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Abstrakt

Název: Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

Těžiště předkládané diplomové práce leží v popisu relevantní legislativy, judika-

tury a v rozboru druhů právních odpovědností. Legislativa je popsána od úrovně

mezinárodních smluv, včetně dohody TRIPS a Internetových smluv WIPO, přes

evropské směrnice až po české vnitrostátní právo, zejména autorský zákon a další

vybrané normy občanskoprávní i trestní. Práce se zabývá také předpisy Francie

a Spojených států amerických, známých tvrdou linií ochrany autorských práv.

Krátce je pojednáno o metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství.

Naváže rozbor civilních, správních a trestních odpovědností. Judikatura zahrnuje

rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,

dále rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Scarlett a několik zahraničních

rozhodnutí, zejména nizozemských rozsudků ve věcech profesní asociace BREIN

a amerického případu Betamax.

Klíčová slova

Autorské právo, Porušování práv, Internet, Peer-to-peer, Odpovědnost, Legisla-

tiva, Judikatura
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Abstract

Title: Intellectual Property Rights Infringements in Computer Networks Environ-

ment

The focal point of the presented thesis is a description of relevant legislation and

case law and an analysis of various kinds of liability. The legislation has been

described starting on the level of international treaties, including the TRIPS

Agreement and the WIPO Internet Treaties, through European directives and

finally closing with the Czech national law, the Copyright Act in particular and

other selected norms of both civil and criminal law. The thesis deals with fo-

reign regulations in France and the United States known for their consistency

in copyright protection. The Czech Supreme Public Prosecutor Office guidance

note has been discussed shortly followed by an analysis of civil, administrative

and criminal liability. Case law spans the decisions from the Czech Constitutional

Court, Supreme Court and Supreme Administrative Court, then the European

Court of Justice judgement in the Scarlett case and a several foreign decisions,

especially Dutch judgements in matters of the professional association BREIN

and the American Betamax case.
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Kapitola 1

Úvod do duševního vlastnictví

V České republice jsou práva autorská, práva výkonného umělce, práva výrobce

zvukového záznamu, práva výrobce zvukově obrazového záznamu, práva rozhlaso-

vého nebo televizního vysílatele, práva zveřejnitele, práva nakladatele, práva po-

řizovatele databáze, dále jen práva autorská a příbuzná, popřípadě pouze práva,

upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen autorský zákon nebo AutZ.

Ochrana práv autorských a příbuzných prochází celým právním řádem, od

Ústavy a Listiny základních práv a svobod přes oborové zákony a sankční me-

chanismy až po prováděcí předpisy. Taktéž mezinárodní právo v rámci smluv,

kterými je Česká republika vázaná, i evropské právo tuto problematiku reguluje.

V neposlední řadě je šíře ochrany dotvářena judikaturou.

Ve světovém měřítku si konkurují dva nejvýznamnější systémy autorského

práva, a to kontinentální a americký1.

Doktrína kontinentálního systému stojí na několika základních principech2.

Prvním je princip neformálnosti. Autor pro vznik ochrany svého díla nemusí uči-

nit žádný zvláštní úkon, dílo se chrání automaticky od jeho vytvoření, čímž se

liší od průmyslových práv, kde například autor patentu musí podat přihlášku

a projít řízením. Druhým je princip autorský, kdy neplatí fikce ani domněnky au-

1 KNAP, Karel; KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské - [13] str. 23 nn

2 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné, svazek III. [25] str. 161 nn a 184
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Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

torství a neexistuje ani možnost originárního nabytí autorských práv jinou osobou

než je autor, jakožto fyzická osoba. Třetím je princip teritoriality, což znamená,

že autorská práva nemají exteritoriální působnost3, tedy právem rozhodným je

zpravidla právo státu, na jehož území se ochrana uplatňuje. Čtvrtým principem

je nepromlčitelnost a absolutní povaha práv, což znamená, že směřují erga omnes

a všichni se musí zdržet jednání, jež by do autorských práv mohla zasahovat4.

Americký neboli copyrightový systém se liší především formalismem počátku

právní ochrany a důraz je kladen na majetková práva s relativním upozaděním

osobnostní složky. Dalším důležitým rozdílem je přiznání práva k výsledkům du-

ševní činnosti také právnické osobě.

Legislativní zkratka dílo v sobě obsahuje dílo literární, jiné dílo umělecké

a dílo vědecké5. Aby požívalo ochrany, musí být jedinečným výsledkem tvůrčí

činnosti autora, musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně (smysly) vnímatelné

podobě6 a nesmí být z ochrany výslovně vyloučeno. U fotografie, databáze a po-

čítačového programu se v souladu s moderní autorskoprávní teorií slevuje z je-

dinečnosti a požaduje se jen původnost v tom smyslu, že je autorovým vlastním

duševním výtvorem. Autorem je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila7.

Právo autorské je vybudováno na dualistickém pojetí, tedy jako soubor vý-

lučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Práv, jak osobnost-

ních, tak majetkových, se autor nemůže vzdát a jsou nepřevoditelná.Osobnostní

práva8 zahrnují právo rozhodnout o zveřejnění díla, osobovat si autorství a určit

způsob jeho uvedení, právo na nedotknutelnost díla a právo, aby dílo nebylo užito

3 KNAP, Karel; KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské - [13] str. 17 nn

4 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné, svazek III. [25] str. 193 nn

ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdě-

lovacích prostředcích - [5] str. 61

5 § 2 AutZ; Dělení na díla literární a jiná díla umělecká je historického důvodu - [31] str. 15

6 § 9 AutZ; Bernská úmluva, čl. 5 odst. 2; dále viz např. [15] str. 74 nebo [25] str. 175 nn

7 § 5 AutZ

8 KŘÍŽ, Jan et al. Autorský zákon a předpisy související - [15] str. 73 nn
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Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

způsobem, snižujícím jeho hodnotu. Až na výjimku tzv. postmortální ochrany

smrtí zanikají.

Majetková práva znamenají oprávnění různými způsoby dílo užít, zejména9

rozmnožováním, rozšiřováním, pronájmem, půjčováním, vystavováním, sdělová-

ním veřejnosti, provozováním živě nebo ze záznamu, přenosem jeho provozování,

vysíláním rozhlasem či televizí a přenosem jeho vysílání. Trvají po dobu života

autora a 70 let po jeho smrti a jsou předmětem dědictví. Svolení jiné osobě k vý-

konu práva dílo užít se uděluje formou licenční smlouvy10. Bez svolení autora11 lze

dílo užít pouze na základě volného užití, zákonné licence, pravomocného výroku

soudu nebo jiného úředního přivolení.

Rozeberme si podrobněji ta práva, která jsou z hlediska předkládané práce

nejdůležitější. Právo na rozmnožování12 je nejstarším výlučným majetkovým

právem13. Na našem území požívá ochrany již od dob vydání císařského patentu

z roku 184614. Rozmnožování díla je pojmově vázáno na zachycení díla na hmotný

substrát – nosič. Opakem je vyjádření díla pomíjivým neboli efemérním způso-

bem, například přednesem výkonného umělce. Rozmnožením by také mohlo být

zachycení efemérně vyjádřeného díla na hmotný nosič, např. zachycení koncertu

na diktafon nebo nahrání filmu v kině na videokameru, tzv. kinorip. Rozmnože-

nina může být jak identická, tak se od originálu může v jistých ohledech lišit,

v takovém případě hovoříme o napodobenině.

9 Novelou autorského zákona z roku 2006 se změnil výčet práv z taxativního na demonstrativní.

10 Zvláštní smluvní typ, §§ 46 nn AutZ, viz např. [15], str. 152 nn

11 Výjimky a omezení práva autorského, AutZ, díl 4; dále viz např. [15], str. 123 nn

12 § 13 AutZ Rozmnožování (angl. Reproduction Right)

(1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo ne-

přímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.

(2) Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obra-

zové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné

rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

13 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 180 nn

14 Císařský patent z 19. října 1846, č. 992 Sb. z.s., který jako první zakotvil novodobé principy

autorského práva na našem území
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Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

Právo na rozšiřování15, má mezi pojmovými znaky zachycení díla na hmot-

ný nosič, což znamená, že mu musel předcházet výkon práva na rozmnožování,

protože dílo muselo být předem buď v souladu s právem nebo protiprávně zachy-

ceno na hmotný substrát. Výkonem práva na rozšiřování je tedy pouze a jedině

takové zpřístupňování díla, které se uskutečňuje v hmotné podobě, ať už pomocí

rozmnoženin umožňující přímý vjem díla (kniha, fotografie, socha) či rozmno-

ženiny umožňující vjem pouze pomocí přístroje (CD, DVD, paměťová karta) či

zvláštních pomůcek. O rozšiřování se jedná i v případě převodu spoluvlastnického

podílu16 k hmotnému nosiči.

Pokud se dílo zpřístupňuje jiným způsobem, než převodem hmotného nosiče,

nejedná se o výkon práva na rozšiřování, ale zpravidla o jiné způsoby užití díla.

Na tom nic nemění ani případný následný vznik rozmnoženiny, kdy na základě

takovéhoto užití dojde ke vzniku nové kopie. Nehmotně se díla šíří především

vysíláním nebo počítačovými sítěmi. V takovém případě můžeme mluvit o právu

na sdělování díla veřejnosti, viz níže.

Porušování práv podle na rozmnožování a rozšiřování bylo jednou z nejčastěj-

ších forem deliktů 90. let, kdy podnikavci kupovali čisté audio nebo video nosiče

a nahrávali na ně chráněný obsah, který následně prodávali na burzách nebo přes

inzeráty. Tento druh výdělečné protiprávní činnosti vždy vymizel se snížením ce-

nové úrovně příslušných nahrávacích zařízení. V momentě, kdy se dostaly video-

rekordéry, či poté zapisovatelné optické mechaniky na cenu, kterou byla běžná

domácnost ochotna utratit, pořizovali si lidé rozmnoženiny na vlastní technice

doma.

Relativně novým pojmem, souvisejícím s rozvojem techniky17 je právo na

15 § 14 odst. 1 AutZ Rozšiřování (angl. Distribution Right)

Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné po-

době prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla,

včetně jejich nabízení za tímto účelem.

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 191 nn

16 Půjčovny filmů formálně označované jako Kluby spoluvlastníků

17 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 216 nn
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Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

sdělování díla veřejnosti18, obecně vymezující užití díla v jeho nehmotné po-

době bez nutnosti zachycení na hmotný substrát. Výčet možných modů sdělování

je jen demonstrativní. Přes jasně formulovaný § 18 odst. 2 AutZ se lze v literatuře

setkat s názorem, že v případě peer-to-peer sítí se nejedná o sdělování veřejnosti,

ale o rozmnožování. Nezakládá se ovšem na správných argumentech a je ho třeba

odmítnout19. V každém případě proces sdělování zahrnuje tři základní součásti,

a to vyslání, přenos a příjem. Povaha těchto součástí hraje zásadní roli při práv-

ním vymezení samotného pojmu sdělování díla veřejnosti a jeho modů.

Recentní rozvoj komunikační techniky zvýšil dosah přenosu neboli transmise

děl, zasahující území více států, a dostal se do konfliktu s (historicky danou) te-

ritoriální působností národních autorskoprávních úprav. Původně se spor objevil

s rozmachem družicového vysílání a v současnosti pokračuje v oblasti počítačo-

vých sítí. Doktrína zatím osciluje mezi dvěma teoriemi. Podle první z nich, emisní

teorie, dochází k aktu sdělování díla veřejnosti pouze v místě emise díla, tedy od-

kud pochází vysílání. V případě družicového přenosu se jedná o místo, odkud

směřuje uplink, v případě počítačové sítě se jedná o umístění serveru nebo jiného

zařízení, na kterém je dílo umístěno20. Území, kde se odehrává příjem, je podle

této teorie právně irelevantní.

18 Oddíl Sdělování veřejnosti, § 18 odst. 1 až 3 AutZ (angl. Right to Communicate to the Public)

(1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo

ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.

(2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způso-

bem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména

počítačovou nebo obdobnou sítí.

(3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťují-

cího takové sdělování.

19 ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdě-

lovacích prostředcích - [5] str. 95: „V případě sítí typu P2P se jedná zřejmě o zhotovování

rozmnoženin nabízených souborů, protože jejich originál zůstane na původním místě - na

disku počítače jiného uživatele ...“ . Už jen zmiňovat v případě identických rozmnoženin díla

v elektronické formě pojem originál je nevhodné a zavádějící, nehledě na nelogičnost argu-

mentace. Dále se namítá individuální určenost obou klientů sítě peer-to-peer.

20 Lex server sitae - ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 179 nn a 185 nn
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Naproti tomu druhá, komunikační teorie, považuje za rozhodné místo takové,

na kterém dochází k umožnění příjmu díla. V případě družicového vysílání se

jedná o území pokryté signálem, u počítačových sítí všechna místa potencionál-

ního příjmu. Z celkem logických důvodů maximalizace vlastní jurisdikce se právní

nauka i soudní praxe většiny států přiklonila k uplatňování komunikační teorie.

Tuto extenzi omezila směrnice č. 93/83/EHS, která z důvodu vytváření společ-

ného trhu a volného obchodu v oblasti družicového vysílání zavazuje členské státy

k uplatnění emisní teorie. Nicméně mimo oblast působnosti předmětné směrnice,

tedy i v případě sdělování prostřednictvím počítačových sítí, se v podstatě celo-

světově dosud uplatňuje komunikační teorie21. Internet však není omezen územím

jednotlivých států, jakékoli jednání jeho prostřednictvím bez dalšího překračuje

hranice, a tak se důsledky uplatňování komunikační teorie jeví jako absurdní.

Proto se v mezinárodním i komunitárním právu hledají možná řešení regulace

přeshraničního dopadu sdělování děl.

Zastavme se blíže u pojmu příjmu neboli recepce. Jak bylo naznačeno v před-

chozím odstavci, není faktické uskutečnění příjmu díla nutné, stačí i potenciální

recepce. Výkonem práva na sdělování je již samotné umožnění příjmu díla ve-

řejností ve smysly vnímatelné podobě. Zda došlo na straně příjmu k faktickému

zhlédnutí či poslechu díla není podmínkou pro vznik případné autorskoprávní

odpovědnosti a nemusí to být v procesu ani dokazováno. Zpřístupnění díla je

dokonáno již momentem umožnění příjmu.

Pojem veřejnost není v autorském zákoně ani v příslušných mezinárodních

smlouvách definován. Někteří autoři jej považují za notorietu22, jiní zohledňují

jeho zakotvení na komunitární úrovni23. Základním kritériem pro posouzení ve-

řejné či neveřejné povahy aktu sdělování díla v autorském právu je apriorní indi-

viduální neurčenost příjemců sdělování, nikoli jeho vymezení na základě povahy

místa, na kterém k příjmu díla dochází. Sdělování veřejnosti se může stejně dobře

21 Lex loci protectionis - TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 218 a 224

22 ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdě-

lovacích prostředcích - [5] str. 94

23 Čl. 3 směrnice 2001/29/ES; TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 219
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uplatnit jak při příjmu v domácnosti, tedy v místě ryze privátním, tak při pou-

ličních průvodech či manifestacích, tedy na místech ryze veřejných.

V teoretické i praktické rovině je potřeba řešit specifické otázky vzniku autor-

skoprávní odpovědnosti za různá jednání, či přispívání do sdělovacího řetězce24.

Z hlediska prokazování odpovědnosti je důležité rozumět mechanismům sdělování

v tom kterém případě. Není sporu o vznik autorskoprávní odpovědnosti osob,

které rozmnoženiny děl veřejnosti přímo zpřístupňují. Naproti tomu není zcela

vyjasněné, a to jak v tuzemské, tak i v celosvětové judikatuře, autorskoprávní

posouzení role osob, které vymýšlejí protokoly či provozují sítě nebo servery, na

jejichž základě ke zpřístupňování dochází. Programátoři protokolů a provozovatelé

peer-to-peer sítí totiž zpravidla sami nevystupují jako sdělovatelé chráněných děl,

ale sdělování pouze usnadňují, ať už umožněním lokalizace příslušného souboru

s rozmnoženinou díla nebo pomocí s navázáním přenosu. Proto tyto osoby bez dal-

šího nenesou odpovědnost za výkon práva k sdělování díla veřejnosti a vzhledem

k teritorialitě autorského práva musíme posoudit vznik autorskoprávní odpověd-

nosti podle předpisů státu, kde je o ochranu subjektivního práva žádáno. Orientaci

napomáhá pozvolna vznikající judikatura, například v zahraničních rozhodnutích,

kde byla autorskoprávní odpovědnost některých takových osob dovozena, nebylo

shledáno přímé porušení práva na sdělování, ale nepřímé25 přes institut spoluod-

povědnosti, zvláštního autorskoprávního deliktu26 za poskytování pomoci nebo

prostředků sloužících k porušování autorského práva třetími osobami.

1.1 Internet, peer-to-peer sítě

Jak již bylo řečeno v úvodu, není jádrem ani smyslem této práce pojednávat o růz-

ných druzích protokolů peer-to-peer sítí, o jejich historii, ani o funkcích. Navíc jde

technický pokrok v této oblasti tak rychle kupředu, že sebelepší protokoly či sítě

24 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 226 n

25 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 66, 93 a 111

26 V angl. psané literatuře Contributory Infringement, dále překládáno jako spoluodpovědnost.

V českém právním řádu k němu směřuje např. § 40 odst. 1 pís f) AutZ, viz dále.
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po pár letech zastarají, vyjdou z užívání nebo se změní, reagujíce nejen na nové

poznatky techniky, ale hlavně na vývoj právní regulace s jejími neprozíravě ka-

zuisticky psanými normami. Stejně jako se napne síla autorských svazů a justice

proti slabým článkům soustavy neaprobovaných distribučních kanálů a začnou

se jeden po druhém odstavovat příslušné servery, tak budou posilovat protokoly

s decentralizovaným vyhledáváním. Jakmile se začnou podnikat kroky proti uži-

vatelům sítí založených na protokolu bit-torrent, kdy z principu každé stahování

je zároveň sdílením, lidé jej opustí a přijmou jiný. Ruku v ruce s právními kroky

proti koncovým uživatelům peer-to-peer sítí budou získávat na oblibě anonymní

sítě typu Tor nebo jim podobné.

Ve většině podobných prací se na tomto místě objevuje úvod do počítačových

sítí, historie vzniku Internetu, analyzují se druhy warezu, popisují články jejich

řetězce, rozebírá se chronologie a zvláštnosti různých peer-to-peer sítí a jejich pro-

tokolů Napster, Gnutella, FastTrack, KaZaA, Grokster, DirectConnect, eDonkey,

BitTorrent a dalších. Prací s touto tematikou bylo napsáno velké množství, tudíž

uvedené poznatky nemá smysl opakovat, lépe je na ně do prací uvedených pod

čarou27 pouze odkázat.

Tím, že se zde výslovně technické podrobnosti neuvádí, se rozhodně nepodce-

ňují. Není možné na technicko-právní studium sítí a jejich protokolů rezignovat,

protože ať už budeme na straně žalující, žalované nebo rozhodující mezi nimi,

potřebujeme argumenty pro vlastní logické vývody. Spoléhání jen na soudního

znalce je neprozíravé a čím má kdo více hlubokých znalostí, tím více podkladů

pro argumentaci může shromáždit.

1.2 Zpřístupňování děl na počítačových sítích

Za zásah do autorského práva na sdělování díla veřejnosti je třeba považovat

jakékoli protiprávní zpřístupnění díla způsobem, že kdokoli k němu může mít pří-

27 ZEMÁNEK, Jakub. Stavba a správa sítě - [35] úvodní kapitoly

SOSINSKI, Barrie. Mistrovství - počítačové sítě - [22] str. 74 nn a 261 nn

ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 87 nn
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stup na místě a v čase podle vlastní volby, k čemuž je počítačová síť ideálním

médiem. V současnosti je nejfrekventovanější otázkou, jak rozklíčovat jednotlivé

druhy a typy odpovědností. Prvním možným kritériem dělením je, zda se chrá-

něná díla nacházejí přímo na serveru či počítači dané osoby, tedy zda se sdělování

veřejnosti uskutečňuje přímo nebo nepřímo. Nepřímé zpřístupňování (zejména

linkování nebo peer-to-peer sítě) dělíme na centralizované nebo decentralizované,

tedy zda informace o existenci a umístění souborů je shromažďována a zveřejňo-

vána centrálně provozovatelem serveru, nebo distribuovaně činností daného pro-

tokolu na jednotlivých stanicích koncových uživatelů. V neposlední řadě můžeme

rozlišovat podle toho, zda dochází k přímému či nepřímému majetkovému pro-

spěchu, či podle způsobu odstranění ochran, ale žádný přístup zatím nepostihuje

technicko-právní systematiku tak, jak by zasluhovala. Komentář k autorskému

zákonu28 přistupuje k analýze zpřístupňování děl na počítačových sítích poměrně

kazuisticky.

Nejprve si rozebereme dělení podle způsobu zpřístupňování. První možností,

jak naznačuje komentář, je přímé sdělování. Soubor s dílem se zpřístupní veřej-

nosti za účelem, aby si kterýkoli koncový uživatel mohl pořídit její rozmnoženinu.

Takový akt29 je zjevně výkonem práva ke sdělování díla veřejnosti na vyžádání.

Samotná realizace je možná mnoha způsoby, vložením do webové stránky, na

anonymní FTP server, datové úložiště nebo pomocí různých protokolů peer-to-

peer sítí. Komplementární proces vzniku rozmnoženiny na straně příjemce30 není

v právu na sdělování díla veřejnosti obsažen, neboť nedochází k dalšímu zpřístup-

nění díla neurčenému okruhu subjektů. Podle okolností se může jednat o výkon

práva na rozmnožování nebo se jedná o volné užití. Spor doktríny o tuto otázku

viz dále. Umístění přístroje, na kterém dochází k zpřístupnění rozmnoženiny díla,

jakož i vlastnictví takového přístroje, není rozhodující. Může jím být jak počítač

samotného sdělovatele zapojený do peer-to-peer sítě či server poskytovatele, tak

například i cizí server, protiprávně užívaný bez vědomí jeho majitele. V praxi

28 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 226 nn

29 Upload - nahrání na server či do oblasti disku, určené ke sdílení

30 Download - stažení
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řešila judikatura přímé sdělování například v případě, kdy fanoušek knih o Harry

Potterovi pořídil jejich neoficiální překlad a vyvěsil jej ke stažení na svých webo-

vých stránkách.

Přímé sdělování se nerealizuje jen pořízením trvalé rozmnoženiny na klient-

ském terminálu, ale i prostřednictvím rozmnoženiny efemérní, pokud sdělovatel

vysílá tok dat, který je na klientské straně kontinuálně přehráván. Vnímání díla

se uskutečňuje současně s jeho přenosem a vysílání díla je uzpůsobené pro pře-

nos signálu prostřednictvím počítačové sítě. V případě, že k takovémuto přenosu

dochází na základě časové a místní volby ze strany příjemce, hovoří komentář

o streamingu. Ten odlišuje od webcastingu, připodobňovanému k rozhlasovému

nebo televiznímu vysílání, kdy jsou časový program a skladba jednotlivých děl

předem dány. Pokud se transmise uskutečňuje zároveň pomocí rozhlasového nebo

televizního vysílání a webcastingu, hovoříme o simulcastingu31.

Nepřímému sdělování je věnovaná další část. Typicky si uvedeme linkování32.

V takovém případě se chráněné dílo samo na webových stránkách, serveru nebo

na počítači dané osoby nenachází. Ta pouze zprostředkovává hypertextový od-

kaz neboli link na místo, kde se příslušný soubor vyskytuje. Pojmovým znakem

tedy je odlišnost osoby, která umístila odkaz umožňující přístup k rozmnoženině

díla, od osoby, která jej sama veřejnosti zpřístupňuje. Případný vznik autorsko-

právní odpovědnosti není zcela vyjasněn. Judikatura k této oblasti se teprve rodí

a názory právní nauky nejsou jednotné. Osoba umisťující odkaz zřejmě nebude

porušovat právo na sdělování veřejnosti, ale není vyloučena její odpovědnost za

jiný delikt. Komentář poněkud křečovitě dovozuje, že při konkrétním posouzení

věci zřejmě bude hrát roli skutečnost, zda prostřednictvím tohoto odkazu je uživa-

tel nasměrován pouze na domovskou webovou stránku sdělovatele nebo přímo na

soubor s chráněným dílem. Judikatura řešila nepřímé sdělování například v kauze

Mininova.

31 Případ je zajímavý zejména z hlediska kolektivní správy práv, neboť v případě této formy

zpřístupňování poprvé došlo mezi kolektivními správci k řešení problému přeshraničního sdě-

lování.

32 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 59 nn
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Jiný způsob dělení druhů odpovědností je podle existence ekonomického pro-

spěchu. Warezová komunita zpravidla rozšiřuje díla zdarma, zrovna tak fungují

peer-to-peer sítě. Naproti tomu datová úložiště jako například Rapidshare nebo

Megaupload zvýhodňují tzv. prémiové uživatele, kteří zaplatili patřičný poplatek.

Jiné portály jako například Mininova mají zisky z reklam. Z hlediska trestní odpo-

vědnosti je ovšem okolnost, jestli je stažení umožněno bezplatně, za poplatek nebo

třeba časové předplatné, pro naplnění základní skutkové podstaty irelevantní,

přihlédne se k ní při posuzování škodlivosti činu, subsumpce pod kvalifikovanou

podstatu a stanovení druhu a výše trestu. To samé platí pro občanskoprávní

odpovědnost, zejména náhradu škody.
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Kapitola 2

Právní prameny

Přestože o mezinárodních smlouvách nebo evropských směrnicích bylo napsáno

množství prací, není možné tuto kapitolu přejít letmou zmínkou a odkazem do

literatury. V souladu s idejemi renesančních myslitelů, zejména Erasma Rotter-

damského1 je třeba při studiu jakéhokoli oboru jít ad fontes, tedy k pramenům,

což jsou v našem případě právní předpisy, od mezinárodních smluv, přes evrop-

ské právo a zákony až po prováděcí vyhlášky a jiné podzákonné akty. Jedině

jejich pečlivým studiem můžeme odhalit, jak jednotlivé právní instituty vznikaly,

vyvíjely se a kam budou směřovat v nejbližší budoucnosti. Pochopením meziná-

rodního a evropského práva spatříme mantinely národního zákonodárce a přes

platné právo pak můžeme zhodnotit judikaturu.

2.1 Mezinárodní smlouvy

Ochrana práv duševního vlastnictví, v dřívější době často zúžená jen na právo

autorské, má na mezinárodním poli dlouhou tradici. Na základě ústavního zmoc-

nění2 jsou mezinárodní smlouvy součástí českého právního řádu a v případě kolize

s vnitrostátní normou mají aplikační přednost.

1 Představitel renesance a humanismu, žil v letech 1467 - 1536

2 Článek 10 Ústavy: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament sou-

hlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
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Nejznámější je zřejmě Úmluva o ochraně literárních děl z roku 1886 označo-

vaná podle místa konání konference jako Bernská úmluva, od počátku multi-

laterální a univerzálně otevřená3, byla v průběhu doby několikrát doplněna a re-

vidována4. Od roku 1971 se označuje jako Revidovaná úmluva bernská, zkráceně

RÚB, a dostala se pod patronaci WIPO. Rakousko-Uhersko, potažmo Českoslo-

vensko nebylo původně stranou úmluvy5, nyní se Česká republika hlásí ke znění

poslední pařížské revize6. Spojené státy americké také absentovaly, protože je

úmluva silně ovlivněna kontinentálním pojetím autorského práva na rozdíl od ak-

centu ekonomické stránky copyrightové úpravy v USA. Z toho důvodu vznikla

roku 1952 kompromisní Všeobecná úmluva o právu autorském, jejímiž signatáři

mohly být státy obou autorskoprávních systémů. Až v roce 1989 umožnila změna

americké legislativy přistoupení USA k Bernské úmluvě, čímž Všeobecná úmluva

poklesla na významu. Dnes je drtivá většina států světa smluvními stranami

Bernské úmluvy.

Pro předmět této práce je nejdůležitější část o ochraně autorských děl, tedy

do článku 217. Úmluva obsahuje několik podstatných momentů. Zaprvé, ochrana

je automatická a neformální, ze strany autora není potřeba žádných registračních

kroků. Zadruhé je stanovena minimální úroveň ochrany. Zatřetí je požadována

3 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 866 nn nebo KNAP, Karel; KUNZ,

Otto. Mezinárodní právo autorské [13] str. 73

4 Doplněna roku 1896 v Paříži a revidována roku 1908 v Berlíně, 1928 v Římě, 1948 v Bru-

selu, částečně neúčinně revidována roku 1967 ve Stockholmu, revidována roku 1971 v Paříži

a doplněna roku 1979.

5 Československo je stranou až od roku 1921, na základě imperativu Saint-Germainské smlouvy

přistoupit k vyjmenovaným mezinárodním smlouvám.

6 Původní přistoupení se uskutečnilo s výhradou článku 33, odst. 1, tedy že se v případě sporu

o výklad nebo uplatnění úmluvy nedává automaticky mandát Mezinárodnímu soudnímu

dvoru k rozhodnutí. Ve sbírce zákonů byla uveřejněna jako vyhl. č. 133/1980 Sb., novelizována

později vyhl. č. 19/1985 Sb. Zmíněná výhrada byla roku 1991 nótou vlády odvolána.

7 V dalších článcích pak jsou řešeny organizační záležitosti vzniklé Unie na ochranu práv autorů

k jejich literárním a uměleckým dílům, zkráceně označované jako Bernská unie.
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stejná ochrana tuzemských i cizozemských autorů8. Začtvrté se pokrývá nejen

majetková, ale i osobnostní složka ochrany.

Jako výjimka z široké ochrany autorů je uveden čl. 9 odst. 2, který umožňuje

národním legislativám povolit rozmnožování děl v určitých zvláštních případech

i bez svolení autora9, pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání

díla a nezpůsobuje neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora10. Člá-

nek je potřeba vykládat v duchu celé Bernské úmluvy, která maximalizuje ochranu

autorů, tudíž se jedná o výjimečné ustanovení a navíc je to pouhá možnost, nikoli

závazek či povinnost národních úprav.

Další globálně významnou mezinárodní smlouvou, které se Česká republika

účastní, je výše zmíněná Všeobecná úmluva o právu autorském11 přijatá

roku 1952 v Ženevě a revidována roku 1971 v Paříži. Za hlavní přínos je možné

považovat čl. III, který umožňuje překonat rozdílnosti jednotlivých národních au-

torskoprávních systému, zejména pokud se týkají formálních podmínek ochrany.

Toto ustanovení obsahuje tzv. copyrightovou výhradu, tj. znak c©, jméno nositele

práv a rok prvního uveřejnění díla, což je určitou výjimkou ze zásady teritoriality,

tedy použití vnitřního práva země, poskytujícího ochranu12. Protože se úmluva

nepoužije pro státy, které jsou současně účastníky RÚB a protože v současné době

USA k RÚB přistoupily, její význam poklesl.

Důležitým fórem na poli mezinárodního autorského práva je Světová organi-

zace duševního vlastnictví, dále jen WIPO. Smlouva o založení13 byla podepsána

v roce 1967 ve Stockholmu, organizace vznikla roku 1970 a v roce 1974 se stala

8 Též označovaná jako zásada asimilace neboli národní režim, viz např. [13] str. 59.

9 V české implementaci např. § 30 AutZ - užití pro osobní potřebu fyzické osoby.

10 Srov. tzv. třístupňový test - § 29 odst. 1 AutZ

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví - [7] str. 49

11 Universal Copyright Convention, uveřejněna ve sbírce jako vyhl. č. 134/1980 Sb. Podrobnější

informace v [7] str. 51 nn.

12 Dále viz KNAP, Karel; KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské [13], str. 76

13 V čl. 2, odst. (viii) vymezuje pojem duševního vlastnictví, viz. [13] str. 72
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specializovanou agenturou Organizace spojených národů. V současné době spra-

vuje více než 20 mezinárodních úmluv.

Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o právu autor-

ském14 byla přijata roku 1996 v souvislosti s rozvojem informační techniky a jako

první vzala v úvahu počítačové sítě15, jejichž oblasti Bernská úmluva nezahrno-

vala. V platnost vstoupila roku 2002. Má právní povahu zvláštní dohody podle

čl. 20 Bernské úmluvy. Z dalších důležitých momentů jmenujme ochranu počíta-

čového programu jako literárního díla a zákaz obcházení technických prostředků

ochrany.

Další rozšířenou platformu představuje Světová obchodní organizace, dále jen

WTO, založená roku 1994. Mezi přílohy ke smlouvě o jejím založení patří Do-

hoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, označovaná zkrat-

kou TRIPS16. Cílem dohody je podpora účinné ochrany před porušováním práv

k duševnímu vlastnictví a její vynucování. Kromě práv autorských a příbuzných

dohoda upravuje také průmyslová práva, patenty, polovodičové topologie, země-

pisná označení a další. Z hlediska obsahu této práce vybereme jen nejdůležitější

ustanovení. Část II, oddíl 1 se věnuje autorským a příbuzným právům. Strany do-

hody jsou vázané články 1 až 21 Bernské úmluvy, kromě článku 6 bis17. Shodně se

Smlouvou světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském chrání po-

čítačový program jako dílo literární. Používá třístupňový test v případě výjimek

a stanovuje dobu ochrany minimálně na 50 let. Pamatuje též na ochranu práv

výkonných umělců a nahrávacích organizací. Umožňuje nositelům práv domáhat

se ochrany na hranicích při dovozu nebo vývozu děl. V oddíle věnovaném paten-

tům může být z hlediska diskuze nad softwarovými patenty vnímán kontroverzně

14 WIPO Copyright Treaty, uveřejněna ve sbírce jako sděl. č. 33/2002 Sb. m. s.

15 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 40

Např. v čl. 8 upravujícím institut sdělování díla veřejnosti mimo jiné způsobem, že ... kdokoli

k němu může mít přístup v místě a čase podle své volby.

16 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, uveřejněná pod č. 191/1995 Sb. Po-

drobnější informace v [7] str. 45 nn.

17 Čl. 1 - 21 tvoří jádro Bernské úmluvy, čl. 6 bis zakotvuje osobností práva autora.

15



Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

článek 27, zakotvující možnost udělení ochrany na jakékoli vynálezy bez ohledu na

to, zda jde o výrobky nebo výrobní postupy ve všech technických oblastech.

Dohoda je důležitá zejména částí III o prostředcích k dodržování práv k du-

ševnímu vlastnictví, kdy jako první mezinárodní smlouva zavazuje členské státy,

že jejich právní řád bude obsahovat účinné mechanismy vymáhání práv, počínaje

nestranným řízením přes výslovné pravomoci soudů včetně předběžných opat-

ření, až po práva poškozených na informace a náhradu škody. Procesní rámec

musí protínat celý právní řád od řízení občanskoprávního, přes správní až po

trestní18.

Mezi další smlouvy, které však již nelze probírat podrobněji, patří Římská

úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových

a televizních organizací19 z roku 1961, Úmluva o ochraně výrobců zvukových

záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů20 z roku

1971 a Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných

umělců a o zvukových záznamech21 z roku 1996.

Poslední významnou smlouvou přijatou před odevzdáním předkládáné práce

je Obchodní dohoda proti padělání, známá pod akronymem ACTA. Dohoda po-

depsána zástupcem ČR v Tokiu 26. 1. 2012 je od počátku vnímána kontroverzně.

Až na nátlak členů Evropského parlamentu22 byl její text v průběhu negociací

zpřístupněn veřejnosti. Dohoda, která se v preambuli odvolává na smlouvu TRIPS

a proklamuje kritickou neutěšenost současného stavu ochrany, vznikala oficiálně

jako hráz proti komerčnímu porušování práv, ovšem v textu se v různých zněních

objevovala i ustanovení namířená proti koncovým uživatelům.

Úmluva ve své výkladové části zavádí mezi jinými pojem pirátského chráně-

18 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 36

19 V některých pramenech označena jako (Římská) mezinárodní úmluva na ochranu výkon-

ných umělců, producentů fonogramů a vysílacích organizací, uveřejněná ve sbírce jako vyhl.

č. 192/1964 Sb., ve znění red. sděl. č. 157/1965 Sb.

20 Uveřejněná ve sbírce jako vyhl. č. 32/1985 Sb.

21 WIPO Performances and Phonograms Treaty, uveřejněná jako sděl. č. 48/2002 Sb. m. s.

22 V čele s poslankyní Zuzanou Roithovou, která patří mezi její nejhlasitější kritiky.
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ného zboží jako jakoukoli rozmnoženinu pořízenou bez souhlasu nositelů práv.

V kapitole II vypočítává povinnosti smluvních stran, a to postupně v občansko-

právní oblasti, při hraničních kontrolách, v trestní oblasti a ve sféře počítačových

sítí. Dohoda vytváří speciální orgán, ACTA Committee, který bude dohlížet nad

její implementací a navrhovat další postupy. Velkou vlnu nevole mezi veřejností

vzbudil článek 14, odst. 2, který umožňuje národní legislativě, aby v rámci hra-

ničních kontrol pověření pracovníci procházeli osobní předměty cestujících a pří-

padně je zabavovali. Další kontroverze jsou obsažené v čl. 27 nn věnovaných oblasti

počítačových sítí, například poskytovatelé internetového připojení budou muset

těsněji spolupracovat s nositeli práv a na požádání identifikovat svého zákazníka.

2.2 Evropské právo

Evropská společenství regulují oblast ochrany práv autorských a příbuzných pře-

devším pomocí směrnic. V devadesátých letech vznikaly směrnice tzv. první ge-

nerace. Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 5. 1991, o právní ochraně po-

čítačových programů, zkráceně označovaná jako softwarová směrnice, mimo

jiné zakotvuje ochranu počítačových programů jako literárních děl a zakazuje li-

cenční ustanovení, která by vylučovala zkoumat funkčnost programu a opravovat

případné chyby.

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993, o koordinaci určitých před-

pisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při dru-

žicovém vysílání a kabelovém přenosu vychází pro určení jurisdikce nad

družicovým a kabelovým vysíláním z emisní teorie.

Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993, o harmonizaci ochranné

doby práva autorského a některých práv příbuzných rozšiřuje dobu ochra-

ny děl na 70 let po smrti autora.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996, o práv-

ní ochraně databází, zkráceně označovaná jako databázová směrnice, omezuje

neoprávnění vytěžování nebo zužitkování databáze tím, autora má právo takové

užití povolit či zakázat.

17



Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. 11. 1998 o práv-

ní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo na něm

spočívajících zakazuje výrobu a používání zařízení, obcházející podmíněný ne-

boli placený přístup k televiznímu a rozhlasovému vysílání a dalším podobným

službám.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000 o něk-

terých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elek-

tronického obchodu, na vnitřním trhu, zkráceně označovaná jako směr-

nice o elektronickém obchodu, upravuje danou oblast podnikání23 a v oddíle 4

zprošťuje za určitých podmínek poskytovatele služby odpovědnosti za obsah in-

formací24 a v neposlední řadě jej chrání proti povinnosti aktivního dohledu nad

přenášenými nebo ukládanými informacemi25. Za zmínku stojí také vybrané body

odůvodnění26.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001

o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a práv s ním sou-

23 Mimo jiné omezuje v oddíle 2 nevyžádaná obchodní sdělení.

24 Článek 12 odst. 1 Členské státy zajistí, aby v případě poskytování služby informační společ-

nosti spočívající v přenosu informací poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo

ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti, nebyl poskytovatel služby odpovědný za pře-

nášené informace, pokud: a) není původcem přenosu; b) nevolí příjemce přenášené informace

a c) nevolí a nezmění obsah přenášené informace.

25 Článek 15 odst. 1 Členské státy neukládají poskytovatelům služeb ... obecnou povinnost do-

hlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat

skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost.

26 (45) Omezení odpovědnosti ... se nedotýká možnosti podávání různých druhů žalob na zdr-

žení se jednání. Tyto žaloby ... mohou mít zejména podobu rozhodnutí soudů nebo správních

orgánů vyžadujících ukončení protiprávních jednání nebo předcházení protiprávním jednáním

včetně odstranění protiprávních informací nebo zamezení přístupu k nim.

(46) Aby mohl poskytovatel služby informační společnosti spočívající v ukládání informací

využívat omezení odpovědnosti, musí, jakmile zjistí protiprávní činnost nebo se o ní dozví,

neprodleně přijmout veškerá opatření k odstranění daných informací nebo znemožnění pří-

stupu k nim. ... [M]usí [ale] dodržovat zásadu svobody projevu ...

(47) Zákaz ukládat poskytovatelům služeb povinnost dohledu uložený členským státům platí

pouze pro povinnosti obecné povahy ...
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visejících v informační společnosti, zkráceně označovaná jako směrnice in-

formační27 nebo copyrightová, je směrnicí druhé generace, shrnuje ochranu práv

přiznaných některými předchozími směrnicemi, přiznává nositelům práv možnost

domáhat se soudního zákazu protiprávního jednání na sítích28 a zakládá ochranu

správy práv DRM. Za zmínku stojí také vybrané body odůvodnění29. Pro neúpl-

nou transpozici směrnice byla proti České republice podána 30. 1. 2006 Komisí

ES žaloba30, která však byla později stažena.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o do-

držování práv duševního vlastnictví31 má za cíl sblížení právních systémů.

Stále totiž existují výrazné rozdíly v předpisech jednotlivých členských států,

upravující zejména nápravná opatření32, zajištění důkazů, stanovení výše náhrady

škody, nebo v předpisech upravujících řízení, které vede k vydání soudního zá-

kazu. V některých členských státech neexistují taková opatření, jako je právo na

27 V cizojazyčných pramenech Copyright Directive, Information Society Directive nebo zkrá-

ceně InfoSoc

28 Článek 8 odst. 3 Členské státy zajistí, aby nositelé práv měli možnost žádat o soudní zákaz

ve vztahu ke zprostředkovatelům, jejichž služby jsou třetí stranou využívány k porušování

autorského práva nebo práv s ním souvisejících.

29 (59) Pro činnost porušující právo mohou být zejména v digitálním prostředí v rostoucí míře

třetími stranami využívány služby zprostředkovatelů. V mnoha případech mají takoví zpro-

středkovatelé nejlepší možnost ukončit takovou činnost porušující právo. ... Tato možnost by

měla být k dispozici i v případě, že se na úkony prováděné zprostředkovatelem podle článku 5

vztahuje výjimka. ...

30 Sp. zn. C-46/06, lépe lze však nalézt pomocí sbírkového čísla 2006/C 74/16

31 V cizojazyčných pramenech uváděna jako The Enforcement Directive

32 Článek 3 1. Členské státy stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění

dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, ří-

zení a nápravná opatření musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá

nebo nákladná, nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná

zdržení.

2. ... [M]usí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který

zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.
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informace a povinnost stažení zboží, kterým jsou porušována práva, to vše na

náklady porušovatele.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. 3. 2006

o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti

s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES,

která má za cíl, vzhledem k významu provozních a lokalizačních údajů pro vyšet-

řování, odhalování a stíhání trestných činů, zajistit na evropské úrovni, aby se po

určitou dobu a za stanovených podmínek uchovávaly údaje vytvářené a zpraco-

vávané poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo

veřejných komunikačních sítí při poskytování komunikačních služeb.

2.3 Vnitrostátní právní předpisy

Vnitrostátním právním předpisem nejvyšší právní síly je i ve věci autorskoprávní

ochrany Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod33. Po ústav-

ním pořádku a mezinárodních smlouvách nastupují v hierarchii právní síly zákony.

Na tomto místě si uvedeme nejdůležitější z nich, seřazených chronologicky podle

sbírkového čísla.

Trestní řád 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použijeme v případě

řešení autorskoprávní odpovědnosti v trestním řízení, zejména jeho hlavy čtvrtá,

pátý oddíl nazvaný Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a po-

zemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků, a to § 84 ohledně předchozího

výslechu a §§ 85 nn ohledně samotného výkonu prohlídek a vstupů. Výslovně

je také potřeba zmínit oddíl sedmý, nazvaný Odposlech a záznam telekomuni-

kačního provozu, obsahující dva paragrafy § 88 a § 88a. Druhý z nich upravuje

poskytování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, avšak nálezem

pléna ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 byla zrušena část navazujícího před-

pisu (zák. č. 127/2005 Sb.) a ustanovení je neaplikovatelné.

33 LZPS čl. 34 (1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, použijeme

pouze z hlediska procesního, protože v současné době jsou skutkové podstaty

přestupků obsaženy v autorském zákoně.

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nosnou

právní normou. Ve vztahu k občanskému zákoníku se jedná o lex specialis. Po-

drobně jsme jeho ustanovení probírali v úvodu práce. Předcházel mu autorský

zákon č. 35/1965 Sb34.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění

pozdějších předpisů, je převážně transpozicí směrnice o elektronickém obchodu.

Kromě regulace komerčních sdělení, která se netýká předmětu této práce, omezuje

zákon odpovědnost poskytovatele služby za obsah informací přenášených, nahra-

ných uživateli a automaticky dočasně meziukládaných. Omezení samozřejmě není

účinné tam, kde se poskytovatel sám aktivně účastní v informačním řetězci jako

původce nebo příjemce informace, či do ní jinak při přenosu zasahuje. Je nutné

připomenout, že poskytovatelem je zde míněn nejen podnikatel, ale i subjekty

nekomerční.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, je obsáhlý právní předpis, vycházející z původní regulace telekomuni-

kačního trhu. V hlavě V - Ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komuni-

kací je klíčový § 97 nazvaný Odposlech a záznam zpráv. Ten provádí směrnici

2006/24/ES a ukládá povinnosti každé fyzické i právnické osobě, zajišťující ve-

řejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací (tedy nejen podnikatelům, jak je uvozena většina povinností v tomto

zákoně) na požádání spolupracovat s Policií ČR, BIS a Vojenským zpravodajstvím

a umožnit odposlech či záznam zpráv nebo poskytovat jiné informace. Provozo-

vatelé jsou motivováni ke spolupráci vyplácením peněžní náhrady. Odstavec 3 a 4

přikazoval provozovatelům uchovávat 6 až 12 měsíců tzv. provozní a lokalizační

údaje35, tedy poměrně extenzivní soubor informací o každém uskutečněném i jen

započatém spojení. Jak bylo řečeno, nálezem pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl.

34 Systematika a pojmy starého autorského zákona byly značně rozdílné, viz [12]

35 V angl. psané literatuře Data Retention.
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ÚS 24/10 byly tyto odstavce zrušeny dnem vyhlášení nálezu 22. 3. 2011. Jiné

odstavce, tedy povinnost spolupráce při odposlechu36, byly ponechány.

Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a te-

levizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

implementuje směrnici 98/84/ES. Obsahem krátkého právního předpisu je zákaz

obcházení podmíněného, tedy placeného přístupu.

Trestní zákoník 40/2009 Sb. obsahuje mimo jiné skutkové podstaty trestných

činů proti průmyslovým právům a proti autorskému právu, které jsou umístěny

v hlavě VI - Trestné činy hospodářské, do čtvrtého dílu, §§ 268 až 271. Pro tuto

práci je nejvýznamnější § 270 nazvaný Porušení autorského práva, práv souvisejí-

cích s právem autorským a práv k databázi. Podrobnější rozbor bude následovat

v příslušné kapitole.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 uveřejněný pod č. 94/2011 Sb. ze

dne 22. 3. 2011 se na legislativním procesu projevil rolí negativního zákonodárce.

Ústavní soud seznal, že napadená právní úprava, tedy § 97 odst. 3 a 4 zákona

o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhláška, porušuje ústavněprávní

limity ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod, neboť

podle právní věty takové plošné shromažďování a využívání provozních a lokali-

začních údajů o telekomunikačním provozu, zejména bez jasného omezení veřejné

moci v daném směru a bez poskytnutí příslušných záruk jednotlivci, představuje

porušení požadavků plynoucích z principu právního státu i z principu propor-

cionality a je v kolizi s požadavky na omezení zásahů do základního práva na

soukromí v podobě práva na informační sebeurčení, a to i když nejsou ucho-

vávány samy obsahy jednotlivých sdělení. Soud judikoval nedostatečnou, resp.

žádnou úpravu bezpečnosti uchovávání provozních a lokalizačních údajů, jakož

i absenci záruk proti jejich zneužití a způsob jejich likvidaci37.

Mezi důvody vedoucími ke zrušení bylo chybějící vymezení odpovědnosti a pří-

36 Uchovávání provozních a lokalizačních údajů je třeba odlišovat od odposlechu telekomuni-

kačního provozu, který zůstal nedotčen.

37 Matěj Myška, Ústavnost data retention v České republice, in Revue pro právo a technologie,

3/2011 - [17] str. 42
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padných sankcí za porušení povinností a nedostatečná úprava možnosti obrany

jednotlivce proti zneužívání shromažďovaných údajů. Zmíněný dozor Úřadem pro

ochranu osobních údajů se nejeví z hlediska ochrany individuální osoby dosta-

tečný. Dále soud kritizoval nejasný účel neboli přílišnou obecnost formulace, že

shromážděná data se smějí využívat za účelem objasnění skutečností důležitých

pro trestní řízení, jak je stanoveno v § 88a TŘ. To podle něj nenaplňuje podmínky

předvídatelnosti, nezbytné pro tak závažný zásah do základních práv jednotlivců,

jakým shromažďování provozních a lokalizačních údajů beze sporu je.

Z podzákonných právních předpisů uveďme dvě vyhlášky. První z nich, vy-

hláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich

uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich vy-

užívání, která prováděla § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích,

byla citovaným nálezem Ústavního soudu také zrušena.

Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování roz-

množenin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn upravuje

tzv. náhradní odměny38.

2.4 Zahraniční právní předpisy

Práce se věnuje legislativě Francie a Spojených států amerických, jakožto ty-

pickým představitelům poměrně tvrdé linie prosazování ochrany práv duševního

vlastnictví nejen proti velkým porušovatelům, ale zejména proti koncovým uži-

vatelům.

38 V angl. psané literatuře Levies.

Vyjádření veřejného ochránce práv ze dne 31. 1. 2007 k vyhlášce je možné najít na adrese

www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/stanoviska-ochrance/zasadni-stanoviska/stanoviska-

2005-2007/stanovisko-k-vyhlasce-mk-o-autorskych-poplatcich-3112007/
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2.4.1 USA

V současné legislativě USA stojí za zmínku několik právních předpisů. Nejdůle-

žitější z nich je Copyright Act z roku 1976, uveřejněný pod zn. Pub. L. 94-553,

který se stal hlavou 17 Zákoníku Spojených států ve znění pozdějších novelizací.

Dalším zákonem, který si probereme podrobněji, je The Sonny Bono Copyright

Term Extension Act, známý pod akronymem CTEA, uveřejněný pod zn. Pub.L.

105-298 ze dne 27. 10. 1998. Pejorativně je přezdíván Mickey Mouse Protection

Act. Prodloužil dobu ochrany na 70 let po smrti autora, v případě zaměstnanec-

kého díla39 na dobu 120 let od vzniku nebo 95 let od uveřejnění, podle toho, která

lhůta skončí dříve. Nevztahuje se ale na díla, u kterých už lhůta ochrany uplynula.

Oponenti zákona dosáhli jeho přezkoumání Ústavním soudem, který však zákon

shledal 7 ku 2 v souladu s Ústavou USA.

The Digital Millennium Copyright Act, známý pod akronymemDMCA, uve-

řejněný pod zn. Pub. L. 105-304 ze dne 28. 10. 1998 inkorporuje do právního řádu

USA dvě smlouvy WIPO, a to Smlouvu světové organizace duševního vlastnictví

o právu autorském a Smlouvu světové organizace duševního vlastnictví o vý-

konech výkonných umělců a o zvukových záznamech. Zakazuje obcházení DRM

a zvyšuje postihy za porušování autorských a příbuzných práv na Internetu. Dělí

se na pět částí, z nichž některé novelizují Copyright Act, jiné obsahují samostatné

zákony. V první části inkorporuje zmíněné mezinárodní smlouvy a například vi-

deorekordéry musí být povinně vybaveny ochranou proti kopírování. Ve druhé

části, podobně jak to později uvádí Směrnice o elektronickém obchodu, chrání

poskytovatele služeb v oblasti počítačových sítí omezenou odpovědností.

V současné době se ve Sněmovně reprezentantů projednává návrh zákona na

podporu blahobytu, tvořivosti, podnikání a inovací potíráním krádeží vlastnictví

USA a dalších opatřeních, v anglickém jazyce To promote prosperity, creativity,

entrepreneurship, and innovation by combating the theft of U.S. property, and for

other purposes, běžně známého pod zkráceným jménem Stop Online Piracy Act

nebo pod akronymem SOPA, uveřejněný pod zn. Bill H.R. 3261, který má omezit

39 V angl. psané literatuře Corporate Authorship
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porušování autorských a příbuzných práv v prostředí počítačových sítí. Společ-

ností je vnímán silně negativně, protože prosazuje velmi vysokou míru možnosti

zásahu veřejné moci do chodu sítě Internet. Též poskytovatelé se k němu staví re-

zervovaně, protože jim odebírá bezpeční institutu omezené odpovědnosti40, dosud

garantovaný DMCA.

V první části, podle § 102 O ochraně amerických spotřebitelů a omezení pod-

pory cizozemským podvodným webovým stránkám, pís. c) Kroky na základě soud-

ního příkazu, ve lhůtě nejvýše pět dnů od doručení soudního rozhodnutí, musí po-

skytovatel internetového připojení zablokovat přístup na uvedené stránky, vyhle-

dávače na ně musí přestat odkazovat, provozovatelé platebních systému a posky-

tovatelé reklamy musí osobám spojeným se stránkami přestat zajišťovat služby.

Jakékoli prostředky, které obcházejí daná omezení, se stanou protiprávními, což

míří zejména na anonymizéry nebo proxy servery. To je kritizováno zejména ne-

vládními organizacemi s poukazem, že vývoj uvedených systémů byl často finan-

cován Spojenými státy41 a je jich užíváno v zemích s autoritářskými vládami

k zabezpečení svobody slova a práv na informace. Zákon navíc zajišťuje imunitu

společnostem, jejich majitelům, manažerům a zaměstnancům, a tedy vylučuje

právní kroky uživatelů proti těm, kteří na základě soudního příkazu přeruší dané

služby. Imunita je také zajištěna těm poskytovatelům a jejím pracovníkům, kteří

pouze ze svého rozhodnutí, učiněného v dobré víře na základě věrohodných sku-

tečností, omezí své služby portálu porušujícímu práva nebo ohrožujícímu veřejné

zdraví42.

Dalším návrhem zákona, vzniklým pro změnu v Senátu, je Preventing Real

Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act,

známý pod akronymemPIPA, uveřejněný pod zn. Bill S. 968. Návrh zákona dával

veřejné moci nástroje na blokování přístupu především k cizozemským webovým

stránkám, nabízející padělané zboží nebo porušujícím práva autorská a příbuzná.

Po protestech byl i tento návrh zákona odložen.

40 Srov. omezenou odpovědnost poskytovatelů v českém a evropském právu.

41 Např. anonymní síť TOR.

42 Zřejmě odezva na spor, kdy Google zveřejňoval v USA reklamu na levnější léky z Kanady.
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Mezi dalšími autorskoprávními zákony či návrhy zákonů se mohou již jen

heslovitě zmínit Audio Home Recording Act (AHRA) z roku 1992 uveřejněný

pod zn. Pub. L. 102-563 a Combating Online Infringement and Counterfeits Act

(COICA), uveřejněný pod zn. Bill S. 3804.

2.4.2 Francie

Základním legislativním aktem je Zákoník duševního vlastnictví n◦ 92-597, fran-

zouzsky Code de la propriété intellectuelle ze dne 1. 7. 1992, známý pod akrony-

mem CPI. Zákoník byl mnohokrát novelizován, v poslední době zejména zákony

DADVSI, HADOPI a HADOPI2. Francouzská autorskoprávní legislativa je v Ev-

ropě známa svou inklinací k relativně tvrdému vymáhání ochrany.

Dne 1. 8. 2006 byl schválen zákon n◦ 2006-961 o právech autorských a příbuz-

ných v informační společnosti, francouzsky Loi relative au droit d’auteur et aux

droits voisins dans la société de l’information, známý pod akronymem DADVSI,

který harmonizuje francouzské autorské právo s Informační směrnicí a skoro celý

je prakticky novelou Zákoníku o duševním vlastnictví. Z upravovaných oblastí

jmenujme především regulaci počítačových sítí a ochranu digitální správy práv.

Dne 12. 6. 2009 byl schválen zákon n◦ 2009-669 na podporu šíření a ochranu

tvorby na internetu, francouzsky Loi favorisant la diffusion et la protection de la

création sur internet, zkráceně LCI, širší veřejnosti známý spíše pod akronymem

HADOPI nově vzniklého Vysokého úřadu pro šíření děl a ochrany práv na In-

ternetu, francouzsky Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection

des droits sur internet.

Návrh zákona upravoval třístupňovou proceduru. V prvním kroku měly být

podle IP adresy zjištěny údaje o uživateli, na kterého je registrováno internetové

připojení a je mu odeslán email se zjištěným porušením práv a návrhem, aby si na

svém počítači, potažmo routeru nainstaloval filtr. Není mu ovšem oznámeno, kdo

návrh na řízení podal. Poskytovateli připojení je přikázáno linku monitorovat. Po-

kud během šesti měsíců je zjištěno další porušení, je uživateli odeslán doporučený

dopis v podobném znění. Pokud se i poté porušení práva dopouští, je poskytovatel

přinucen na určenou dobu mezi třemi měsíci a jedním rokem připojení přerušit.
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Uživatel se dostane do úředního registru, takže jej v inkriminované době nesmí

připojit ani jiný poskytovatel. Správní trest v podobě odpojení od Internetu nevy-

lučuje jiné formy odpovědnosti, občanskoprávní na náhradu škody, přestupkovou

ani trestní. Pokud je internetové připojení součástí balíčku (ve Francii obvykle

televize, telefon a internet), pak ostatní služby musí dostávat od poskytovatele

v nezměněné formě i nadále. Zajímavé je, že uživatel musí i po dobu odpojení,

pokud smlouva neumožňuje předčasnou výpověď, stále za datové připojení po-

skytovateli platit. Uživatel má právo přezkoumání až po udělení sankce. Může se

detailně seznámit s tím, co je mu předkládáno za vinu, ale nedozví se, kdo jeho stí-

hání navrhl. Pokud s rozhodnutím nesouhlasí, spočívá důkazní břemeno na něm,

aby prokázal, že veškerý datový provoz na jeho lince byl v souladu s právem.

Součástí přezkoumání je možnost podmíněného odložení odpojení.

Nově vytvořený úřad HADOPI43, který stojí mezi koncovým uživatelem, po-

tažmo poskytovatelem datového připojení a mezi nositeli práv, potažmo jejich

zástupci. Nositelé práv mohou úřadu zasílat IP adresy uživatelů, kteří na Inter-

netu jednají protiprávně, úřad agendu přebere a zahájí zmíněné správní řízení.

Oficiálně není úřadem stíháno porušování práv autorských a příbuzných (jelikož

na to by se zřejmě musela hledat odpovědná osoba a prokazovat zavinění), ale je

stíhána objektivní odpovědnost majitele datového připojení nedovolit, aby skrze

jeho přípojku probíhalo protiprávní jednání. To je samo o sobě problematické jak

v domácí síti (jak může být nezkušený uživatel volán k odpovědnosti za to, že

se do jeho sítě naboural zkušený hacker), tak hlavně v kavárnách, restauracích

a hotelech. Zákon také nerozlišuje mezi fyzickou a právnickou osobou, ani mezi

domácím a pracovním připojením, tudíž například společnosti nebo podnikatelé,

kteří jsou na internetovém připojení závislí by v případě odpojení museli zřejmě

ukončil činnost.

Zákon ovšem v původním znění neprošel přes Ústavní radu, která v něm shle-

dala 11 protiústavních momentů. Nejzávažnějším z nich byl výkon trestu na zá-

kladě správního a nikoli soudního rozhodnutí. Ústavní rada byla toho názoru, že

tak závažný zásah do práv člověka na komunikaci či přijímání informací a ná-

43 Úřad má ještě další úkoly, např. interoperabilitu DRM systémů.
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zorů není možné řešit ve správním řízení, ale výlučně v kontradiktorním řízení

před soudem. Dále Ústavní rada shledala závadným převrácení důkazního bře-

mene, vytvářejícího v podstatě presumpci viny. Nakonec byl zákon promulgován

v okleštěné podobě, s vypuštěním daných částí.

Na základě nesouhlasného stanoviska Ústavní rady s původním zněním zá-

kona byl dne 28. 10. 2009 schválen zákon n◦ 2009-1311 o trestněprávní ochraně

literárního a uměleckého vlastnictví na Internetu, francouzsky Loi relative á la

protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, známý jako

HADOPI2. Zákon zavádí odpojení od Internetu jako trestněprávní sankci, tudíž

se ukládá na základě soudního výroku v kontradiktorním řízení. Ve skutečnosti

se většinou rozhoduje ve zkráceném řízení trestním příkazem. Soudce navíc může

udělit i pokutu až do výše 1.500 EUR.

2.5 Státní zastupitelství

Podle zákona44 je jedním z úkolů nejvyššího státního zástupce metodicky har-

monizovat činnost ostatních státních zastupitelství, například vydáváním stano-

visek ke sjednocení výkladu právních předpisů. Výkladová stanoviska sice nejsou

závazná, ovšem jejich nerespektování by mělo přicházet v úvahu jen v odůvod-

něných případech, kdy např. státní zástupce na základě zjištěných skutkových

okolností zaujme odlišný právní názor. Nejvyšší státní zastupitelství vydává sta-

noviska z trestního práva hmotného, trestního práva procesního, stanoviska ne-

trestní a metodické návody. Výkladové stanovisko či metodický návod samozřejmě

není právním pramenem stricto sensu, ve skutečnost má však faktické externí dů-

sledky45, a proto jej řadíme do této kapitoly.

Proberme si podrobněji Metodický návod — Porušování autorských

práv k hudebním dílům a filmům jejich zpřístupněním a rozšiřováním

44 Zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství § 12 odst. 2

Nejvyšší státní zástupce může vydávat pro státní zastupitelství stanoviska ke sjednocení vý-

kladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství.

45 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jan; GERLOCH, Aleš. Teorie práva - [1] str. 78 nn
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na internetu, vydaný pod značkou SL 69/2008. Jedná se o poměrně extenzivní

dílo o 116 stranách, i když některé závěry či judikáty se opakují v identickém znění

na více místech. Dělí se na tři části, první a nejrozsáhlejší se nazývá Porušování

autorských práv k hudebním dílům a filmům prostřednictvím sítí peer-to-peer,

druhá Problematické okruhy zneužívání peer-to-peer sítí a poslední třetí část pak

Vybraná rozhodnutí obecných soudů a Ústavního soudu. Většina sporných či

kontroverzních témat je obsažena právě ve druhé části, a to formou příspěvků

z jednotlivých okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství.

Nejprve se věnujme nárokům na obsah trestního oznámení46. Důvodnost a do-

statečnost skutečností, které nasvědčují spáchání trestného činu a které mohou

vést k zahájení úkonů trestního řízení, se posuzuje případ od případu. Z trestního

oznámení musí v každém případě jednoznačně vyplývat, že bylo daným jednáním

neoprávněně zasahováno do autorských nebo příbuzných práv. Vyžaduje se uve-

dení osoby, která je nositelem práv a jednoznačné vyloučení možnosti, že se jedná

o díla volná. Pokud trestní oznámení neobsahuje potřebné informace, státní za-

stupitelství bude vyžadovat jejich doplnění.

Ohledně trestních oznámení od kolektivních správců, ochranných svazů či pro-

fesních asociací se má za to, že jako kvalifikovaní oznamovatelé, disponující od-

bornými právními znalostmi, jsou schopni trestní oznámení formulovat včetně

příloh, potřebných pro sepsání záznamu47. Má se za to, že takové instituce mají

možnost zjistit IP adresu uživatele, poskytovatele připojení, prozkoumat sdílený

obsah a vykonat kontrolní stažení vybraných souborů, zda opravdu obsahují chrá-

něná díla48. Kvalifikované trestní oznámení musí obsahovat konkrétní a doložené

údaje o zjištěných skutečnostech.

Dále se zastavme nad otázkou vymezení správného všeobecného ekvivalentu,

46 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 79 nn

47 § 158 odst. 3 TŘ

O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností, důvodně nasvědčujících

tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam ...

48 Srov. naproti tomu rozsudek obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 5T 24/2009, který v odů-

vodnění vyjádřil spíše opačné stanovisko.
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rozhodujícího o rozsahu páchané trestné činnosti49. Státní zástupci potřebují vo-

dítko, jaký rozsah posuzovat jako přestupek s následným odevzdáním příslušnému

orgánu k vyřízení, od jaké úrovně se jedná o trestný čin a kdy zvolit některou

z kvalifikovaných skutkových podstat. Někteří spatřují ekvivalent v objemu sdí-

lených dat, jiní preferují počet děl. Nesporně jím bude též doba páchání trestné

činnosti, nebo případný předchozí postih pro obdobný skutek. Objem dat slouží

obvykle jen jako pomocné kritérium na počátku řízení, protože jeho zásadním pro-

blémem je, že hudební nebo audiovizuální díla mohou být obsažena v souborech

různého stupně komprese a díla v psané formě jako např. knihy mají datovou ka-

pacitu zcela zanedbatelnou. Tak např. zveřejnění knižní novinky v předstihu před

prodejem v oficiálních distribučních kanálech, ač z datového objemu nevýznamné,

může způsobit poměrně zásadní narušení ochrany autorství a velkou škodu.

O rozsahu porušování autorských práv může vypovídat i skutečný počet sta-

žení každého díla dalšími uživateli, který na první pohled budí největší vypoví-

dací hodnotu. Jeho úskalí je ovšem v tom, že pachatel, který předmět ochrany

autorského práva zpřístupní, nemůže být trestný či beztrestný podle toho, ko-

lik zájemců jeho nabídku akceptuje, protože jde o faktor zcela nezávislý na jeho

vůli. Pachatel se protiprávního jednání dopustil již tím, že dílo bez vědomí au-

tora nebo subjektu autorské právo vykonávající zpřístupnil bez ohledu na to, zda

vůbec kdy někdo ve skutečnosti dotčený soubor stáhl. Ve finále bude moci být

stanovena hranice pouze judikaturou, což znamená nutnost čekat na dostatečné

množství trestních řízení před soudy a do té doby částečná právní nejistota.

Víceméně aplikačním tématem je nutnost objasnění odborných otázek, nej-

častěji skrze vypracování znaleckého posudku z oboru kybernetika, odvětví vý-

početní technika. V praxi orgánů činných v trestním řízení se však setkáváme

s trvalým tlakem na omezování znaleckých posudků50, proto musí být procesní

ekonomie celého trestního řízení již od počátku dobře zvážena s ohledem na zá-

važnost a stupeň škodlivosti jednání. Orgány činné v trestním řízení mají tíhu

důkazního břemene o něco lehčí, pokud se obviněný k trestné činnosti přizná

49 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 81 nn

50 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 87
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s vidinou relativně příznivého a finančně únosného trestu. V takovém případě je

nejlevnější použít některého z odklonů namísto klasického řízení. Podle vyjádření

VSZ v Olomouci je pochopitelné, že se téměř nikdy nepodaří objasnit a proká-

zat celkový rozsah protiprávního jednání, ale jen určitou část. Prioritou je ovšem

i částečné řešení, protože už to samo o sobě vykazuje preventivní účinky, což je

u této trestné činnosti žádoucí.

Nyní posuďme, zda provoz peer-to-peer sítí splňuje všechny zákonné pod-

mínky trestní odpovědnosti51. Valná většina uživatelů je totiž připojena jen ob-

časně a z toho důvodu je třeba zhodnotit, zda takové jednání můžeme subsumovat

pod zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě

a v čase podle své vlastní volby52, což podle gramatického výkladu předpokládá

jistou stálost provozu sítě. Nejčastěji se setkáme s extenzivním výkladem, založe-

ným na teleologické interpretaci. Stálý provoz mají servery, ale domácí počítače

s nainstalovaným peer-to-peer klientem jsou připojené jen podle potřeb uživa-

tele. Pokud uživatel nabízí a to i na omezenou dobu soubory s chráněnými díly,

jedná se o sdělování díla veřejnosti, tedy o jeden ze způsobů užití díla, který je bez

souhlasu nositelů práv nebo bez krytí zákonnou výjimkou při splnění dalších pod-

mínek trestným činem dokonaným již připojením pachatele do sítě peer-to-peer,

tedy momentem neoprávněného zpřístupnění chráněného díla. Pozdější odpojení

a další připojení může být kvalifikováno jako pokračování v trestné činnosti. Po-

někud jinak, byť se stejným výsledkem, je možné argumentovat, že pachateli je

kladeno za vinu jednání, kdy připojený byl, a kdy tedy měl možnost zpřístupněná

díla kdokoli stáhnout. Za dobu, co pachatel připojen nebyl, jej samozřejmě vinit

nelze, proto zde aplikační problém není. Již bylo zmíněno výše, není tento názor

jediný a nesporný53.

Protože trestný čin porušování autorského práva podle § 270 TZ je blanketní

51 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 87 nn

52 Srov. § 18 odst. 2 AutZ; Znění Smlouvy světové organizace duševního vlastnictví o právu

autorském je prakticky identické.

53 ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdě-

lovacích prostředcích - [5] str. 95
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normou, od počátku trestního stíhání musí být v popisu skutku uvedena i ta

ustanovení autorského zákona, která byla porušena. Minimálně ve fázi obžaloby,

pokud ne dříve, je nutné konkretizovat jednotlivá díla s uvedením nositele práv,

což poslouží jako podklad pro vyvození závěru o rozsahu a závažnosti54.

V obžalobě je nutné určit rozsah trestné činnosti, vzniklou škodu nositelů práv,

bezdůvodné obohacení a prospěch pachatele. Mezi uvedenými termíny se musí

důsledně rozlišovat55. Prospěchem pachatele rozumíme tzv. čistý prospěch56, nelze

jej ztotožňovat se ztrátami způsobenými nositelům práv. Pro subsumpci jednání

pod některou kvalifikovanou skutkovou podstatu je třeba určit, jakými metodami,

či jakými důkazy se prospěch či rozsah kvantifikují. Jeho určení bude zjevně spíše

odhadem, neboť na rozdíl od rozšiřování hmotných nosičů nelze v peer-to-peer

sítích jednoduše zjistit, zda byly soubory s chráněnými díly dále šířeny a v jaké

kvantitě. Lze pouze zjistit, že byly zpřístupněny.

54 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 81 a 85.

55 Metodický návod NSZ SL 69/2008, str. 90 nn

56 Viz 55/1996 rozh. tr., podrobněji v následující kapitole.
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Kapitola 3

Druhy právních odpovědností

Nutnou podmínkou pro vznik odpovědnostního vztahu je porušení primární po-

vinnosti. Na základě závažnosti takového porušení pak nastupuje odpovědnost

postupně podle norem občanského, správního a trestního práva1. Tam, kde stačí

k řešení sporu právo občanské (např. vymáhání poplatků kolektivními správci),

musí nastoupit primárně občanskoprávní normy. Kde nestačí, použijeme normy

správní (přestupky a jiné správní delikty) a až teprve když všechny ostatní cesty

k nápravě selžou, sáhneme po normách práva trestního.

Práva autorská a příbuzná působí erga omnes a jejich ochrana se ve smyslu

autorského zákona uplatňuje vedle sebe. Často se proto stává, že subjekt jedním

skutkem současně poruší práva náležející více nositelům2. Neoprávněným zása-

hem do zákonem chráněných práv je jakákoli dispozice s dílem, ke které nedal

autor či jiná oprávněná osoba souhlas nebo která není právem aprobována i bez

souhlasu autora. V různých pramenech, především laických, ale i některých od-

borných se objevuje termín pirátství, vyšlý z historické reminiscence, který má

však v současnosti nádech bulvarizovanosti a nebude v této práci používán. Mezi

základní způsoby neoprávněného zásahu patří především přivlastnění si autorství

1 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 69/06.

2 Například sdílení hudebního alba včetně naskenovaného bookletu porušuje práva autora

hudby a textu, práva výkonného umělce, který skladby nahrál a nazpíval, práva mistra zvuku,

práva hudebního vydavatelství a v neposlední řadě i práva autora obalové přílohy. Dále viz

usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 200/2003.
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k dílu3, jednání jiného autora, který pro své dílo používá stylu či vnější úpravy již

právoplatně užitých původním autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by takové

použití mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl4 nebo jestliže parazituje na

dobrém jménu původního díla nebo úpravy, zveřejnění vlastního překladu díla

bez souhlasu původního autora, i když bylo vydáno z fanouškovství k původ-

nímu dílu a bez vidiny ekonomického prospěchu5, neoprávněné vložení českého

dabingu do filmu a zejména zhotovení rozmnoženiny6 a dnes nejčastěji šíření díla

v nehmotné podobě sdílením na peer-to-peer sítích.

Do práva autorského neoprávněně zasahuje i ten, kdo vyrábí nebo rozšiřuje po-

můcky určené k omezení funkčnosti či úplnému odstranění prostředků na ochranu

práv k dílům7, manipuluje s informacemi o identifikaci práv k dílu, anebo s tako-

vými pozměněnými díly nakládá8.

Neoprávněným zásahem je i neodvedení či snížení odměn placených v souvis-

3 Například vydávání vlastních článků, publikací nebo blogů, které obsahují cizí texty ve vět-

ším, než odůvodněném rozsahu.

4 Například kopírování layoutů a stylů webových prezentací.

5 Například kauza nadšeného čtenáře knih o Harrym Potterovi, který na svých webových

stránkách vydal vlastní překlad jedné z knih do češtiny. Dále viz usnesení NS sp. zn. 5 Tdo

1312/2010.

6 Například podomácku vyrobené nahrávky na DVD, CD nebo kazetách. Viz usnesení NS sp.

zn. 5 Tdo 1470/2010 a mnohá další. Pokud některé obsahovaly kopie bookletů a napodobené

ochranné prvky, vydávajíce se za nosiče z oficiální distribuce, hovoříme o padělcích.

7 § 43 AutZ (1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické

prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

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

prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení,

[takové] výrobky nebo součástky nebo poskytuje [takové] služby ...

8 § 44 AutZ (1) Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora způsobuje, umož-

ňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že

a) odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, nebo

b) rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti ... dílo,

ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna ...
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losti s užíváním děl9 nebo placených z nenahraných nosičů jako kompenzace za

rozmnoženiny díla zhotovené pro osobní potřebu.

3.1 Občanskoprávní odpovědnost

Autorskoprávní spory jsou především spory o náhradu škody. Jim z principu věci

nejlépe odpovídají normy občanského práva s maximou vigilantibus iura.

Porušením primární právní povinnosti vzniká sekundární právní vztah od-

povědnostní10. Na straně poškozeného mohou vzniknout nová práva, na straně

škůdce nové povinnosti. Ochranou proti porušování (primární) povinnosti kaž-

dého nerušit výkon autorských práv se zabývá autorský zákon v pátém dílu. Jeho

generální klauzule v § 40 odst. 1 jako lex specialis v relaci k obecnému občansko-

právnímu odpovědnostnímu vztahu vyjmenovává, čeho se může domáhat autor,

do jehož práv bylo zasaženo11. Autorova oprávnění jsou velmi silná, může vznést

9 Viz např. rozsudek NSS sp. zn. 1 As 36/2006–75

10 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, svazek I. - [23] str. 235 nn

11 § 40 AutZ odst. 1 Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí

neoprávněný zásah, může se domáhat zejména

a) určení svého autorství,

b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do

svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, ... jakož i neoprávněné propagace ...

c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití ... a o osobách, které se neopráv-

něného užití díla účastní ...

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména ... stažením z obchodování a zničením neo-

právněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky

podle § 43 odst. 2,... zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo

převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení,

výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména

1. omluvou,

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

jícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud ...; tím není vyloučena dohoda o narovnání,

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva

autora.
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klasické nároky zdržovací, odstraňovací, satisfakční a zvláštní nároky na určení

autorství, na sdělení údajů a na uveřejnění rozsudku12. Jiné dělení může být na

morální - určením autorství, přiznání omluvy a ekonomické - stažením závadných

produktů, jejich zničení, přiznání peněžitého zadostiučinění. I když dikce zákona

preferuje zadostiučinění omluvou, jedná se spíše o mechanické převzetí norem na

ochranu osobnosti, které se v tomto případě míjí s účelem. Dále zákon zároveň

vylučuje, aby restituční nárok nepřiměřeně zasáhl do práv porušovatele či ji-

ných osob, možností jeho moderace13. Aplikací oprávnění na odstranění následků

v prostředí počítačových sítí bude nejčastěji požadavek autorů nebo ochranných

svazů vůči provozovateli sítě na ukončení sdílení příslušných souborů. Odpověd-

nost podle odst. 1 a 2 je objektivní, bez možnosti librace. Zavinění se bude po-

suzovat až při aplikaci norem občanského zákoníku o náhradě škody a vydání

bezdůvodného obohacení, na které odkazuje odst. 414.

Je třeba rozlišovat protiprávnost a zavinění. Protiprávnost se nepresumuje

a musí se dokazovat. Zavinění ve formě nevědomé nedbalosti se presumuje a na-

opak je to škůdce, kdo se musí exkulpovat15.

Podle principu neminem laedere vyjádřeném generální prevencí16 je každý po-

vinen jednat tak, aby ke škodám nedocházelo. Pokud někomu škoda hrozí, nastu-

puje speciální prevence s povinností ji přiměřeným způsobem odvrátit17, popří-

padě žádat soud, aby uložil opatření k jejímu odvrácení. Jestliže už škoda nastala,

12 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, svazek III. - [25] str. 222 nn

13 § 40 odst. 2 AutZ Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti porušení

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

v dobré víře.

14 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 17

15 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, sv. II. - [24] str. 390 a 414

Ohledně exkulpace srov. § 420 odst. 3 ObčZ.

16 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, svazek II. - [24] str. 367 nn

§ 415 ObčZ Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,

na přírodě a životním prostředí.

17 § 417 ObčZ odst. 1 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem

přiměřeným okolnostem ohrožení.
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má poškozený právo na její náhradu. Pro případy probírané v této práci připadá

v úvahu obecná subjektivní odpovědnost, zvláštní objektivní odpovědnost osob

(zejm. podnikajících na poli internetových služeb) a společná odpovědnost více

škůdců18.

Důležitým aspektem je nahrazení způsobené škody či vydání bezdůvodného

obohacení19 se svou preventivně-výchovnou, reparační a satisfakční funkcí. Mezi

škodou a bezdůvodným obohacením je třeba rozlišovat, mohou existovat v urči-

tých případech vedle sebe, ale pokud má jistý skutek charakter nezmenšení ma-

jetku rušitele (např. nezaplacením licenčního poplatku), jedná se zásadně o bez-

důvodné obohacení.20

Škoda21 není jako termín v občanském zákoníku definičně vymezena, ale dok-

trína i soudní praxe ji běžně chápe jako majetkovou újmu vyjádřitelnou penězi.

Ve smyslu § 442 ObčZ rozlišujeme skutečnou škodu (damnum emergens) a ušlý

zisku (lucrum cessans). Poškozený je povinen prokázat porušení právní povin-

nosti, vznik škody a kauzální nexus mezi nimi. Pokud se jedná o odpovědnost

subjektivní, škůdce se jí může zbavit exkulpací, tedy prokázáním, že škodu ne-

zavinil. Náhrada skutečné škody se použije obvykle jen při poškození hmotného

substrátu, dílo samo jako duševní výtvor je totiž z logiky věci nepoškoditelné22.

18 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 106 nn

§ 420 odst. 1 ObčZ Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

§ 420a ObčZ (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.

(2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena

a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti ...

§ 438 odst. 1 ObčZ Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

19 § 40 odst. 4 AutZ Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvlášt-

ních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat

náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá ... 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 ...

20 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 433 nn

21 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, svazek II. - [24] str. 398 nn

22 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 435
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Místo složitého vypočítávání přesné výše ušlého zisku se může poškozený domáhat

náhrady ve výši obvyklé odměny.

Bezdůvodným obohacením23 bude v našem případě především majetkový pro-

spěch získaný z nepoctivých zdrojů, tedy tím, že někdo užije dílo, aniž by za něj

zaplatil odměnu, a tím sám buďto něco ušetřil nebo svůj vlastní majetek jinak

zvětšil. Na rozdíl od náhrady škody je vydání bezdůvodného obohacení založeno

na objektivní odpovědnosti. Navíc je v autorském zákoně konstituována repre-

sivní funkce24 tohoto institutu, a to požadavkem uhrazení dvojnásobku obvyklé

odměny. Dobrá víra povinného je právně irelevantní, má pouze účinky ohledně

vydání užitků plnění.

Osobnostní nároky se nepromlčují, majetkové nároky se promlčují v obecné

promlčecí době, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje

ve zvláštní době podle ObčZ25.

Podrobnější rozbor občanskoprávní odpovědnosti jednotlivých subjektů, od

poskytovatelů obsahu přes poskytovatele internetového připojení až po koncové

uživatele je možné najít v literatuře26.

Z hlediska občanského práva procesního můžeme rozlišovat několik nejčastěj-

ších typů žalob - určovací (kdo je autorem) , negatorní (zápůrčí, zdržovací - za-

kázat protiprávní jednání, pokud stále trvá), restituční (odstraňovací - odstranit

následek, např. zničit protiprávně zhotovené rozmnoženiny), informační (totož-

nost rušitelů, způsob a rozsah neoprávněného užití), satisfakční (na přiměřené

zadostiučinění). Zákon zvláště vyjmenovává nárok na náhradu škody a na vydání

23 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, svazek II. - [24] str. 514 nn

ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 112 nn

§ 451 ObčZ (1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

(2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu,

plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož

i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

24 V obecném občanském právu je jeho funkce reparační, viz [24], podobně i [31]

25 TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31], str. 431 a 437, §§ 106 a 107 ObčZ

26 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo - [4] str. 122 nn
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bezdůvodného obohacení27. Silným instrumentem je možnost vydání předběž-

ného opatření. V autorskoprávních sporech jsou v prvním stupni věcně příslušné

krajské soudy28. Sporná zůstává otázka příslušnosti v odpovědnosti za škodu.

V případě sporů o nároky může být subjekt zastoupen profesní asociací nebo

kolektivním správcem.

3.2 Správněprávní odpovědnost

Správněprávní odpovědnost zahrnuje přestupkya jiné správní delikty29, které mů-

žeme dále dělit na jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a jiné

správní delikty podnikatelů. Správněprávní ochrana práv autorských a příbuz-

ných byla dříve zakotvena v přestupkovém zákoně ve zvláštní části v § 32 jako

přestupky na úseku kultury. Po novelizaci autorského zákona v roce 2006 do-

šlo k jejímu přesunutí přímo do autorského zákona, šesté hlavy, označené jako

správní delikty30. Současně s tím se výrazně navýšily sankce z předchozích maxi-

málně 3.000 Kč na současných až 150.000 Kč. Je otázkou, zda nynější úprava, kdy

je udána pouze maximální částka, a to v citelné výši, navíc bez jasného odstup-

ňování nebo jiného vodítka, ponechávající značný prostor pro uvážení správního

orgánu, není v rozporu s požadavkem na jasnou, určitou a předvídatelnou právní

normu31.

Materie je rozdělena do tří paragrafů kopírující teorii správního trestání, tedy

odděleně jednak pro přestupky a jednak pro správní delikty právnických a podni-

kajících fyzických osob. Posledním paragrafem jsou společná ustanovení. Tresty

27 ČERMÁKOVÁ-VLČKOVÁ, Adéla; SMEJKAL, Vladimír. Autorská díla v hromadných sdě-

lovacích prostředcích - [5] str. 122

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon - [31] str. 418 nn a 436

WINTEROVÁ, Alena et al. Civilní právo procesní [34] str. 204 nn

28 § 9 odst. 2 pís. b) OSŘ

29 HENDRYCH, Dušan et al. Správní právo - [9] str. 439 nn, zejm. 454

30 ČERVENÝ, Zdeněk et al. Přestupkové právo [6] str. 92

31 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jan; GERLOCH, Aleš. Teorie práva - [1] str. 281 nn
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však podle systematiky odstupňovány nejsou, ve všech případech je nejvyšší

sankcí pokuta až 150.000 Kč za neoprávněné užití díla.

První jsou v § 105a32 uvedeny přestupky. Pachatelem přestupku může být

pouze fyzická osoba. Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá

podle přestupkového zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo dal k to-

muto jednání příkaz33.

Rozdílem mezi trestným činem a přestupkem je zejména intenzita jednání.

Dalším důležitým rozdílem je to, že trestný čin předpokládá úmyslné zavinění,

není-li stanoveno jinak, kdežto u přestupku obecně postačí zavinění z nedba-

losti34. Na dané téma odkazuje taktéž judikatura, když v konkrétním případě

říká, že dovoz a prodej nosičů, na něž byl přehrán mezinárodní repertoár bez sou-

hlasu nositelů práv, je trestným činem, jednal-li pachatel úmyslně. Při nedostatku

úmyslu může jít o přestupek.

Podobně jako v trestním řízení, i v řízení o přestupku lze uplatnit nárok na ná-

hradu škody, pokud mezitím nebyla dobrovolně nahrazena a pokud její existence

a výše byla spolehlivě zjištěna. V takovém případě uloží správní orgán pachateli

přestupku povinnost ji nahradit, jinak odkáže poškozeného s jeho nárokem na

soud nebo jiný orgán. V jakémkoli civilním sporu, tedy zejména v následném

občanském soudním řízení o soukromoprávních nárocích z porušení nebo ohro-

žení práv je soud vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán

přestupek či správní delikt a kdo jej spáchal35.

32 § 105a - Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam,

rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo

v § 44 odst. 1, nebo ...

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 150.000 Kč, za přestupek

podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100.000 Kč ...

33 § 6 PřestZ

34 § 13 odst. 2 TZ a § 3 PřestZ

35 § 135 odst. 1 OSŘ
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Skutkové podstaty správních deliktů podle § 105b jsou totožné s přestupky.

Jedinou výjimkou je nemožnost uplatnit nárok na náhradu škody v řízení o jiném

správním deliktu. Oddíl uzavírají společná ustanovení v § 105c36. U správních

deliktů vidíme liberační důvod pro právnickou osobu, která prokáže vynaložení

veškerého úsilí ve snaze porušování práv zabránit, například poučením zaměst-

nanců, vydáním příslušné interní směrnice a namátkovými prověrkami. Přestupky

i správní delikty v autorskoprávních věcech projednává obecní úřad obce s rozší-

řenou působností, na jehož území ke spáchání došlo. U přestupků se jedná o lex

specialis vůči obecné úpravě správních deliktů.

3.3 Trestněprávní odpovědnost

V této kapitole si představíme nejsilnější odpovědnostní institut, kterým jsou

normy trestního práva. Jejich použití by této závažnosti mělo odpovídat. Jak

trestní zákoník sám, tak judikatura37 nám připomínají princip ultima ratio, neboli

subsidiarity trestní represe.

36 § 105c - Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,

které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu

jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm neza-

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

byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v přenesené působnosti projednává v prvním stupni

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé sou-

vislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil...

37 § 12 odst. 2 TZ; usnesení ÚS sp. zn. I. ÚS 69/06
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3.3.1 Pojem trestného činu

Mezi pojmové znaky trestného činu38 patří protiprávnost, typové znaky trestného

činu neboli znaky skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt,

subjektivní stránka a konečně obecné znaky, tedy věk a příčetnost (pomineme-li

zvláštní úpravu u mladistvých).

Všímat si budeme především obligatorních znaků skutkové podstaty trest-

ného činu. Objekt je společenský zájem, či vztah, proti kterému jednání směřuje.

V našem případě je to pokojné užívání práv autorských a příbuzných. Objektivní

stránkou rozumíme jednání, následek a kauzální nexus mezi nimi. Následkem je

porušení práv, jedná se tedy o trestné činy poruchové. Fakultativními objektiv-

ními znaky jsou čas, místo jednání, hmotný předmět útoku a účinek. Subjektem je

myšlen pachatel. U zde rozebíraných trestných činů se nepožaduje speciální sub-

jekt, pachatelem tak může být kdokoli, kdo není vyloučen z trestní odpovědnosti.

Subjektivní stránka znamená vnitřní vztah pachatele k jeho protiprávnímu činu,

čímž rozumíme zavinění; pohnutka není pojmovým znakem zavinění. Zavinění se

podle složky vědění a volní dělí v bipartici na úmysl a nedbalost. V této práci

zkoumané trestné činy vyžadují úmysl, postačí však úmysl nepřímý. Úmysl se

musí vztahovat i na vědomí, že jde o dílo jako výsledek tvůrčí činnosti nebo jiný

statek chráněný autorským zákonem. Samozřejmě se po pachateli nežádá, aby

znal přesné zákonné vymezení uvedených práv, ale stačí, že si je toho v hrubých

rysech, či laicky vědom39. Při prokazování úmyslu je třeba vycházet z provede-

ných důkazů, zejména z vlastní výpovědi, poté z objasněné pohnutky, která jej

k tomuto jednání vedla, jakož k okolnostem spáchání činu. Subjektivní stránku

se obvykle prokáže nepřímými důkazy.

Všimněme si důležitého znaku, že dispozice normy odkazuje na jiný právní

předpis, v tomto případě na autorský zákon a prováděcí předpisy, což teorie ozna-

čuje jako normu s blanketní dispozicí. Předpisy chránící práva autorská a příbuzná

38 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné - [11], typové znaky obecně viz str. 119, obligatorní

znaky viz str. 146, poruchové TČ viz str. 169, zavinění viz str. 210

39 Usnesení NS 5 Tdo 164/2011; JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné - [11] str. 211;

ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník - [27], str. 2513 n.

42



Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

tak tvoří součást dispozice. Při aplikaci norem s blanketní dispozicí se uplatní

zásada ignorantia iuris non excusat nejen na trestní zákoník sám, ale v širším

měřítku. Ve výsledku se neznalost autorskoprávních norem posuzuje stejně jako

neznalost normy trestní a pachatele proto nevyviňuje40. Nejde tu o omyl skutkový,

nýbrž o omyl právní. Negativní omyl o normách, jichž se trestní zákon dovolává

ve svých blanketních ustanoveních, nemůže omlouvat, neboť neznalost trestního

zákoníku a toho, co je trestným činem, neomlouvá41. K právnímu omylu pacha-

tele se však může přihlédnout jako k polehčující okolnosti a trest odnětí svobody

může být mimořádně snížen pod dolní hranici trestní sazby42.

3.3.2 Trestní zákoník

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Skutková

podstata trestného činu porušování autorského práva je umístěna systematicky

na konec hlavy VI - trestné činy hospodářské, do čtvrtého dílu. Právům dušev-

ního vlastnictví jsou věnované §§ 268 až 271. Pro tuto práci je nejvýznamnější

§ 270. V základní43 a první kvalifikované skutkové podstatě44 se jedná o přečiny45,

40 Z judikatury např. 9/1997 rozh. tr. neboli usnesení NS sp. zn. 2 Tzn 46/96.

41 § 19 TZ; K polemice o odkazu na předpisy nižší právní síly viz [11] str. 26, v našem případě

např. stanovení náhradních odměny za nenahrané nosiče pouhou vyhláškou.

42 § 58 odst. 6 TZ

43 § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi,

odst. 1 Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému

dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo

televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

44 § 270 odst. 2 TZ Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propad-

nutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím ji-

nému značnou škodu, nebo

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

45 Viz § 14 TZ odst. 2 : Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy,

na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
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v poslední kvalifikované podstatě46 o zločin. Blanketní dispozice norem se odka-

zuje na autorský zákon a tam také musíme hledat vymezení pojmů autor, dílo,

neoprávněné užití a dalších.

Po novu je ve skutkové podstatě vyžadována minimální úroveň intenzity pa-

chatelova zásahu. Musíme tedy zkoumat, zda zásah do zákonem chráněných práv

autorských či příbuzných byl skutečně nikoli nepatrný. Proto je třeba zvažovat

všechny okolnosti daného případu, kde intenzitu zásahu47 odvozujeme zpravi-

dla z pachatelova postupu, ze závažnosti zásahu do chráněných práv či jiných

způsobených následků, časového období či délky útoků a při opakovaném jed-

nání z jejich počtu. Hledí se na osobu pachatele, míru jeho zavinění a především

pohnutku, tedy zda jedná ve snaze získat materiální či jiný prospěch. Též si vší-

máme, zda se pachatel dopustil ojedinělého konfliktu s trestním právem, nebo zda

jde v této oblasti o recidivistu. Za zásah s nepatrnou intenzitou by bylo možno

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu považovat ojedinělý nebo jen

relativně málo významný zásah do některého chráněného práva. V takových pří-

padech postačí správní postih podle § 105a nebo 105b AutZ a není podle platného

práva i judikatury žádoucí uplatňovat trestní odpovědnost48. Naopak trestní stí-

hání bude žádoucí v případech, kdy pachatel otevřeně nabízí protiprávně nahrané

nosiče prostřednictvím inzerce, nebo pokračuje v protiprávním jednání přes vý-

slovné upozornění nositelů práv či častěji kolektivních správců a samozřejmě také

v případech pokračujícího protiprávního jednání přes uskutečněný správní postih,

nebo po sdělení obvinění, kdy nelze o trestnosti takového jednání pochybovat.

V nové právní úpravě jsou kvalifikované skutkové podstaty pojaty odlišně

a místo jedné jsou vyjmenovány dvě. První kvalifikovaná skutková podstata se

uplatní, pokud pachatelovo jednání vykazuje znaky podnikání, pachatel způsobí

46 § 270 odst. 3 TZ Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

47 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník - [27], str. 2513

48 § 12 odst. 2 TZ; usnesení ÚS sp. zn. I. ÚS 69/06
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značnou škodu, získá značný prospěch49 nebo spáchá čin ve značném rozsahu.

Druhá kvalifikovaná podstata je podle vyměřeného trestu zločinem. Hranicí je

získání prospěchu velkého rozsahu pro sebe nebo jiného či spáchání činu ve velkém

rozsahu. Z hlediska zavinění u těchto následků postačí nedbalost50. Pojem dopustit

se činu ve značném či velkém rozsahu je potřeba vykládat s přihlédnutím ke všem

konkrétním okolnostem případu, zejména při opakované a déle trvající trestné

činnosti pachatele nebo při zasažení práv velkého počtu subjektů51.

Co se týče škody, čili finanční ztráty, která byla způsobena jednáním pacha-

tele nositelům práv, nelze ji ztotožňovat s prospěchem pachatele z tohoto jednání.

Prospěchem ve smyslu ustanovení § 270 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. a) je

přitom jen tzv. čistý prospěch52, neboť je třeba odečíst náklady pachatele, např.

cenu nosičů, na něž pachatel bez oprávnění kopíroval a poté prodával chráněná

díla. Navíc v současném trendu porušování práv v peer-to-peer sítích nemá pa-

chatel prospěch žádný, protože sdílení je jeho životním stylem nebo touhou po

uznání ve warez komunitě, nikoli prostředkem k získávání finančních prostředků.

Přejděme k subjektivní stránce. Trestný čin podle § 270 odst. 1 vyžaduje,

shodně jako za účinnosti starého zákona, úmyslnou formu zavinění. Neznalost

norem autorského zákona se v souladu teorií o blanketních normách posuzuje

jako právní omyl53. Pachatelův úmysl se stejně jako v předchozí úpravě musí

vztahovat i na pachatelovo vědomí, že jde o chráněné dílo, jinak se postupuje

49 Pojem se aplikuje v souladu s výkladovým ustanovením § 138 odst. 1 a 2 TZ

(1) ... značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000 Kč a škodou

velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5.000.000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu ...

50 § 17 písm. a) TZ

51 Srov. Metodický návod NSZ SL69/2008 str. 90 nn.

52 Viz 55/1996 rozh. tr. neboli usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze

dne 19. 10. 1995, sp. zn. 2 To 622/1995.

53 Viz § 19 TZ odst. 2 :Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou

právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona ...

45



Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí

podle zásad o omylu skutkovém54. Skutkový omyl, a tedy vyloučení trestněprávní

odpovědnosti, přichází v úvahu například v případě, že obviněný byl přesvědčen,

že v peer-to-peer síti rozšiřuje dílo volné. Proto také orgány činné v trestním řízení

musí věnovat tolik péče argumentaci, zda obviněný musel vědět, že jde o díla

komerční, například už jen z názvů souborů, která se shodují s názvy všeobecně

známých populárních seriálů, hudebních alb nebo počítačových programů.

Co se týče ukládaných trestů, u základní skutkové podstaty zůstaly hranice

trestu odnětí svobody stejné, a to až na dvě léta. Přibyla výslovná možnost uložení

trestu zákazu činnosti, není naproti tomu výslovně uváděna možnost peněžitého

trestu. Je umožněno uložit propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, což se

pravidelně využívá. Pachatel zpravidla přichází o počítač, který použil k neopráv-

něnému sdílení v peer-to-peer sítích, stejně jako pachatel vypalující na počítači

díla na nenahrané nosiče, kterému se ukládá propadnutí obojího. Ač to není uve-

deno přímo u skutkové podstaty ve výčtu trestů, připadá v úvahu uložení trestu

domácího vězení, obecně prospěšných prací a peněžitého trestu55.

3.3.3 Trestní proces

Při stíhání trestných činů se využívají různé procesněprávní instituty. Po vzniku

podezření se nejdříve zjišťují (resp. zjišťovaly se do zrušení prováděcích předpisů

a opět budou po vydání případné novely) podle § 88a TŘ56 údaje o uskutečněném

54 Viz § 18 TZ odst. 1nn : Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skut-

kovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně ...

55 § 60 n, § 62 nn a § 67 nn TZ

56 § 88a TŘ

(1) Je-li k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba zjistit údaje o uskuteč-

něném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo

na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, nařídí předseda senátu a v pří-

pravném řízení soudce, aby je právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační

činnost, sdělily jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn.

(2) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel teleko-

munikačního zařízení ...
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telekomunikačním provozu. Oproti úpravě v § 88 zde zákon nestanoví omezení

jeho užití. Norma o lokalizačních údajích byla vložena do trestního řádu novelou

z roku 2001 jako reakce na vydání nálezů Ústavního soudu57, které dovodily, že

čl. 13 Listiny základních práv a svobod nezakládá pouze ochranu tajemství vlast-

ního obsahu zpráv, ale i dalších údajů vzniklých v souvislosti s telekomunikačním

provozem58. Výsledkem zjišťování je obvykle IP a MAC adresa a údaje o osobě,

která je objednatelem internetového připojení, což však samozřejmě nevypovídá

nic o osobě, která v tom kterém okamžiku za počítačem sedí ani o datech, která

právě odesílá či přijímá. Jednou provedené zjišťování není na překážku ani při

eventuálním následném překvalifikování jednání na pouhý přestupek a použití

jeho výsledků ve správním řízení je možné59. Logicky nemůže být vyžadování lo-

kalizačních údajů voleno v případech, v nichž od počátku bude zjevné, že jednání

může být posouzeno jen jako přestupek.

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, nálezem pléna Ústavního soudu

sp. zn. Pl. ÚS 24/10 byly zrušeny části zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, přikazující poskytovatelům připojení uchovávat provozní a loka-

lizační údaje po stanovenou dobu. Tím pádem sice orgány činné v trestním ří-

zení mohou o údaje poskytovatele požádat, ten ale nemá žádnou povinnost je

uchovávat a tím ani předat. Do doby, než budou příslušné části zákona ústavně

konformně novelizovány, je ustanovení § 88a TŘ neaplikovatelné.

Procesněprávní institut odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle

§ 88 TŘ umožňuje zjištění obsahu odesílaných a přijímaných dat. Je omezen jen

na trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný

trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. První pod-

mínka splněna není, ovšem druhá podmínka může být naplněna například zněním

dohody TRIPS60.

57 Sp. zn. II. ÚS 502/2000, IV. ÚS 536/2000 a IV. ÚS 78/2001 - výpis hovorů jako nezákonný

důkaz

58 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád - [26] str. 746

59 Metodický návod NSZ SL 69/2008 str. 93 nn

60 TRIPS čl. 61. Dále viz Metodický návod NSZ SL 69/2008 str. 66 n
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Pokud daná IP adresa ukazuje do pevné sítě, tedy na počítač připojený přes

optické, telefonní, či kabelové vedení, je situace jednoznačná, protože umístění po-

čítače lze s pomocí poskytovatele datového připojení jednoznačně lokalizovat do

určitého bytu nebo rodinného domu. Daleko složitější může být nalezení prostor,

kde je umístěn počítač připojený bezdrátově, v našich podmínkách nejčastěji přes

WiFi. V některých bezdrátových sítích je topologie prakticky neměnná, takže lo-

kalizace bude stejně jednoduchá jako v případě pevné sítě. V ostatních případech,

zejména pokud je počítač připojen na veřejnou WiFi síť, kde se uživatelé připojují

ad-hoc, musí být využity jiné důkazní prostředky.

Poté, co je shromážděno dostatečné množství informací, zakládajících dů-

vodné podezření ze spáchání trestného činu, nařizuje se obvykle institut domovní

prohlídky61 s cílem nalézt a zajistit důkazní prostředky, zejména konkrétní počí-

tače, či datové nosiče, které budou následně předány znalci k prozkoumání.

Po vykonání domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, zajištění po-

čítače nebo nosičů dat a prokázání, že se skutek naplňující znaky trestného činu

stal, bude pro vyvození individuální trestní odpovědnosti nutné ztotožnit počítač

s konkrétním uživatelem, což činí potíže v domácnostech obývaných více oso-

bami, kdy není jisté, které osoby měly či neměly k počítači přístup. Proto je také

jedna z otázek na znalce, aby uvedl, jaké uživatelské účty byly vytvořeny a zda

byly chráněny heslem. Ještě složitější je situace, pokud domácnost obývají osoby

blízké, které mohou odepřít svědectví62.

61 § 83 TŘ Příkaz k domovní prohlídce

(1) Nařídit domovní prohlídku je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh

státního zástupce soudce. ... Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí

být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné,

nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení.

(2) Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná domovní prohlídku policejní orgán.

62 Metodický návod NSZ SL 69/2008 str. 67 nn
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Kapitola 4

Judikatura

Judikatura je stěžejní částí této práce. Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší

správní soud si vedou vlastni databázi anonymizovaných rozhodnutí, proto se

k nim lze dostat bez větších obtíží. Naopak velmi složitý je přístup k judikatuře

nižších soudů1.

4.1 Ústavní soud

Při rešerši nálezů a usnesení Ústavního soudu, které mají spojitost se současným

autorským zákonem, se v databázi dobereme ke 25 rozhodnutím, vydaným od

roku 2002 podnes. Bohužel většina z nich představuje odmítnutí ústavní stíž-

nosti pro zjevnou neopodstatněnost. Z důvodu takto malého statistického vzorku

není možné považovat judikaturu ústavního soudu v oblasti autorské práva za

konstantní ani za ustálenou.

Kromě stížností, týkajících se sporů mezi kolektivními správci a minister-

stvem kultury2, tápali stěžovatelé v přechodném období krátce po vydání nového

autorského zákona pochopitelně nejčastěji ve výkladu svých nových povinností

a mnoho stížností bylo podáváno kvůli nezažité terminologii a nedostatečné ju-

dikatuře. Jednalo se zejména o placení odměn za televizní a rozhlasové přijímače

1 O novém pilotním projektu více na http://jinepravo.blogspot.com/2011/05/frantisek-korbel-

zverejnovani.html

2 O proces přechodu organizace správy práv mezi starým a novým autorským zákonem
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v restauracích a hotelích, kdy se provozovatelé neztotožňovali s placením odměn

kolektivním správcům s poukazem na skutečnost, že umělci již odměnu dostali od

televizních či rozhlasových stanic. Jindy také opírali svá přesvědčení o skutečnost,

že pouští jen sportovní přenosy, což nemá s autorským dílem cokoli společného.

Po ustálení výkladu zejména § 18 odst. 3 AutZ se podobné stížnosti přestaly

objevovat.

Jediná stížnost ve spojitosti s porušováním autorských práv, které bylo vy-

hověno a kterou si rozebereme podrobněji, byla završena přelomovým usnesením

I. ÚS 69/06 ze října 2006. Zde Ústavní soud judikuje několik zásadních věcí,

které ovlivnily budoucí autorskoprávní žaloby.

Nejprve si nastiňme skutkový stav. Stěžovatel byl provozovatelem restaurace,

ve které měl umístěný televizní přijímač. Navštívil jej inspektor Ochranného svazu

autorského a žádal ho o uzavření licenční smlouvy a placení autorských poplatků.

Provozovatel restaurace mu kontrolu umožnil, ale odmítl uzavřít licenční smlouvu

a platit poplatky. Zdůvodnil to svým výkladem § 18 odst. 3 AutZ, kde argumento-

val, že se na něj vztahuje zákonná výjimka, neboť sám sebe chápe jako pouhého

provozovatele zařízení. Dále uváděl, že platí koncesionářské poplatky Českému

rozhlasu a České televizi, které již autorům odměny zaplatily a že pokud by platil

i on, docházelo by k nespravedlivé vícenásobné odměně za stejnou věc. Inspektor

jej ještě neúspěšně kontaktoval písemně a posléze na něj podal trestní oznámení.

Ve výsledku byl provozovatel obžalován a následně odsouzen pro trestný čin poru-

šování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

podle tehdejšího § 152 TZ, kdy soud dovodil, že jednal zaviněně v úmyslu nepří-

mém, když prokazatelně věděl, že svým jednáním může porušovat právní normy

a pro tu eventualitu s tím byl srozuměn3.

Ústavní soud naznal, že výklad § 18 odst. 3 AutZ zastávaný veřejnou žalo-

bou i obecnými soudy je správný, stěžovatelův nikoliv4. Avšak zároveň dovodil,

3 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné [11] str. 218

4 ... Ústavní soud je toho názoru, že ustanovení § 18 odst. 3 dopadá na situace, kdy je sice

provozováno zařízení technicky způsobilé ke sdělování díla veřejnosti, avšak k samotnému

zpřístupňování díla nedochází, nebo sice dochází, avšak až skrze další osobu, na které je tíže
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že v souvislosti se zjevně obtížnou interpretací dané právní normy za současné

absence ustálené judikatury ji nelze považovat za určitou a ve svých důsledcích

předvídatelnou normu, tudíž nemůže vyplnit dispozici blanketní § 152 tehdejšího

TZ, a tedy relevantně posloužit jako základ pro trestněprávní postih.

Dále Ústavní soud judikuje, že autorskoprávní pře jsou primárně spory o ná-

hradu škody, tedy povahy soukromoprávní, a proto by také měly být řešeny před-

nostně instituty občanského práva. Až při jejich nedostatečnosti se užije řízení

správního s jeho sankcemi a až jako ultima ratio trestního řízení, a to jen za pod-

mínky proporcionality ve vztahu k právem chráněnému zájmu. Opačný postup,

tedy apriorní podání trestního oznámení a řešení trestním procesem před orgány

činnými v trestním řízení ve svém důsledku vede k znerovnoprávnění osob v je-

jich vzájemných vztazích. Trestní právo nesmí nahradit ochranu práv jednotlivce

v oblasti soukromoprávních vztahů, kde se uplatňuje zásada vigilantibus iura.

Je také důležité připomenout, že kolektivní správci, jakožto subjekty přímo ur-

čené k hájení práv autorů, mají užívat svého profesionálního aparátu a oprávnění

jim daných k získávání důkazních prostředků a jejich předkládání v občansko-

právním procesu a ne pouze učinit trestní oznámení a přenášet tíhu a náklady

jejich nalézání na orgány činné v trestním řízení, tedy potažmo na stát. Navíc

povinnosti kolektivních správců jsou dány přímo zákonem5 a nelze se jich zbavit

ani podáním trestního oznámení.

V neposlední řadě a k dokreslení absurdity řešení autorskoprávní pře trest-

ním procesem Ústavní soud uvedl, že podle zákona i ustálené judikatury (v době

rozhodování) nebylo možné přiznat nárok na vydání bezdůvodného obohacení

v adhezním řízení výrokem o náhradě škody, dokonce ani připustit kolektivního

splnění povinností vyplývajících z užití autorsky chráněných děl. ...

... Nelze přisvědčit názoru stěžovatele, že se jedná o nemorální vícenásobnou platbu. Každý

z uživatelů platí za své vlastní užití díla, z kterého má svůj individuální zisk. Nejde tedy

o několik plateb za jedno užití, ale o několik plateb za několik užití. ...

5 § 100 AutZ (1) Kolektivní správce je povinen s péčí řádného hospodáře ...

h) uzavírat s uživateli předmětů ochrany ... za přiměřených a rovných podmínek smlouvy ...

j) vybírat v souladu se zákonem a smlouvami podle písmene h) pro nositele práv odměny

a případné příjmy z vydání bezdůvodného obohacení ...
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správce jako poškozeného6. Tudíž i v případě odsuzujícího rozsudku by byli no-

sitelé práv, potažmo kolektivní správce odkázání se svými nároky na řízení ve

věcech občanskoprávních.

4.2 Nejvyšší správní soud

Rešerše judikatury Nejvyššího správního soudu nepřináší tématu této práce výraz-

nější příspěvky. Z hlediska sporů z práv duševního vlastnictví naprosto převládají

kasační stížnosti v oblasti ochranných známek. Vztah k autorskému zákonu má

jen jedno rozhodnutí o kasační stížnosti ve věci udělení pokuty v přestupkovém

řízení. Navíc, ke škodě studia judikatury k autorskému právu, skutková podstata

je velmi podobná tomu, co již bylo rozebíráno výše v souvislosti s Ústavním sou-

dem. Jedná se o sp. zn. 1 As 36/2006–75, z ledna 2007, takže i časové období

se kryje s předmětným rozhodnutím. Je zřejmé, že obě rozhodnutí vznikala pa-

ralelně vedle sebe, takže jedno na druhé nemohlo nijak reagovat, natož rozvíjet

právní argumentaci.

Skutkový stav je následující. Jednatelka obchodní společnosti, která provo-

zovala restauraci, byla shledána vinnou z přestupku na úseku kultury7 za to,

že minimálně ve třech případech, myšleno při třech kontrolách, provozovala v re-

stauraci reprodukovanou hudbu bez souhlasu nositelů práv. Městský úřad jí udělil

pokutu 2.000 Kč, měla zaplatit náklady přestupkového řízení ve výši 1.000 Kč

a byla jí uložena povinnost k náhradě škody Ochrannému svazu autorskému ve

výši 1.580 Kč.

6 § 43 TŘ, tučně vyznačena pozdější novela, která vymáhání bezdůvodného obohacení v ad-

hezním řízení umožňuje (1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena

majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným či-

nem obohatil (poškozený)...

(3) Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalova-

nému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému

trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na

jeho úkor trestným činem získal...

7 Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. § 32 odst. 1 písm. a) ve znění tehdy účinném
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Po vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení podala jednatelka

správní žalobu k soudu, kde argumentovala podobně jako stěžovatel v kauze

Ústavního soudu zněním § 18 odst. 3 AutZ. Soud tento argument odmítl a ža-

loba byla zamítnuta. Jednatelka podala proti rozsudku krajského soudu kasační

stížnost. Nejvyšší správní soud ji však zamítl jako nedůvodnou. Potvrdil právní

názor krajského soudu na výklad předmětné normy. Námitka ohledně nepřípust-

nosti vícenásobné odměny majitelům práv také neobstála, protože podle soudu

je zcela jasně předvídána zákonem a mezinárodními smlouvami, tudíž jde o prá-

vem aprobovaný stav. I když Nejvyšší správní soud dospěl ke stejnému výsledku

jako Ústavní soud, jejich odůvodnění si částečně protiřečí, neboť druhý argumen-

toval, že ke dvojí platbě vlastně vůbec nedochází, protože každý platí z jiného

důvodu. Televizní a rozhlasová společnost platí kvůli svému zisku a provozovatel

restaurace kvůli svému.

4.3 Nejvyšší soud

Úvodem poznamenejme, že systém používaný Nejvyšším soudem k vyhledávání

judikatury rešeršní práci neusnadnil, protože např. při zadání hesla autorské právo

dostaneme dva judikáty, při hesle autorské dílo jen jeden. Při zadání vztahu

k právnímu předpisu, autorskému zákonu, dostaneme osm judikátů, ale zcela ne-

smyslně tam například 30 Cdo 1429/2009 chybí, i když se v meritu jedná o apli-

kaci § 25 AutZ, tudíž existence vztahu je zcela evidentní. Lepších výsledků na-

proti tomu dosáhneme vyhledáváním podle vhodného sousloví, např. kolektivní

správce, v textu. Pokud chceme trestní judikáty, je třeba opět hledat ne podle

pojmů autorského zákona, ani vztahu k AutZ, ale podle vztahu k § 152 starého

trestního zákona. Tím dostaneme alespoň devět základních judikátů. K objevení

dalších musíme postupovat složitěji, podobně jako v občanskoprávní agendě.

V této souvislosti se nabízí otázka ohledně naplnění materiální stránky po-

vinnosti Nejvyššího soudu zajišťovat jednotnost rozhodování soustavy obecných

soudů. Pokud Nejvyšší soud nedokáže ani při současném stavu techniky jedno-

duše umožnit hledání ve svých rozhodnutích, pak není možný jiný závěr, než že
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jde o vážné selhání nejvýznamnějšího článku soustavy obecných soudů. Že efek-

tivní zveřejňování a zpřístupňování judikatury možné je, dokazuje např. přehledná

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Judikaturu Nejvyššího soudu z počátku účinnosti nového autorského zákona

charakterizovala skutková jednotvárnost. Ve většině případů se jednalo o pro-

dej podomácku vyrobených rozmnoženin audiovizuálních děl nebo počítačových

a konzolových programů, nejčastěji her. Ty byly odhalovány poměrně jednoduše

buď na tržištích, nebo díky naprosté drzosti prodávajících přes inzeráty, kde uvá-

děli své kontaktní údaje. Usvědčení pak proběhlo obvykle přes soukromého de-

tektiva najatého kolektivními správci nebo advokátními kancelářemi, který na

inzerát odpověděl a vyjádřil zájem o nabízený produkt. Přitom informoval Policii

ČR, která pachatele po předání zboží a přijetí kupní ceny zadržela.

Přestože, či právě proto, že byly tyto případy vcelku jednoznačné, se obvi-

nění bránili vetchými konstrukcemi, že kupující ve skutečnosti od svého stánku

odháněli, nebo že jednali se souhlasem poškozeného, tedy na přání soukromého

detektiva najatého poškozeným. S ustalováním judikatury, kdy si obviněný raději

rozmyslí podat předem ztracené dovolání a především s rozvojem techniky, kdy

fyzické nosiče ustupují on-line zdrojům, tento typ deliktů z rozhodovací praxe

Nejvyššího soudu mizí.

Rozsudek sp. zn. 30 Cdo 1429/2009 řeší spor mezi sdružením INTER-

GRAM a mezi prodejcem, respektive dovozcem výpočetní techniky. Kolektivní

správce nedostal od prodejce informace o skutečnostech rozhodných pro výši od-

měny v souvislosti s rozmnožováním díla pro vlastní potřebu8, a proto podal na

obchodní společnost žalobu. Krajský ani vrchní soud žalobě nevyhověly, protože

podle nich není možné v petitu požadovat jednání, které je již přímo zakotvené

v právním předpise. Nejvyšší soud ale judikoval, že to možné je9 a že rozhodnutí

obou soudů v podstatě znamenalo denegatio iustitiae, kdy kolektivnímu správci

byl odepřen průchod práva. Je irelevantní, že dotčenou informaci mohl zjistit

8 § 25 odst. 5 AutZ

9 Podle § 80 písm. b) OSŘ
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od celních orgánů, protože zákon takovou povinnost ukládá primárně obchodní

společnosti.

Usnesení sp. zn. 5 Tdo 164/2011 předkládá případ z let 2008 a 2009. Jednalo

se o dva související skutky. Obviněný nabízel pomocí peer-to-peer sítě audiovi-

zuální díla, především filmy, seriály a dokumenty, celkem 315 děl. Znalec uvedl,

že nabízeno bylo 1,92TB a prokazatelně staženo 390GB dat. Škoda byla Českou

protipirátskou unií vyčíslena přes 364.000 Kč. Druhý skutek spočíval v tom, že

používal na svém počítači rozmnoženiny počítačových programů bez zakoupené

licence v hodnotě přes 47.000 Kč. Za oba skutky byl okresním soudem uznám

vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 4 měsíce s podmíněným

odkladem na 18 měsíců a byla mu uložena přiměřená povinnost10 nahradit způ-

sobenou škodu.

Obviněný se odvolal a krajský soud vinu v prvním bodě potvrdil, v druhém

obviněného zprostil obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že se skutek stal. Trest

odnětí svobody byl stanoven na 4 měsíce s podmíněným odkladem na 15 měsíců.

Přiměřená povinnost zůstala nezměněna.

Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání. Prvním důvodem byla neú-

stavnost domovní prohlídky, kdy hlavním podkladem byla informace soukromého

detektiva. Druhým důvodem pak neprokázání, že počítač provozoval jen obviněný,

že soubory byly sdíleny nebo zpřístupněny a chybějící úmysl. V poslední řadě byla

zpochybněna výše škody.

Ohledně osob v domácnosti byl obviněný z hlediska rozhodovací praxe soudů

v nevýhodném postavení, protože nebydlel s rodinou, tedy osobami blízkými, ale

sdílel byt se spolubydlícími, kolegy, či spolužáky. V takové situaci je daleko pro-

kazatelnější, který majetek patří které osobě, a také procesní práva jsou menší,

spolubydlící osoby nemají na rozdíl od osob blízkých právo nevypovídat a zároveň

není přílišná motivace se vzájemně krýt. Obviněný se alespoň dovolával na pořá-

dání několika tzv. LAN party ve svém bytě. Při takové LAN party se sejde větší

10 V judikátu soud používá termín přiměřená povinnost nahradit škodu, v novém trestním zá-

koníku jej najdeme vedle přiměřených omezení a povinností jako zvláštní institut náhrady

škody podle svých sil, srov. § 82 odst. 2 TZ
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počet lidí s vlastními počítači a sdílí místní síť. Obviněný tvrdil, že už si nepama-

toval všechny pozvané, kteří potenciálně, ať už fyzicky nebo právě přes sdílenou

místní síť mohli mít k jeho počítači nebo dílům na něm umístěným přístup.

Výše škody byla vyčíslena na základě sdělení ČPU přes 15 milionů jako

suma ušlého zisku rozmnožováním a ušlého zisku sdělováním veřejnosti, rozepsané

zvláště pro každé chráněné dílo. Zástupce poškozených však uplatnil v plné výši

jen nárok na náhradu škody rozmnožováním a dvě procenta z výše škody sdělo-

váním veřejnosti. Soud v tomto bodě dovozuje, že přibrání znalce je nadbytečné,

protože výše škody je z právního hlediska na naplnění skutkové podstaty irele-

vantní a také, že náhrada škody není vymáhána v adhezním řízení. Na druhou

stranu by si více pozornosti argument zasloužil, protože povinnost uhradit statisí-

covou částku není v žádném případě bagatelní. Také ne zcela jasné je vypořádání

se s argumentem nedostatečného prokázání, která díla a v jakém objemu byla doo-

pravdy sdílena, přestože tato informace by mohla být pro úsudek o nebezpečnosti

činu důležitá.

Nejvyšší soud došel nicméně k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu

ve spojení s rozsudkem soudu první instance netrpí vadami, pro které by jej bylo

nutno zrušit, dovolání označil za zjevně neopodstatnění, a proto jej odmítl.

Velmi zajímavé je použití institutu přiměřené povinnosti nahradit způsobenou

škodu11, protože jinak se obvykle v podobných případech používá náhrada škody

v adhezním řízení nebo se poškozený odkáže na řízení ve věcech občanskopráv-

ních. Rozdíl spočívá zejména v tom, že odsouzený u přiměřené povinnosti nemusí

nutně nahradit škodu celou, ale postupuje podle svých majetkových a příjmových

poměrů. Výrok o přiměřené povinnosti také není exekučním titulem.

V usnesení sp. zn. 5 Tdo 31/2010, které navazuje na rozsudek krajského

soudu v Praze sp. zn. 9 To 383/2009 a okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 6 T

166/2008, se jednalo o obviněného, který sdílel přes peer-to-peer klienta DC++

celkem 176 audiovizuálních souborů v objemu 86GB, 89 audiovizuálních souborů

11 § 59 odst. 2 starého TZ; § 82 odst. 2 TZ (2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit při-

měřená omezení a přiměřené povinnosti ... směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla

mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.
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v objemu 6GB, 6332 hudebních souborů v objemu 27GB, 60 hudebních souborů

v objemu 0,3GB, všechny bez souhlasu nositelů práv. Dále je stíhán, že měl

na svém počítači nainstalováno množství počítačových programů bez příslušných

licencí. Podle § 152 odst. 1 TZ za porušení ustanovení § 12 odst. 1, § 71 odst. 1, § 76

odst. 1 a § 80 odst. 1 AutZ byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 4 měsíců,

podmíněně odloženému na zkušební dobu 1 roku a dále k propadnutí zajištěného

osobního počítače a CD a DVD nosičů. Odvolání proti rozsudku krajský soud

zamítl.

Obhajoba stavěla na několika stěžejních bodech, zejména s kolika lidmi sdílel

obviněný domácnost, potažmo kolik lidí mělo k počítači přístup a nakolik je složité

ovládat daného klienta peer-to-peer sítě. Soud dovodil, že k počítači měl přístup

jen obviněný, jelikož pracuje ve společnosti zabývající se počítači. Na to obviněný

reagoval, že ve společnosti je jeho pracovní náplní údržba golfového hřiště. Další

osoba, která by případně k počítači mohla mít z rozumného důvodu přístup,

je přítelkyně obviněného. Z okruhu podezřelých ji ale soud vyloučil s poukazem

na to, že program DC++ je příliš složitý, než aby s ním osoba vyučená jako

krejčová uměla pracovat, ačkoli bylo známo, že počítač používá velmi často. Soud

je přesvědčen, že i když na počítač mohla mít, či měla přístup, její činnost se

omezovala na prohlížení internetu nebo podobné uživatelské úkony (sic! ). Dále se

mezi audiovizuálními díly nacházela pornografie, z čehož soud prvního i druhého

stupně vyvozuje nepravděpodobnost podílu přítelkyně, neboť pokud by ona byla

tím, kdo sdílel soubory, pornografii by s nejvyšší pravděpodobností vynechala.

Dovolací soud judikoval, že není pochyb o tom, že se skutek stal. Ke sdíleným

dílům se přistupovalo přes IP adresu, kterou podle vyjádření poskytovatele připo-

jení měl přidělen počítač obžalovaného. Následně byl stažen seznam nabízených

děl a namátkově jeden soubor, který skutečně obsahoval chráněné dílo.

Dovolací soud ale nesouhlasí s vymezením obviněného jako pachatele a uvádí,

že výroky soudů prvního i druhého stupně postrádají spolehlivý podklad. Určení

osoby pachatele trestného činu musí být jednoznačné, nezaměnitelné a nezpochyb-

nitelné. Není možné jej nahradit obecnými úvahami o druhu zaměstnání obžalo-

vaného či o náklonnosti osob mužského či ženského pohlaví k pornografii. Také
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není správná obecná úvaha o jednoduchosti či obtížnosti ovládání toho kterého

programu, neboť jednak obviněný i jeho přítelkyně jsou ve věku lidí zvyklých

pracovat s výpočetní technikou a jednak dnes práce ani se složitými programy

není výsadou zvláště vzdělaných jedinců, protože je možné na Internetu najít

i v českém jazyce množství manuálů či návodů, které krok za krokem uživatele

provedou, takže k dosažení kýženého výkonu není hlubokých znalostí třeba. Tuto

otázku musí posoudit znalec, kterého soud při novém projednání vyslechne.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že došlo k nesprávnému právnímu posouzení

skutku ohledně subjektu trestného činu, proto rozsudky odvolacího i prvoinstanč-

ního soudu zrušil a přikázal věc k novému projednání.

Usnesení sp. zn. 5 Tdo 1056/2008, které navazuje na rozsudek krajského

soudu v Plzni sp. zn. 6 To 196/2008 a okresního soudu v Karlových Varech sp.

zn. 5 T 1/2006, řeší případ obviněného, který po domácku vytvořil přes 1.500 ks

rozmnoženin chráněných děl, především hudebních, audiovizuálních, ale i počí-

tačových programů a her, které následně prodával ve své provozovně, to vše bez

souhlasu nositelů práv. Byl uznán vinným trestným činem podle § 152 odst. 1, 2

písm. b) TZ, za což mu byl udělen trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, pod-

míněně odložený na zkušební dobu v trvání 2,5 roku spolu s trestem propadnutí

počítače a pevných disků. Povinnost, aby ve zkušební době podmíněného odsou-

zení podle svých sil nahradil škodu, kterou způsobil, byla následně odvolacím

soudem zrušena.

Obviněný v dovolání argumentoval v několika liniích, totiž že rozmnožování

prováděl jen pro vlastní potřebu, že velký počet zhotovených kopií vznikl z důvodu

mnoha nezdařených kusů a že se neztotožňuje s obviněním z činnosti ve značném

rozsahu.

Soud odmítl aplikaci zákonné výjimky rozmnožování pro vlastní potřebu podle

§ 30 odst. 2 AutZ. O překročení daného institutu hovoří velké množství zhoto-

vených rozmnoženin, jejich částečné uložení v provozovně a minimálně ve dvou

případech uskutečněný prodej soukromému detektivovi. Navíc podle § 30 odst.

3 AutZ není vůbec možné počítačové programy včetně her pro osobní potřebu

rozmnožovat.
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Soud neuvěřil ani tvrzení obviněného, že velký počet rozmnoženin zhotovil

z důvodu, že se původní kopie nezdařily. Ze znění § 13 odst. 2 AutZ nevyplývá, že

by rozmnoženina musela mít určitou kvalitu, tudíž za rozmnoženinu je nutné po-

važovat každou takovou kopii. Dále obviněný nevysvětlil, proč si doma uchovával

i předchozí, podle jeho slov nezdařené kopie. Navíc vytvoření a případné šíření

nekvalitní rozmnoženiny díla by se mohlo v některých případech chápat jako uží-

vání díla způsobem snižujícím jeho hodnotu, což je v rozporu s ustanovením § 11

odst. 3 věta druhá AutZ.

Obviněný brojil proti použití kvalifikované skutkové podstaty. Soud prvního

stupně dovodil značný rozsah poukazem na způsobenou škodu, která přesáhla

částku 500.000 Kč odpovídající značné škodě12. Odvolací soud se opřel o množství

neoprávněně pořízených nosičů zajištěných u obviněného, které přesáhlo 1.500 ks.

U obou soudů je jednoznačně patrné, jaké skutečnosti braly v úvahu. Obě zmíněná

hlediska, jak značná škoda způsobená nositelům práv, tak celkový rozsah proti-

právní činnosti vyjádřený v tomto případě větším počtem nelegálně pořízených

rozmnoženin autorských děl nebo způsobení škody širšímu okruhu subjektů, mo-

hou odůvodnit spáchaní trestného činu ve značném rozsahu, jak ostatně dovodila

i dosavadní judikatura.

Nejvyšší soud dovolání jako zjevně neopodstatněné odmítl.

Usnesení sp. zn. 5 Tdo 769/2008 navazující na rozsudek krajského soudu

v Plzni sp. zn. 6 To 595/2007 a okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 9 T 98/2006

řeší případ, kdy obviněný minimálně jednou prodal počítač s nainstalovanými

programy a nakopírovanými audiovizuálními díly, jejichž hodnota byla vyčíslena

přes 90.000 Kč, a to bez souhlasu majitelů práv a bez pořízení licence, čímž porušil

§ 12 AutZ a byl odsouzen na základě trestného činu podle § 152 odst. 1 starého

TZ k peněžitému trestu ve výměře 50.000 Kč. Pokud by peněžitý trest nebyl

zaplacen, stanovil se náhradní trest odnětí svobody v délce 2 měsíců. V prvním

stupni bylo též rozhodnuto o nárocích na náhradu škody, ovšem odvolací soud

poškozené odkázal s jejich nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obhajoba byla založena na tvrzení, že nebyl spáchán trestný čin, že obviněný

12 § 89 odst. 11 starého TZ
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byl vyprovokován a že soukromý detektiv nikdy neměl úmysl nainstalovaná a na-

hraná díla užít, tudíž zásah do práv vzniknout vůbec nemohl. Dále bylo tvrzeno,

že převedl jen vlastnické právo k hardwaru počítače, ne však k dílům na něm

nainstalovaným nebo nahraným. Nakonec kritizuje, že soudy vycházely z nezá-

konného důkazu, protože s pořízením nahrávky obviněný nevyslovil souhlas.

Jak dovozuje dovolací soud, námitky, jež se týkají správnosti a úplnosti roz-

hodných skutkových zjištění, resp. správnosti postupu dokazování a hodnocení

důkazů, který vedl k jejich zjištění, jsou mimo rámec dovolacích důvodů a Nej-

vyšší soud k nim nemohl přihlížet. Nad rámec projednávaného dovolání odkazuje

na dosavadní judikaturu13, kdy s ohledem na ustanovení § 89 odst. 2 TŘ zásadně

nelze vyloučit možnost využít soukromě pořízený záznam telefonického rozhovoru

soukromou osobou bez souhlasu osob, jejichž hlas je takto zaznamenán, k důkazu

v trestním řízení. Ustanovení § 88 TŘ se zde neuplatní, a to ani analogicky. Pří-

pustnost použít nahrávku mezi důkazy se musí posoudit případ od případu s re-

spektem k ústavně zaručenému právu na soukromí a na nedotknutelnost osoby14.

V tomto případě však evidentně žádný zásah do osobnostních práv obviněného

učiněn nebyl. Také je potřeba si uvědomit, že nahrávka nepředstavovala jediný

ani stěžejní důkaz o vině.

Ohledně tvrzení, že při nákupu počítače soukromým detektivem, který neměl

v úmyslu programové vybavení ani další díla v něm obsažená užívat, nemohl

vzniknout zásah do práv autorských a příbuzných, soud dovozuje, že s využitím

děl musel při svém jednání obviněný počítat jako s následkem, který může snadno

nastat a který také nastal.

Není také možné přisvědčit argumentu vyprovokovanosti jednání obviněného,

protože v souladu s judikaturou15 lze považovat za nepřípustnou provokaci jen

aktivity Policie ČR či jiného státního orgánu, jimiž se ovlivňuje spáchání trest-

13 Č. 7/2008 Sb. rozh. tr., nebo-li sp. zn. 5 Tdo 459/2007

14 Čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2

Listiny základních práv a svobod

15 Ústavní soud - sp. zn. III. ÚS 597/99; Nejvyšší soud - např. usnesení sp. zn. 5 Tdo 680/2003,

usnesení sp. zn. 3 Tdo 634/2006
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ného činu, resp. jimiž stát nepřípustně vstupuje do skutkového děje a iniciuje

spáchání trestného činu, jeho dokonání nebo rozšiřuje jeho rozsah či následky.

Soukromý detektiv ale nejednal jako představitel veřejné moci ani z jejího po-

věření, ale počínal si jako soukromá fyzická osoba. Navíc v tomto směru neměl

povinnost překazit trestný čin ani oznámit jeho spáchání. Za uvedených okolností

by pak hypoteticky mohl být jmenovaný svědek nanejvýš návodcem, ovšem ani

tak by obviněný nebyl zproštěn trestní odpovědnosti za své jednání, k němuž

byl naveden. Skutkové zjištění, že by snad soukromý detektiv obviněného navedl,

zjištěno ani prokázáno nebylo.

K argumentaci obviněného, že šlo o jednání méně závažné, které umožňuje

použít norem trestního práva, dovolací soud uvedl, že obviněný zasáhl do autor-

ských práv celé řady subjektů, přičemž hodnota chráněných autorských děl se

blížila částce 100.000 Kč, takže uvedený rozsah nedovoluje čin bagatelizovat. Na

daném konstatování nemůže nic změnit ani to, že obviněný takto jednal toliko

v jednom jediném případě, protože dikce trestněprávní normy nevyžaduje, aby

pachatel neoprávněně zasahoval do zákonem chráněných práv ve více případech.

Obhajobu, že obviněný převedl jen vlastnické právo k hmotné věci, tedy hard-

waru počítače, také není možné akceptovat, protože jako prodávající poskytl na

podkladě kupní smlouvy kupujícímu nejen předmětný osobní počítač, ale též jeho

příslušenství v podobě rozmnoženiny počítačových programů, audiovizuálního

a zvukového díla. Tím protiprávně zpřístupnil jinému rozmnoženinu chráněného

autorského díla.

Na podkladě všech popsaných skutečností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že

nebyly naplněny uplatněné dovolací důvody a dovolání jako zjevně neopodstat-

něné odmítl.

4.4 Krajské a okresní soudy

Jak již bylo uvedeno v záhlaví kapitoly, k rozsudkům okresních a krajských soudů

se těžko dostává. Proto je výběr předkládaných judikátů značně omezený. Navíc

také v rozhodovací praxi obecných soudů končí mnoho řízení trestními příkazy,
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kdy si obviněný spočítá, že se příkazu raději podvolí než by absolvoval hlavní

líčení a očekával rozsudek s nejistým závěrem. Trestní příkazy jsou méně formální,

obsahují výrokovou část, ale již ne odůvodnění, proto se zabýváme výhradně

rozsudky.

Zajímavý případ je popsán v poměrně rozsáhlém rozsudku obvodního soudu

pro Prahu 8 sp. zn. 5T 24/2009. Tři osoby byly obžalované za provozování

serverů, na kterých bylo sdíleno asi 4TB děl bez souhlasu nositelů práv. Jedná

se o typické porušování práv duševního vlastnictví v prostoru počítačových sítí,

které zasahuje do majetkových práv jejich nositelů, zejména právo dílo užít roz-

množováním a sdělováním veřejnosti. V hlavním líčení však byli všichni zproš-

těni obžaloby, protože sice bylo prokázáno, že se skutek stal, ale nikoliv, kdo

jej spáchal, tzn. soud vzal toliko za prokázané, že na daném místě v dané době

existovala technická zařízení s určitými soubory, připojená do sítě Internet, že

probíhal počítačový provoz z počítačů jistých IP adres, ale již ne, kdo v daný

okamžik u zmíněných počítačů seděl. Poškození tak byli s nárokem na náhradu

škody ve výši přesahující 37 milionů korun odkázání na řízení ve věcech občan-

skoprávních16.

Podle všech indicií se mohlo jednat o příslušníky warez komunity, kurýry nebo

topsite administrátory. Ti nahrávají díla na velké zabezpečené, čili veřejnosti ne-

přístupné, servery, popřípadě servery samotné spravují. Topsites, neboli elitní

FTP servery musí mít dostatečně velkou diskovou kapacitu. Také musí mít do-

statečně rychlé připojení, což je v tomto případě zřejmě splněno, jelikož byly

servery napojeny na síť Akademie věd17. Odtud je pak přebírají další články

warez řetězu.

První část odůvodnění rozsudku se věnuje subjektům trestného činu. Jak bylo

uvedeno, soud má za to, že trestný čin se stal, ale nepodařilo se nade vší rozumnou

pochybnost dokázat, kdo je pachatelem, a to po vyčerpání všech dostupných dů-

kazů. V takovém případě důkazní nouze nemá soud jinou možnost, než ve smyslu

16 § 229 odst. 3 TŘ

17 Akademie věd ČR je do sítě Internet připojena přes CESNET2, národní vysokorychlostní

počítačovou síť určenou primárně pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání.
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základní zásady18 trestního procesu, presumpce neviny a jejího důsledku vyjád-

řeného pravidlem in dubio pro reo, zprostit podle § 226 pís. c) TŘ obžaloby19.

Jeden z obviněných před soudem vypovídal. Díky tomu lze vysledovat skuteč-

nosti, které přinášejí pochybnost jak o dostatečnosti naší současné právní úpravy,

tak o postupu orgánu činných v trestním řízení v této věci při shromažďování,

provádění a hodnocení důkazů20. Obviněný vypověděl, že v domácnosti nebydlí

sám a k počítačům, kterých měl doma osm, má přístup ještě minimálně jeden

rodinný příslušník. Pokud v takovém případě oba využijí zákonného práva proti

sobě nevypovídat, nebude možné určit, která osoba má skutečný přístup na ten

který počítač. Podle zásad trestního procesu a v souladu s judikaturou uvede-

nou v předchozích částech není ani možné na jednotlivého uživatele usuzovat ze

vzdělání nebo vztahu k výpočetní technice, ani když například jeden má vysoké

znalosti a druhý je podprůměrným uživatelem. Dále obviněný vypověděl, že pro-

vozuje doma nezabezpečenou bezdrátovou síť a je tedy technicky možné, že se

někdo cizí dostal do okruhu desítek metrů od bezdrátového routeru, zneužil jeho

domácí síť a bez jeho souhlasu nebo vědomí se připojil k Internetu. To by se

navenek nedalo rozpoznat, protože jak on sám, tak útočník by se prezentovali

stejnou výchozí IP adresou, přidělenou poskytovatelem internetového připojení.

Přes vykonanou domovní prohlídku nebyla žádná spojitost s trestnou činností

nalezena a po znaleckém prozkoumání byly počítače vráceny majiteli zpět. V této

souvislosti je třeba uvést, že část datových nosičů byla zašifrována, takže se zna-

lec ani policie k obsahu nedostaly. Na rozdíl od některých cizozemských úprav

nemají osoby povinnost na požádání příslušných orgánů vydat přístupová hesla.

Jako další důkazy posloužily údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu, ze

kterých vyplynulo, že za dva měsíce došlo ke kontaktu formou jediné sms zprávy

mezi dvěma obviněnými. Třetí s nikým z nich nekomunikoval. Z toho vyplývá, že

18 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav et al. Trestní právo procesní - [2] str. 81 nn

19 § 226 TŘ Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě důkazů předložených v hlav-

ním líčení státním zástupcem a případně doplněných soudem ...

c) nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný

20 Srov. SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§ - [20] str. 202 nn
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dva z nich se alespoň znali, ale nemůžeme vyvodit, že by byli v takovém kontaktu,

jaký je nutný pro páchání rozsáhlé trestné činnosti. Komunikaci jinými způsoby

prokázána také nebyla.

Dále soud hodnotil znalecký posudek. V odůvodnění rozsudku bohužel nejsou

slova znalce uvedena souvisle a přímo, ale ve formě, jak je soudce přijal a pochopil,

čímž se část výpovědi znalce, jak byla zaprotokolována, stala nesrozumitelnou.

Nosnou linií celé výpovědi bylo, že část nosičů je zašifrována, nedá se k jejich

obsahu dostat a veškeré logování na serverech bylo vypnuté, takže nelze dohledat,

kdo a kdy se k serverům připojoval, ani kolik a jaká data nahrál, či kolik a jaká

data stáhl.

V následující části se přistoupilo k výslechu svědka, odborného spolupracov-

níka autorských organizací, který se zaměřuje na monitoring Internetu a vyhledá-

vání aktivit souvisejících s porušováním práv. Podle okolností se snaží infiltrovat

do warez scény, kdy po získání přístupových práv k některému serveru provede

soupis uložených děl a kontrolní download. Soud zde poněkud nejasně polemizuje

s jeho úlohou jako najatého odborníka, kdy podle soudce aktivní vyhledávání

trestné činnosti a opatřování důkazů např. kontrolními downloady přísluší přede-

vším policii a přiklání se k závěru, že by jeho důkazy jako podklady pro hypote-

tický odsuzující rozsudek z výše uvedeného důvodu nepřijal21. Jeho pravou úlohu

proto soud vidí ve spolupráci s policií, která následně procesně přijatelné důkazy

opatří.

Závěrem můžeme jen vyjádřit zklamání, že se před soudem nebylo možné

více zabývat meritem autorskoprávní stránky věci. Dovození porušování práva

na sdělování veřejnosti by bylo procesně i hmotněprávně zajímavé. Jazykovým

výkladem příslušné normy totiž docházíme k závěru, že rozmnoženiny na serveru

nebyly přístupné veřejnosti, když přístup k datům byl zašifrován, tedy podmíněn

znalostí hesla, známému jen úzkému okruhu osob.

21 Srov. Metodický návod NSZ SL 69/2008 naopak požadující po kolektivním správci nebo

profesní asociaci větší aktivitu.
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4.5 Evropský soudní dvůr

Scarlet Extended SA vs. SABAM

Z judikatury Evropského soudního dvora si všimneme aktuálního rozsudku ze

dne 24. 11. 2011 sp. zn. C-70/10 ve věci Scarlet Extended SA, dále jen společ-

nost, proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL, zkráceně

SABAM, dále jen kolektivní správce. Soud se vyjadřoval k předběžné otázce vy-

slovené odvolacím soudem v Bruselu v rámci sporu, jehož předmětem je odmítnutí

společnosti, poskytovatele internetového připojení, zavést systém filtrování elek-

tronických sdělení zasílaných prostřednictvím sítí peer-to-peer za účelem zamezit

porušování autorských práv ze sdílení souborů obsahujících chráněná díla. Na

okraj můžeme uvést, že soudcem zpravodajem byl Jiří Malenovský.

Skutkový stav je následující. Kolektivní správce dospěl k závěru, že klienti

společnosti pomocí sítí peer-to-peer bez povolení a bez úhrady poplatků sdílejí

chráněná díla. Výměnná síť je nezávislá, decentralizovaná, tudíž společnost jako

poskytovatel připojení má ideální postavení, zřejmě jako jediná v celém datovém

řetězci k tomu, aby přijala opatření, která zajistí ukončení porušování práv.

Kolektivní správce se především domáhal určení, že došlo s využitím služeb

poskytovaných společností k porušení autorského práva ke chráněným hudebním

dílům patřícím do jeho repertoáru, konkrétně práva na rozmnožování a práva na

sdělování veřejnosti. Kolektivní správce se dále domáhal, aby pod sankcí penále

bylo společnosti uloženo zajistit ukončení protiprávního jednání tím, že svým zá-

kazníkům znemožní nebo zablokuje jakoukoli formu nahrávání nebo stahování

souborů obsahujících chráněná hudební díla prostřednictvím peer-to-peer sítí,

prováděné bez souhlasu nositelů práv. Kolektivní správce žádal též, aby mu spo-

lečnost předala popis opatření, která na základě rozsudku přijala.

Soud prvního stupně v rozsudku shledal, že došlo k porušení autorského práva

a byl přibrán znalec, aby posoudil, zda jsou navržená technická řešení provedi-

telná, zda umožňují filtrovat pouze neoprávněnou výměnu souborů a zda existují

další možné mechanismy pro kontrolu užívání peer-to-peer sítí. Znalec dospěl k zá-

věru, že i přes mnohé technické překážky nelze zcela vyloučit technickou provedi-
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telnost filtrování a blokování. Soud proto vydal rozsudek, přikazující společnosti

zajistit uvedené filtrování.

Společnost podala proti tomuto rozhodnutí odvolání, v kterém především

uvedla, že není schopna uvedený příkaz splnit, jelikož zavedení takových mecha-

nismů naráží na řadu praktických překážek s dopadem na celou síť. Kromě toho

bývá každý pokus o blokování přenosu dotčených souborů záhy prolomen. Společ-

nost dále poukázala na to, že uvedený příkaz je v rozporu s belgickou legislativou,

která do vnitrostátního práva provádí čl. 15 směrnice 2000/31, jelikož provozem

filtru jí de facto ukládá obecnou povinnost dohledu nad komunikací v její síti.

Společnost také dospěla k názoru, že zavedení systému filtrování porušuje usta-

novení práva společenství o ochraně osobních údajů a o důvěrnosti sdělení, neboť

filtrování znamená také zpracovávání IP adres, které jsou osobními údaji.

Za těchto okolností se odvolací soud rozhodl přerušit řízení a položit Soud-

nímu dvoru následující předběžné otázky:

1. Umožňují směrnice 2001/29 a 2004/48, ve spojení se směrnicemi 95/46, 2000/31

a 2002/58, vykládané zejména se zřetelem k článkům 8 a 10 evropské úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod, aby vnitrostátní soud přikázal

ukončit protiprávní jednání vůči poskytovatelům internetového připojení, jejichž

služby jsou třetí osobou využívány k porušování práv autorských a příbuzných,

aby nařídil zavést vůči všem svým klientům obecně, preventivně, výlučně na

náklady tohoto poskytovatele a bez časového omezení systém filtrování všech pří-

chozích i odchozích elektronických sdělení za účelem identifikace pohybu elektro-

nických souborů obsahujících hudební, kinematografické nebo audiovizuální dílo,

k němuž navrhovatel vlastní práva, a následně zablokovat jejich přenos?

2. V případe kladné odpovědi na první otázku, ukládají tyto směrnice vnitrostát-

nímu soudu, aby uplatňoval zásadu proporcionality, má-li rozhodnout o účinnosti

navrhovaného opatření a o jeho odrazujícím účinku?“

Evropský soudní dvůr předně připomíná, že podle práva Společenství mohou

nositelé práv duševního vlastnictví žádat o soudní zákaz vůči zprostředkovate-

lům, včetně poskytovatelů připojení, jejichž služby jsou třetí stranou využívány

k porušování jejich práv. Z judikatury Soudního dvora dále plyne, že pravomoc
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přiznaná vnitrostátním soudům musí umožnit nařídit přijetí opatření, jejichž cí-

lem je nejen ukončení porušování práv, ke kterým již došlo, ale také předcházení

dalším. Úprava podmínek takových opatření spadá do vnitrostátního práva, které

však musí dodržovat omezení vyplývající z uvedených směrnic, jakož i z pramenů

práva, na které tyto směrnice odkazují. V důsledku toho musí být taková pravidla

mimo jiné v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/31, který vnitrostátním orgá-

nům zakazuje přijímat opatření, na jejichž základě by měl poskytovatel obecnou

povinnost dohlížet na informace přenášené ve své síti; navíc nesmí být úprava

neslučitelná s článkem 3 směrnice 2004/48, který stanoví, že opatření uvedená

v této směrnici musí být nestranná, přiměřená a nesmí být nadměrně nákladná.

Ohledně spravedlivé rovnováhy práv Soudní dvůr naznal, že sice čl. 17 odst. 2

Listiny základních práv Evropské unie zakotvuje ochranu práv duševního vlast-

nictví, avšak z tohoto ustanovení ani z judikatury nijak neplyne, že by takové

právo bylo nejvyšší hodnotou. Naopak je třeba jej poměřovat s ochranou jiných

základních práv a zajistit spravedlivou rovnováhu zejména mezi ochranou práva

duševního vlastnictví, jíž požívají nositelé práv autorských a příbuzných, a ochra-

nou svobody podnikání poskytovatelů internetového připojení na základě čl. 16

Listiny. Příkaz zavést sporný systém filtrování obnáší nutnost sledování veškerých

elektronických sdělení v zájmu nositelů práv, přičemž toto sledování je nákladné,

složité, časově neomezené, vztahuje se na veškeré budoucí porušování práv a před-

pokládá povinnost chránit nejen existující díla, ale i díla budoucí, která v oka-

mžiku zavedení uvedeného systému ještě nebyla vytvořena.

Kromě toho se účinky takového příkazu neprojevují jen u poskytovatele, ne-

boť sporný systém filtrování může porušovat i základní práva jeho zákazníků,

konkrétně právo na ochranu osobních údajů a svobodu přijímat a rozšiřovat in-

formace22, neboť hrozí, že systém nebude dostatečně rozlišovat mezi legálním

a protiprávním obsahem, takže by mohl blokovat i nezávadná sdělení.

V důsledku těchto zjištění je třeba konstatovat, že dotyčný vnitrostátní soud

by vydáním příkazu k filtrování nedodržel požadavek zajistit spravedlivou rovno-

váhu mezi právem duševního vlastnictví na straně jedné a svobodou podnikání,

22 Čl. 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie
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právem na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace

na straně druhé. Závěrem se vyhlašuje, že výklad práva Společenství brání ulo-

žení povinnosti poskytovateli internetového připojení zavést takový plošný systém

filtrování, jak jej požadoval rozsudek soudu prvního stupně.

4.6 Zahraniční soudy

V této kapitole bude rozebráno několik zajímavých rozsudků z cizozemských ju-

risdikcí, jednak abychom se seznámili s problémy řešenými v jiných zemích a jed-

nak abychom srovnali nástroje ochrany práv autorských a příbuzných u nás a ve

světě. Psaní této kapitoly bylo obtížné hlavně kvůli studování cizojazyčných roz-

sudků, jejichž odůvodnění odkazuje do cizozemských legislativ, a v neposlední

řadě převáděním cizojazyčných termínů z rozsudků do textu této práce. Laskavý

čtenář nechť promine případné jazykové a terminologické nedostatky.

4.6.1 USA

Z judikatury USA nelze nezmínit rozsudek Nejvyššího soudu ve věci Sony Corp.

vs. Universal City Studios, sp. zn. 464 U.S. 417 (1984), známý hlavně obchodním

jménem videosystému Betamax. Ač se jedná o staré rozhodnutí a bylo k němu

napsáno množství prací, nelze jej úplně pominout, protože se jeho závěry použí-

vají dodnes, zejména ve sporech nositelů autorských práv proti jakékoli moderní

technice.

Zábavní průmysl je velmi konzervativní odvětví, zvyklé bojovat proti jakékoli

novince, která nutí měnit zaběhlá pravidla. Jelikož historia magistra vitae est,

na současném příkladu sporu nahrávacích společností proti peer-to-peer sítím

spatřujeme, bohužel, jen opakující se minulost z osmdesátých let, kdy nahrávací

společnosti brojily proti možnosti, aby uživatelé mohli mít přístup k nahrávání

videa. Paradoxně obliba videa vzrostla natolik, že o několik let později filmový

průmysl na prodeji titulů na videokazetách vydělal značné částky. Osobně bych

se nedivil, kdyby se za určitý čas přeneslo jádro prodeje hudebních a audiovizuál-
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ních děl na platformu peer-to-peer sítí a nahrávací společnosti díky nim povstaly

z popela.

Spor společnosti Universal City Studios spatřující v masovém domácím nahrá-

vání chráněných děl, běžících v televizi, která místo prakticky nemožného podání

žaloby na každého jednotlivce, nahrávajícího si díla, zvolila zdánlivě ekonomičtější

proces a zažalovala Sony, představitele tehdy úspěšného a rozšířeného videosys-

tému Betamax, jako toho, kdo porušováním práv svou technikou umožnil.

Rozhodování soudu bylo poměrně napjaté a nakonec ve prospěch Sony roz-

hodla nejtěsnější možná většina 5:4. Je zajímavé si uvědomit, že pokud by byl

výsledek opačný, byly by dodnes k dispozici pravděpodobně jen video a kazetové

přehrávače a čtečky CD a DVD. Na rekordéry a vypalovačky by se apriorně po-

hlíželo jako na protiprávní a jejich přístup na trhy v USA, potažmo ve světě, by

byl prakticky vyloučen. Nosná myšlenka rozhodnutí je, že výrobce určité tech-

niky nemůže být shledán odpovědným za své zákazníky, uživatele, kteří techniku

používají k protiprávnímu jednání, pokud zmíněná technika je primárně určena

či používána k činnostem v souladu s právem23.

Proto bylo důležité dokazování, jestli je systém Betamax primárně určen či

používán pro nahrávání v souladu s právem nebo ne. Na základě dokazování bylo

zjištěno, že značný počet nositelů práv jmenovitě u pořadů vzdělávacích nebo

náboženských možnost nahrávání svých děl vítá. Soud se také opřel o výzkum,

že většina respondentů využívala nahrávání v momentech, kdy z různých důvodů

nemohla být v daný čas u televizní obrazovky, pořad zaznamenali, ve vhodnou

dobu zhlédli24 a následně přemazali dalším programem. V tomto posledním bodě

je na místě skepse k výzkumu, neboť pravidelné mazání zhlédnutých pořadů je

možné očekávat u zpravodajských či sportovních pořadů, nicméně u filmů nebo

pořadů pro děti lze naopak očekávat vícenásobné zhlédnutí.

23 Ve znění rozhodnutí (angl.): The sale of copying equipment, like the sale of other articles

of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for

legitimate, unobjectionable purposes, or, indeed, is merely capable of substantial noninfringing

uses.

24 V cizojazyčné literatuře označeno termínem Time Shifting.
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Odůvodnění většinového rozhodnutí se opíralo o následující argumenty. Jelikož

zákonodárce nevyjádřil svou vůli v autorském zákoně jasně, musí soud postupo-

vat obezřetně, aby nestanovil hranice, které původně vůbec nebyly zamýšleny. Je

třeba si také uvědomit, že jednotlivec může dílo užívat v rámci volného užití25 a ta-

kové užití nemohou nositelé práv vyloučit. Výroba nebo prodej jakéhokoli zboží

nemůže vyústit v autorskoprávní spoluodpovědnost, pokud je zboží převážně uží-

váno pro legitimní účely. A soud má za prokázané, že existuje nezanedbatelné

množství producentů, kteří nahrávání svých programů vítají. Nakonec bylo sou-

kromé time-shifting zhodnoceno jako volné užití, které nositelé práv nemohou

nijak omezovat.

Z dalších rozhodnutí můžeme zmínit Diamond Multimedia Systems vs. RIAA

(United States Court of Appeals, Ninth Circuit, sp. zn. 98-56727) z roku 1999,

A&M Records vs. Napster (United States Court of Appeals,Ninth Circuit, 239

F.3d 1004) z roku 2001, Metro-Goldwyn-Mayer Studios vs. Grokster (Supreme

Court of the United States, sp. zn. 04-480) z roku 2005. Podrobněji se jim však

v této práci již věnovat nemůžeme.

4.6.2 Nizozemsko

BREIN vs. Euroaccess Enterprises (torrent.to)

Ve sporu zakončeném rozsudkem sp. zn. 174537/KG ZA 08-261, žaluje asociace

BREIN společnost Euroaccess Enterprises o zpřístupnění identifikačních údajů

objednatele hostingu webových stránek. BREIN26, dále jen zástupce nositelů práv

či zástupce je z titulu své činnosti oprávněn vystupovat a jednat před soudy

na obranu zájmů svých členů při potírání činností, porušujících práva dušev-

ního vlastnictví. Euroaccess Enterprises, dále jen společnost, je poskytovatelem

internetového připojení a zároveň poskytovatelem hostingových služeb. Hostuje

například portál s doménou www.torrent.to.Tento portál funguje jako vyhledá-

25 V americkém pojetí označené termínem Fair Use.

26 Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, v překladu Práva na ochranu ni-

zozemského zábavního průmyslu, je profesní asociace zastupující nizozemské nahrávací spo-

lečnosti a filmová studia
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vač torrentů, malých souborů metadat, obsahujících informaci, schopnou vést

ke stažení chráněných audiovizuálních a hudebních děl i počítačových programů

ostatními uživateli. Z principu funkce výměnných sítí založených na protokolu

bit torrent se ovšem chráněná díla ani zčásti nenachází na zmíněném portálu.

Zástupce oslovil správce portálu na uvedené emailové adrese se žádostí, aby

zanechal činnosti, umožňující ostatním porušovat práva duševního vlastnictví.

Správce na žádost nijak nereagoval. Zástupce tedy oslovil hostingovou společnost

s požadavkem, aby přestala poskytovat služby portálu a oznámila jména fyzic-

kých či právnických osob, které jako své zákazníky ve vztahu k portálu eviduje.

Společnost nebyla ochotna data svého zákazníka zástupci, jako třetí straně, po-

skytnout.

Zástupce se obrátil na soud s petitem, přikazujícím žalovanému do 24 hodin

od doručení rozsudku přestat hostovat webové stránky i poskytovat internetové

připojení portálu, předat k rukám právního zástupce agentury data o zákazníku či

zákaznících, ať už to jsou fyzické nebo právnické osoby, zaplatit zástupci pokutu

50.000 EUR za každý den prodlení se splněním předchozích bodů.

Zástupce opřel své požadavky o následující argumenty. Portál porušuje autor-

ská a příbuzná práva zastupovaných subjektů, tudíž je zástupce aktivně legitimo-

ván k případným právním krokům. Společnost jedná protiprávně, když portálu

poskytuje hosting a konektivitu, proto má zástupce právo požadovat po společ-

nosti ukončení služeb portálu. Zástupce nemá jak zjistit z veřejných zdrojů, kdo

portál spravuje, a tak jednání společnosti, která odmítá v takovém případě vydat

údaje o svém zákazníku, je v rozporu s běžně očekávanou náležitou péčí.

Soud judikoval, že porušení autorských a příbuzných práv je v tomto případě

natolik flagrantní, že musela být společnosti její neudržitelná pozice evidentní,

když ani neměla rozumné argumenty pro své odmítání ukončení služeb portálu.

Poněkud nejasně soud sděluje, že neochota vydat kontaktní údaje se v tomto

případě nemůže opírat o mlčenlivost, neboť se nejedná o zajišťování pokojného

výkonu svobody slova nebo podobných základních lidských práv. Portál žádné

své názory neprezentoval, a proto nemůže počítat s ochrannou mlčenlivostí svého

hostitele. Argument, že zástupce není ani policejní ani jiný úřední orgán také ve
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světle výše zmíněného podle soudu neobstojí. Škoda, že odůvodnění není rozsáh-

lejší, protože vymezování mlčenlivosti jen do oblasti svobody slova je poněkud

zužující. Naopak zákazník má z určitého úhlu pohledu právo předpokládat, že do

pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci se jeho osobní údaje nedostanou

do rukou třetí strany. A pouhé podezření zástupce nositelů práv, jakožto osoby

práva soukromého, jakkoli opřené o předkládané důkazy, by stačit nemělo.

Soud v rozsudku vyhověl žalobě kromě bodu 3, ve kterém snížil pokutu na

10.000 EUR denně, maximálně 500.000 EUR celkem. Za zamyšlení stojí úvaha,

proč žalovaná společnost vůbec do sporu šla a proč se s žalujícím zástupcem před

soudem nedohodla. Z rozsudku totiž není patrné, že by společnost měla nějaké

relevantní argumenty a už vůbec ne, že by se aktivněji bránila. Možná je to pouhé

zdání, dané způsobem zápisu odůvodnění rozsudku, kdy soudce uvádí jen argu-

menty, se kterými se ztotožňuje, ale nerozebírá ty argumenty, které pokládá za

nesprávné. Vstupů žalovaného ovšem najdeme v odůvodnění poskrovnu, a když,

tak jsou na první pohled velmi chabé.

Dále je zajímavé si při čtení rozsudku nizozemského soudu povšimnout mnoha

odlišností od rozsudků tuzemských. Soud velmi málo cituje právní předpisy, spíše

jakoby používal tzv. zdravý rozum nebo se řídil snahou o obecnou spravedlnost.

V odůvodnění také nenacházíme analýzu a shrnutí provedených důkazů, či vypo-

řádání se s návrhy stran. Z hlediska platného práva vidíme, že v Nizozemsku se

stále používá Autorský zákon z roku 1912. Navíc, jak plyne z textu, ten chrání jen

díla zveřejněná v Nizozemsku. Cizí díla jsou chráněná na základě mezinárodních

smluv a evropského práva. V českých rozsudcích obecných soudu naproti tomu

odkazy do práva evropského ani mezinárodního zpravidla nenacházíme.

BREIN vs. Techno Design Internet Programming (zoekmp3.nl)

Ve sporu zakončeném rozsudkem sp. zn. 1157/04 ze dne z 15. 6. 2006 apelační

soud v Amsterdamu projednává odvolání asociace BREIN, zastupující nahrávací

společnosti a filmová studia, proti rozsudku prvoinstančního soudu ve věci žaloby

proti společnosti Techno Design Internet Programming.

Techno Design Internet Programming, dále jen společnost, je majitelem por-
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tálu s doménou zoekmp3.nl, kde, jak název napovídá, si uživatelé mohou vyhledat

hudební díla ve formátu mp3. Společnost sama nemá soubory obsahující chráněná

díla na svých serverech, pouze na ně aktivně shromažďuje odkazy, které třídí do

kategorií a přiřazuje k nim další informace jako například kvalitu souboru. Uživa-

tel si skrze nalezený odkaz může ve výsledku nahrát hudební díla na svůj počítač.

Většina odkazů směruje na díla populární hudby a cílí na věkovou kategorii 13

až 25 let. Společnost má zisk z reklamy, zobrazované na svém portále a dále zisk

z prodeje melodií do mobilních telefonů. Denně portál navštíví více než 100.000

uživatelů, stahujících hudební soubory, které jsou protiprávně27 sdělovány, pro-

tože nositelé práv neudělili souhlas s jejich šířením tímto způsobem. Zástupce je

přesvědčen, že jednak uživatelé portálu porušují práva jím zastupovaných osob

a jednak společnost porušuje princip náležité pečlivosti28. Společnost uvádí, že se

necítí vinna porušováním žádné právní normy, přesto uzavřela portál dne 11. 6.

2004. Zástupci to však nestačí, neboť se obává, že může být jeho provoz kdykoli

obnoven.

Soud prvního stupně vydal deklaratorní rozsudek, že společnost pouhým zve-

řejněním odkazů neporušila žádné právo autorské ani příbuzné a dále že nepo-

stupuje bez náležité pečlivosti. Soud v odůvodnění argumentoval, že se musel

vypořádat s otázkou, jestli společnost sdělovala chráněná díla veřejnosti nebo ne.

Dovodil, že ne, protože sama o sobě žádná díla neučinila přístupnými. Nemohlo jít

ani o sekundární sdělování veřejnosti29, protože hudební díla vůbec neprocházela

skrze servery společnosti, ale přímo z počítače jednoho uživatele k jinému.

Dále se soud zabýval otázkou, jestli společnost poškodila zástupce nebo jeho

členy. Dovodil, že ne, protože ulehčení vyhledávání hudebních souborů nemůže

27 V anglickém překladu rozsudku se píše tortiously, v této práci se překládá protiprávně, i když

to není zcela výstižné. Z jiného úhlu pohledu by se dalo překládat slovem škodlivě.

28 V anglickém překladu rozsudku se píše due care, v této práci se překládá jako náležitá pečlivost

nebo náležitá opatrnost.

29 V angl. literatuře Secondary/Indirect Infringement nebo obecně Secondary Liability.
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samo o sobě znamenat delikt30, navíc musíme vzít v úvahu, že portál umožňuje

i přehrávání hudby pro osobní potřebu, což je samo o sobě v souladu s právem.

Ne zcela jasnými argumenty naproti tomu soud podložil jinak logický závěr, že

společnost měla jednat více ve smyslu náležité pečlivosti a vyvinout patřičné úsilí,

např. smazáním odkazu, pokud je jí známo, že příslušný hudební soubor obsahuje

chráněné dílo.

Odvolací soud považuje za vhodné se vyjádřit k následujícím bodům. Zaprvé,

každému stáhnutí díla musí z principu věci předcházet nějaké zveřejnění. Pokud

zveřejnění bylo v rozporu s autorským právem, například bez souhlasu nositelů

práv, jedná se o zasahování do práv autorských a příbuzných. Užití takto stáh-

nutých děl i jen pro osobní potřebu nemůže zhojit protiprávnost činu zveřejnění,

tudíž je v otázce, zda bylo zveřejnění díla v souladu s právem, způsob dalšího

nakládání s ním právně irelevantní.

Dále společnost nemůže být považována za poskytovatele služeb ve smyslu

Směrnice o elektronickém obchodu, chráněnou institutem omezené odpovědnosti,

protože její aktivity jdou daleko za hranice pasivního zprostředkovatele. Společ-

nost nejen umožňuje propojení hudby-milovných subjektů, ale sama data zpra-

covává, například zjednodušuje vyhledávání. Vybudovala svou databázi mp3 sou-

borů umístěných na různých serverech či počítačích, ačkoli majoritní podíl těchto

souborů je sdílen protiprávně a není důvod se domnívat, že společnost o tom ne-

měla tušení. Argument obhajoby, že je databáze aktualizována roboty, neschop-

nými rozlišit dílo volné od díla komerčního, není relevantní. Výsledky dotazů uži-

vatelů vracely ve většině případů odkazy na protiprávně sdílená díla. Z aktivity

uživatelů na portálu má společnost příjmy. Ve výsledku tedy nejen zprostředko-

vávala stahování protiprávně sdílených souborů, navíc na tom ještě založila svůj

obchodní model. Brala tedy sama užitky, aniž hleděla na oprávněné zájmy nosi-

telů práv. Toto je moment, kdy zahlédneme pravou podstatu škodlivosti jednání.

Nic na tom nemění ani formální varování, aby uživatelé nestahovali protiprávně

sdílené soubory, protože varování samotné je neadekvátní a přestože uživatelům

30 V anglickém překladu rozsudku se píše tort, znamenající civilní delikt. V práci se používá

zkráceně delikt.
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je obecně známa protiprávnost sdílení, oni takové soubory vyhledávají, a tedy

varování ignorují.

Je evidentní, že zastupovaným subjektům byla způsobena újma, tudíž nárok

na nahrazení škody je na místě. Odvolací soud tedy zrušil rozsudek soudu prv-

ního stupně a nahradil jej svým. Přikazuje se společnosti zdržet se škodlivého

jednání a přestat zveřejňovat odkazy na soubory s chráněnými díly, do sedmi dnů

od doručení rozsudku je odstranit a za každý i započatý den prodlení zaplatit

pokutu 10.000 EUR nebo 1.000 EUR za každý odkaz na soubor obsahující chrá-

něné dílo, podle volby zástupce. Přikazuje se společnosti odstranit portály na

uvedených URL adresách do sedmi dnů od doručení rozsudku. Pokuta za každý

i započatý den prodlení je stanovena na 10.000 EUR. Přikazuje se společnosti

nahradit škodu zástupci. Její výše bude předmětem samostatného řízení. Společ-

nost musí nahradit náklady celého řízení ve výši přes 3.500 EUR. Rozsudek je

předběžně vykonatelný.

BREIN vs. UPC (dikkedonder.nl)

V rozsudku sp. zn. 345291/KG 06-1112 ze dne 26. 8. 2006 žalobce BREIN, za-

stupující nahrávací společnosti a filmová studia, dále jen zástupce, proti žalované

společnosti UPC, dále jen společnost, řeší soud otázku jestli poskytovatel služeb

má chránit soukromí zákazníků nebo musí dát zástupci nositelů práv identifi-

kační informace o zákazníkovi i tehdy, pokud není určen nezpochybnitelně, ale

jen s velkou pravděpodobností.

Mezi roky 2005 a 2006 fungoval portál dikkedonder.nl a obsahoval množství

torrentů odkazujících na soubory s chráněnými díly zveřejňovanými bez souhlasu

nositelů práv. V roce 2006 dosáhl zástupce vydání předběžného opatření odsta-

vit server, na kterém portál běžel. Poté, co byl obsah serveru prozkoumán, se

ukázalo, na jaká díla bylo odkazováno či kdo a kdy torrenty nahrával. Tak byl zís-

kán seznam 250 největších přispěvatelů, z nichž se na předních příčkách umístili

tři uživatelé s IP adresami a emailovými adresami odkazujícími do sítě interne-

tového poskytovatele UPC. Zástupce jim na uvedenou emailovou adresu zaslal
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oznámení o způsobené škodě a žádal je podepsat písemný slib31, že v uvedené

činnost nebudou pokračovat. Nedočkal se však žádné odpovědi.

Zástupce tedy kontaktoval společnost, s požadavkem na sdělení jmen a adres

tří výše zmíněných uživatelů. Obdržel zpět požadované informace jen o prvním

a třetím uživateli. O druhém nikoliv, neboť údaje o čase, IP adrese a emailové

adrese nevedly k jednoznačnému určení zákazníka. Zástupce tedy zažaloval spo-

lečnost o sdělení jména a adresy posledního zbývajícího uživatele.

Soud judikuje, že umístění díla v síti Internet, které mohou stáhnout ostatní

uživatelé, spadá pod zveřejnění podle Nizozemského autorského zákona. Jestliže je

takové zveřejnění uskutečněné bez souhlasu nositelů práv, jedná se o protiprávní

čin. Zástupce má proto adekvátní naléhavý zájem na ukončení zmíněného jednání

v co nejkratší době.

Poskytovatel internetového připojení musí v odůvodněných případech slevit

z principu mlčenlivosti a sdělit jméno a adresu zákazníka. K tomu je potřeba,

aby byla prokázána protiprávnost jednání zákazníka a zároveň nad důvodnou po-

chybnost určeno, že ten, kdo má být identifikován, je zároveň tím, kdo jednal

protiprávně. V takovém případě právo na ochranu soukromí a osobních údajů

musí ustoupit zájmům nositelů práv protiprávně šířených děl. Ohledně zmíněné

osoby je nepochybné, že se sdílení účastnila ve velké míře a zdaleka nemohlo jít

o odůvodněné a právem aprobované užití pro vlastní potřebu. Společnost argu-

mentuje, že uvedená emailová adresa je ve skutečnosti tzv. sekundární, kterou

si mohou uživatelé měnit podle libosti, zní na křestní jméno a společnost vede

záznamy o jejím užívání jen poslední tři měsíce. Hypoteticky se tak mohlo stát,

že v době více než rok dozadu ji mohl mít zcela jiný uživatel, než dnes. Soud

však tuto námitku neuznává, protože popisovaný hypotetický scénář, umocněný

tím, že nový majitel emailové adresy zástupci neodpovídá a nehájí se, je opravdu

na rovině spekulativní a naopak daleko pravděpodobnější je, že emailovou adresu

vlastní stále původní uživatel, tedy ten, o jehož jméno a adresu zástupce stojí.

Soud také odmítl jako přehnaný další argument společnosti, že sdělení jména a ad-

31 V anglickém překladu rozsudku se píše restraint declaration.
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resy zástupci, který proti této osobě jistě zahájí právní kroky, bude mít nevratné

následky, pokud se ukáže, že osoba se žádného sdílení nedopustila.

Rozsudek uložil společnosti do dvou dnů od doručení rozsudku sdělit zástupci

písemně jméno a adresu uživatele, který vlastní danou emailovou adresu a jak

dlouho ji vlastní. Za každý započatý den navíc musí společnost zaplatit pokutu ve

výši 1.000 EUR až do maximální částky 50.000 EUR a zaplatit zástupci náhradu

nákladů řízení, celkem přes 1.100 EUR. Rozsudek je předběžně vykonatelný.

BREIN vs. KPN Telecom (dutchtorrent.org)

Rozsudek sp. zn. 276747/KG ZA 06-1417 ze dne 5. 1. 2007 ve věci žaloby asoci-

ace BREIN, zastupující nahrávací společnosti a filmová studia, dále jen zástupce,

proti žalované společnosti KPN Telecom, aby sdělila identitu svého zákazníka,

provozujícího portál www.dutchtorrent.org, aby tomuto portálu přestal poskyto-

vat konektivitu a aby uhradila náklady řízení.

KPN Telecom, dále jen společnost, je mimo další oblasti podnikání poskytova-

tel internetového připojení a provozovatel hostingových služeb, kterých využívá

portál www.dutchtorrent.org, placený vyhledávač, umožňující stažení torrentu

za poplatek. Torrenty odkazují z valné většiny na soubory obsahující chráněná

díla, k jejichž sdělování nedali nositelé autorských a příbuzných práv své svo-

lení. Zástupce však nemůže proti provozovateli portálu brojit, protože nezná jeho

identitu. Požádal společnost jako poskytovatele internetového připojení, aby mu

sdělila jméno a adresu provozovatele. Společnost data o zákazníkovi odmítla po-

skytnout.

Nejdříve se řešila existence naléhavého zájmu. Společnost sdělila, že portál

již není v provozu a že mu provozovatel slíbil, že jeho činnost neobnoví. Soud

ovšem poukázal na výpis z internetové diskuze, kde se provozovatel nebo jeho

pracovník nechal slyšet, že jakmile to bude možné, činnost bude obnovena. Dále

soud poukázal na absenci písemné formy slibu provozovatele a vyjádřil souhlas se

žalobcem, že naléhavý zájem je v tomto případě dán.

Ohledně portálu není mezi stranami sporu o tom, že většina torrentů odka-

zovala na soubory obsahující chráněná díla. Nadto některá díla byla takto zve-
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řejněna ještě před jejich oficiálním uvedením na trh. Protože ale ke sdílení do-

chází mezi uživateli navzájem, nikoli prostřednictvím portálu, který sdílení pouze

pomáhá organizovat, není možné na aktivitu portálu pohlížet jako na nezávislé

zveřejňování. Jistě ale je možné v této aktivitě vidět vytváření podmínek systema-

tického porušování práv autorských a příbuzných. Ve světle obsahu těchto souborů

a skutečnosti, že za možnost stáhnutí torrentů musí uživatelé provozovateli por-

tálu zaplatit se má za prokázané, že provozovatel jedná úmyslně. Protiprávnost

jednání provozovatele není prozatím spatřována v tom, že porušuje práva autorská

a příbuzná, ale proto, že jeho aktivita kontrastuje s principem náležité pečlivosti

ve vztahu k nositelům práv. Na tom nic nemění ani námitka společnosti, že uži-

vatelé si mohou torrenty stáhnout i na jiných portálech, ani námitka, že zástupce

nedal provozovateli vědět, že torrenty umístěné na portále odkazují na soubory

s chráněnými díly. Soud má za to, že povaha jednání portálu je každému jasná

a že by v tomto případě bylo jakékoli upozornění zjevně nadbytečné.

Společnost se hájí, že od ní není spravedlivé očekávat roli rozhodce, kdy na

jedné straně zástupce žádá ukončit poskytování konektivity, na druhé straně zá-

kazník žádá poskytovat služby i nadále a není v možnostech soukromé společnosti

rozsuzovat, na které straně je právo. Soud s tím v principu souhlasí, protože zájmy

zástupce budou dostatečně uspokojeny předáním jména a adresy provozovatele

a další právní kroky si zabezpečí zástupce sám. Před soudem ovšem nárok zá-

stupce na ukončení poskytování konektivity portálu obstát může i přes argument

společnosti, že dnes je přístup k Internetu součástí života a že ukončení poskyto-

vání je značně disproporční.

Soud vynesl rozsudek, ve kterém přikazuje společnosti sdělit jméno a adresu

zákazníka, který provozuje portál www.dutchtorrent.org do tří dnů od doručení

rozsudku. Za každý, byť započatý den navíc zaplatí 1.000 EUR. Dále ve lhůtě

24 hodin od doručení rozsudku, na žádost zástupce, je společnost povinna ukon-

čit poskytování připojení uživateli, pokud obnoví činnost portálu. Za každý, byť

započatý den navíc zaplatí 1.000 EUR. Žalovaný musí nahradit náklady řízení.

Rozsudek je předběžně vykonatelný.
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BREIN vs. Mininova

Rozsudek sp. zn. 250077/HA ZA 08-1124 ze dne 26. 8. 2009 ve věci žaloby asociace

BREIN, zastupující nahrávací společnosti a filmová studia, dále jen zástupce,

proti společnosti Mininova, která provozuje stejnojmenný portál, fungující jako

vyhledávač, kde shromažďuje a kategorizuje informace o torrentech, odkazujících

na chráněná díla.

Mininova, dále jen společnost, nereagovala na žádost zástupce nositelů práv,

aby implementovala filtr vylučující závadné torrenty nebo provoz portálu zasta-

vila. Po neúspěšném návrhu na mimosoudní řešení se zástupce obrátil na soud se

žalobou žádající vydání deklaratorního rozsudku, že společnost zpřístupňováním

chráněných děl porušuje práva autorská a příbuzná nebo eventuálně vydání de-

klaratorního rozsudku, že společnost jedná protiprávně tím, že umožňuje, navádí

a těží z porušování práv autorských a příbuzných. Dále se žádá přikázat spo-

lečnosti, aby implementovala opatření odstraňující odkazy na torrenty32 k sou-

borům, o kterých lze důvodně předpokládat, že obsahují neoprávněně zpřístup-

ňovaná díla, nebo případně přikázat společnosti zcela odkazy na takové torrenty

vymazat. Pokud společnost neuposlechne, má zaplatit zástupci částku 1.000 EUR

denně za každý protiprávní odkaz na soubor, jehož jméno je shodné nebo obdobné

jako jméno díla ze seznamu vypracovaném zástupcem a u kterého se ukáže, že

skutečně chráněné dílo obsahuje.

Společnost na svou obranu uvádí, že žádná díla sama veřejnosti nesděluje,

neumožňuje, nenavádí ani nemá zisk z porušování autorských a příbuzných práv

a tudíž nemůže být nucena přijímat žádná opatření, jelikož nizozemský občanský

zákoník a Informační směrnice její odpovědnost omezují. Navíc považuje uložení

povinnost filtrovat jednotlivé záznamy v protikladu ke svobodě slova a také za

nadbytečný imperativ, protože naplňuje princip náležité péče procedurou smazání

na vyžádání33, která umožňuje nositelům práv žádat o odstranění přesně označené

položky.

Nejprve se soud zabýval pojmem sdělování veřejnosti. Podle nizozemského au-

32 V rozsudku pojmenované jako automatické reference.

33 V americké praxi tzv. procedura NTD, Notice and Take Down.
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torského zákona, podle Smlouvy světové organizace duševního vlastnictví o právu

autorském i podle Bernské úmluvy nestačí ke vzniku odpovědnosti pouhé vytvá-

ření vhodných podmínek pro sdělování. Ačkoli tedy společnost umožňuje ostat-

ním, aby práva porušovali, sama díla veřejnosti nesděluje. Uživatelé, kteří chtějí

nabídnout chráněné dílo ostatním, vytvoří pomocí programu třetí strany torrent,

který následně nahrají na server společnosti, odkud s jeho pomocí ostatní uži-

vatelé mohou dílo lokalizovat a stáhnou. Chráněné dílo ale není uložené ani ne-

prochází přes servery společnosti, která do přenosu nijak nezasahuje. Administrá-

toři a moderátoři portálu sice vymazávají torrenty obsahující odkazy na soubory

prázdné, infikované viry, pornografické, ale ani tím nevzniká odpovědnost za sdě-

lování veřejnosti. Proto musí být první primární bod petitu zamítnut.

Dále se soud zabýval alternativním bodem petitu, tedy jestli společnost umož-

ňuje, navádí nebo profituje z porušování autorských a příbuzných práv. Je jisté,

že společnost vytvořila portál umožňující jednoduché stahování chráněných děl.

S pomocí pověřených osob navíc udržuje databází bezpečnou a aktuální, a tak

stimuluje přístup veřejnosti ke chráněným dílům. Občas i sami moderátoři a admi-

nistrátoři torrenty nahrávají a společnost neimplementovala žádné vážně míněné

mechanismy, které by odkazy na chráněná díla vylučovaly či odstraňovaly.

Společnost argumentuje, že moderátoři jsou soukromé osoby, bez bližšího

vztahu k ní samotné. To soud vyvrací argumentací, že jsou vybaveni mnoha

oprávněními, např. mazat nevhodné torrenty. Dále s nimi administrátoři, rekru-

tující se z vedení společnosti, diskutují sporné zásahy. Navíc pokud by společnost

s jejich jednáním nesouhlasila, má možnost jim moderátorské oprávnění kdykoli

odebrat. Z toho vyplývá, že společnost může vyvinout vliv na rozhodování a jed-

nání moderátorů, tudíž jejich činnost může být společnosti připisována k tíži

a jejich jednání může být považováno za jednání společnosti.

Zástupce si nechal vypracovat nezávislý znalecký posudek na náhodně vy-

brané torrenty z kategorie Hry, Filmy, Hudba a Televizní seriály. Zjistilo se, že

výrazná část, mezi 80% a 90%, obsahovala odkazy na soubory s chráněnými díly.

Společnost závěry zpochybnila, ale sama nepřišla s žádným jiným posudkem, pro-

kazujícím opak. Společnost také protestovala proti zahrnutí pouze výše zmíněných
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kategorií do průzkumu, zástupce ovšem doložil, že 85% stáhnutých torrentů po-

chází právě z nich. Můžeme shrnout, že posudek dokazuje, že torrenty na portálu

odkazují ve značném měřítku neboli systematicky na chráněná díla.

Na portále lze torrenty hledat a ukládat podle kategorií. Společnost uvedla, že

se kategorie tvoří automaticky na základě technického procesu. Protože ovšem ni-

jak neobjasnila zmíněný automatický proces, nelze brát za věrohodné, že by se na

utváření kategorií nepodílela, zvláště když má každá kategorie relevantní podkate-

gorie, jejichž vznik taktéž nespecifikovala. Třeba jedna podkategorie Televizních

seriálů se jmenuje Zoufalé manželky. Už jen z takového pojmenování musí být

každému včetně společnosti patrné, že se jedná o komerční snímky, které nejsou

díly volnými. Společnost tedy skrze zmíněnou kategorizaci nevytváří pouze uži-

vatelský komfort, ale je si evidentně vědoma, že torrenty nebo alespoň většina

z nich, obsažená v hlavních kategoriích, odkazuje na soubory s chráněnými díly.

To opravňuje soud tvrdit, že společnost porušování práv vědomě umožňuje.

Jednání administrátorů a moderátorů neukazuje jen na to, že společnost us-

nadňuje systematické porušování práv, ale že navíc podporuje sdílení chráněných

materiálů a v jistých případech zpřístupňuje díla sama. Jak vyplývá z veřejně

přístupného fóra, jehož výpisy předložil zástupce jako důkazy, je chválen jistý

uživatel aXXo, který obstaral velké množství chráněných děl a podle slov mo-

derátorů je důvěryhodným zdrojem a musíme si ho předcházet. Dále je uvedena

konverzace mezi dvěma moderátory, kdy jeden našel odkaz na hru Monopoly, ale

jen v sharewarové verzi, která po 15 minutách hraní přestane reagovat. Druhý

mu odpověděl, že nahrál torrent plné verze, aby odkaz zkusil znovu. Ještě dále

je zachycena konverzace mezi uživatelem, který si stáhl zaheslovanou hru a shání

heslo, které mu nakonec poradil právě moderátor. K tomu všemu společnost vy-

žaduje dodržování přísných podmínek, co se týče zákazu torrentů na prázdné sou-

bory, pornografii a drogovou tematiku, ale ohledně torrentů na soubory s chráně-

nými díly nemá žádná jasná pravidla, ani kontrolní nástroje na jejich vynucování.

Jen uživatele na začátku varuje, že sdílení chráněných děl může být v některých

zemích protiprávní. Argumentace společnosti, že moderátoři nemohou na první

pohled posoudit, co je soubor s chráněným dílem a co nikoli, je nepřesvědčivá,
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protože obecně známe, že nositelé práv zejména u aktuálních komerčních filmů,

televizních seriálů, hudby či počítačových her nedávají souhlas k šíření svých děl

mimo běžné distribuční kanály. Z výše zmíněného soudu vyplývá, že společnost

podporuje porušování práv svými uživateli a v jistých případech dokonce porušuje

práva sama.

Zástupce poukázal na skutečnost, že společnost má z porušování práv uživateli

portálu zisk, protože příjem z reklamy závisí na počtu uživatelů a vysoký počet

uživatelů je spjat s nabídkou torrentů odkazujících na soubory s atraktivními

tituly. Tím se alternativní bod první části žaloby, tedy že společnost umožňuje

strukturované odkazy na chráněná díla, navádí k porušování práva a sama z po-

rušování těží, považuje za prokázanou.

Další část odůvodnění rozsudku se zabývá protiprávností jednání společnosti.

Nejprve je třeba se podívat, zda společnosti svědčí ustanovení nizozemského ob-

čanského zákoníku, hlava 6, § 196c, které uvádí, že poskytovatel služeb informační

společnosti ukládající informace vytvořené uživateli, není v principu za tyto in-

formace odpovědný. Pohledem do důvodové zprávy vidíme, že tento institut je

myšlen k ochraně strany, která se na vytváření informace nijak nepodílí. To se

o společnosti říci nedá, zvláště když uvážíme, že mimo další věci provádí tří-

dění do kategorií, maže torrenty, porušující vnitřní regule a pomáhá uživatelům

k přístupu k žádaným souborům např. překonáním ochran. To znamená, že spo-

lečnosti nesvědčí institut omezené odpovědnosti podle Nizozemského občanského

zákoníku.

Odvolávání se na text Informační směrnice společnosti také nemůže pomoci.

Směrnice nemá horizontální účinek. Avšak soudy musí vykládat národní právo

v souladu s evropským právem. Legislativa směrnici do národního zákonodárství

transponovala, a to právě výše uvedenou normou občanského zákoníku, která je

navíc skoro přesnou citací. Podobné výkladové pravidlo jako v důvodové zprávě

zákona je navíc obsaženo i v preambuli směrnice, v článku 42.

Odpovědnost společnosti za obsah portálu, byť zčásti tvořeného uživateli, tedy

není omezena a společnost se nemůže odvolávat na právo poskytovatelů infor-

mačních služeb nebýt nucen aktivně zkoumat uživatelský obsah. Nyní je na místě
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určit, jaké důsledky plynou z jejího jednání. Z toho, že systematicky umožňovala

a naváděla k porušování práv a z předložených výpisů z komunikace na fórech

portálu je zřejmé, že se vědomě podílela na sdělování chráněných děl veřejnosti

a v této činnosti uživatelům napomáhala. Je také nepochybné, že jednáním společ-

nosti utrpěli nositelé práv škodu. Společnost argumentuje obecně známým faktem

podpořeným výzkumem, že sdílení chráněných děl nutně nezpůsobilo nositelům

práv škodu, protože to, že si někdo stáhne dílo neznamená, že bude díky tomu

nakupovat méně. Soud tuto argumentaci odmítl poukazem, že i kdybychom zmí-

něný výzkum vzali jako pravidlo, neznamená to, že malá část uživatelů, kteří

si dílo stáhli, by si ho nekoupila, kdyby neměli příležitost ke stažení. Kvůli vel-

kému počtu stáhnutí, které činí od června 2007 dvě miliardy, i malá část znamená

značné ztráty.

Společnost svým protiprávním jednáním porušila nejen svou povinnost zdržet

se rušení oprávněných zájmů jiných subjektů, ale i povinnost spočívající v prin-

cipu náležité pečlivosti, tedy chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám. Velký vliv

společnosti na obsah informací znamená zvýšenou povinnost ostražitosti k torren-

tům, odkazujícím na chráněná díla. Společnost se snaží bránit právem na svobodu

slova. Argumentuje, že nemůže filtrovat torrenty, protože nemůže nestranně určit,

zda soubor obsahuje chráněné dílo, či nikoliv. Pokud by bylo soudem přikázáno

takto postupovat, znamenalo by to podle společnosti nejspíše nutnost smazání

všech torrentů, což je jednak disproporční a jednak porušující zaručenou svobodu

slova.

Soud odmítá technickou neproveditelnost filtrování. Už jenom z názvů kate-

gorií jako Filmy, Hry, Hudba a Televizní seriály musí být každému patrné, že

torrenty budou odkazovat na soubory obsahující chráněná díla a díla nechráněná

jsou spíše výjimkami. Navíc zástupce poskytl seznam chráněných děl a zavázal se

jej aktualizovat. Soud také dovozuje, že je vždy možné konkrétní soubor otevřít

a přesvědčit se, jestli obsahuje chráněné dílo, či nikoliv. V tomto bodě ovšem

svou ideu dále nerozvíjí, tudíž není jasné, jak si činnost kontroly spouštěním sou-

borů a zobrazování jejich obsahu v obrovských množstvích představuje. Na druhé

straně ale uvádí, že smazání torrentu je jen dočasné opatření. Pokud se ukáže, že
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byl smazán omylem, dá se obnovit. Časovou prodlevu mezi případným mylným

smazáním a obnovením nevnímá soud jako disproporční, navíc uživatel, který

torrent na portál nahrál, může příště změnit jeho jméno, aby nekolidovalo se jmé-

nem chráněného díla. V každém případě, pokud uživatel má za to, že jeho torrent

byl smazán omylem, může se obrátit na společnost se žádostí o jeho permanentní

obnovení. Filtrování tedy není technicky nemožné.

Na argument disproporčnosti povinnosti filtrovat torrenty soud říká, že je to

právě společnost, kdo jedná protiprávně, a tedy především společnost se musí

s nastalou situací vypořádat. Nařídit jí tuto povinnost by bylo disproporční jen

v případě, že by takovou činnost mohl vykonat zástupce s minimálními náklady

a úsilím a společnost jen s velkými obtížemi a vysokými náklady. Zde se nic tako-

vého neprokázalo. Podle vyjádření zástupce by to pro něj znamenalo zaměstnat

minimálně čtyři zaměstnance na plný úvazek, což společnost nezpochybnila. Za-

městnání čtyř lidí jistě nelze nazvat zanedbatelnými náklady. Soud shrnuje, že je

povinností společnosti očistit svůj portál a zástupce není povinen jí hradit náklady

s tím spojené. Společnost sice uvádí, že současná politika smazání na vyžádání

je dostatečná a není potřeba dalších povinností. Zástupce to však zpochybňuje,

jelikož žádost o smazání neznamená smazání na stálo, takže v krátké době poté

nic nebrání uživateli nahrát torrent znovu bez jakýchkoli překážek. Soud se při-

klání k názoru, že procesy aplikované společností k ochraně autorských práv jsou

nedostatečné.

Soud v rozsudku přiznává zástupci deklaratorní rozsudek, že společnost jedná

protiprávně umožňováním, naváděním a těžením z porušování práv autorských

a příbuzných. Oproti petitu prodloužil soud lhůtu k očištění portálu a nepou-

žil příliš obecného spojení „automatická reference“, které implikuje i technické

řešení, dosud neznámé, a zůstal u slova torrent. Soud přikázal společnosti, aby

do tří měsíců odstranila z portálu všechny torrenty, odkazující na chráněná díla,

u kterých nebylo získáno právo k šíření. Za každý takový torrent, který se po

uvedené lhůtě na portále najde, zaplatí společnost zástupci pokutu 1.000 EUR

denně, až do částky 5 milionů EUR. Společnost musí uhradit zástupci náklady

řízení. Rozsudek je předběžně vykonatelný.
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Kapitola 5

Závěr

Osobní motivací k sepsání předkládané diplomové práce na téma porušování práv

duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí byly časté dotazy kolegů a přá-

tel z informatických a elektronických oborů, kteří se na mě obraceli s otázkami

po právní kvalifikaci různých forem nakládání s díly hudebními, audiovizuálními

nebo s počítačovými programy, jestli je jejich jednání v souladu s právem a v pří-

padě že ne, jaké sankce hrozí.

Při zpracovávání tématu jsem se chtěl vyhnout tomu, co je pro práce na ob-

dobné téma typické a co je podle mého názoru chybou. Studenti v nich často

zaplnili příliš velký prostor slovníkovými vědomostmi, jako například vznik sítě

Internet, detailními popisy jednotlivých protokolů a peer-to-peer sítí a nevěno-

vali náležitou pozornost právním pramenům, ze kterých vše vychází a judikatuře,

která vše zastřešuje. V žádném případě nechci degradovat technické znalosti, ale

přece si myslím, že podstatu diplomové práce na právnické fakultě má tvořit

právní analýza, tedy jak určitou skutečnost právně popsat a ne analýza tech-

nická, tedy jak jednotlivé protokoly fungují.

Jelikož pracuji v oblasti mikroelektroniky a mám k blízko k novým techno-

logiím, měl jsem původně v úmyslu rozšířit práci o komparatistiku autorského

a patentového práva a ukázat na zajímavé disproporce, například dobu ochrany,

finanční (ne)nákladnost jejího udržování nebo (ne)vyžadování formálních kroků.

Mrzí mě, že jsem nakonec musel tuto část zcela vynechat kvůli časovému a roz-
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sahovému omezení práce. Nadále mě však tato myšlenka zaměstnává a pokud mi

bude dopřáno, jednou ji možná využiji v rigorózní nebo dizertační práci.

Těžiště předkládané práce tkví v judikatuře, kterou popisuji od úrovně Ústav-

ního soudu, přes Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud až po soudy krajské a okres-

ní. U prvně jmenovaných jsem se mohl odrazit od databáze, kterou každý z nich

vydává. Veliký problém se sháněním rozhodnutí byl, jak se dalo očekávat, u soudů

nižších, které svá rozhodnutí nezveřejňují, což je podle mého názoru škoda, neboť

se veřejnost nemůže jednoduše seznámit se soudní aplikací právních norem a roz-

sudky nemohou působit preventivně ke zvyšování právního vědomí. Soudy také

nepočítají s tím, že každý judikát může být zevrubně zkoumán. Není ani možnost

možnost porovnávat přístup jednotlivých soudů.

V rozsudcích jsem často narážel na limity dokazování, kdy pro dovození indi-

viduální odpovědnosti je potřeba prokázat, kdo v uvedený čas seděl u počítače

a svým jednáním se protiprávních činů dopouštěl. Dále je z rozsudků cítit tápání

po legitimitě současného vyjádření způsobené škody, kdy se soudce zdráhá přiká-

zat poškozenému náhradu škody v adhezním řízení a odkazuje kolektivní správce

nebo profesní asociace na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obohacením pro mne byla analýza zahraniční judikatury, zejména nizozemské

a americké. Mohl jsem se seznámit s odlišným vnímáním práva, méně formálním

a více zaměřeným na obecnou spravedlnost. V řadě rozsudků bylo dovozeno, že

poskytovatelé internetového připojení musí těsněji spolupracovat se zástupci no-

sitelů práv a na odůvodněnou žádost jim zpřístupnit osobní data zákazníků, kteří

se dopustili porušování práv. To je podlé mého úsudku poměrně kontroverzní,

protože jen orgány veřejné moci jsou nadány pravomocí autoritativně rozhod-

nout spor osob práva soukromého, popřípadě rozhodnout, zda se delikt stal a kdo

jej spáchal. Na druhé straně v civilním řízení potřebuje poškozený žalobce znát

identitu žalovaného, což je bez spolupráce s poskytovateli připojení obtížné. Tím

poskytovatelé mohou být stavěni do nezáviděníhodné role rozhodců mezi svými

zákazníky a nositeli práv.

Zahraniční soudy také musely řešit právní odpovědnost vyhledávacích serverů,

usnadňujících stahování protiprávně sdílených autorských děl, přestože se na je-
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jich vlastních serverech žádná díla nenacházela a po zprostředkování spojení do

procesu samotné výměny mezi jednotlivými uživateli již nezasahovaly. Do dovo-

zení jejich sekundární odpovědnosti žily takové portály v sebevědomé neposti-

žitelnosti chybně odvozované z institutu limitované odpovědnosti poskytovatelů

služeb informační společnosti.

V posledním čase dochází na poli autorského práva ke mnoha přelomovým

událostem. Francie razí v Evropě cestu tvrdé linie potírání protiprávních aktivit

zákonem HADOPI, ještě dále se chystají jít Spojené státy americké s návrhy zá-

konů SOPA a PIPA. Mezinárodní společenství podepisuje dohodu ACTA. Proti

posledním třem jmenovaným normám se ale zvedá vlna odporu veřejnosti. To si

normotvůrci nepředstavovali, a tak se legislativní procesy zpomalují a politici za-

čínají své původní odhodlání přehodnocovat1. Společnost se výrazně polarizuje2.

Zastánci posilování autorskoprávní ochrany poukazují na absurditu masovosti po-

rušování práv a drzost subjektů, které se ani své jednání na hraně zákona nesnaží

skrývat, dokonce z něho ještě v různých případech profitují. Odpůrci naopak vy-

týkají novým normám drakonické pojetí, neadekvátní ochranu jednoho odvětví

lidské činnosti a v neposlední řadě rozpínání veřejné moci do doposud relativně

autonomně spravované sítě Internet.

Tlak zábavního průmyslu se přesunul z potírání torrentových vyhledávačů3

proti datovým úložištím. Na základě mezinárodní spolupráce byl na Novém Zé-

landu zatčen zakladatel serveru MegaUpload, Kim uvDotcom Schmitz. Servery

FileSonic a FileServe ohlásily dobrovolné ukončení služeb. Na domácí scéně se zá-

stupci nositelů práv rozhodli jít lepší cestou, a to prevencí namísto represe. První

ovoce na sebe nenechalo dlouho čekat a server Ulož.to přistoupil na významné

zefektivnění možnosti nositelů práva žádat o odstranění závadného obsahu.

Nejbližší budoucnost rozhodne, zda zpřísnění legislativy a důslednější postup

při ochraně práv autorských a příbuzných byl pouhou epizodou. Vrátí se situace

do do původních zajetých kolejí? Bude spor ještě více eskalovat v důsledku použí-

1 Viz obrat polského premiéra Donalda Tuska.

2 http://jinepravo.blogspot.com/2012/02/ivo-telec-acta-nejsou-akta-ani-akty.html

3 Srov. kauzu BREIN vs. Mininova
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vání anonymních protokolů a sítí nebo dojde k erozi soukromí jednotlivce? Osobně

bych si přál, aby společnost nalezla konsenzus4 v míře a době trvání ochrany na

jedné straně a účinného a rychlého vymáhání práv na straně druhé.

4 Vyvážení obou principů, viz [25] str. 245, je zakotveno již v Listině základních práv a svobod,

článku 34:

(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.

Další polemiku o problematických okruzích viz [7] str. 72 nn.
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Résumé in English

This diploma thesis called Intellectual Property Rights Infringements in Computer

Networks Environment deals with a topic filling the current news headlines as well

as professional legal conferences. Unlike similar theses which dedicate more space

to describing peer to peer protocols or their networks, it primarily pays attention

to legal sources, liability and case law.

Firstly the work focuses on legal sources. It concerns international treaties

including the TRIPS Agreement which binds its members by effective copyright

protection execution, the WIPO Internet Treaties and the ACTA Agreement

which has been signed recently and is waiting for implementation by member

states legislatures. European law provides ISPs with limited responsibility by the

eCommerce directive and strenghtens the protection and its execution by the Co-

pyright and Enforcement directives. The national Czech legislature covers a broad

variety of acts and regulations related to the subject of the work, especially the

Copyright Act, Information Society Act, Electronic Communication Act, Crimi-

nal Code and Criminal Procedure. Foreign acts, namely the French HADOPI acts

and American SOPA and PIPA bills were chosen to show countries leading the

hard-line way combating the illegal activities. The first part closes with a guide-

lance note issued by the Czech Supreme Public Prosecutor’s Office for eventual

criminal pursuit.

The second part analyses different types of liability in the civil, administrative

and criminal domain. Substantial law relating to civil liability is defined in the

Copyright Act as well as the Civil Code, administrative liability lies solely on the

Copyright Act and criminal liability is deduced from the rules of the Criminal

Code.
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The third part describes the case law of the Czech Constitutional Court,

Supreme Court and Supreme Administrative Court. The Constitutional Court

ruled that copyright cases are primarily civil disputes thus they should be treated

in civil proceeding in the first place, leaving the criminal prosecution as the last

resort. In another ruling the Data Retention Act has been found unconstitutional

and it has been abolished. Concerning the Supreme Court there has been a series

of decisions in which judgments of lower courts were abolished because they had

failed to infer individual responsibility by the inability to prove who exactly had

been sitting at the terminal at the time of crime and who had committed the

unlawful acts due to limited evidence.

Foreign, namely Dutch and American case law analysis was added to the work.

It is possible to perceive justice in different ways, less formal and more focused

on general equity. A certain number of judgements inferred that service provi-

ders must cooperate closely with the representatives of the right holders and on

a reasoned request disclose the personal data of customers who had committed in-

fringements as well as they must deny services to such customers. The courts also

had to deal with potential legal liability of search engines, facilitating downloads

of illegally shared protected works, even though there are not any such works

on their own servers and even though they didn’t interfere in the transmission

process after mediating the exchange. Untill inferring secondary liability of such

portals they lived in confident security to a certain extent erroneously derived

from the principle of limited liability of information society service providers.

In conclusion, the author of this work wishes that community not have the

free exchange of information taken away, but have secure fair access to the cul-

tural heritage for all. Let’s hope a consensus between the extent and duration of

copyright protection on one hand and effective, accepted and rapid enforcement

on the other will be found.

Keywords: Copyright, Infringement, Internet, Peer-to-peer, Liability, Legislation,

Case Law
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Résumé en Français

Ce travail de thèse intitulé « Violation des droits de la propriété intellectuelle

dans l’environnement des réseaux informatiques » traite d’un sujet occupant les

titres des journaux ainsi que les conférences des professionnels du droit. Con-

trairement aux travaux de thèses similaires qui dédient une part importante de

leur étude à la description des protocoles dit « peer to peer » ou à leurs réseaux,

ce travail se concentre principalement sur la législation, la responsabilité légale et

la jurisprudence.

Tout d’abord, le texte se concentre sur la législation. Il couvre les traités inter-

nationaux, notamment l’accord ADPIC1 qui lie ses membres par une protection

effective des droits d’auteur, les traités Internet de l’OMPI et l’accord ACAC2

qui a été signé récemment et attend sa transposition par les corps législatifs de

ses états membres. La loi européenne donne aux FAI3 une responsabilité limi-

tée à travers la directive sur le commerce électronique et renforce la protection

et l’application du droit d’auteur par les directives 2001/29/CE et 2004/48/CE.

La législation Tchèque sur ce sujet couvre un large éventail de lois et de décrets

entrant dans le cadre du travail présenté et plus particulièrement la loi sur le

droit d’auteur, la loi sur la société de l’information, la loi sur la communication

électronique, le code pénal et le code de procédure pénale. Les lois dans d’autres

pays, notamment les lois HADOPI en France et les propositions de lois SOPA et

PIPA aux Etats-Unis ont été retenues comme exemples des législations dans les

pays en pointe en matière de répression des activités illégales. La première partie

1 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

2 Accord commercial anti-contrefaçon

3 Fournisseur d’accès à Internet
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se termine par les recommandations du procureur général de République Tchèque

concernant d’éventuelles poursuites pénales.

La seconde partie analyse les différents types de responsabilités dans les do-

maines civil, administratif et criminel. Le droit lié à la responsabilité civile est

défini dans la loi sur le droit d’auteur ainsi que dans le code civil, la responsabi-

lité administrative est définie uniquement dans la loi sur le droit d’auteur et la

responsabilité pénale est déduite des articles du code pénal.

La troisième partie décrit la jurisprudence de la cour constitutionnelle, la

cour suprême et la cour suprême administrative Tchèque. La cour constitution-

nelle a jugé que les affaires de droit d’auteur sont principalement des différends

civils et que par conséquent, elles doivent être traitées en premier lieu par les

instances civiles, laissant les instances pénales comme derniers recours. Dans un

autre jugement, la loi sur la conservation des données a été considérée inconsti-

tutionnelle et a été abolie. Concernant la cour suprême, il y a eu une série de

décisions dans lesquelles les jugements des cours de niveaux inférieurs ont été

cassés car ils ne démontraient pas clairement la responsabilité individuelle en rai-

son de l’incapacité à prouver qui exactement utilise l’ordinateur au moment de

l’infraction et qui commet les actes délictueux, du fait du manque de preuves.

Les jurisprudences étrangères, notamment néerlandaise et américaine ont été

ajoutées à l’étude. Il est possible de concevoir la justice de différentes manières:

par exemple une justice moins formelle et plus attentive à l’équité générale. Un

certain nombre de jugements ont considéré que les fournisseurs d’accès et de ser-

vices doivent coopérer étroitement avec les représentants des ayants droit et, sur

requête motivée, ils doivent divulguer les données personnelles des clients ayant

commis une infraction ainsi que leur suspendre le service. Les tribunaux ont éga-

lement été amené à traiter de la responsabilité légale potentielle des moteurs de

recherche facilitant le téléchargement illégal d’œuvres protégées. Cette responsa-

bilité légale potentielle pourrait être engagée, même si de telles œuvres ne sont

pas présentes sur leurs propres serveurs et même s’ils n’ont pas interféré dans le

processus de transmission suite à la médiation de l’échange. Jusqu’à la démon-

stration de leur responsabilité secondaire, de tels portails étaient convaincu de
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leur propre sécurité. Cette conviction était basée à tort sur une interprétation

erronée du principe de responsabilité limitée des fournisseurs de services de la

société de l’information.

En conclusion, l’auteur de ce travail souhaite que le libre échange d’informations

dans la société ne soit pas supprimé. Au contraire, il préconise qu’un accès juste

pour tous au patrimoine culturel soit pérennisé. Espérons qu’un consensus entre

l’étendue et la durée de la protection du droit d’auteur d’une part et l’application

effective et rapide de cette même protection d’autre part soit trouvé.

Mots clés: droit d’auteur, violation des droits, Internet, peer-to-peer, responsa-

bilité
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