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 1  Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil „Internet a autorské právo – rozsah 

odpovědnosti jednotlivých subjektů (webhosting, poskytovatelé připojení) a způsoby 

ochrany proti pirátství (identifikace a postih piráta)“. Konkrétně se zaměřím na fenomén 

několika posledních let - šíření chráněného obsahu prostřednictvím protokolu 

BitTorrent.         

 V prvních kapitolách mé práce poskytnu krátký výklad k autorskému právu a 

jeho předmětu – autorskému dílu. Následně přiblížím technologii BitTorrent a 

vysvětlím, jakým způsobem se v praxi používá a jak se jejím prostřednictvím data sdílí.

 Dále se budu věnovat aplikovatelné právní úpravě, zejména právnímu základu 

pro postih „pirátů“, jakožto i nárokům, jež je možné podle platných zákonů požadovat 

v oblasti soukromoprávní.       

 Následně popíši možné postihy v oblasti správního i trestného práva, přičemž se 

omezím na ty delikty, které jsou pro téma této práce relevantní.   

 Stěžejní částí této práce pak bude rozboru odpovědnosti jednotlivých článků 

celého „torrentového řetězce“, tedy odpovědnosti jednotlivých subjektů, jež se na 

přenosu dat podílí, stejně jako nárokům, jež může autor uplatnit. 

 V závěrečných kapitolách své práce se pak budu zabývat připravovanou právní 

úpravou, která má problematickou ochranu autorských práv v dnešní informační 

společnosti zefektivnit.       

 Účelem tohoto textu je především vysvětlit fungování protokolu BitTorrent a 

ukázat, že ač se jedná na první pohled o složitý problém, z hlediska práva se nejedná o 

nic, s čím by si současná právní úprava nevěděla rady.     

 Tato práce je vypracována podle právního stavu k 31.4.2010. 



 

 2  Autorské právo 

Autorským právem rozumíme soukromoprávní odvětví práva, jehož předmětem je 

ochrana děl literárních, jiných děl uměleckých a děl vědeckých (§ 2 odst. 1) AutZ), pro 

která AutZ používá jednotný pojem „autorské dílo“.    

 Ve své podstatě se jedná o soubor subjektivních oprávnění, jimiž autor díla 

disponuje. Zákon jako takový tak slouží pouze k ochraně těchto oprávnění a stanovení 

způsobu jejich výkonu1. Hovoříme tak o subjektivním právu autorském, jež se 

vyznačuje tím, že: 

• má absolutní povahu. Není zprostředkováno žádnými právními 

skutečnostmi, naopak, subjekt tato právo nabývá absolutně, ze samotné 

podstaty své existence, náleží všem fyzickým osobám bez rozdílu a působí 

erga omnes, proti všem bez rozdílu. To v praxi znamená, že oprávněná 

osoba (zpravidla autor) má výlučné oprávnění nakládat s dílem, zatímco 

ostatním, konkrétně neurčeným osobám vzniká obecně formulovaná 

povinnost zdržet se všech neoprávněných zásahů do tohoto absolutního 

práva.  

• Jedná se o právo nepromlčitelné. Nepromlčují se ani autorská práva 

osobnostní, ani autorská práva majetková2. 

• Předmětem autorského práva je autorské dílo. Blížeji se tímto pojmem 

budu zabývat v kapitole 4. 

Objektivní autorské právo pak - jak ostatně název napovídá - označuje soubor 

příkazů, zákazů, ale i dovolení lidského chování. Příkladem jsou zákonné licence k užití 

autorského díla.        

 Obsahem autorského práva jsou pak výlučná práva osobnostní (§ 11 AutZ) a 

majetková (§ 12 AutZ). 

                                                 
1 Telec, Ivo, Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 3s. 
2 Telec, Ivo, Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 5s. 
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 3  Autorský zákon 

AutZ je zákonem, jež v souladu s předpisy Evropské unie upravuje práva autora k 

jeho autorskému dílu, práva související s právem autorským a právo pořizovatele k jím 

pořízené databázi (§ 1 písm. a), b), c) AutZ).    

 Zároveň obsahuje úpravu ochrany těchto práv (§ 1 písm. d) AutZ) a pravidla pro 

kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 1 písm. 

e) AutZ).          

 AutZ je zvláštní soukromoprávní normou k ObčZ. Přebírá zásadu smluvní 

volnosti, zákonná úprava platí teprve tehdy, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň pro 

oblast práva autorského a práv souvisejících s právem autorským upravuje jednotný 

smluvní typ - licenční smlouva, přičemž terminologicky následuje již existující úpravu 

licenční smlouvy v ObchZ.        

 Na rozdíl od předešlé úpravy, podle níž osobnostní a majetková práva tvořila 

nedílný celek, AutZ vychází z dualistické koncepce a tyto skupiny oprávnění odděluje. 

V zásadě se pak podle AutZ postupuje v každém případě, kdy je předmětem právního 

vztahu autorské dílo. 

 4  Autorské dílo 

Autorské dílo vymezuje § 2 odst. 1) AutZ jako dílo literární či jiné dílo umělecké 

a dílo vědecké. Výčet chráněných druhů děl je pouze příkladmý (srov. "zejména"), 

účelem této konstrukce je poskytnutí ochrany i těm typům děl, která nebyla v době 

přijímání AutZ známa.        

 V zásadě jsou chráněna všechna díla, která vyhoví legální definici AutZ a to bez 

ohledu na formu. 

 4.1  Definice díla podle AutZ 

Aby určité dílo mohlo požívat autorskoprávní ochrany, musí jednak vzniknout 

jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a jednak musí být vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě. Nehledí se na rozsah, účel nebo význam díla, či zda se 

jedná o vyjádření trvalé nebo jen dočasné.      

 Za zmínku pak stojí i to, že AutZ poskytuje ochranu jak kompletnímu dílu, tak 

jeho jednotlivým částem či vývojovým fázím.  
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V dalším textu pro autorské dílo používám již jen pojem „dílo“. 

 5   Autorské právo a internet 

Internetová síť se již stala nedílnou součástí našich životů. Již dávno se nejedná o 

záležitost hrstky nadšenců, nýbrž o médium, které nám slouží každý den jak k práci, tak 

k zábavě. S nadsázkou je možné říci, že kdo „není na internetu“, ten jako by nebyl.

 Internet samozřejmě poskytuje široké možnosti využití i pro autory. 

Zpřístupnění díla veřejnosti prostřednictvím počítačových sítí a jeho šíření pomocí 

digitálních přenosů je levné, rychlé, téměř bezpracné a stoprocentně kvalitní3. Navíc je 

tak možné maximalizovat zisk, neboť autor může prodávat svá díla přímo koncovému 

zákazníkovi a nemusí se tak dělit s vydavatelem a distributory. Tato výhoda je však - 

spolu s možností téměř neomezené anonymity - zároveň nevýhodou pro kohokoliv, kdo 

má cokoliv, co je pro ostatní nějakým způsobem zajímavé, ať už se jedná o utajované 

informace či právě autorská díla.      

 Uživatelé s běžně dostupným vybavením (počítač a připojení k internetu) tak 

představují pro autory vážnou hrozbu, neboť jim mohou způsobit vážné škody. S 

rozvojem techniky jsou stále častěji porušována nejen práva autorů samotných, ale i 

práva související, tedy práva výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů.        

 Problémem je do jisté míry to, že ne všichni uživatelé jsou si vědomi právního 

rámce autorského práva, nebo mu prostě nerozumí. Pro určitou část populace je 

motivací překonávání překážek a s tím spojená prestiž.    

 Podle mého osobního názoru však drtivá většina uživatelů prostě využívá 

situace, kdy užití díla na internetu je v podstatě bezpracné, rychlé a v neposlední řadě 

zdarma. A ačkoliv možnost postihu není vyloučena, pravděpodobnost, že k němu dojde, 

je minimální.         

 Fenoménem konce 90. let minulého století byly centralizované peer - to - peer 

sítě, ovšem nove tisíciletí přineslo dokonalejší způsoby šíření velkých objemů dat přes 

internet. V dnešní době se používají zejména internetové úložny a dále protokol 

BitTorrent.          

 Internetové úložny jsou servery s prakticky neomezenou datovou kapacitou, kam 

                                                 
3 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2 vyd. Praha: Linde, 2003. 18s. 
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má kdokoliv možnost uložit si libovolná soubory. Následně stačí jen poskytnout 

ostatním odkaz k uloženému souboru a ti si jej mohou stáhnout a uložit do svého 

počítače.         

 Z důvodů technických (závislost na hlavním serveru) a právních (žaloby vedoucí 

k deaktivaci) ztrácí centralizované peer-to-peer sítě atraktivitu a „piráti“ využívají 

k šíření děl především internetové úložny a sítě založené na protokolu BitTorrent. Právě 

tímto fenoménem posledních několika let se hodlám podrobně zabývat. 

 6  Protokol BitTorrent 

 Protokol BitTorrent je nástrojem pro distribuci (zejména) velkých souborů po 

internetu založený na myšlence, že každý uživatel může zároveň sdílet ta data, která si 

již stáhl. Funguje na peer-to-peer bázi, soubory jsou tedy šířeny přímo mezi 

jednotlivými uživateli, nikoliv přes centrální server. Jak vysvětlím dále, protokol 

BitTorrent vede k vytvoření ad-hoc peer-to-peer sítě, v níž dochází k šíření toho 

souboru či souborů, na které .torrent (viz kapitola 6.3) odkazuje. V dalším textu budu 

pro takovouto síť používat pojem „torrent“. 

 6.1  Pojem „peer-to-peer“ 

U klasického způsobu zpřístupnění obsahu na internetu, kdy na jednom z počítačů 

připojených do sítě internet (serveru), pevně identifikovaným IP adresou jsou 

zpřístupněna určitá data a koncový uživatel si pak tato data stahuje do svého počítače. V 

peer-to-peer sítí žádný takový zdrojový počítač není. Tuto funkci totiž poskytují 

všechna koncová zařízení připojená do dané sítě.     

 Každý libovolný uživatel prostřednictvím svého koncového zařízení data nejen 

pasivně přijímá, ale zároveň v roli serveru i aktivně šíří a poskytuje tak dalším 

uživatelům sítě. Peer-to-peer sítě nejsou hierarchické: každý připojený počítač je 

zároveň serverem i klientem.  

 6.2   Způsob fungování 

Při distribuci pomocí této technologie je určitý soubor (může jich samozřejmě být 

i víc) rozdělen na menší bloky, jež si následně uživatelé vyměňují a z nichž postupně 

skládají kompletní kopii, se kterou je pak možné libovolným způsobem nakládat. 



13 

 

 Každý jednotlivý uživatel data zároveň stahuje a posílá ostatním, což 

představuje podstatu fungování protokolu BitTorrent - díky tomu je možné dosáhnout 

mnohem vyšších přenosových rychlostí.     

 Zatímco u server-klient architektury je přenosová rychlost rozdělena mezi 

uživatele, kteří v dané chvíli ze serveru soubor stahují a ta se tak s každým dalším 

připojeným uživatelem snižuje, protokol BitTorrent vede přesně k opačnému efektu: 

každý připojený uživatel přenosovou rychlost zvyšuje, neboť poskytne další přenosovou 

kapacitu.          

 Celý proces šíření souboru můžeme rozdělit na tři fáze4. 

 6.3  Fáze 1 - Vytvoření .torrent souboru 

Prvním krokem je vytvoření zvláštního souboru s koncovkou .torrent. Jeho 

obsahem jsou tzv. metadata, tedy „data o datech“. Těmi jsou název sdíleného souboru, 

jeho velikost, datum vytvoření, internetovou adresu Trackeru a velikost bloků. 

 6.4  Fáze 2 - Vyhledání sdílejících uživatelů 

 K tomu, aby uživatel mohl prostřednictvím .torrentu začít stahovat požadovaný 

soubor, musí nejprve najít jiné uživatele, kteří soubor sdílejí. Ti se rozlišují na Seedery - 

uživatele sdílející kompletní soubor, resp. všechny jeho bloky a Peery - uživatele 

sdílející pouze část dat.  

 6.4.1  Tracking 

K započetí stahování vlastních dat je nutné připojit se ke konkrétnímu torrentu, 

tvořeným jeho připojenými uživateli. Ty je možné najít přes speciální webové servery 

označované jako Trackers, které poskytují zvláštní službu nazývanou Tracking. Její 

podstatou je shromažďování peer_id jednotlivých uživatelů - IP adresy a čísla portu. 

Tyto údaje jsou nezbytné k připojení se k torrentu a započetí sdílení dat.  

 Primární funkcí Trackeru je umožnění komunikace a mezi Seedery a Peery - 

tedy výměny jednotlivých bloků dat. Většinou uživatelům nabízí i možnost ukládat na 

tento server jednotlivé .torrent soubory, odkud si je pak může kdokoliv stáhnout a 

k torrentu se připojit. Výjimkou jsou privátní Trackery, jež jsou přístupné pouze 

                                                 
4 Kolář, Radim. BitTorrent – Technologie. Root.cz, 2004 
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omezenému okruhu uživatelů.      

 Takovou službu označujeme jako webhosting a spočívá v poskytnutí určitého 

prostoru v síti internet uživateli. Ačkoliv s trackingem jako takovým nijak nesouvisí a je 

nutné ji od něj odlišit, není možné pominout její význam, neboť životnost torrentu je 

závislá na počtu jeho uživatelů. Bez .torrent souboru se však uživatelé nemohou 

připojit, zmíněné služby jsou tak často poskytovány zároveň.   

 Ohledně Trackerů je nutné si uvědomit to, že samotná výměna dat probíhá mezi 

jednotlivými torrentovými uživateli navzájem a nikoliv přes tento server. 

 Tracker je tak vlastně možné přirovnat k ukazateli cesty, který uživatele 

nasměruje k datům, která hledá.       

 Pro úplnost dodávám, že kromě seznamu uživatelů Tracker sleduje i nejrůznější 

informace pro statistické účely.  

 6.4.2  DHT 

 V současné době se však již od Trackerů upouští a přechází se k vyhledávání 

Seederů a Peerů pomocí DHT - Distributed hash table. Někteří5 tuto technologii 

označují jako tzv. „super-tracker“, neboť odstraňuje závislost na Trackeru. 

 Jedná se o zvláštní, decentralizovanou síť, do které se standardně připojuje 

každý klientský software, sloužící ke správě torrentů, bez ohledu na to, zda je či není 

připojen k nějakému torrentu. Po otevření .torrentu v klientským softwarem si torrent 

sám vyhledává jak Seedery, tak Peery.     

 Některé Trackery již od poskytování trackingu úplně upustily a poskytují pouze 

webhosting .torrentů (například známý server ThePirateBay.org).   

 Důvod je velmi jednoduchý. Přechodem k decentralizovanému systému 

vyhledávání uživatelů jednotlivých torrentů se výrazně snižuje zranitelnost protokolu 

BitTorrent při sdílení souborů, neboť jakýkoliv výpadek Trackeru snižoval efektivnost 

výměny dat mezi uživateli. 

 6.5  Fáze 3 – Sdílení 

Samotný přenos dat se odehrává vlastně pouze mezi Seedery a Peery. Ti si mezi 

sebou vyměňují si ty bloky dat, které druhý nemá, přičemž Seeder pouze odesílá bloky, 

                                                 
5 Jones, Ben. Busting Common Trackerless Torrent Myths. Torrentfreak.com, 2009 
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o které je Peerem požádán.        

 V praxi je proto prakticky nemožné, aby si uživatel pouze stáhl, aniž by jej 

zároveň rozšiřoval. I když se objevily pokusy, jak mechanismus výměny jednotlivých 

bloků obejít, nebyly úspěšné neboť prakticky veškerý klientský software sloužící pro 

obsluhu .torrent souborů dokáže tyto pokusy odhalit a přestane s takovým Peerem 

komunikovat, čímž mu zabrání v dalším stahování požadovaného souboru.  

 Ve chvíli, kdy Peer dokončí stahování všech bloků, stává se Seederem. 

Životnost torrentu je tak teoreticky neomezená, příslušné soubory budou sdíleny tak 

dlouho, dokud o ně bude zájem. 

 7  Protokol BitTorrent z pohledu práva České republiky 

Obecně platí, že k tomu aby vůbec určité jednání mohlo být posouzeno jako 

neoprávněný zásah do autorského práva, musí být kumulativně splněny následující 

podmínky: předmětem jednání je autorské dílo ve smyslu § 2 AutZ, jež je užito 

protiprávně a přitom se nejedná o výjimku či o omezení autorského práva podle AutZ 

(Hlava I., Díl 4). 

 7.1  Dílo 

Dílo jako takové vymezuje § 2 AutZ, v této souvislosti pouze odkazuji na kapitolu 

4, kde jsem k tomuto pojmu poskytl podrobnější výklad. 

 7.2  Užití díla 

Podle § 12 odst. 1) AutZ  právo dílo užít náleží výlučně autorovi, popřípadě 

takové osobě, které udělí oprávnění k výkonu tohoto práva. Výjimky pak stanoví AutZ 

v Hlavě I., Dílu 4.        

 Jednání, která zákon považuje za užití díla, zákon vyjmenovává v § 12 odst. 4) 

AutZ a jejich bližší vymezení nalezneme v § 13 až 23. Do novely AutZ provedenou 

zákonem č. 216/2006 Sb. bylo sporné, zda tento výčet považovat za demonstrativní6 či 

                                                 
6  Kříž, Jan. Holcová, Irena. Kordač, Jiří. Křesťanová, Veronika. Autorský zákon a předpisy 

související - komentář. Linde. Praha: 2001. 85s 
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taxativní7. Zmíněná novela však do § 12 odst. 5) AutZ přidala větu, že dílo lze užít i 

jinými způsoby než těmi, které vyjmenovává § 12 odst. 4) AutZ.  

 Účelem této novely bylo jasné určení, že se jedná pouze o výčet příkladmý8 a 

tím poskytnout autorským právům maximální ochranu - centrem zájmu se stala 

protiprávnost zásahu, což je nyní rozhodující faktor pro posouzení vzniku odpovědnosti 

a není rozhodné, jakým konkrétním způsobem k němu došlo. 

 7.2.1  Užití díla pomocí protokolu BitTorrent 

U klasických peer-to-peer sítí lze oddělit jednak stahování děl a jednak jejich 

šíření. To však u protokolu BitTorrent možné není, neboť u této technologie jsou tyto 

procesy neoddělitelně spojené, běží zároveň spolu a ani jeden není možné se úplně 

vyhnout. To může uživatel udělat pouze tím, že se od torrentu úplně odpojí. 

 Při stahování dat uživatel jedná ve smyslu § 13 AutZ o rozmnožování díla9, 

kterým zákon rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých rozmnoženin díla nebo jeho 

části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.   

 U peer-to-peer sítí obecně platí, že zpřístupněním určitých dat naplní uživatel 

podstatu ustanovení § 18 AutZ o sdělování díla veřejnosti10. Jedná se o poměrně nový 

pojem domácí autorskoprávní legislativy reflektující technologický vývoj, vymezující 

výlučné právo autora dílo užít v jeho nehmotné podobě, například prostřednictvím 

internetu. Vedle v zákoně uvedených užití je pak považovat za sdělování díla veřejnosti 

ve smyslu § 18 AutZ i jakékoli jiné sdělování (komunikaci) díla jiným osobám, pokud 

se tak bude dít v jeho nehmotné podobě11.     

 Vzhledem k rozvoji komunikačních technologií často dochází k situacím, kdy 

sdělování díla zasahuje na území několika států, což může mít za následek konflikt 

působností národních autorskoprávních úprav. Obecnou odpověď otázka 

aplikovatelného  práva zatím nemá, v zásadě jsou možné dva přístupy k řešení tohoto 

problému, a to buď podle teorie emisní, nebo komunikační. Podle první dochází k aktu 

                                                 
7  Kříž, Jan. Holcová, Irena. Nerudová, Veronika. Autorský zákon - poznámkové vydání. IFEC. 

Praha: 2000. 26s 
8  Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb., kterým se mění autorský zákon.  
9 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2 vyd. Praha: Linde, 2003. 97s 
10 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2 vyd. Praha: Linde, 2003. 96s. 
11 Telec, Ivo. Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 216s. 
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sdělování díla veřejnosti pouze v místě, odkud pochází emise objektivní materializace 

díla. Tedy místo, odkud data pochází. Naopak komunikační teorie považuje za místo 

sdělování, jakékoli místo, na kterém je možné přijmout materializaci díla. 

 S přihlédnutím k závěrům právní nauky a praxi států lze mít za to, že principy 

komunikační teorie je třeba aplikovat i v rámci teritoriální působnosti AutZ (tj. na 

území České republiky)12.        

 Dále je nutné zmínit, že není podstatné, zda dojde k samotnému sdělení, tedy 

zda dílo někdo fakticky přijme. Za naplnění ustanovení § 18 AutZ se považuje již 

samotná možnost přijmutí díla veřejností13.  

 7.3  Protiprávnost 

Pokud jde o protiprávnost, není pochyb o tom, že jakékoliv užití díla bez svolení 

autora je nutné posoudit jako protiprávní, nejedná-li se o tzv. volné užití nebo zákonnou 

licenci ve smyslu AutZ.        

 Pokud se omezím na subjekty, jejichž odpovědností se v této práci zabývám, 

docházím k závěru, že žádná výjimka podle AutZ nepřipadá v úvahu.  

 AutZ sice připouští zhotovení rozmnoženiny některých typů děl pro osobní 

potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu (§ 30 odst. 1) a 2) ), nicméně je nutné mít 

na paměti, že při zhotovování rozmnoženiny pomocí protokolu BitTorrent se uživatel 

nevyhne sdělování díla veřejnosti, na které se však žádná výjimka nevztahuje. 

 7.4  Soubor .torrent z pohledu českého práva  

Jedním z klíčových problému BitTorrentového sdílení je, zda samotný .torrent 

soubor, který bude obsahovat metadata o chráněném díle je sám o sobě legální či 

nikoliv.          

 Ve prospěch jeho legality hovoří ten fakt, že sám o sobě dílo neobsahuje. Navíc, 

aby .torrent mohl být považován za protiprávní, bylo by nutné dovodit, že jeho 

prostřednictvím dochází k užití díla ve smyslu AutZ.    

 Jak jsem již zmínil, výčet jednání zákonem považovaných za užití díla v § 12 

                                                 
12 Telec, Ivo. Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 219s 
13 Telec, Ivo. Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 218s 
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odst. 4) AutZ je pouze demonstrativní, výslovně se připouští i jiné způsoby užití díla.

 Pokud se na .torrent podíváme z pohledu práva, je jasné, že s dílem, jehož 

metadata obsahuje, nijak nesouvisí, není jeho součástí a už vůbec nemůže být za dílo 

považován.          

 Jeho funkcí je pouze ukázat cestu ke sdíleným souborům, proto jsem došel 

k názoru, že i za předpokladu, že .torrent obsahuje metadata chráněného díl, nemůže být 

považován za protiprávní, neboť pouhé informování o díle nepovažuji za užití díla ve 

smyslu AutZ.          

 Ani uložení .torrentu chráněného díla v počítači nepovažuji za protiprávní. Za 

moment užití díla uživatelem je podle mého názoru považovat ten okamžik, kdy .torrent 

otevře ve své klientské aplikaci a připojí se k torrentu, tedy teprve ve chvíli, kdy zahájí 

zhotovování rozmnoženiny a sdělování díla veřejnosti. 

 8  Občanskoprávní odpovědnost 

 Stěžejním právním předpisem pro ochranu před neoprávněnými zásahy do 

autorských práv je AutZ, konkrétně Díl 5. Tato část AutZ obsahuje výčet nároků, jichž 

se může autor domáhat vůči narušiteli či okruh informací, jež může autor požadovat od 

státních orgánů v souvislosti se zásahy do jeho práv. 

 8.1  Nároky podle autorského zákona 

 AutZ obsahuje demonstrativní výčet jednotlivých žalobních nároků, které může 

autor uplatnit. Nevyžaduje se zavinění, AutZ vychází z principu objektivní 

odpovědnosti. 

 8.1.1  Nárok na určení autorství 

 Nárokem na určení autorství (§ 40 odst. 1 písm. a) AutZ) se autor může domáhat 

soudního určení, že právě on je autorem a tedy že jemu náleží autorská práva. Tuto 

žalobu je nutné odlišit od určovací žaloby podle § 80 písm. c) OSŘ, jejíž podstatou by 

mohlo být pouze to, zda tu autorské právo je či není, nikoliv domáhání se určení 

autorství konkrétního autora. 
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 8.1.2  Nárok na zákaz ohrožení autorských práv 

 Dalším nárokem je negatorní žaloba (§ 40 odst. 1 písm. b) AutZ), která 

umožňuje autorovi domáhat se zákazu jednání, jež ohrožují nebo porušují jeho práva. 

Tato žaloba však může být použita pouze v situaci, kdy škodlivý stav stále trvá. V 

případě, kdy k odstranění závadného stavu dojde v průběhu civilního soudního řízení a 

nehrozí jeho opakování, měla by žaloba být vzata žalobcem zpět podle § 96 odst. 2 OSŘ 
14. 

 8.1.3  Nárok na poskytnutí informací 

Autor se dále může domáhat poskytnutí zákonem stanovených informací (§ 40 

odst. 1 písm. c) AutZ). Účelem tohoto ustanovení je umožnit autorovi účinněji bránit 

svá práva. Proto může požadovat zpřístupnění přesných informací o původu zboží nebo 

služeb, kterými jsou porušována práva, distribučních kanálech a totožnosti třetích osob, 

které se na porušení práv podílí15.       

 Lze mít za to, že povinná osoba je povinna sdělit i takové údaje, jež požívají 

soukromoprávní ochrany, například pokud jsou součástí obchodního tajemství. Autor je 

dále oprávněn (§ 42 AutZ) požadovat od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní 

statistickou službu určité informace související s jeho dílem (například o dovozu zboží, 

které je rozmnoženinou jeho díla) a dále nahlížet do celních a statistických dokumentů v 

rozsahu nezbytném pro zjištění ohrožení či porušení jeho práv. 

 8.1.4  Nárok na odstranění následků  

 Autor se dále může domáhat odstranění následků zásahu do jeho práv (§ 40 odst. 

1 písm. d) AutZ). Tím se rozumí stažení napodobenin z obchodování (případně i jejich 

zničení) či zničení technického vybavení, které bylo pro zhotovení neoprávněných 

rozmnoženin či napodobenin použito. Výčet činností, jichž se autor může domáhat k 

odstranění škodlivých následků, je demonstrativní, přípustné jsou tedy i jiné nároky. 

                                                 
14  Telec, Ivo. Tůma, Pavel. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: 2007. C. H. Beck. 419s. 
15  odst. 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví 
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 8.1.5  Nárok na zadostiučinění 

 Autor se může domáhat rovněž poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou, případně i penězi. Sám AutZ však 

stanoví, že to je možné pouze v případě kdy by se přiznání jiného zadostiučinění 

nejevilo jako dostačující. Takové rozhodnutí bude náležet příslušnému soudu, stejně 

jako rozhodnutí o výši peněžitého zadostiučinění (tím však není vyloučeno narovnání). I 

zde se jedná o příkladmý výčet, je tedy možné požadovat i jiná zadostiučinění. 

 8.1.6  Nárok na zákaz poskytování služby 

 Jedná se o zvláštní druh negatorní žaloby, která je namířena vůči poskytovateli 

služby, jejímž prostřednictvím třetí osoby ohrožují či porušují autorská práva. Tento 

právní nástroj byl v českém právním řádu zaveden vlivem unijního práva v novele 

autorského zákona z roku 2006 (zák. č. 216/2006 Sb.). Rozhodujícím faktorem bude 

existence příčinné souvislosti mezi zásahem do autorských práv a činností těchto 

poskytovatelů. Vyloučen tak není ani vznik autorskoprávní odpovědnosti těchto 

subjektů za ohrožení autorského práva. 

 8.2  Nároky podle občanského zákoníku 

 AutZ výslovně říká, že uplatňování nároků podle AutZ nevylučuje právo na 

náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. V takovém případě je nutné 

postupovat podle obecné úpravy ObčZ. Jediným rozdílem je, že AutZ stanoví metodiku 

pro určení výše ušlého zisku, jakož i výše bezdůvodného obohacení (§ 40 odst. 4) 

AutZ). Namísto ušlého zisku se tak autor může domáhat výše odměny, která by byla 

obvyklá za získání předmětné licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše 

bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, 

aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za 

získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. 

 Případy náhrady skutečné škody budou v praxi spíše ojedinělé, neboť dílo je 

jako nehmotný statek v tomto smyslu nepoškoditelné.   

 Náhradu ušlého zisku může autor požadovat, pokud protiprávní jednání jiné 

osoby mělo za následek nedosažení příjmu, např. pokud by takové jednání zapříčinilo 

nemožnost užití díla autorem či osobou, kterou k tomu oprávnil. 
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V zásadě se protiprávní užití díla považuje za bezdůvodné obohacení, neboť 

taková osoba se obohatí na úkor autora - nemusí totiž vynaložit čas ani prostředky, aby 

dílo mohla užít v souladu s právem. 

 9  Správněprávní odpovědnost 

Správním deliktem rozumíme protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny 

zákonem, za které může správní orgán uložit stanovenou sankci. V zásadě je můžeme 

rozdělit na přestupky - zaviněné jednání fyzické osoby, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je zákonem jako přestupek označené zákonem a tzv. jiné správní 

delikty, za které mohou být odpovědné právnické, resp. podnikající fyzické osoby.

 Úpravu správních deliktů na úseku autorského práva obsahuje AutZ v hlavě 

šesté. Jedná například o neoprávněné užití autorského díla či obcházení technických 

prostředků, kterými jsou díla chráněna. Sankcí za tyto delikty je peněžitá pokuta. 

 Podle PřesZ je pro odpovědnost fyzické osoby za přestupek vyžadováno 

zavinění alespoň ve formě nevědomé nedbalosti, nevyžaduje-li zákon úmysl. 

Odpovědnost právnických a podnikajících fyzických osob za správní delikty je pak 

založena na principu objektivní odpovědnosti s možností liberace. Ke zproštění 

odpovědnosti však musí prokázat, že vynaložily veškeré úsilí, které by bylo možno 

požadovat, aby zabránily porušení právní povinnosti.   

 Výsledek správního řízení je pak důležitý i pro občanskoprávní řízení, neboť 

podle § 135 OSŘ je soud vázán rozhodnutím správního orgánu o tom, byl-li přestupek 

nebo jiný správní delikt spáchán a kým.     

 Rozhodujícím faktorem pro určení, zda je konkrétní jednání fyzické osoby 

trestný čin či správní delikt bude posouzení nebezpečnosti takového jednání pro 

společnost. Zatímco u přestupků postačí ohrožení zájmu společnosti (§ 2 odst. 1 PřesZ), 

pro vznik trestněprávní odpovědnosti se vyžaduje škodlivost pro společnost. 

 10  Trestněprávní odpovědnost 

Trestněprávní odpovědností rozumíme odpovědnost za trestný čin. Ten je 

definován v § 13 TZ jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. Těmito znaky jsou protiprávnost, objekt 

trestného činu (chráněné zájmy či hodnoty, proti nimž trestný čin směřuje), objektivní 
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stránka trestného činu (příčinný vztah mezi jednáním a následkem), pachatel (kdokoliv, 

kdo je trestně odpovědný) a zavinění (rozlišujeme úmysl přímý a nepřímý a nedbalost 

vědomou a nevědomou).        

 Nový trestní zákon převzal úpravu obsaženou v trestním zákoně z roku 1961 s 

několika odlišnostmi (srov. § 152 STZ a § 270 TZ). Zřejmě nejvýznamnější novinkou je 

přidání nové kvalifikované skutkové podstaty. Pod vlivem Evropské unie bylo nutné 

přiblížit trestněprávní ochranu proti zásahům do práv duševního vlastnictví ochraně, 

jaká je poskytována jiným, především majetkovým vztahům, neboť podstata těchto práv 

je velmi podobná. V tomto ohledu zákonodárce dokonce předběhl unijní právo - 

směrnice je stále ještě v legislativním procesu a na její finální podobu si ještě budeme 

muset počkat. Detailně se jí zabývám v kapitole 18.1.   

 Zároveň došlo u trestného činu "Porušení autorského práva, práv souvisejících s 

právem autorským a práv k databázi" (§ 270 TZ) k zavedení nových okolností, jež 

umožňují použití vyšší trestní sazby, a to v obdobném rozsahu jako u majetkových 

trestných činů16. 

 10.1  Odlišné pojetí trestného činu v TZ 

V souvislosti s trestněprávní odpovědností je nezbytné zmínit jeden zásadní rozdíl 

od předešlé úpravy a tím je změna pojetí trestného činu. TZ opustil materiálně-formální 

pojetí STZ a nahradil ho pojetím formálním, či přesněji formálním pojetím s tzv. 

materiálním korektivem, jež uvádí v praxi zásadu subsidiarity trestní represe. TZ tak 

sice zachovává materiální východiska, ale na druhé straně v souladu se zásadou nullum 

crimen sine lege (srov. čl. 39 Listiny základních práv a svobod a §1 TZ) a zmíněnou 

zásadou subsidiarity trestní represe a obecnou formální definicí trestného činu (§ 13 

odst. 1) klade důraz na přesné a jednoznačné vymezení skutkových podstat trestných 

činů.           

 To však neznamená, že trestný čin lze chápat pouze jako popis znaků 

charakterizujících trestný čin, neboť z hlediska jeho legislativního vymezení i jeho 

interpretace je třeba ho posuzovat jako čin společensky škodlivý (resp. tzv. materiálně 

protiprávní). Toto však při aplikaci zákona nemá význam materiálního znaku trestného 

                                                 
16  Důvodová zpráva k  vl.n.z. trestní zákoník. Sněmovní tisk 410/0  
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činu, jako tomu bylo u předešlé úpravy17.      

 To souvisí se zásadou subsidiarity trestní represe, podle níž má stát uplatňovat 

prostředky trestního práva velmi uvážlivě a pouze v těch případech, kde by se jiné 

prostředky jevily jako nedostatečné.  Trestněprávní postih určitého jednání je tedy nutné 

považovat za krajní prostředek, jehož cílem je ochrana základních celospolečenských 

hodnot. Zakotvení zásady subsidiarity trestní represe v TZ má za účel sloužit jako 

interpretační korektiv a určité jednání lze kvalifikovat jako trestný čin pouze tehdy, je-li 

možné takové jednání považovat za společensky škodlivé.    

 V případě méně závažného zásahu do autorského práva či práv souvisejících tak 

lze postihnout jako správní delikty. 

 10.2  Trestný čin "Porušení autorského práva, práv souvisejících s 

právem autorským a práv k databázi" - § 270 TZ 

Jedná se o trestněprávní normu s blanketní dispozicí18, která odkazuje na právní 

předpisy upravující právo autorské, práva související s právem autorským a práva k 

databázi. Účelem této konstrukce je, aby se při každé změně právních předpisů 

upravujících práva duševního vlastnictví nemusel měnit rovněž i TZ.  

 Za neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv se mimo jiné považuje 

neoprávněné zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla19. Do práva autorského 

neoprávněně zasahuje i ten, kdo vyvíjí či vyrábí pomůcky či postupy zamýšlené k 

odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo 

jiných prostředků k ochraně práv. Jinými prostředky rozumím zejména softwarová 

řešení na ochranu počítačových programů či hudby v elektronické podobě. 

 V této souvislosti je důležité zmínit, že prakticky veškerý komerční software je 

nějakým způsobem chráněn. Nechci zde však zabíhat do podrobností a není to ani 

tématem mé práce.         

 Je tedy možné postihnout nejen sdílení samotného počítačového programu, ale i 

                                                 
17  Důvodová zpráva k  vl.n.z. trestní zákoník. Sněmovní tisk 410/0 
18  Šámal, Pavel. Púry, František. Rizman, Stanislav. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: 2004, C. H. 

Beck. 969s.   
19  Šámal, Pavel. Púry, František. Rizman, Stanislav. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: 2004, C. H. 

Beck. 980s. 
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sdílení cracků (speciálních programů, jejichž účelem je obejít či vyřadit z provozu 

ochranu počítačového programu) či generátorů sériových čísel apod.  

 Co se zavinění týká, úmysl se musí vztahovat i na pachatelovo vědomí, že 

nakládá s dílem. Není přitom nutné, aby pachatel znal přesný rozsah zákonem 

chráněných práv či přesné zákonné definice, dostačující je, pokud si je pachatel alespoň 

v hrubých rysech vědom toho, že neoprávněně nakládá s dílem ve smyslu AutZ. 

 Zavinění dále musí zahrnovat i skutkové okolnosti odůvodňující protiprávnost, 

musí se proto vztahovat i na neoprávněnost zásahu do zákonem chráněných práv k 

autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu 

(např. bez souhlasu autora, výkonného umělce apod.)20.   

 Trestněprávní ochrana autorských práv autorů a práv souvisejících se uplatňuje 

vedle sebe a za určitých okolností může pachatel jedním skutkem současně porušovat 

práva náležející více skupinám nebo naopak jen některým z nich. 

 10.2.1  "V obchodním měřítku" 

 Novinkou trestněprávní ochrany autorských práv je v § 270 odst. 2) TZ obsažená 

kvalifikovaná skutková podstata, podle níž se přísněji posoudí ty případy, kdy k zásahu 

do autorských práv či práv souvisejících dojde v obchodním měřítku.  

 Jedná se o inkorporaci dosud nepřijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o kriminálních opatřeních zaměřených na zajištění vymahatelnosti práv duševního 

vlastnictví. Zákonodárce se zde pokusil konkretizovat použitý termín "v obchodním 

měřítku" (in commercial scale), jež byl směrnici převzat z článku 61 TRIPS. 

 Obsah tohoto pojmu není příliš jasný a jeho konkretizace bude úkolem pro 

judikaturu soudů. Důvodová zpráva k TZ pouze uvádí, že k naplnění této okolnosti 

nepostačuje pouhé porušení práv při podnikání, popř. v souvislosti s ním. V takovém 

případě by totiž trestný čin podle § 270 TZ jakéhokoliv zásah i jednorázový (například 

protiprávní využití počítačového programu při zpracování daňového přiznání 

podnikatele apod.), což však nebylo záměrem zákonodárce. Formulace „vykazující 

znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání“ pak má za účel postihnout i případy 

kdy se nejedná o podnikání ve vlastním slova smyslu (srov. § 2 ObchZ), příp. muže jít i 

                                                 
20  Šámal, Pavel. Púry, František. Rizman, Stanislav. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: 2004, C. H. 

Beck. 983s. 
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o podnikání neoprávněné (v tom případě může jít o souběh s trestným činem 

neoprávněného podnikání podle § 251 TZ).      

 Zásah vykazující znaky podnikání má pak podle důvodové zprávy vedle 

obchodní činnosti či podobného jednání např. i výroba, rozmnožování nebo skladování 

zboží porušujícího autorská práva za účelem obchodování s ním. 

 11  ZNSIS 

Účelem této právní normy je zejména upravit odpovědnost a práva a povinnosti 

osob, které poskytují služby informační společnosti (§ 1 ZNSIS). Tento zákon přinesl 

jasný právní rámec povinností, jež musí poskytovatel služeb informační společnosti 

splňovat, aby nenaplnil vznik případné odpovědnosti, čímž významně posílil jejich 

právní jistotu. ZNSIS totiž v paragrafech 3 až 6 jasně stanoví, za jakých podmínek 

odpovědnost nevznikne. Jedná se o blanketní ustanovení odkazující na příslušné právní 

předpisy upravující odpovědnost jako samostatný právní institut. Těmi mohou být jak 

normy veřejnoprávní (trestní zákoník, zákon o ochraně osobních údajů apod.), tak 

soukromoprávní (zejména pak občanský zákoník a jeho ustanovení o náhradě škody).

 Zákon byl zpracován na základě Usnesení vlády ČR č. 474 ze dne 19. května 

2003, kterým vláda vzala na vědomí Bílou knihu o elektronickém obchodu. Zároveň je 

zákon navržen jako norma transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES, ze dne 8. června 2000, o určitých aspektech služeb informační společnosti, 

zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu, a rovněž i směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, ze dne 12. července 2002, o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací21.  

 11.1  Služby informační společnosti 

Službami informační společnosti ZNSIS rozumí služby poskytované 

elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými 

prostředky, zpravidla za úplatu.     

 Elektronickými prostředky se pro účely ZNSIS rozumí „zejména síť 

elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová 

telekomunikační zařízení a elektronická pošta“ (§ 2 písm. c) ZNSIS). Další vymezení 

                                                 
21 důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb. 
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nalezneme v § 2 ZEK, obsahující takřka vyčerpávající definici sítě elektronických 

komunikací a elektronických komunikačních zařízení.    

 Pojem „koncové telekomunikační zařízení“ není v českém právním řádu 

definován. Za koncové telekomunikační zařízení však můžeme v obecné rovině označit 

například osobní PC, mobilní smart telefon, PDA, pager nebo MDA atd22. 

 11.2  Adresáti ZNSIS 

Zákon rozeznává poskytovatele služeb informační společnosti, jimiž rozumí 

všechny fyzické či právnické osoby poskytující službu informační společnosti (§2 písm. 

d) ZNSIS) a jejich uživatele, které definuje jako všechny fyzické nebo právnické osoby, 

jež využívají služeb informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či 

zpřístupňování informací.        

 Z výše řečeného tedy vyplývá, že tento zákon se mimo jiné vztahuje i na 

poskytovatele webhostingu a trackingu, neboť obě služby splňují pojmové znaky služby 

informační společnosti tak jak ji definuje ZNSIS. 

 12  Odpovědnost tvůrců protokolu BitTorrent 

 Zatímco vznik autorskoprávní odpovědnosti osob, které rozmnoženiny děl 

veřejnosti pomocí peer-to-peer sítí zpřístupňují je nesporný, posouzení role osob, které 

provozují či uvádějí do oběhu zařízení či systémy, na jejichž základě k tomuto 

zpřístupňování dochází, není stále zcela jasné (jedná se o celosvětový problém). Obecně 

bude významné především to, zda a do jaké míry se jedná o centralizovaný systém, zda 

dochází ze strany provozovatele služby k přímému či nepřímému majetkovému 

prospěchu, zda dochází k podněcování třetích osob k zásahu do autorského práva apod. 

Možný je pak i vznik odpovědnosti trestněprávní v podobě trestné součinnosti (viz § 24 

odst. 1 TZ).          

 Je však třeba říci, že obecně tvůrce samotných protokolů jako je například právě 

BitTorrent, tedy pouze tvůrce určitých standardů (stejně jako je například protokol 

TCP/IP pro zasílání dat po Internetu obecně), na kterých pak peer-to-peer sítě pracují, 

nelze činit v žádném směru (spolu)odpovědné za porušení autorského zákona ze strany 

                                                 
22 Janák, Martin. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na 

Internetu. www.itpravo.cz. 2009 
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koncových uživatelů23.        

 Osobně jsem toho názoru, že jelikož chybí příčinná souvislost mezi porušením 

autorských práv uživateli protokolu BitTorrent a poskytnutím této technologie jeho 

tvůrci, nelze dovodit jejich odpovědnost. Navíc jeho tvůrci nemají žádnou možnost 

ovlivnit způsob, jakým je koncovými uživateli využíván.    

 Na rozdíl od softwaru Kazaa, jehož primárním účelem bylo umožnit porušování 

autorských práv a tento byl vytvořen s úmyslem dosáhnout takového účelu, protokol 

BitTorrent je zamýšlen k umožnění co nejefektivnějšího přenosů velkých objemů dat po 

internetu a díky tomu si našel celou řadu legálních využití. 

 13  Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu 

informací poskytovaných uživatelem 

Ačkoliv je protokol ve své podstatě peer-to-peer sítí, v praxi se neobejde bez 

prostoru v síti internet, kam mohou uživatelé ukládat .torrent soubory, které umožní 

ostatním uživatelům jednak stahovat požadované bloky souborů a zároveň je nabízet 

ostatním. Je proto nutné zaměřit se tento aspekt protokolu BitTorrent a posoudit 

odpovědnost subjektu, který nabízí uživatelům službu uložení obsahu poskytnutého 

uživatelem (dále jen „webhosting“). Typicky se bude jednat o pronájem prostoru v sítí 

internet, kam nájemce a případně i další uživatelé budou ukládat .torrent soubory a tyto 

pak budou zpřístupněny ostatním ke stažení.  

 13.1  Role poskytovatele webhostingu 

Předtím, než popíši odpovědnost poskytovatelů internetového prostoru 

uživatelům, je nutné odpovědět na otázku, jaká je vlastně role těchto subjektů při 

porušování autorských práv uživateli protokolu BitTorrent a jaké jsou jejich možnosti 

tomuto škodlivému jednání zamezit.      

 V zásadě můžeme uvažovat dva případy:  

a) Uživatel si pronajme webový prostor. V takovém případě bude přístupný pouze 

jemu. Ostatním uživatelům bude obsah jeho prostoru přístupný pouze v míře a 

způsobem, jež sám určí. 

b) Uživatel využije služeb některé z mnoha internetových úložen.  
                                                 
23  Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2 vyd. Praha: Linde, 2003. 252s. 
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Oběma případům je společné, že majitel určitého internetového prostoru tento 

přidělí uživateli, přičemž není rozhodné, zda se tak stane na základě nájemní nebo jiné 

smlouvy.          

 Jak jsem již zmínil, služeb webhostingu uživatelé protokolu BitTorrent využívají 

k ukládání .torrent souborů. Účelem je umožnit ostatním stažení těchto souborů a tedy 

umožnit další šíření dat, na něž konkrétní .torrent odkazuje.   

 Uživatelé mají možnost uložit v zásadě cokoliv, soubory obvykle nepodléhají 

žádné předběžné kontrole. Nic jim tedy nebrání v nahrávání .torrentů za účelem jejich 

zpřístupnění ostatním. Ovšem poskytovatel webhostingu má jako majitel a 

v přeneseném slova smyslu i neomezený vládce určitého prostoru v síti internet nejen 

možnost, ale i povinnost odstranit jakýkoliv závadný obsah ze svého serveru. 

 Pokud uživatel na server protiprávně uloží rozmnoženinu díla, je porušení 

autorského práva nesporné a osoba, která tak učiní je odpovědná za autorskoprávní 

delikt. To však samo o sobě nevylučuje odpovědnost poskytovatele webhostingu., jeho 

odpovědnost je nutné posoudit podle ZNSIS.     

 Případ, kdy uživatel na server uloží .torrent chráněného díla se liší v tom, že se 

nejedná o dílo samotné, ale pouze o soubor, který uživateli umožní připojit se k torrentu 

s ním.          

 V praxi to má vliv pouze na to, že autor musí vůči poskytovateli webhostingu 

využít jiný druh nároku, to však v zásadě nezhoršuje jeho postavení či kvalitu jeho 

právní ochrany. 

 13.2  Odpovědnost poskytovatele služby webhosting 

Podle § 5 odst. 1 ZNSIS odpovídá poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání 

informací poskytnutých uživatelem, za obsah informací uložených na žádost uživatele, 

jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že 

obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní; nebo 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.    

 Druhý odstavec pak stanoví, že poskytovatel služby je za obsah uložených 

informací vždy odpovědný, pokud vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 
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činnost uživatele.         

 Tato ustanovení představují základní rámec odpovědnosti poskytovatelů - nejen 

- webhostingových služeb. V zásadě se § 5 ZNSIS bude vztahovat na všechny 

poskytovatele služeb, jež spočívají v tom, že si jejich uživatel „někam“ uloží svá data.

 Podle § 6 ZNSIS poskytovatelé služeb webhostingu nejsou povinni ani dohlížet 

na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat 

skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.  

 Důvodová zpráva k ZNSIS vysvětluje, že není rozumné požadovat od 

poskytovatelů, aby při vysokém počtu uživatelů a vysokém objemu uložených dat 

zjišťovali a posuzovali legálnost či nelegálnost veškerého obsahu uložených informací. 

Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, jaký obsah ukládají na poskytnutém 

serverovém prostoru. Poskytovatelé proto nemají povinnost aktivně monitorovat 

materiály, které jsou na jejich serverech uloženy. Pokud se však poskytovatel dozví o 

protiprávní povaze obsahu, a neučiní veškeré možné kroky vedoucí k odstranění či 

znepřístupnění takovéhoto obsahu, stává se odpovědným za obsah uložených informací.

 Tolik příslušná právní úprava. Lze tak shrnout, že poskytovatel webhostingu 

bude odpovědný, pokud o protiprávnosti informací uložených uživatelem mohl vědět 

anebo pokud se o takové skutečnosti dozvěděl, ale nekonal. 

 13.3  Uplatnitelné nároky 

Vzhledem k úpravě podle ZNSIS je nezbytné, aby autor nejprve poskytovatele 

vyrozuměl o tom, že dochází k protiprávnímu zásahu do jeho práv tím, že jeho serveru 

je možné získat .torrent jeho díla. 

 13.3.1  Nárok na zákaz ohrožení autorských práv 

Tento požadavek je vhodné zaslat doplnit upozorněním o protiprávnosti .torrentu 

a autor se může domáhat odstranění .torrentu ze serveru. 

 13.3.2  Zákaz poskytování služby 

Nemyslím si, že by autor mohl požadovat zákaz poskytování služby, a to ze dvou 

důvodů. Jednak proto, že webhosting je nutné považovat za naprosto legitimní službu 

primárně určenou k legálním účelům. A jednak proto, že v situaci, kdy jej uživatelé 

zneužívají k protiprávnímu jednání, má autor k dispozici celou řadu nároků, jak tomu 



30 

 

zabránit, není tedy možné argumentovat tím, že se jedná o jediný možný prostředek 

ochrany. 

 13.3.3  Nárok na zadostiučinění 

Vzhledem ke zvláštní povaze tohoto nároku bude jeho uplatnění spíše ojedinělé, 

v zásadě však autor nepochybně může žádat i přiměřené zadostiučinění. 

 13.3.4  Nárok na poskytnutí informací 

Na závěr jsem si ponechal nárok na poskytnutí informací. Důvod je prostý: pokud 

autor vyrozumí poskytovatele webhostingu o tom, že určitý .torrent nacházející se na 

jeho serveru obsahuje metadata chráněného díla a ten jej bezodkladně odstraní, bude 

podle ZNSIS neodpovědný. Autor však stále může požadovat poskytnutí informací o 

uživateli, jenž .torrent na server uložil. Zřejmě jen výjimečně bude poskytovatel 

schopný sdělit detailní identifikační údaje určitého uživatele, nicméně domnívám se, že 

vždy bude moci poskytnout minimálně jeho IP adresu ze serverových log souborů. 

Pokud by však sdělení informací poskytovatel odmítl, mohl by odpovídat za škodu, jež 

by autorovi vznikla tím, že mu zabránil v uplatnění svých nároků vůči uživateli. 

 14  Odpovědnost poskytovatele služby vyhledání Seederů a 

Peerů 

Jak jsem již napsal v kapitole 6.4.2., od Tracker serverů se postupně upouští a 

postupně se přechází na technologii DHT. Nicméně stále je velké množství serverů, 

které se jednak zaměřují na hosting jednotlivých .torrentů a zároveň nabízejí i službu 

trackingu. Nejen proto je nutné posoudit i odpovědnost provozovatele takové služby. 

Funkcí Tracker serveru je udržování souboru informací o tom, kde se nalézají 

určitá data a jak je mohou další uživatelé získat, výměna dat samotných se uskutečňuje 

pouze mezi uživateli navzájem. 

 14.1  Odpovědnost občanskoprávní 

V rovině soukromého práva odpovědnosti je nutné určit, zda zde je či nikoliv 

příčinná souvislost mezi jednáním provozovatele Trackeru a zásahem do autorských 

práv jeho uživateli. 
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 14.1.1  Přímá odpovědnost 

Pokud se týká případů, kdy by bez Trackeru nebyla výměna dat možná, tedy kdy 

.torrent nepoužívá k nalezení Seederů a Peerů technologii DHT, docházím k závěru, že 

není možné dovodit přímou odpovědnost subjektu, jenž poskytuje na svém serveru 

službu vyhledávání sdílejících uživatelů, neboť k výměně jednotlivých bloků díla 

dochází pouze mezi nimi.      

 S přihlédnutím k tomu, že Tracker zpracovává pouze peer_id, tedy IP adresu a 

číslo portu a nijak nepracuje s dílem samotným, docházím k názoru, že není možné činit 

poskytovatele služby trackingu přímo odpovědným za porušování autorských práv 

jejími uživateli. 

 14.1.2  Nepřímá odpovědnost 

Jelikož Trackeru pouze sdělí uživatelům, kde přesně v síti internet se nachází data, 

sdílená ostatními, lze podle mého názoru službu trackingu z hlediska práva posuzovat 

obdobně jako poskytování odkazu na webové stránky, neboť Trackeru v podstatě pouze 

„někoho někam odkazuje“. Po bližším rozboru jsem došel k názoru, že Tracker lze 

přirovnat k internetovému fulltextovému vyhledávači. Ten se vyznačuje tím, že sám 

automaticky prohledává internet a tvoří si databázi nalezených informací, z nichž 

zpřístupní uživateli ty, o které jej požádá. Tracker přitom dělá prakticky to samé s tím 

rozdílem, že sám nic nevyhledává, pracuje pouze s peer_id jednotlivých uživatelů, kteří 

se k němu připojí. Následně si vytvoří databázi nalezených peer_id a tu poskytne 

ostatním.         

 Zjednodušeně řečeno, uživatelé využívají Tracker k vyhledání sdílejících 

uživatelů. Výsledkem takového požadavku je pak odkaz na jednotlivé Seedery/Peery. 

K tomuto závěru mě vede i ten fakt, že namísto webové adresy jako odkazu, který 

poskytne vyhledávač, může být stejně dobře poskytnuta IP adresa webových stránek. 

Což je vlastně stejná informace, již poskytne Tracker, pouze doplněná o číslo portu.

 Co se odpovědnosti poskytovatelů odkazů týká, panuje mezi odborníky shoda - 

pouhé poskytnutí odkazu jako ukazatele na cizí obsah, který je nutné aktivovat 

uživatelem, není v rozporu s autorským právem, přičemž tento názor byl několikrát 

podpořen i rozhodnutími soudů.       

 Pokud je odkazováno na neoprávněně zpřístupněné dílo, je možné uvažovat 
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pouze o nepřímé odpovědnosti24, neboť poskytnutí odkazu není užitím díla ve smyslu 

AutZ. 

 14.2  Uplatnitelné nároky 

 14.2.1  Nárok na odstranění odkazu 

Nárok na odstranění odkazu je možné dovodit přímo z AutZ, konkrétně z § 40 

odst. 1) písm. b), podle nějž se autor může domáhat zákazu ohrožení svého práva. Autor 

se tedy může domáhat toho, aby provozovatel Trackeru přestal poskytovat tracking pro 

určitý torrent. 

 14.2.2  Nárok na náhradu škody 

Co se náhrady škody týká, situace je poněkud složitější. Zde je nutné vycházet z 

ustanovení § 415 ObčZ, jež inkorporuje zásadu neminem laedere. Pak je možné dovodit 

odpovědnost podle § 420 ObčZ, podle nějž každý odpovídá za škodu, již způsobil 

porušením své právní povinnosti.       

 Ovšem abychom mohli uvažovat o porušení právní povinnosti provozovatelem 

Trackeru, je nutné, aby byl o protiprávnosti odkazu spraven. Teprve pokud nebude 

dostatečně reagovat, je možné dovodit jeho odpovědnost. Bude-li tedy vyrozuměn o 

protiprávnosti určitého .torrentu (pravděpodobně spolu s požadavkem na zastavení jeho 

trackingu), měl by mu vyhovět, bude-li to technicky možné, aby se vyhnul případné 

odpovědnosti za škodu. Zde bude totiž záležet na možnostech programového vybavení 

trackingového serveru, zda provozovatel bude moci vydělit ze služby jeden konkrétní 

torrent a pro ten službu nadále neposkytovat.     

 Jako problematické se může jevit prokázání vzniku škody a určení její výše. Pro 

autora totiž nebude jednoduché prokázat, kolik osob si prostřednictvím určitého torrentu 

zhotovilo rozmnoženinu díla.       

 Nemůže však být pochyb o tom, že nevyhověním žádosti o odstranění odkazu 

vznikne provozovateli Trackeru odpovědnost za škodu. Zřejmě jen výjimečně se bude 

jednat o skutečnou škodu, ale půjde o ušlý zisk. Provozovatel Trackeru totiž svým 

jednáním umožňuje, aby se třetí osoby – uživatelé určitého torrentu -  bezdůvodně 

                                                 
24 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2 vyd. Praha: Linde, 2003. 211s. 
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obohatily na úkor autora.        

 Výše ušlého zisku se pak určí podle § 40 odst. 4) AutZ které stanoví, že namísto 

ušlého zisku se autor může domáhat náhrady výši odměny, která by byla obvyklá za 

získání potřebné licence v době neoprávněného nakládání s dílem. 

 14.2.3  Vydání bezdůvodného obohacení 

K bezdůvodnému obohacení může dojít i na straně provozovatele, jeho podstatou 

mohou být například příjmy z reklamy. V takovém případě je autor samozřejmě 

oprávněn požadovat jeho vydání, přičemž jeho výši určuje § 40 odst. 4) AutZ jako 

dvojnásobek odměny, která by byla obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem 

za získání potřebné licence. 

 14.3  Odpovědnost trestněprávní 

V oboru trestního práva přichází v úvahu odpovědnost za trestný čin podle § 270 

TZ - Porušení autorského práva. Pachatelem trestného činu může být pouze osoba, která 

svým jednáním naplní znaky skutkové podstaty trestného činu, případně pokusu či 

pokusu či přípravy, je-li trestná. Takovou osobou však provozovatel nikdy nebude, 

neboť jak jsem již napsal výše, poskytnutí odkazu není možné považovat za užití díla ve 

smyslu autorského zákona. Za splnění určitých podmínek však přichází v úvahu postih 

za účastenství na trestném činu.      

 Účastenství je v § 24 odst. 1) písm. c) TZ definováno jako úmyslné umožnění 

nebo usnadnění spáchání trestného činu jinou osobou, zejména opatřením prostředků ale 

i jinak. Právě v poskytnutí poskytnutí odkazu na závadný obsah je podle mého názoru 

nutné vidět jednání, jež uživatelům Trackeru umožňuje spáchat trestný čin.

 Domnívám se, že pokud provozovatel Trackeru ví o protiprávnosti určitého 

torrentu, může proti zásahu do zákonem chráněných zájmů zakročit, ale nekoná, pak je 

nutné považovat takové jednání posoudit jako úmyslné, konkrétně se bude jednat o 

úmysl nepřímý, definovaný v § 15 odst. 2) TZ jako stav mysli, kdy osoba ví, že svým 

jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a 

pro případ, že je způsobí, je s tím srozuměna. 
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 14.3.1  Postih 

Pro postih účastenství na trestném činu platí stejné podmínky jako pro postih 

pachatele, nestanoví-li zákon jinak (§24 odst. 2 TZ). Tím může být trest odnětí svobody 

až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§270 

odst. 1) TZ). 

 14.3.2  Postih v druhém a třetím odstavci § 270 TZ 

Provoz internetového serveru se službou trackingu a webhostingu není zajisté 

levnou záležitostí. Vyžaduje značné investice jak finanční, tak zejména časové. Většina 

Trackerů se živí internetovou reklamou. Není divu, vždyť takový server má vysokou 

návštěvnost a je tak pro zadavatele inzerátů zajímavý.    

 Může tak podle mého názoru dojít i k naplnění kvalifikované skutkové podstaty 

podle § 270 odst. 2) písm. a), tedy že takové jednání bude vykazovat znaky obchodní 

činnosti nebo jiného podnikání.      

 V zásadě bude záležet na konkrétních okolnostech jednotlivých případů a na 

tom, jaké jednání bude vykazovat znaky obchodní činnosti. Provozovatele je pak možné 

postihnout přísněji, i kdyby tyto znaky naplněny nebyly, konkrétně podle odst. 2) písm. 

b) či c) nebo odst. 3) § 270 TZ, které stanoví přísnější trest, pokud by získal - ať už pro 

sebe či jinou osobu značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo 

pokud se činu dopustí ve značném rozsahu. Podle odst. 2) může být provozovatel 

Trackeru potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.    

 Odnětím svobody na tři léta až osm let bude potrestán v případě, že svým 

trestním jednáním získá prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu 

velkého rozsahu, nebo pokud se činu dopustí ve velkém rozsahu. 

 14.4  Problémy s vynutitelností práva 

Z povahy fungování Trackerů je jasné, že vyřazením takového serveru z činnosti 

je možné zabránit šíření dat. V praxi však taková snaha bude narážet na řadu překážek. 

Především to bude ten fakt, že většina Trackerů se nachází ve státech, jejichž právní řád 

není natolik vyvinutý, aby poskytl duševnímu vlastnictví efektivní ochranu. Důvodem 

může být i to, že se příslušné složky prostředky či vůli přiměřeně reagovat. 
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Ovšem i v případě, že oprávněná osoba skutečně dosáhne faktického vypnutí 

Trackeru, může být efekt takového opatření prakticky nulový, neboť technologie 

BitTorrent je již ke svému fungování nevyžaduje. Omezený efekt takového opatření 

však může kompenzovat zamezení možnosti nabízení .torrent souborů. 

 15  Odpovědnost poskytovatele připojení 

Souvislost mezi neoprávněným zpřístupněním díla (obsahu) a pouhým zajištěním 

přístupu k němu je velmi vzdálená, a tak nedochází k významnějším pochybnostem o 

tom, zda tato odpovědnost existuje, či nikoliv. Totéž platí i ve vztahu k případnému 

porušení autorského práva ze strany koncových uživatelů v podobě neoprávněného 

sdělování děl.          

 Právní úpravu nalezneme v § 3 ZNSIS. Toto ustanovení vylučuje odpovědnost 

poskytovatele služby spočívající v zprostředkování přístupu k sítím elektronických 

komunikací za účelem přenosu informací za obsah přenášených dat a připouští ji pouze 

ve třech případech: pokud poskytovatel přenos sám iniciuje, pokud zvolí adresáta 

přenášené informace, nebo pokud zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

 Poskytovatel nebude odpovědný ani za přechodné automatické ukládání a 

rozmnožování díla za účelem jeho dálkového přenosu, což vyplývá z technické podstaty 

přenosu dat po internetu.        

 Podle mého názoru proto není možné poskytovatele připojení činit odpovědnými 

za porušení autorského práva jeho zákazníky a neexistuje ani dostatečně silná souvislost 

mezi jejich jednáním a případným vznikem škody.     

 Co se možných nároků, je však možné po poskytovateli internetu požadovat 

sdělení údajů o totožnosti osob, jež porušují autorské právo (§ 40 odst. 1) písm. c) 

AutZ). Nedomnívám se však, že by se autor mohl domáhat zákazu poskytování služby, 

(§ 40 odst. 1) písm. f) AutZ), ani že po poskytovateli připojení lze požadovat zamezení 

přístupu k závadnému obsahu. Takový požadavek by podle mého názoru měl být 

adresován osobě, jež závadný obsah zpřístupňuje, případně poskytovateli volného 

prostoru, jehož prostřednictvím je zpřístupněn.    

 Poskytovatel připojení však může odepřít připojení k internetu těm uživatelům, 

kteří službu využívají v rozporu s právem, například právě porušováním autorských 

práv. Pravděpodobně tak ale učiní na základě porušení svých smluvních podmínek, 
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nikoliv přímo na základě konkrétního porušení autorského práva ze strany těchto 

uživatelů. 

 15.1  Roadshow Films Pty Ltd v iiNet Limited  

Roadshow Films Pty Ltd v iiNet Limited25 je zřejmě první spor, ve kterém soud 

(konkrétně Federální soud Austrálie) rozhodoval o tom, zda poskytovatel internetového 

připojení může být odpovědný za to, že jeho zákazníci používají toto připojení ke 

sdílení nelegálního obsahu pomocí protokolu BitTorrent. Nejen proto vzbudil značnou 

mezinárodní pozornost, a jak sám soudce podotknul, je to první australské soudní řízení, 

jehož průběh byl sledován pomocí sociální sítě twitter.com.  

 Navrhovatelé, významná filmová studia, zastoupená organizací AFACT 

(Australská federace proti autorskoprávním krádežím) podali žalobu na společnost iiNet 

Limited, jež se zabývá poskytováním internetového připojení, neboť se domnívali, že 

iiNet Limited svým jednáním umožňuje svým zákazníkům porušování autorských práv.

 Nejprve je nutné uvést, že AFACT si najala DtecNet, společnost zabývající se 

sledováním internetového pirátství, aby jí vypátrala informace o zásazích do autorských 

práv jejích klientů. AFACT poté tyto údaje předala společnosti iiNet  spolu 

s požadavkem, aby podnikla kroky k zamezení zásahů - zaslání varování, dočasné a 

případně i úplné odpojení od internetové sítě, pokud by se mírnější opatření minula 

účinkem.         

 Společnost iiNet však odmítla těmto požadavkům vyhovět a právě to bylo 

důvodem podání žaloby, neboť podle názoru AFACT tím došlo k naplnění 

autorskoprávního deliktu umožnění (v australském právu pojem „authorise“) zásahů do 

autorských práv podle článku 101A australského autorského zákona (Act No. 63 of 

1968, Copyright Act).         

 Žalobu samotnou soud zamítl, neboť shledal, že ačkoliv společnost iiNet byla 

žalobci vyrozuměna o porušování autorských práv jejími zákazníky a přesto nepodnikla 

žádné kroky, aby tomu zabránila, není možné dovodit, že iiNet opravdu umožnil 

neoprávněné zásahy do autorských práv.       

 Tento svůj závěr soud odůvodnil následovně: podmínkou vzniku odpovědnosti 

                                                 
25 NSD 1802 of 2008. Roadshow Films Pty Ltd v iiNet Limited (No. 3) [2010] FCA 24. 

www.austlii.edu.au. 2010 
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za umožnění porušování autorských práv je poskytnutí prostředků rušitelům, ovšem 

pouhé poskytnutí internetového připojení není možné za takové poskytnutí prostředků 

považovat.          

 Soud podotknul, že samotné využívání internetového nemůže porušit autorská 

práva, k tomu může dojít teprve ve chvíli, kdy zákazník iiNetu začne používat protokol 

BitTorrent v rozporu s právem. To je ovšem něco, nad čím společnost iiNet neměla 

žádnou kontrolu.         

 Soud pak vyjádřil přesvědčení, že i když k porušování autorských práv na 

internetu dochází ve velké míře, není tím možné ospravedlnit takovou právní 

konstrukci, kdy by poskytovatelé internetového připojení mohli být odpovědni za to, že 

jej jejich zákazníci využívají k protiprávním účelům, neboť pouze poskytují legitimní 

prostředek komunikace, který není zamýšlen ani navržen pro porušování práva. K tomu 

dochází pouze určitým způsobem využití protokolu BitTorrent, přičemž je třeba mít na 

paměti, že i ten je možné využívat v souladu s právem.    

 Soud pak zdůraznil i ten fakt, že autorské právo obecně nikoho nezavazuje 

k ochraně cizích práv, nýbrž pouze zakazuje neoprávněné zásahy do práv autorů. 

Zřejmě i proto neučinil závěr, že iiNet by měl být nepřímo odpovědným za porušování 

autorských práv, neboť odmítl vyhovět požadavkům žalobců učinit kroky k zamezení 

porušování jejich autorských práv, tedy zasílání výstrah či dočasné, resp. úplné odpojení 

od internetové sítě.        

 Domnívám se, že stejný závěr, tedy že poskytovatele internetového připojení 

není možné činit odpovědným za prohřešky svých zákazníků, je nutné učinit i 

v podmínkách českého, a vlastně i evropského práva, neboť úprava této oblasti je 

harmonizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 

2000 o určitých aspektech služeb informační společnosti.    

 Celý spor je pro mě osobně velmi zajímavý, a to nejen z důvodu, že se jedná o 

první rozhodnutí tohoto druhu. Podle mého názoru totiž představuje určitý protiklad 

obecným tendencím (např. připravovaná úmluva ACTA, jíž se podrobněji věnuji 

v kapitole 18.2) v jistém smyslu přenášet odpovědnost na ty subjekty, jež jsou takříkajíc 

nejvíce „na ráně“. Soud správně rozhodl, že nelze požadovat, aby subjektivní autorská 

práva chránil subjekt, jenž k tomu není povinný, neboť právo nezná pozitivní závazek 

ochraňovat cizí autorská práv, ale pouze závazek do těchto práv nezasahovat. 
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 Ve světle tohoto rozhodnutí pak bude jistě zajímavé sledovat, zda a jakým 

způsobem se podaří uvést v život iniciativu „třikrát a dost“ (blíže viz kapitola 18.2.1), a 

to už jenom z toho důvodu, že celá taková právní úprava bude muset být maximálně 

precizní. Domnívám se však, že i přesto se dříve či později objeví poskytovatel, který 

legálnost politiky „třikrát a dost“ zpochybní. Konečnou odpověď tak bude muset 

poskytnout nejspíše až Evropský soudní dvůr. 

 16  Odpovědnost uživatelů protokolu BitTorrent 

Odpovědnost samotných uživatelů za porušování autorských práv představuje 

podle mého názoru nejdůležitější a zároveň nejkomplikovanější oblast ochrany práv 

autorů na internetu. Je to dáno mimo jiné i tím, že právě chování běžných uživatelů 

motivuje různé „podnikavce“ k zpřístupňování děl na internetu nebo umožnění jejich 

šíření, ať už s vidinou slávy či majetkového prospěchu.   

 Obrovské škody mají na svědomí právě nesčetné peer-to-peer sítě, jejichž 

prostřednictvím si uživatelé vyměňují díla přímo mezi sebou. Zároveň si ale 

uvědomuju, že jde o boj, který lze jen stěží vyhrát. Důvodem je rozvoj technologií, 

který dává uživatelům prakticky neomezené možnosti a naopak pomalost plegálních 

prostředků, jež rychlost elektronické komunikace nemůže konkurovat. 

 Překážkami stěžujícími vymahatelnost práv jsou především častá nemožnost 

vypátrat konkrétního viníka a dále náklady, jak finanční tak časové, na případný soudní 

spor. Nehledě na to, že i v případě úspěchu je účinek takového vítězství přinejmenším 

sporný. Proto se dnes pozornost zaměřuje na provozovatele Trackerů či 

webhostingových služeb, zkrátka na subjekty, jejichž vyřazení z pomyslného řetězce 

bude mít multiplikační efekt a zamezí v dalším šíření díla někdy i stovkám tisíců 

uživatelů.          

 Přesto je nutné postih konkrétních „pirátů“ nepodceňovat, zejména kvůli jeho 

psychologickému efektu - uživatelé si nesmí myslet, že jsou nepostižitelní. 

 16.1  Soukromoprávní odpovědnost 

Uživatel data nejenom stahuje, ale zároveň odesílá ostatním, což má z pohledu 

práva významné důsledky.        

 Pokud jde o peer-to-peer sítě, obecně platí, že zpřístupněním určitých dat naplní 
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uživatel podstatu ustanovení § 18 AutZ o sdělování díla veřejnosti. Při stahování dat 

pak uživatel jedná ve smyslu § 13 AutZ o rozmnožování díla.  

 V případě protokolu BitTorrent se však nejedná o tradiční peer-to-peer síť a je 

proto nutné posoudit, jaký vliv budou mít její zvláštnosti na odpovědnost uživatelů. Tím 

nejvíce zásadním podle mého názoru je to, že uživatel nemůže využít zákonné výjimky 

podle § 30 odst. 2) AutZ. Na rozdíl od „běžných“ peer-to-peer sítí se uživatel sdílení dat 

nevyhne, právě to je podstatou celé technologie. Je sice možné omezit rychlost, jakou 

jsou data posílána ostatním na minimum, to však z hlediska právní odpovědnosti 

nehraje roli.          

 Dalším specifikem protokolu BitTorrent je, že uživatel si postupně vyměňuje 

bloky dat s ostatními. Do doby, než je rozmnoženina kompletní, není možné ji užít, 

avšak to nemá na vznik odpovědnosti vliv za sdělování. 

 16.1.1  Odpovědnost za neoprávněné sdělování díla veřejnosti 

Specifikem protokolu BitTorrent je, že uživatel si data vyměňuje, a to v podstatě 

od samého připojení se k torrentu, konkrétně pak ihned od stažení prvního bloku dat. 

Zároveň je však možné, že uživatel neodešle žádná data. To je poměrně běžné v případě 

torrentů s velkým počtem Seederů, pokud se uživatel od torrentu odpojí ihned po 

dokončení rozmnoženiny díla.       

 To však na odpovědnost za sdělování díla veřejnosti nebude a ani nemůže mít 

vliv. Není totiž podstatné, zda ke sdělení ve skutečnosti dojde či nikoliv. Odpovědnost 

zakládá již pouhé umožnění příjmu díla.      

 Ke stejnému závěru je podle mého názoru nutné dojít i při posuzování zda 

odpovědnost za sdělování vzniká až ve chvíli, kdy uživatel sdílí kompletní 

rozmnoženinu díla nebo už od chvíle, kdy má ve svém zařízení uložen a tedy sdílí byť 

jen jediný blok dat.        

 Autorský zákon chrání celé dílo i jeho části. Domnívám se, že toto ustanovení je 

nutné vykládat extenzivně a každý jednotlivý blok dat, na které je dílo pro potřeby 

protokolu BitTorrent rozloženo, musíme považovat za část díla ve smyslu § 2 odst. 3). 

Proto docházím k závěru, že odpovědnost za sdělování díla veřejnosti vznikne již 

samotným sdílením prvního bloku dat, bez ohledu na to, zda dojde ke sdílení díla celého 

a bez ohledu na to, zda k šíření díla vůbec dojde. 
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 16.1.2  Odpovědnost za neoprávněné zhotovování rozmnoženiny díla 

Obdobné úvahy, jako v předchozí podkapitole, můžeme vést v souvislosti se 

stahováním dat, tedy pořizováním rozmnoženiny díla uživatelem.    

 Tím autorský zákon rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých 

nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v 

jakékoli formě.         

 Pokud tedy jde o odpovědnost za zhotovování rozmnoženiny díla, domnívám se, 

že vznikne již ve chvíli, kdy uživatel spustí .torrent soubor pomocí své klientské 

aplikace. Takové jednání je totiž nutné považovat za započetí zhotovování 

rozmnoženiny. Naopak považuji za bezvýznamné, zda si uživatel ve skutečnosti nějaká 

data stáhne či nikoliv, tím spíše zda stažení kopie samotné dokončí.  

 V této souvislosti je nutné zmínit, že pro určité typy děl se uplatní výjimka podle 

§ 30 AutZ, jež umožňuje fyzickým osobám zhotovit si kopii díla pro vlastní, 

nekomerční potřebu. 

 16.1.3  Odpovědnost za bezdůvodné obohacení 

 16.2  Uplatnitelné nároky 

Z nároků, jež by autor mohl uplatnit vůči sdílejícím uživatelům, přichází v úvahu 

zákaz ohrožení autorova práva, odstranění následků, zadostiučinění a samozřejmě 

náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení. 

 16.2.1  Zákaz ohrožení autorova práva 

Zákaz ohrožení autorova práva, včetně hrozícího opakování, bude mít v praxi 

pouze omezenou účinnost. Důvodem je časová prodleva mezi samotným zásahem do 

práv a identifikací viníka. To však neznamená, že by autor neměl této možnosti využít, 

ať už jako izolovaný prostředek ochrany, kdy může „piráta“ nejdříve upozornit a vyzvat 

k ukončení jednání nebo součást žaloby. V takovém případě by však žalobní petit měl 

znít na zákaz opakování ohrožení, neboť je nepravděpodobné, že by škodlivý stav trval 

ještě při zahájení řízení. 
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 16.2.2  Nárok na odstranění následků zásahu 

Nárok na odstranění následků zásahu ve vztahu k „pirátovi“ je nutné rozumět 

především možnost domáhat se vymazání všech protiprávně získaných rozmnoženin ať 

už z koncového zařízení či flash disku apod., jako i zničení nosičů, na něž uživatel 

rozmnoženinu rovněž zaznamenal.  

 16.2.3  Nárok na zadostiučinění 

V úvahu připadá i nárok na zadostiučinění, ovšem toho by se autor mohl domáhat 

jen v případě, že by si uživatel počínal způsobem, který by difamoval autora či dílo 

samotné a tím by mu způsobil škodu nemajetkové povahy, bez ohledu na to, zda by 

k tomu došlo při sdělování díla veřejnosti či pořizování rozmnoženiny. 

 16.2.4  Náhrada škody a ušlého zisku 

Zřejmě nejvýznamnějším nárokem, kterého se bude autor domáhat, je finanční 

satisfakce. Právním důvodem bude bezdůvodné obohacení podle § 450 a násl. ObčZ a 

dále škoda spočívající v ušlém zisku.      

 Zhotovení rozmnoženiny je totiž nutné považovat za jednání, které ve výsledku 

ušetří uživateli finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit na obstarání licence 

k užití díla. Takový nárok však podle mého názoru připadá v úvahu až ve chvíli, kdy je 

rozmnoženina kompletní a tedy fakticky dojde k obohacení, neboť do té chvíle není 

možné dílo užít.         

 Výše bezdůvodného obohacení je zákonem stanovena jako dvojnásobek obvyklé 

výše odměny (§ 40 odst. 4) AutZ), jež by autorovi příslušela za poskytnutí smluvní 

licence k užití díla.         

 Pro autora však podle mého názoru bude mnohem významnější ta skutečnost, že 

uživatel torrentu při pořizování rozmnoženiny zároveň sděluje dílo veřejnosti. Jak jsem 

již vysvětlil, není podstatné, zda ke sdělení skutečně došlo či nikoliv. Autor bude 

v každém případě oprávněn požadovat náhradu ušlého zisku zapříčiněného 

zpřístupněním díla na internetu, neboť je takovým jednáním připraven o příjmy za 

licence, které by jinak třetí osoby zaplatily.      

 V této souvislosti bych rád podotknul, že z ObčZ neplyne žádné omezení 

souběhu náhrady škody a bezdůvodného obohacení. Jedná se o dva naprosto odlišné 
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nároky, jež je možné uplatnit zároveň. Autor tak vlastně může po každém uživateli 

torrentu, který si jeho pomocí zhotovil rozmnoženinu vydání bezdůvodného obohacení 

a zároveň po kterémkoliv uživateli torrentu požadovat náhradu ušlého zisku, neboť 

podle ustanovení § 438 ObčZ, způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a 

nerozdílně. Autor tedy nemusí žalovat všechny uživatele torrentu, to by koneckonců 

nebylo ani možné.         

 Pokud jde o určení výše ušlého zisku, situaci ulehčuje § 40 odst. 4) AutZ, podle 

nějž autorovi namísto ušlého zisku náleží náhrada odměny, která by byla obvyklá za 

získání příslušné licence v době neoprávněného sdělování díla. 

 16.3  Problémy praxe 

Zřejmě největší překážkou stojící v cestě úspěšnému vymožení práv autora je 

omezená možnost identifikace konkrétního viníka. Blíže se touto problematikou budu 

zabývat v následující kapitole. 

 16.4  Trestněprávní odpovědnost 

Pro určení, zda uživateli torrentu (případně torrentů) vznikne i trestněprávní 

odpovědnost je nutné vycházet z § 12 TZ. Toto ustanovení umožňuje uplatňovat trestní 

odpovědnost jen v případech, jež dosahují určité míry společenské škodlivosti. Kdy 

tomu tak skutečně bude a tato podmínka bude splněna, zákonodárce nijak 

nespecifikoval a nechal volné ruce orgánům činným v trestním řízení.  

 Pokud jde o zhotovení rozmnoženiny, domnívám se, že takové jednání samo o 

sobě není natolik společensky nebezpečné, aby mohlo vést k trestní odpovědnosti. V 

souladu se zásadou subsidiarity trestního postihu by mělo být potrestáno ve správním 

řízení.          

 Neoprávněné sdělování díla veřejnosti má však mnohem rozsáhlejší důsledky a 

proto jsem toho názoru, že takové jednání je v zásadě možné považovat za trestné. 

Nicméně vždy je nezbytné přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu, zejména k 

době, po kterou uživatel dílo neoprávněně sděluje, ale i k tomu zda je dílo možné 

obstarat si legální cestou. Svou roli by podle mého názoru mělo hrát i to, zda se bude 

jednat o původního Seedera či o osobu, jež dílo sděluje až v důsledku toho, že si chce 

sama zhotovit rozmnoženinu.       

 V této souvislosti je důležité zmínit, že § 13 TZ vyžaduje pro vznik trestněprávní 
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odpovědnosti zavinění ve formě úmyslu, to však neplatí, pokud zákon výslovně stanoví, 

že postačí nedbalostní zavinění. Pro odpovědnost za trestný čin Porušení autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 TZ se tak 

vyžaduje úmyslné zavinění.        

 Je však jasné, že i v případě, kdy určitá osoba sděluje dílo čistě z toho důvodu, 

že nemá na výběr, bude se pořád jednat o úmysl, a to úmysl nepřímý, neboť tato osoba 

ví, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákonem, a pro případ, že je způsobí, je s tím srozuměna (§15 odst. 1) písm. b) TZ). 

 16.5   Správněprávní odpovědnost 

V oblasti správněprávního trestání přichází v úvahu přestupek podle § 105a odst. 

1) písm. a) AutZ. Toto ustanovení dopadá mimo jiné na případy neoprávněného užití 

díla. Pokud jde o zavinění, je konstruováno odlišně od zavinění trestných činů - podle 

§3 totiž postačí zavinění z nedbalosti, nevyžaduje-li zákon úmysl.   

 Ten AutZ nevyžaduje a i kdyby ano, nemělo by to na vznik správněprávní 

odpovědnosti vliv, neboť jak jsem již uvedl v části o trestněprávní odpovědnosti, osoba, 

která se připojí k torrentu, jehož prostřednictvím je šířeno dílo, jedná minimálně 

s úmyslem nepřímým.        

 Vedle peněžitého trestu až do výše 150 000 Kč (§ 105a odst. 2) AutZ) lze uložit 

i sankce podle § 11 odst. 1) PřesZ, tedy zákaz činnosti a propadnutí věci. 

 17  Identifikace „piráta“ 

Identifikovat jednotlivé uživatele v internetové síti je možné za pomoci IP adresy. 

Tedy, přesněji řečeno, jejich koncové zařízení, jež pro přístup do sítě používají. IP 

adresu představuje číselný údaj, přidělený určitému zařízení připojenému do internetové 

sítě, tedy koncovému telekomunikačnímu zařízení, které uživatel využívá pro přístup 

k internetu, tedy například osobní počítač či notebook.    

 IP adresa je uživateli přidělována dynamicky nebo je statická. V prvním případě 

je pak při každém přihlášení do sítě odlišná, v druhém zůstává pro každé připojení 

stejná. 
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 17.1  IP adresa jako osobní údaj 

Vzhledem k povaze IP adresy uživatele je nezbytné určit, zda je či není osobním 

údajem, neboť to může mít závažné důsledky i na případný soudní spor. Nejprve bych 

rád zmínil názory autorit v rámci zemí Evropské unie, poté se budu zabývat 

stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). 

 17.1.1  Pohled do zahraničí 

Nejprve bych rád zmínil spor právníka, člena svazu na ochranu osobních údajů, 

který žaloval ministerstvo spravedlnosti26 za to, že na svém serveru v tzv. log-souborech 

ukládalo protokol o každém přístupu k internetovým stránkám, a to včetně IP adresy 

návštěvníka, data a času jeho návštěvy, názvu souboru či dat, ke kterým přistoupil a 

toho, zda byl přístup úspěšný.       

 Přitom tyto údaje jsou užívané řadou provozovatelů internetových stránek, kteří 

tak získávají přehled o tom, jaké informace jsou na jejich stránkách nejvyhledávanější, z 

jakých stránek a návštěvníci „přišli“, případně i to, jaká klíčová slova předtím zadali v 

internetovém vyhledávači. Jedná se vlastně o zpětnou vazbu pro provozovatele 

internetových stránek.       

 Žalobce však namítal, že vyhodnocení protokolů o návštěvách může vést k 

vysledování konkrétního uživatele, a následně z toho, jaké stránky či informace 

navštívili, by bylo možno zjistit citlivé osobní údaje, např. politickou orientaci, 

náboženské vyznání, zdravotní stav apod.     

 Žalobce se proto domáhal toho, aby se žalovaný zdržel ukládání uvedených 

údajů o návštěvách na jím provozovaných internetových stránkách.    

Soud I. stupně označil všechna uložená data, zejména ovšem dynamickou IP adresu za 

osobní údaj, neboť (i když zprostředkovaně) je možné identifikovat konkrétního 

návštěvníka stránek. Nakládání s takovými údaji se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona TMG (Telemediengesetz), jehož českou obdobou je ZEK.   

 Soud aplikoval ustanovení § 15 TMG, které je v důsledku harmonizace 

evropského práva v podstatě totožné s ustanovením § 90 ZEK. Podle něj mohou být 

osobní údaje provozovatelem služby elektronických komunikací zpracovány či použity 

pouze tehdy a po tu dobu, pokud je to nezbytné pro přenos zprávy, popř. pro vyúčtování 

                                                 
26 Otevřel, Petr. Je IP adresa osobním údajem? www.pravoit.cz. 2008 
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ceny za službu, která byla poskytnuta účastníkovi.    

 Vzhledem k tomu, že provoz předmětných internetových stránek je zdarma, 

nebylo dle názoru soudu vůbec nutné a tedy ani přípustné ukládat IP adresy bez 

předchozího výslovného souhlasu návštěvníků stránek po dobu delší než je nezbytné 

pro přenos zprávy. Dle názoru soudu nepotřebuje provozovatel tyto IP adresy ani k 

bezproblémovému přenosu informací a provozu internetových stránek.  

 Odvolací soud pak víceméně potvrdil rozhodnutí soudu I. stupně, pouze výrok 

upřesnil a zmírnil tak, že provozovatel může shromažďovat údaje jako např. datum a 

čas, navštívené stránky, stažené množství dat apod. (tyto údaje byly oproti výroku 

soudu I. stupně odstraněny), nicméně za nepřípustné označil právě ukládání IP adres. 

Ve vztahu k IP adresám soud přijal právní argumentaci soudu I. stupně, tedy že IP 

adresu je nutné považovat za osobní údaj a potvrdil aplikaci uvedeného § 15 TMG.

 Rozhodovací praxe soudů v jednotlivých členských zemích se však různí. Soudy 

v opačně vyznívajících rozhodnutích velmi často argumentují, že identifikace 

konkrétního uživatele podle IP adresy je sice v zásadě možná, ale že jsou k tomu 

potřebné ještě další informace. Z toho důvodu se některé soudy kloní k názoru, že IP 

adresa osobním údajem být sice může, ale nemusí a že je nutné analyzovat tento 

problém případ od případu, v závislosti na kontextu celé situace a také podle toho, zda 

se jedná o IP adresu dynamickou či statickou.     

 Ovšem zcela jednoznačný závěr byl učiněn tzv. pracovní skupinou článku 29 

(dále jen „Skupina 29“). Ta byla zřízena podle čl. 29 směrnice 95/46/EC, ze dne 24. 10. 

1995 o ochraně jednotlivců s přihlédnutím ke zpracování osobních dat a svobodného 

pohybu těchto dat. Jde o nezávislý poradní orgán Evropské Unie mající na starosti 

oblast ochrany dat a soukromí.       

 Ve svém stanovisku27 uvedla, že IP adresy považuje za údaje týkající se 

identifikovatelné osoby, neboť poskytovatelé přístupu k internetové síti či správci sítí 

LAN mohou s použitím přiměřených prostředků identifikovat konkrétního uživatele 

dané sítě, kterým konkrétní IP adresy přiřadili. Je totiž obvyklé, že zmíněné subjekty 

soustavně zaznamenávají datum, čas a trvání připojení a IP adresu přidělenou uživateli. 

 Totéž platí o poskytovatelích internetových služeb, kteří mají takový protokol na 

svém HTTP serveru. V těchto případech lze nepochybně hovořit o osobních údajích ve 

                                                 
27 Stanovisko Pracovní skupiny článku 29 č. 4/2007 k pojmu osobní údaje ze dne 20. června 2007 
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smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/EC.      

 Podle Skupiny 29 pak obzvláště v případech zpracovávání IP adres prováděným 

za účelem identifikace konkrétního uživatele počítače (například ze strany majitelů 

autorských práv, jejichž cílem je stíhat uživatele za porušování práv duševního 

vlastnictví), správce údajů předjímá, že prostředky, které mohou být rozumně použity k 

identifikaci těchto osob, budou k dispozici např. prostřednictvím soudů, na něž se 

obrátí, (jinak by sběr informací neměl smysl). Z tohoto důvodu by tedy IP adresa měla 

být považována za osobní údaj.      

 Skupina 29 však zároveň připustila, že za určitých okolností toto nemusí platit, 

pokud z různých technických a organizačních důvodů nebude možná identifikace 

konkrétního uživatele. Příkladem mohou být IP adresy přidělované počítači v 

internetových kavárnách, kde se nevyžaduje prokázání totožnosti zákazníků. Zde by se 

dalo tvrdit, že údaje o používání určitého počítače shromážděné za určité časové období 

neumožňují identifikaci uživatele s použitím rozumných prostředků, a nejsou tedy 

osobními údaji.         

 Skupina 29 však podotkla, že poskytovatelé internetových služeb s největší 

pravděpodobností nebudou vědět, zda daná IP adresa identifikaci umožňuje či nikoliv, 

proto by údaje spojené s určitou adresou měli zpracovávat stejným způsobem jako 

informace spojené s IP adresami uživatelů, kteří jsou identifikovatelní. Pokud tedy 

poskytovatel internetových služeb není schopen s naprostou jistotou odlišit údaje 

odpovídající uživatelům, kteří nemohou být identifikováni, bude muset pro jistotu 

nakládat se všemi informacemi o IP adresách jako s osobními údaji. 

 17.1.2  Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů 

V minulosti ÚOOÚ zastával názor, že IP adresu nelze považovat za osobní údaj 

ve smyslu ZOOÚ. Argumentoval, že je přidělena pouze určitému počítači, který může 

využívat více osob. Navíc v případě dynamické IP adresy, která je přidělena náhodně z 

určitého souboru IP adres platí, že bude s největší pravděpodobností jiná při každém 

připojení počítače do sítě. Proto ÚOOÚ dovodil, že ve vztahu k IP adrese zcela chybí 

jednoznačně určený nebo určitelný subjekt a jako samostatný údaj tedy ani nemůže být 

IP adresa považována za osobní údaj ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) ZOOÚ. Rovněž 

v případě placené pevné IP adresy, která je v daném čase neměnná pro již konkrétního 



47 

 

uživatele, není v IP adrese zakódováno nic z jeho osobních údajů. Ani zde, bez přiřazení 

dalších údajů, není možné na základě tohoto údaje subjekt identifikovat. 

 Aktuální stanovisko je však odlišné a je v souladu se závěry Skupiny 29. 

Vychází přitom ze znění § 4 písm. a) ZOOÚ, podle kterého se osobním údajem rozumí 

jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 

pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu.          

 Adresa počítače je vždy osobním údajem, jestliže se týká již určeného subjektu 

údajů, k němuž je přiřazena. Pokud jde o určitelnost, tedy o otázku, zda je subjekt údajů 

určitelný na základě adresy počítače, závisí na konkrétních okolnostech. V praxi totiž 

nemůžeme uvažovat pouze o samotné IP adrese, ale musíme zvažovat kontext, v němž 

je použita, případně systematicky využívána pro identifikaci subjektů údajů na základě 

dalších prvků specifických pro jejich identitu ve smyslu citované definice. V takovém 

případě využívání adres počítačů jde o zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. 

e) ZOOÚ. Je dokonce možné, že tyto informace se stanou osobními údaji až na základě 

toho, že jsou systematicky využívány za účelem identifikace subjektů údajů. 

 V této souvislosti bych pak ještě rád dodal, že podle ÚOOÚ se takový závěr 

vztahuje například i na adresu elektronické pošty.    

 Osobně se domnívám, že není rozhodné, zda je IP adresa dynamická či statická, 

neboť po dobu připojení je dynamická IP adresa neměnná. Může tak být použita 

k jednoznačnému určení konkrétního koncového zařízení a potažmo jeho uživatele 

v konkrétním čase.         

 Můj názor tedy je, že IP adresu, jež představuje klíčový údaj k identifikaci 

konkrétního uživatele neoprávněně zasahujícího do autorských práv, je nutné v zásadě 

považovat za osobní údaj jednak ve smyslu zmíněné směrnice a rovněž i ve smyslu § 4 

písm. a) ZOOÚ, nicméně mohou existovat výjimky. 

 17.2  Postup majitele autorských práv 

Co se zpracování osobních údajů týká, obecně platnou zásadou je, že subjekt 

údajů musí jejich zpracovateli udělit souhlas s jejich zpracováním. Ovšem sám ZOOÚ 
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předpokládá situace, kdy tomu tak být nemusí.     

 Jedním z případů je zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných 

zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, přičemž takové zpracování nesmí být 

v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života (§5 

odst. 2) písm. e).         

 Toto ustanovení tak dává majiteli autorských práv možnost „piráta“ najít, tedy 

přesněji řečeno najít zařízení, které bylo připojeno k torrentu. S použitím dalších 

informací je však  - do určité míry - možné určit konkrétního viníka.   

 Zde tak bude klíčová spolupráce poskytovatele internetového připojení, neboť 

pouze on disponuje informací, kdo se za danou IP adresou „skrývá“. Typicky tak 

majiteli autorských práv může poskytnout údaje subjektu, s nímž má uzavřenou 

smlouvu o poskytování internetového připojení.     

 Co se předání osobních údajů třetí straně týká, jsou v zásadě možné dvě situace. 

Poskytovatel internetového připojení může mít souhlas s předáváním osobních údajů 

ošetřen přímo ve smlouvě anebo může využít již zmíněného § 5 odst. 2) písm. e) 

ZOOŮ.          

 Lze tak uzavřít, že jak majitel autorských práv, tak i poskytovatel internetového 

připojení jsou oprávněni nakládat s osobními údaji subjektu, jenž neoprávněně zasahuje 

do autorských práv.         

 S takovými údaji již lze zahájit právní postih „piráta“. Konkrétní postup bude 

podle mého názoru záviset na zájmech majitele autorských práv, jakož i na okolnostech 

případu a míře zásahu.        

 Možné tak je „piráta“ pouze upozornit a vyzvat k ukončení protiprávního 

jednání, podání soukromoprávní žaloby, ale i podnět správnímu orgánu či oznámení o 

trestném činu. 

 18  Připravovaná právní úprava v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví 

Spolu s rozvojem nových technologií dochází i k nárůstu zásahů do autorských 

práv. Na tuto situaci se proto snaží reagovat i unijní právo zejména již přijatou směrnicí 

o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES).    

 Dalším opatřením, od nějž si Evropská unie slibuje zefektivnění boje proti 
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porušování práv duševního vlastnictví obecně je připravovaná směrnice Evropského 

parlamentu a Rady týkající se trestních opatření k prosazování práv duševního 

vlastnictví (2005/0127/COD). 

 18.1  Směrnici Evropského parlamentu a Rady týkající se trestních 

opatření k prosazování práv duševního vlastnictví 

Tento právní předpis navazující na směrnici 2004/48/ES ze dne 29. Dubna 2004, o 

dodržování práv duševního vlastnictví stanovující opatření, řízení a náhrady 

občanskoprávní a správní povahy, má představovat další stupeň ochrany práv duševního 

vlastnictví, tak jak je zakotvena v článku 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské 

unie. Účelem této směrnice je poskytnutí stejné úrovně ochrany na celém území 

Společenství, neboť rozdíly v trestním právu jednotlivých členských států znesnadňují 

účinné potírání pirátství a v konečném důsledku narušují vnitřní trh, tedy jeden 

z hlavních cílů Společenství jako takového. Pokud jde o konkrétní důvody jejího přijetí, 

Komise se domnívá, že se pirátství stalo stejně přitažlivým jako např. nedovolený 

obchod s drogami, neboť umožňuje dosáhnout vysokých zisků, a to bez rizika vysokých 

zákonných sankcí. Také se ukazuje, že tento jev je čím dál více spojený s 

organizovanou trestnou činností. To chce však Evropská unie změnit právě zavedením 

trestněprávních sankcí a tím zlepšit podmínky pro boj proti pirátství. 

 Porušování práv duševního vlastnictví obecně je neustále rostoucím jevem, který 

dnes nabývá mezinárodního rozměru a představuje vážnou hrozbu pro národní 

hospodářství států. Vedle hospodářských a sociálních důsledků, které vyvolává, 

způsobuje pirátství rovněž problémy při ochraně spotřebitelů. Významným faktorem je i 

rostoucí používání internetu, který umožňuje okamžité globální rozšiřování pirátských 

rozmnoženin. Boj proti tomuto jevu má tedy pro Evropskou unii velký význam.  

Ačkoliv přijetí této směrnice je zatím v nedohlednu (pokud k němu vůbec dojde), 

český zákonodárce na již její text zareagoval a některé její části inkorporoval do nového 

trestního zákona. Což podle mě působí poněkud úsměvně, většinou je Česká republika 

při implementaci evropského práva naopak pozadu. Na druhou stranu, i kdyby k jejímu 

přijetí nakonec nedošlo, na škodu to určitě není.     

 V současné době směrnice čeká na schválení Rady. 
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 18.1.1  Kritika směrnice 

 Ačkoliv Hospodářský a sociální výbor Evropské unie v zásadě podporuje přístup 

Komise k dané problematice, vyjádřil ve svém stanovisku k navrhované směrnici 

několik připomínek. Zřejmě největší výtkou je, že z původního návrhu bylo vypuštěno 

porušování patentů, které výbor považuje za důležitou oblast evropského průmyslu.

 Výbor dále doporučuje zaměřit se zejména na soudní a celní spolupráci a 

především pak na boj s porušováním autorských práv páchané organizovanými 

skupinami.          

 Kritiku si vysloužilo i použití nijak nespecifikovaných pojmů jako "v obchodním 

měřítku" či "obchodní aktivity", což odporuje principům trestního práva, které ze své 

podstaty vyžaduje co nejprecizněji definované skutkové podstaty trestných činů. Výbor 

rovněž požaduje, aby stanovení trestů bylo výlučně věcí uvážení členského státu. 

 S výhradami přišel i holandský parlament28. Ten jednak zpochybnil kompetenci 

Evropské unie v této záležitosti a dále pak vyjádřil přesvědčení, že takové opatření je 

v rozporu s principy subsidiarity a proporcionality.    

 Podobné výhrady k návrhu směrnice pak zaznívají i od sdružení jako Electronic 

Frontier Foundation, mezinárodní neziskové organizace zabývající se ochranou svobody 

slova, soukromí a v neposlední řadě práv spotřebitelů či Law Society of England and 

Wales, což je sdružení reprezentující zájmy advokátů. 

 18.2  Úmluva ACTA 

Dohoda proti padělatelství (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA) je 

vícestranná mezinárodní obchodní dohoda, která by měla vytvořit nový nástroj k 

potírání pirátství a padělatelství a přinést vyšší standard v oblasti vynucování práv 

duševního vlastnictví.         

 Návrh obsahuje prostředky jak civilněprávního, tak trestněprávního charakteru. 

Dohoda by dále měla poskytnout možnost účinně zasahovat proti transportu nelegálního 

zboží na hranicích a umožnit účinnou mezinárodní spolupráci příslušných úřadů při 

vynucování práv duševního vlastnictví.      

 Jednání o návrhu začaly USA, Evropská unie, Švýcarsko a Japonsko v říjnu 

                                                 
28 Ermert, Monika. EU IP Enforcement Directive Questioned On Procedure. www.ip-watch.org. 

2006 
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2007, další státy brzy následovaly. Formální vyjednávání pak bylo započato v červnu 

2008 a na finálním textu se od té doby stále pracuje. Zatím poslední jednání o dohodě se 

konalo ve dnech 12. - 16. dubna 2010, přičemž teprve po tomto (osmém) jednání došlo 

ke zveřejnění návrhu. 

 18.2.1  Kritika úmluvy v Evropské unii 

Komise si vysloužila kritiku jednak od Evropského parlamentu (dále jen jako 

„EP“) a dále pak od Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů, zejména 

z důvodu netransparentnosti jednání o úmluvě.     

 Ve svém Usnesení EP o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA 

(B7‑0158/2010) dožaduje poskytování informací, na něž má nárok podle rámcové 

dohody s Komisí.         

 EP vychází z toho, že dohoda ACTA se bude týkat právních unijních právních 

předpisů, zejména směrnic na ochranu práv duševního vlastnictví. Z navrhovaného 

znění je dále patrné, že se dotkne i soukromí občanů členských států a jejich osobních 

dat.           

 V této souvislosti EP uzavřel, že dohoda ACTA má být v souladu s právními 

závazky Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů. Toto považuji za možná 

nejdůležitější bod celého usnesení, vykládám si jej totiž tak, že EP považuje za 

nepřípustné, aby Komise text dohody akceptovala a následně mu přizpůsobila příslušné 

unijní předpisy.         

 EP argumentuje, že ochrana soukromí a osobních údajů patří mezi základní 

hodnoty, jež nutné je nadřadit všem politikám a pravidlům přijímaných Evropskou unií, 

a proto vyzývá Komisi k dodržování acquis communautaire, tedy veškerého unijního 

práva. Dále pak požaduje poskytování aktuálních informací o stavu jednání a 

v neposlední řadě oponuje politice „třikrát a dost“, jejíž podstatou je úplné odpojení 

uživatelů, kteří po třetí neoprávněně zasáhnou do autorských práv. Zavedení takového 

nástroje by podle EP mělo být ponecháno v gesci jednotlivých členských států 

v souladu s principem subsidiarity.       

 Zcela zásadní je pak postoj Evropského inspektora pro ochranu údajů (dále již 

jen jako „EDPS“), vyjádřený v dokumentu Opinion of the European Data Protection 

Supervisor on the current negotiations by the European Union of an Anti-Counterfeiting 
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Trade Agreement.        

 Směřuje zejména k netransparentnosti procesu vyjednání, a proto Komisi 

důrazně vyzívá k zahájení veřejného a transparentního dialogu o úmluvě, od čehož si 

mimo jiné slibuje i zajištění souladu úmluvy ACTA s unijními právem.  

 Další věcí, která EDPS znepokojuje je rovnováha mezi ochranou duševního 

vlastnictví a soukromím a ochranu osobních údajů občanů členských zemí. Duševní 

vlastnictví je samozřejmě nutné chránit, nicméně opatření k tomu určená nesmí být 

nadřazená ani právu na soukromí a ochraně osobních údajů, ani principu presumpce 

neviny, právu na účinnou soudní ochranu a v neposlední řadě ani svobodě projevu.

 To je nezbytné mít na paměti od samého počátku jednání, aby nebylo příliš 

pozdě pro hledání alternativních řešení.     

 Politika „třikrát a dost“ je podle EDPS nástroj zásadně omezující základní práva 

a svobody evropských občanů, zejména právo na ochranu osobních údajů a soukromí a 

podle mého názoru i právo na informace.      

 V této souvislosti si zaslouží zvláštní pozornost bod 85. dokumentu, v němž 

inspektor uzavírá, že politika „třikrát a dost“ je v rozporu s principem proporcionality, 

neboť není nezbytná za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví a dále proto, že 

existují řešení, která budou méně rušivá.      

 Osobně takové vyjádření považuji za dost možná nepřekonatelnou překážku 

zavedení tohoto opatření nejen na unijní, ale i národní úrovni členských států, neboť 

princip proporcionality představuje jeden z klíčových principů celého evropského 

právního řádu, podle nějž jakékoliv unijní opatření musí být vhodné k dosažení 

sledovaného cíle a zároveň být tím nejméně omezujícím řešením. Pokud tomu tak není, 

je možné (a v jistém smyslu i nutné) takové opatření napadnout u Evropského soudního 

dvora, který jediný má kompetenci prohlásit opatření institucí Evropské unie za 

neplatné.          

 Za problematické EDPS pak označil zpracování osobních údajů soukromými 

organizacemi, jež by muselo vycházet z odpovídajícího právního základu. Zavedení 

režimů založených na třech varováních může navíc vyžadovat uchovávání 

protokolových souborů delší dobu, než povolují stávající právními předpisy.  

 Dále by bylo nutné vhodně právně ošetřit předávání osobních údajů mezi 

signatářskými zeměmi. Ochranná opatření by se měla vztahovat na veškeré předávání 
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údajů, které se uskutečňuje na základě ACTA, bez ohledu na to, zda se jedná o 

předávání údajů v oblasti vymáhání občanského či trestního práva, a měla by být v 

souladu se zásadami ochrany údajů zakotvených v evropském právu, zejména směrnicí 

95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů. Podle doporučení EDPS by tato ochranná opatření měla 

mít formu závazných dohod. 

 19  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 
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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.  

          

 Klíčová slova:        

 BitTorrent, odpovědnost za zásahy do autorských práv, uplatnitelné nároky 

autorů   
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 20  Resume in English 

The topic of this thesis is “The internet and the copyright law - the scope of 

responsibilities of individual entities (webhosting providers, ISP) and ways to protect 

against piracy (the identification and prosecution of pirate)".   

 The purpose of this text is primarily to explain the functioning of the BitTorrent 

protocol and demonstrate that the current legislation is fully able to provide means for 

the authors to defend their rights. Although there are certain limitations, but these arise 

mainly from the nature of internet itself rather than from the existing laws.

 Basically, the BitTorrent protocol provides the users the ability to create ad-hoc 

peer-to-peer networks, which then allow them to share certain files. It is a very effective 

way to distribute a large amount of data in a short time on the internet. This advantage, 

together with the fact that the users can act practically anonymously on the internet, lead 

to the increase of intellectual property infringements in the recent years, causing a lot of 

damage to the authors.        

 Therefore, it is important to provide answers to the questions of liability of 

particular subjects, which take part in the file sharing using the BitTorrent protocol. 

These are the providers of webhosting, the providers of tracking services and the 

sharing users. Without going into detail I can say that both providers of webhosting and 

tracking services can be held liable for directing the users to illegal content. 

 The users themselves are then liable for wrongful sharing of protected data and 

making illegal copies. However, in certain situations, an exception may apply making 

the copying legal.         

 As for the internet service providers, in my opinion they cannot be held liable 

basically they cannot control the way the users use their service.   

 While the law provides necessary means for the authors to defend their rights, in 

practice there are considerable problems for that, especially when trying to prosecute 

individual users. For that reason, I believe that the main target of authors’ rights 

enforcement should be the providers of webhosting and tracking services. 

 The European Union and also other countries try to find a solution to this 

difficult situation, mainly through the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. There is a 

lot of criticism on this document and in my opinion it will need a lot of effort to adopt 
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the agreement.           
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