
Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřil na právní aspekty šíření autorských děl prostřednictvím 

protokolu BitTorrent. V jednotlivých kapitolách jsem pak popsal právní odpovědnost 

jednotlivých subjektů celého řetězce, a to jak soukromoprávní tak v oblasti veřejného práva. 

Za zcela zásadní považuji roli poskytovatelů webhostingových a trackingových služeb a 

domnívám se, že právě na tyto subjekty by se autoři měli při vymáhání svých práv zaměřit, 

neboť právě oni způsobují největší škody.  

Avšak osobně považuji za nejdůležitější závěr ten, že protokol BitTorrent je možné 

přirovnat ke klasickým peer-to-peer sítím, neboť uživatelé se dopouštějí prakticky totožného 

jednání - sdělování díla veřejnosti a zhotovování jeho rozmnoženiny. Rozdílem je úloha 

dalších subjektů, zejména poskytovatelů trackingových a webhostingových služeb, přičemž je 

důležité zdůraznit, že – nejenom - české právo pamatuje i na jejich právní odpovědnost za 

neoprávněné zásahy do práv autorů.  

Je tak možné uzavřít, že protokol BitTorrent není něčím právu neznámým, právě 

naopak, neboť problematice peer-to-peer sítí se již věnovala řada autorů, vycházet je možné i 

ze soudních rozhodnutí zejména ohledně odpovědnosti jednotlivých sdílejících uživatelů. 

Právo sice poskytuje autorům dostatečné prostředky ochrany, nicméně jejich praktická 

efektivnost je omezená. To je dáno specifickými vlastnostmi prostředí internetové sítě, jež 

svojí dostupností, rychlostí, jednoduchostí a v neposlední řadě anonymitou vytváří 

softwarovému pirátství téměř ideální podmínky. 

Evropská unie se na tuto nesnadnou situaci snaží reagovat zejména přípravou zmíněné 

směrnice o trestních opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví, v celosvětovém 

měřítku pak řešení tohoto nesnadného problému má napomoci dojednání úmluvy ACTA, 

která má postavení autorů posílit. 

Obě tyto iniciativy čelí poměrně ostré, avšak podle mého názoru oprávněné kritice. 

Výtky se týkají zejména rozporu s principy subsidiarity a proporcionality, základními 

zásadami evropského práva. 

Evropskou unii tak čeká nelehká práce nejen se zmíněnou směrnicí, ale zejména pak 

při vyjednávání o úmluvě ACTA, neboť se účastní jednání za všechny členské státy. Musí 

totiž počítat s omezeními plynoucími nejen z unijního práva, ale například i s rozsudky 

Evropského soudu pro lidská práva. Ovšem právě to by mělo být zárukou vyváženosti 

výsledných dokumentů, tak aby umožnily autorům efektivněji vymáhat svá práva, ale zároveň 

nedošlo k neúměrnému oslabení základních práv, zejména práva na soukromí a práva na 



spravedlivý proces. Výsledná podoba zejména úmluvy ACTA je však zatím velmi nejasná, 

výsledný efekt je tak prozatím těžké odhadnout. 

Jisté je podle mého názoru v tuto chvíli pouze to, že vzhledem k transpozičním lhůtám 

pro směrnice a složitosti mezinárodních jednání si na praktickou aplikovatelnost počkáme 

ještě několik let. 

Ovšem to by nemělo autory odradit od co nejdůslednějšího vymáhání svých práv, 

ačkoliv je jasné, že zejména z finančních důvodů to není vždy možné. Proto se domnívám, že 

určitou zodpovědnost by zde měla převzít společnost a věnovat se prevenci porušování 

autorských práv. 

Jak jsem již naznačil, prostředí internetové sítě poskytuje prakticky ideální podmínky 

pro porušování autorských práv. Můj názor je pak takový, že lidé by k tomu, aby 

neporušování autorských práv měli být motivováni především kladně, nikoliv být subjektem 

bezpředmětného zastrašování. Zároveň si však uvědomuji, že internetové pirátství nikdy 

úplně nezmizí a autoři potřebují efektivní (nejenom) právní nástroje jak zajistit ochranu svým 

právům. 

I proto jsem velmi zvědavý, co nová právní úprava v této oblasti přinese.   

 


