální 

zákon, který omezuje odpovědnost poskytovatelů služeb za obsah podporující 

terorismus, a který výslovně stanoví dvoudenní lhůtu pro odstranění takového obsahu. 

Přesto se autor domnívá, že úprava v Zákoně, která ponechává diskreci soudům, 

aby určily, co v konkrétním případě znamená neprodleně, je úpravou správnou. Toto 

kritérium se totiž bude v individuálních případech odvíjet nejenom od možností daného 

poskytovatele služby, ale rovněž od vlastností obsahu, který byl ohlášen. Zcela jistě 

odlišné nároky budou kladeny na nadnárodní korporaci, než na jednotlivce, který 

provozuje stránku sám a třeba za neziskovým účelem. V případě, že se bude jednat o 

obsah zcela evidentně nelegální, bude jistě rychlost zásahu jiná, než pokud bude nutné 

nelegálnost obsahu posoudit. Roli pak rovněž může mít rozsah obsahu, který měl být 

znepřístupněn a podobně. Nelze tedy univerzálně stanovit, jak rychle musí 

poskytovatel služby jednat. Někdy půjde o hodiny, jindy třeba i týdny. Bez judikatury na 

toto téma, poskytovateli služby musí stačit vědět, že má vždy v rámci svých možností 

neprodleně učinit veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění nelegálního obsahu. 

5. Znovuobjevující se nelegální obsah 

V souvislosti s NTD rovněž vyvstává otázka, jak je to s nelegálním obsahem, 

který byl již jednou nahlášen a z internetu stažen, avšak je opět umístěn a to třeba i 

stejným uživatelem a na stejné místo. Má poskytovatel služby povinnost předejít 

takovému jednání, respektive takový obsah znepřístupnit i přesto, že nedostal 

oznámení vztahující se přímo k nově nahranému obsahu? 

Vzhledem k tomu, že jak Směrnice, tak Zákon se k problematice opakovaného 

porušení práv nevyjadřuje, na první pohled se může zdát, že podobná povinnost 

v České republice neexistuje. Takový závěr však musí být odmítnut. Zejména nelze 

přehlížet § 5 odst. 1 písm. a) Zákona, který stanoví, že poskytovatel služby je za 

protiprávní obsah rovněž odpovědný, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti 

a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah nebo jednání uživatele jsou 

protiprávní. Lze dovodit, že touto rozhodující okolností může být právě skutečnost, že 
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identický obsah nebo obsah od stejného uživatele byl již v minulosti nahlášen a 

odstraněn.  

Je sice pravda, že článek 15 Směrnice, transponovaný § 6 Zákona, výslovně 

zakazuje, aby byl poskytovatel služby nucen dohlížet na obsah nebo sám aktivně 

vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah, zároveň však 

Směrnice ve 47. recitálu vysvětluje, že zákaz povinnosti monitorovat se nevztahuje na 

individuální případy. Například Německé soudy tak v sérii případů internetových dražeb 

dovodily, že provozovatel internetové dražby měl povinnost učinit opatření, která by 

omezila opakovaný výskyt nahlášených padělaných výrobků. Soud vysvětlil, že je 

rozdíl mezi povinností monitorovat internetový obsah ex ante, tedy předtím než došlo 

k porušení práv, a ex post. Z toho soud vyvodil závěr, že monitorování ex post je 

přípustné v režimu Směrnice. Takový závěr lze dále také opřít o 48. recitál Směrnice, 

který stanoví možnost členských států po poskytovatelích služby vyžadovat určitou 

míru péče v předcházení nelegální činnosti. 

Je tedy pravděpodobné, že i soudy v České republice dovodí určité povinnosti 

poskytovatelů služeb ve vztahu k znovuobjevujícímu se nelegálnímu obsahu. Zejména 

komerční poskytovatelé služeb budou pravděpodobně nuceni přijmout určitá opatření 

v případě opakovaného výskytu nelegálního obsahu. Více jistoty v této problematice, 

by pak v krátké době měl nabídnout i evropský Soudní dvůr, který již obdržel 

předběžné otázky na toto téma ve věci L'Oréal v eBay.      

6. Nárůst monitorování obsahu 

Jak vyplývá zejména z předchozí kapitoly, aplikace NTD není zdaleka bez 

problémů. Hlavní slabinou NTD je jeho ex post povaha. Pomocí NTD nelze trestné 

činnosti předcházet, ale pouze jí ex post omezovat. S dramatickým rozvojem 

takzvaného Web 2.0 prostředí v posledních 10 letech, došlo ke zpochybnění základní 

teze NTD. Jak bude ukázáno, poskytovatelé služeb přestávají být pouhými pasivními 

zprostředkovateli, kteří nemohou být za uživatelský obsah odpovědni, dokud na něj 

nejsou prokazatelně upozorněni.  

NTD vyžaduje po poškozených stranách, aby na své náklady sledovali obsah 

internetu a na své náklady rozesílali oznámení. S nástupem fenoménu Web 2.0, který 

přinesl zejména exponenciální nárůst online obsahu, je taková situace těžko udržitelná. 

Poškozené strany, zejména mediální průmysl, jehož práva jsou na internetu 

porušovaná v největším rozsahu, přirozeně nechtějí tyto vzrůstající náklady nést. Proto 

se dotčené strany snaží přenést alespoň část těchto nákladů na poskytovatele služeb. 

Dotčené strany zejména zdůrazňují, že uživatelský obsah včetně toho nelegálního se 

stal hlavním zdrojem příjmů nejvýznamnějších poskytovatelů služeb. Poskytovatelé 

služeb totiž v prostředí Web 2.0, veškerý svůj zisk odvozují od reklamy, která je 
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navázána právě na uživatelský obsah. Díky moderním technologiím, poskytovatelé 

služeb získávají stále víc informací o obsahu, tak aby mohli reklamu efektivně zacílit. 

Na druhou stranu však poskytovatelé služeb takto ztrácejí postavení pouhých 

pasivních zprostředkovatelů a nechtěně tak získávají vědomí o nelegálním obsahu. 

Tím jak se dohled nad obsahem ze strany poskytovatelů služeb stává technicky 

realizovatelnější, tím je i ospravedlnitelnější. 

7. Závěr 

Diplomová práce popsala proceduru NTD a objasnila, kterým poskytovatelům 

služeb takto vznikají povinnosti. Mimo jiné bylo dovozeno, že v České republice může 

sice oznámení podat kdokoliv, ale neměl by tak činit anonymně. Oznámení je vhodné 

podat na emailovou adresu, kterou je poskytovatel služby povinen zveřejnit. Oznámení 

musí zejména obsahovat přesnou adresu nelegálního obsahu a případně důkazy o 

jeho protiprávnosti. V opačném případě se oznamovatel vystavuje nebezpečí, že 

oznámení nezpůsobí prokazatelnou znalost na straně poskytovatele služby a bude 

neúčinné. Ten kdo podá nepravdivé oznámení, by měl být postihnut podle § 424 

Občanského zákoníku. Interpretace povinnosti poskytovatele služby neprodleně učinit 

veškeré kroky se bude odvíjet jednak od vlastností poskytovatele, tak od kvality 

konkrétního oznámení, respektive ohlášeného obsahu. Poskytovatel služby by měl 

rovněž přijmout preventivní opatření v případě znovuobjevujícího se nelegálního 

obsahu. Mimo to bylo v závěru práce poukázáno na nevyhnutelný vývoj v oblasti 

odpovědnosti poskytovatelů služeb za obsah informací uložených na žádost uživatele. 

Práce byla sepsána v anglickém jazyce, a klade si tak rovněž za cíl pomoci seznámit 

odbornou veřejnost v členských státech s implementací NTD v České republice. 


