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1. Úvod
 

Internet i autorské právo by mohly být sm le ozna eny za jedny ze základních 

kamen  „informa ního v ku“ (Information age)1 a informa ní spole nosti. Sí  sítí jak 

bývá asto Internet nazýván, je fenoménem, který lze v dnešní dob  jen t žko k n emu 

irovnat. Je to živoucí projekt, kterého se ú astní takové množství lidí, jež nemá v 

historii obdoby. V roce 2011 využívalo Internet více jak 2 miliardy2 obyvatel planety. 

Nastala doba, kdy mladší generace je pam tníkem události, která starší generaci ve velké 

mí e minula. Devadesátá léta minulého století byla – terminologií letectví – zalétáváním 

prvního letadla brat í Wright . V první desetiletce století následujícího však už v tšina 

uživatel  Internetu sed la v Boeingu 747 s vyhlídkou na druhé desetiletí, které ob  

edchozí etapy nepochybn  zastíní.  V letectví se dnes vyvíjejí první nadzvukové 

dopravní letouny, zatímco Internet p enáší informace tém  rychlostí sv tla. Kdo si dnes 

vzpomene na vytá ené p ipojení, prohlíže  Netscape Navigator3, vyhledáva  AltaVista4 a 

z domácí scény zkusme vzpomenout na protestní akci “Internet proti monopolu”5 i spor 

o doménu Oskar6. P itom jsou to události staré jen n kolik let.  

Lidská touha po objevech a zlepšeních našla prost ednictvím Sít  geniální nástroj 

pro spolupráci a ší ení myšlenek. T žko bychom hledali právní obor jiný než autorské 

právo, který je pod neustálým tlakem zm n souvisejicích s vývojem Internetu. I to je 

vod pro  jsem si vybral téma diplomové práce: Internet a autorské právo - rozsah 

odpov dnosti jednotlivých subjekt  a zp sob ochrany proti pirátství.  

V úvodní ásti se proto budu v novat pojmu Internet a hlavn  jeho charakteristice 

z hlediska funkcionality. I p es v domí, že tématem práce je hlavn  právní rozbor 

odpov dnosti subjekt  v prost edí Internetu a zp sob ochrany proti pirátství, nelze 

pominout alespo  základní instituty a nástin toho jak Internet funguje.  

                                                             
1 LALLANA, E. C., UY M. N.:  The Information age, UNDP-APDIP 2003 
2 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2010/39.aspx 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/AltaVista 
5 http://www.lupa.cz/clanky/internet-proti-monopolu-tri-roky-pote/ 
6 http://www.lupa.cz/clanky/boj-o-domenu-oskar-cz-nabira-obratky/ 
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V následující kapitole bych rád popsal sou asný stav platné legislativy a zárove  

uvedl nám ty a myšlenky, které by mohly být do budoucna zákonotvorné. eská 

republika, stejn  jako v tšina dalších stát  Evropy, se snaží najít spole ná východiska pro 

úpravu vztah  vznikajících v prost edí Internetu formou mezinárodních smluv. Ur itým 

specifikem je pozice Spojených stát  amerických, které využívají jednak svoji roli 

sv tové velmoci v oblasti technologií a služeb, a jednak svoji hegemonii v oblasti 

anglosaské právní kultury. Proto bude záv r druhé ásti, týkající se právních pramen , 

pat it exkursu do sou asné právní problematiky ochrany autorského práva na území USA. 

Net eba dodávat, že práv  tato právní úprava vzbuzuje adu otazník  ve vztahu k lidským 

práv m a svobodám, tak jak jsou vnímana v prost edí práva kontinentálního.7 

edposlední ást p edkládané diplomové práce bude v nována subjekt m, jež 

tvo í svými za ízeními propojenou po íta ovou sí  zvanou Internet. Sou asn  podrobím 

analýze jednání t chto subjekt  v tomto prost edí, s d razem na právní odpov dnost. 

Integrální sou ástí této kapitoly je pak ada soudních rozhodnutí, jež mají pro legální 

jednání subjekt  ur ující vliv. 

Záv re ná ást bude svým pojetím více názorov  zam ená, nebo  si myslím, že 

je to práv  oblast autorského práva, která má zna ný p esah do b žného života každého 

jednotlivce, aniž by si to astokrát dot ení jedinci v bec uv domovali. V této poslední 

ásti své práce se proto zabývám východisky pirátství v moderní spole nosti, zp soby 

jeho omezení a zárove  nasti uji a odhaduji jeho budoucí vývoj. Jsem si v dom, že 

názory v této ásti mohou být rozporné se sou asnou legislativou, což ale chápu jako 

výzvu ke subjektivnímu kritickému zhodnocení de lege ferenda. 

 

 

 

 

                                                             
7 Kolektiv autor  - OPINION OF EUROPEAN ACADEMICS ON ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT – 
dokument dávající do souvislostí komunitární právo a Dohodu proti pad latelství (ACTA) – in Journal of Intellectual 
Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law – str. 65-72 
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2. Internet autorské právo
 

2.1 Právní laická definice Internetu
 

Termín Internet odpovídá v nejp vodn jší form  systému propojených 

po íta ových sítí (Inter-networks),8 ale neznám b žného uživatele, který by si pod tímto 

slovem ono propojení p edstavil. Pro v tšinu koncových uživatel  je Internet všechno, co 

se objeví v jejich oblíbeném prohlíže i webových stránek, a  už se jedná o jejich osobní 

webové stránky, o blog, tení elektronické pošty i ú astenství v sociálních sítích. Krom  

prohlíže e však existují další tisíce r znorodých aplikací, které se automaticky po 

spušt ní p ipojují na server a vytvá ejí “internetwork”, ili propojenou sí . Nejznám jší 

ípady jsou ty nejpoužívan jší a proto nep ekvapí, že se jedná hlavn  o IM (instant 

messaging) aplikace – jmenovit  Skype i ICQ. Dále se jedná o poštovní klienty, kte í se 

ipojují k poštovnímu uzlu v Internetu a stahují poštu. V korporátní sfé e pak propojení 

sítí reprezentuje systém ízení obsahu9 (CMS – content management system) v nejširším 

možném významu tohoto sousloví. 

Z pohledu práva by pak bylo možné definici Internetu nalézt v zákon .480/2004 

Sb. o n kterých službách informa ní spole nosti v § 2 písm. c) pod pojmem elektronický 

prost edek. Demonstrativní vý et elektronického prost edku pokrývá pojmy jako sí  

elektronických komunikací, elektronické komunika ní  za ízení, koncové 

telekomunika ní za ízení a elektronická pošta.  N které z t chto pojm  jsou pak 

vysv tleny v § 2 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.  

Sítí elektronických komunikací se rozumí, „p enosové systémy, pop ípad  

spojovací nebo sm rovací za ízení a jiné prost edky, které umož ují p enos signál  po 

vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prost edky, v etn  

družicových sítí, pevných sítí s komutací okruh  nebo paket  a mobilních zemských sítí, 

sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro p enos signál , 

                                                             
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Internetwork 
9 http://cs.wikipedia.org/wiki/CMS 
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sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh 

enášené informace“.  

Pojmem elektronická komunika ní za ízení se rozumí „technické za ízení pro 

vysílání, p enos, sm rování, spojování nebo p íjem signál  prost ednictvím 

elektromagnetických vln“.  

Koncové telekomunika ní za ízení není v žádném právním p edpise definováno, 

ale jde s nejv tší pravd podobností o osobní po íta  vybavený za ízením pro p íjem a 

interpretaci signálu. 

Elektronickou poštou je dle zákona . 480/2004 Sb., „textová, hlasová, zvuková 

nebo obrazová zpráva poslaná, prost ednictvím ve ejné sít  elektronických komunikací, 

která m že být uložena v síti nebo v koncovém za ízení uživatele, dokud ji uživatel 

nevyzvedne.“10 

 

2.2 Má vlastní definice Internetu
 

Pro m  osobn  je Internet, krom  výše nazna ených forem a zp sob  užití , i 

ur itým abstraktním zrcadlem lidské spole nosti a to v celé jeho myslitelné škále. Od 

uživatel  s úmysly chvályhodnými a nad asovými, až po ty, které reprezentují lidské zlo 

v nejryzejší form . Plastický obraz o stavu lidských práv a demokracie ve sv  pak 

edstavují vlády zemí jako je ína, B lorusko, Barma, Írán, Saudská Arábie a další,11 

které v menší nebo v tší mí e berou Internet jako další komunika ní kanál vládní 

propagandy, prostor pro cenzuru závadných názor  a monitorování obyvatelstva. 

St ední proud uživatel , a to jak t ch fyzických, tak korporátních – tedy jeho 

skute ný hybatel - se k Internetu chová zna  utilitaristicky ve jménu r ení „ú el sv tí 

prost edky“, což v n kterých p ípadech vyvolává jisté rozpaky.  V p ípad  koncových 

                                                             
10 http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=2149387 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship 
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uživatel  jde asto o flagrantní porušování autorských práv a to nez ídka s naprostou 

neznalostí dot ených práv t etích osob.  

Nadnárodní spole nosti zase vnímají prost edí Internetu jako neopakovatelnou 

obchodní p íležitost, které lze leccos ob tovat pro podporu prodeje produkt  a služeb. Je 

ur it  na míst  zmínít kolaboraci korporací jako Yahoo!, Google, Cisco nebo Microsoft 

s ínskou vládou. Výsledkem jejich spolupráce byl Zlatý štít (Golden Shield)12 – projekt 

ínského ministerstva ve ejné bezpe nosti, který zjednodušen eno, systematicky 

blokuje ur ité internetové stránky. Jde bezesporu o nejsofistikovan jší soustavu za ízení 

na cenzuru obsahu Internetu a není žádné tajemství, že velmi výrazn  pomohla tomuto 

úsp chu i spole nost Cisco.13 Vznikla tak nová ínská ze , tentokrát eufemisticky 

nazvaná „The Great Firewall of China“. Firewall14 v tomto p ípad  nereprezentuje žádnou 

ho ící ze  jak by se mohlo z otrockého p ekladu zdát, nýbrž softwarové a hardwarové 

zabezpe ení sít  p inášející absolutní kontrolu toku dat. Pod stejnojmenným názvem pak 

lze nalézt stránku,15 kde m že uživatel necenzurovaného Internetu zjistit, zda je n jaká 

konkrétní stránka v ín  blokována.  

ínský trh se ostatn adí mezi  tzv. „emerging markets“ – strm  rostoucí trhy a 

tak si lze jen t žko p edstavit soukromé spole nosti, které by se ho dobrovoln  vzdaly. Ty 

pak p istupují na dohody typu - Public Pledge on Self-Discipline for the Chinese Internet 

Industry16 - které ínské stran  zabezpe ují identifikaci osob zve ej ující závadné 

informace. A jak bývá v nedemokratických režimech dobrým zvykem, je definice 

„závadné“ informace vykládána zna   extenzivn , takže pokrývá teoreticky jakoukoliv 

informaci. Vzniká tak absurdní situace, kdy se velké spole nosti domáhají vymahatelnosti 

autorských práv v rozvinutých demokraciích, aby pak v jiné ásti sv ta byly sou ástí 

mašinérie, která porušuje citeln  významn jší práva – práva lidská. 

                                                             
12 http://www.dd-rd.ca/site/_PDF/publications/globalization/CGS_ENG.PDF -str.15,16-“China’s security apparatus 
announced an ambitious plan: to build a nationwide digital surveillance network, linking national, regional and local 
security agencies with a panoptic web of surveillance”. 
13 http://www.wired.com/threatlevel/2008/05/leaked-cisco-do/ 
14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall - firewall je sí ové za ízení, které slouží k ízení a zabezpe ování sí ového 
provozu mezi sít mi s r znou úrovní d ryhodnosti a zabezpe ení. 
15 http://www.greatfirewallofchina.org/ 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Pledge_on_Self-Discipline_for_the_Chinese_Internet_Industry 
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Ve stínu sou asné situace už se m žeme jen pousmát nad n kterými vizemi 

zakladatel  Internetu a jejich následovník , kte í v n m vid li nap íklad postteritoriální 

sv t a prostor, kde si lidé vládnou v komunitách a jsou osvobozeni  od omezení utla ující 

spole nosti a vm šování státu.17 Deklarace nezávislosti18  kyberprostoru je dnes sladkým 

utopistickým tením, které má však s realitou prámálo spole ného. Pol ák19 pak toto 

období výstižn  p irovnává k Ovidiovu zlatému v ku. 

Záv rem bych cht l vyjád it nad ji, že i p es výše zmín né nedostatky je Internet 

motorem dnešního pokroku a negativní jevy jsou vysoce p eváženy jevy pozitivními, 

které s sebou podoba sou asné sít  p ináší. 

Po tomto spíše názorovém entrée bych te  stru  nastínil n které významné 

události, které m ly na formování dnešní rozv tvené Sít  vliv. Jsem si v dom, že vý et 

nebude zdaleka úplný, pokusím se však zmínit i události mén  známé. 

 

2.3 Internet, jeho krátké jiny hrubý nástin budoucího vývoje
 

l-li by mít Internet prací štítek, bylo by na n m napsáno „made in U.S.A“.  

DARPA  - v ur itých obdobích jen ARPA (Defense Advanced Research Project Agency - 

Agentura pro výzkum pokro ilých obranných projekt ) je agentura amerického 

ministerstva obrany, která je zodpov dná za vývoj nových vojenských technologií. 

V rámci této agentury byl spušt n projekt ARPANET, který v prvopo átku, tedy na 

podzim roku 1969, propojil sálové po íta e na ty ech amerických unvierzitách.20 V roce 

1973 se p ipojil do sít  první neamerický prvek, kterým byl NORSAR (Norwegian 

Seismic Array – systém na detekci zem esení a nukleární exploze). I z tohoto 

ipojeného uzlu (po íta e) je z ejmé, že se opravdu jednalo o obranný systém vyvíjený 

v dob  a pro ú el studené války. 

                                                             
17 GOLDSMITH, J., WU, T.: Kdo ídí internet? Iluze o sv  bez hranic, str. 25 
18 https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 
19 POL ÁK, R., G IVNA, T.: Kyberkriminalita a právo. 1. vyd., str. 17 – pr kopníci Internetu o ekávali samovolný 
respekt k v rnosti a právu bez autoritativní regulace 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET 
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Komunikace mezi t mito po íta i by byla t žko myslitelná bez protokol . A proto 

ruku v ruce s vývojem ARPANETu šlo i o vývoj komunika ních protokol . Svou dnešní 

podobu pak získaly  nejpoužívan jší protokoly TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) v letech 1977-79.21 Protokoly si lze p edstavit jako standard, 

který je všem po íta m v síti známý – bez jeho znalosti by nedošlo k žádné komunikaci. 

Obsahem takového protokolu bývá informace jak za ít, jak formátovat a ukon it zprávu, 

co d lat s poškozenými nebo nesprávn  naformátovanými daty nebo jakým zp sobem 

komunikaci ukon it. Pro lepší ilustraci si lze p edstavit dva právníky, kte í mají jednání. 

Zárukou úsp šného jednání pak nepochybn  bude oboustranné porozum ní – použítí 

stejného jazyka (protokolu) a zárove  gentlemanské vystupování (uvítání, forma jednání, 

rozlou ení). 

echod na soustavu protokol  byl dovršen v roce 1983, což je i doba, kdy došlo k 

podstatnému rozší ení o další sít . P estává se tak hovo it o ARPANETu a vzniká pojem 

Internet.22  Blíží se tak doba, kdy se kone  i tehdejší eskoslovensko do kalo a 

ipojilo. T žko íct zda jednou v u ebnicích d jepisu bude Vít zný únor p ipadat na 13. 

února 1992, pro nás je však p edn jší, že tento den byl v jedné z poslucháren VUT 

formáln  p edstaven Internet Stevem Goldsteinem - zástupcem organizace NSF (National 

Science Foundation).23 V té dob  bylo nutné akceptovat takzvaná “pravidla p ípustného 

použití”,24 která nap íklad definovala podmínku, že sí  má mít ist  akademické využití  

bez komer ního provozu. 

V roce 1996 vzniká CESNET, (Czech Educational and Scientific Network), 

sdružení eských vysokých škol a Akademie v d eské republiky, jehož cílem je provoz 

páte ní akademické sít . V dnešní dob  již existuje CESNET2, který do vysokorychlostní  

pate ní sít  p ibírá i další uzly (sít )  ur ené pro v du, výzkum a vzd lávání.25 Právníka by 

pak mohlo zajímat, že tato “Velká infrastruktura CESNET” je sou ástí Cestovní mapy 

eské republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž rozvoj schválila 
                                                             
21 http://www.earchiv.cz/a92/a208c200.php3 
22 Ibidem 
23 http://www.lupa.cz/clanky/internet-je-v-cesku-jiz-15-let/ 
24 http://old.cni.org/docs/infopols/NSF.html bod 7 - Use for commercial activities by for-profit institutions is 
generally not acceptable unless it can be justified under (4) above. These should be reviewed on a case-by-case 
basis by the NSF Project Office 
25 http://www.cesnet.cz/provoz/index.html 
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Vláda eské republiky ve svém Usnesení . 207 ze dne 15. b ezna 2010. Jedná se o 

neve ejnou infrastrukturu, jejíž provozování je provád no v souladu se zákonem . 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. A tak i v sou asné dob , kdy je sí  masov  

komercializována, existuje výlu ný prostor pro akademický provoz. 

Rok 1995 p inesl zrušení domény .cs a ukon ení monopolu firmy Eurotel na 

ve ejné datové služby. Otev el se tak prostor pro ostatní poskytovatele p ipojení tzv. ISP 

(Internet Service Provider). Koncem tohoto roku m la doména .cz zhruba 400 registrací.26 

O t i roky pozd ji je již možné hledat informace v Obchodním rejst íku a po et 

domén se vyhoupl na více jak 18 tisíc. V roce 2002 dává vláda najevo význam Internetu 

ízením ministerstva informatiky a sou asn   po et domén atakuje hranici 115 000. 

V této dob  už se dá hovo it o podob  Internetu v jaké ho známe dnes. Proto další 

milníky historie uvedu v ásti v nované pramen m autorského práva, které v tomto 

období procházelo bou livou zm nou, a to jak v podob  výzev, které Internet p inášel, tak 

v podob  zapracovávání p edpis  evropského práva do našeho právního ádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 http://www.lupa.cz/clanky/casova-mapa-ceskeho-internetu/ 



14 

 

3. Právní prameny autorského práva
 

3.1 Úvod do problematiky autorského práva práva informa ní
spole nosti

 

žišt m této kapitoly bude p ehled legislativy, jež se specializuje na vztahy 

vzniklé v oblasti kyberprostoru, p ípadn  která tuto oblast upravuje. Ze své podstaty se 

jedná o oblast právní úpravy velmi erstvou a novou, a to narozdíl od právní úpravy 

autorských práv a práv souvisejících, která tu s námi je doslova od „nepam ti“.  Ani této 

oblasti se však nevyhnu, nebo  je integrální sou ástí sou asných zm n, na které musí 

informa ní spole nost a doba reagovat. Nakonec neopomenu zmínit ani judikaturu, která 

je v n kterých zemích  neoddiskutovatelným pramenem práva anebo alespo  

interpreta ním vodítkem.  Tak jako je tomu ostatn  i v eské republice. 

 

3.2 Zp soby vzniku sou asného autorského práva práva informa ní
spole nosti
 

Ješt  než zmíním první prameny práva, je pot eba popsat sou asný zp sob 

ijímání legislativy, obzvlášt  pak ve vztahu k Internetu. Jeho nadnárodní charakter je 

pro národní zákonodárce velmi t žkou p ekážkou, ne-li doslova p ekážkou 

nep ekonatelnou. Z tohoto pohledu by pak byl jednotlivý postup vlád a zákonodárných 

sbor  stát  velmi neefektivní. Princip personality a princip teriotoriality byl donedávna 

shledávan jako dostate ný zp sob pro ur ení rozhodného práva. Nicmén  s vytvo ením a 

rozší ením Evropské unie v kombinaci s Schengenskou dohodou, bylo a je zapot ebí 

vytvo it jednotný právní rámec, který zabezpe í stejná práva a povinnosti pro ob any 

Evropské unie bez ohledu na ob anství lenského státu. Tato panevropská integrace má 

již dnes adu úsp šných legislativních projekt , které byly p ijaty a ovliv ují právní 

vztahy nap  evropským kontinentem.27 Ve stínu t chto na ízení je t eba zmínit i snahu 

                                                             
27 Na ízení Brusel I - na ízení Rady (ES) . 44/2001  o p íslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
ob anských a obchodních v cech  
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vzniknuvší na p  t ech holandských univerzit, jež si vyty ila za cíl kodifikaci 

evropského autorského práva.28 

Prost edí Internetu však p ineslo i výzvu novou. Sí  jako médium, které v p ípad  

demokratického sv ta defacto nemá hranice, je prostorem, který doslova volá po 

mezinárodních úmluvách a paktech. Prap vodn  jednolitý kontinent Pangea se do 

sou asné podoby rozpínal 2 miliardy let, aby se b hem pár let spojil v jeden kontinent 

virtuální. Pokusím se tedy i o zevrubnou analýzu sou asné mezinárodní spolupráce 

týkájící se autorského i internetového práva. 

 

3.3 Mezinárodní prameny práva autorského práv souvisejících
 

Kodifikovaná ochrana autorského práva je s námi již více než 300 let.29 Statut 

královny Anny vyhlášený v dubnu roku 1710 z dnešního pohledu zajiš oval majetková 

práva autora v délce trvání 14 let. Hlavním smyslem bylo p iblížit autor m majetkový 

prosp ch, který byl v porovnání s tiska i a knihkupci, zanedbatelný.30 Skute ný základ 

autorského práva lze však nalézt až v Bernské úmluv  významné hlavn  z d vodu jejího 

mezinárodního charakteru ochrany autorských práv. 

                                                                                                                                                                                                     
Na ízení ím I – na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 593/2008 ze dne 7. ervna 2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy  
Na ízení ím II - na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 864/2007 ze dne 11. ervence 2007 o právu 
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 
28 http://www.copyrightcode.eu/ - This Code is not a recodification of EU copyright law tabula rasa. Since European 
copyright law must operate within the confines of the international commitments of the European Union and its 
Member States, the Code takes account of the substantive norms of the Berne Convention and the TRIPs 
Agreement. Also, the members of the Group have found it hard to ignore the aqcuis communautaire in the form of 
seven Directives that the European legislature has produced in this field since 1991. However, the Code does on 
occasion deviate from the acquis, and therefore cannot be considered a mere restatement or consolidation of the 
norms of the directives. 
29 http://blisty.cz/art/52011.html 
30 PATRY, W. F.: Copyright law and practice, Volume 3, str. 1461 - whereas printers, booksellers, and other persons 
have of late frequently taken the liberty of printing, reprinting, and publishing, or causing to be printed, reprinted, 
and published, books and other writings, without the consent of the authors or proprietors of such books and 
writings, to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families: for preventing therefore 
such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books.....and 
that the author of any book or books already composed, and not printed and published, or that shall hereafter be 
composed, and his assignee or assigns, shall have the sole liberty of printing and reprinting such book and books for 
the term of fourteen years,..... 



16 

 

 

Bernská úmluva (1886) 

Prvním mezinárodním pramenem chránící duševní vlastnictví je Bernská úmluva 

(v revidovaném pa ížském zn ní)31 o ochran  literárních a um leckých d l z roku 1886. 

Tato dohoda zajistila minimální standard ochrany autorských práv cizích státních 

íslušník  ve státech, které dohodu podepsaly.  Hlavním principem této dohody byla 

bezformálnost vzniku autorského práva a tento princip je vlastní kontinentálnímu modelu 

vzniku autorského práva dodnes. eskoslovenská republika vzniklá v roce 1918 

istoupila k úmluv  22. února 1921. K poslednímu revidovanému zn ní pak p ístoupila 

SSR v roce 198032 s výhradou lánku 33, který deklaruje v cnou p íslušnost 

Mezinárodního soudního dvora v p ípad ešení sporu mezi signatá skými státy. Tato 

výhrada byla v roce 1991 vzata zp t. 

 

Úmluva z Buenos Aires (1910) 

Druhý právní systém je úzce spjat s anglosaskou právní kulturou a vychází 

z úmluvy podepsané v Buenos Aires v roce 1910. Tato úmluva pracuje s pojmy copyright 

a all rights reserved a byla podepsána Spojenými státy a zem mi Jižní Ameriky. Není 

tajemstvím, že práv  princip copyrightu je základem dualismu právních systém , které se 

zabývají ochranou práv duševního vlastnictví. Aby bylo dílo v tomto systému chrán no, 

tak musí být ú edn  zaregistrováno a zárove  obsahovat copyrightovou doložku – známý 

symbol ©.33 

 

 

 

                                                             
31 Bernská úmluva byla revidována vícekrát: 1908 (Berlín), 1928 ( ím), 1948 (Brusel), 1967 (Stockholm) a 1971 
(Pa íž) - http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html 
32 Vyhláška .133/1980 ze dne 8. ervence 1980 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_notice 
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Všeobecná úmluva o právu autorském (1952) 

Úmluva uzav ená v Ženev  m la za cíl rozší it ochranu duševního vlastnictví do 

zemí, které nebyly leny žádné z p edchozích úmluv (Sov tský svaz a rozvojové zem ), a 

které zárove  m ly zájem na vzájemné ochran  duševního vlastnictví. Sou asn  byl touto 

úmluvou p ekonán rozdíl mezi kontinentálním systémem autorského práva a systémem 

copyright, nebo  se signatá i úmluvy staly jak Spojené státy, tak zem  Bernské úmluvy. 

Nicmén  s p ijetím dalších mezinárodních smluv – jmenovit  TRIPS, pozbyla tato 

úmluva na významu. V eskoslovensku nabyla úmluva ú innosti 6. ledna 1960.34 

 

Sv tová organizace duševního vlastnictví (WIPO) 

Jedna ze speciálních organizací Spojených národ 35 založená v roce 1967. Jde o 

vskutku sv tovou organizaci, nebo  k dnešnímu dni je lenem 185 stát  v etn  Svatého 

stolce. Tato mezinárodní organizace krom  jiného zast ešuje celou adu mezinárodních 

úmluv36 a stává se tak místem spolupráce p i vyvíjení ochrany duševního vlastnictví mezi 

státy. SSR se stala lenem v roce 1970.37 

 

Sv tová obchodní organizace (WTO) a dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 

Hlavní motiv vzniku této organizace lze spat ovat v podpo e mezinárodního 

obchodu, p edevším pak jeho dohledem a liberalizací. Domnívám se, že dalším 

významným hybatelem ur ujícím vznik této organizace byl i konec studené války a pád 

železné opony. Rozvinutý západní sv t cítil p íležitost investovat do transformujících se 

zemí, zárove  cht l mít ale jistotu zabezpe ení svých investic v rozvíjející se é e 

globalizace. Dohoda o z ízení Sv tové obchodní organizace nahradila Všeobecnou 

dohodu o clech a obchodu (GATT) a svoji innost zapo ala v roce 1995. Rozdíl je patrný 

                                                             
34 Vyhláška .2/1960 ze dne 29.prosince 1960 
35 http://www.wipo.int/about-wipo/en/ 
36 http://www.wipo.int/treaties/en/ 
37 Vyhláška .69/1975 ze dne 13.ledna 1975 
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už z názvu – WTO je mezinárodní organizací s leny, kdežto GATT byla a mezi 

kterými smluvními stranami stále je – multilaterální smlouva. 

WTO je postavena na t ech pili ícíh,38 kterými jsou  dohoda GATT pokrývající 

oblast obchodu s nezem lským a zem lským zbožím, dohoda GATS pokrývající 

oblast obchodu se službami a dohoda TRIPS pokrývající otázky práv duševního 

vlastnictví. Tento základní rámec pak dopl ují Ujednání o ešení spor  a Mechanismus 

ezkumu obchodních politik len  WTO. Pro tuto práci je však zásadní dohoda TRIPS. 

áste  se ješt  vkrádá myšlenka, jaký je vztah mezi WTO a WIPO, nebo  se innosti 

chto dvou organizací m žou zdát v ur itém sm ru p ekrývající a konkurující. Už 

v lánku 68 dohody TRIPS je však závazek Rady TRIPS navázat s orgány WIPO 

spolupráci.39 Základnou vztah  mezi ob ma organizacemi pak je Dohoda mezi WIPO a 

WTO,40 která mimo jiné stanoví povinnosti vzájemného informování o právním vývoji 

v jednotlivých lenských státech a zárove  vytvá í rámec pro poskytování právn -

technické pomoci pro rozvojové státy obou organizací. 

 

Dohoda o právech duševního vlastnictví souvisejících s obchodem (TRIPS) 

Tato dohoda, zvlášt  pak její vznik a p ijetí, velmi výstižn  ilustruje proces 

normotvorby, který je ovlivn n a zredukován na zájmy úzké skupiny ekonomicky 

nejsiln jších a nejrozvinut jších stát . Organizace spojených národ  (OSN) a 

rozhodování v rámci jejích orgán  p sobí t žkopádným dojmem. Konsensus nap  

sv tovým spole enstvím se stává o to složit jší, o  se v dané chvíli jedná. Tento trend pak 

nutn  vede k hledání cest nejmenšího odporu vn  t chto mezinárodních institucí. Ve stínu 

chto efektivn jších vyjednávání vznikla dohoda TRIPS. Ostatn  právo duševního 

vlastnictví resp. p edm ty ochrany duševního vlastnictví jsou specifické zvlášt  tím, že se 

                                                             
38 http://www.mpo.cz/dokument7894.html 
39 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm8_e.htm -  The Council for TRIPS shall monitor the operation 
of this Agreement and, in particular, Members' compliance with their obligations hereunder, and shall afford 
Members the opportunity of consulting on matters relating to the trade-related aspects of intellectual property 
rights.... a dále - In consultation with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year of its first meeting, 
appropriate arrangements for cooperation with bodies of that Organization. 
Sloveso SHALL má v právních dokumentech direktivní význam odpovídající slovesu muset nikoliv sm t. 
40 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtowip_e.htm 
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koncentrují v nejvíce rozvinutých zemích sv ta, a tak se nelze divit, že na p  OSN 

dochází k jisté disproporci zájm . Tlak zemí vyžadující ochranu duševního vlastnictví 

ost e kontrastuje s problémy a zájmy zemí nerozvinutého sv ta. I z tohoto d vodu byla 

dohoda TRIPS vyjednána mimo organizaci OSN (WIPO). 

Podle Dob ichovského p inesla dohoda TRIPS celou adu aspekt , které do té 

doby nebyly reflektovány žádnými podobnými mezinárodními smlouvami. Uvádí mezi n  

mimo jiné zacházení podle nejvyšších výhod, zajišt ní vnitrostátního vynucení práv 

duševního vlastnictví a pod ízení ešení spor  mezi státy zvláštnímu mechanismu WTO.41 

Poprvé je na mezinárodní úrovni také zavedena autorskoprávní ochrana po íta ových 

program  a ochrana databází (podle lánku 10 mají mít stejnou ochranu jako díla literární 

podle revidované Bernské úmluvy).42 Co se délky ochrany tý e byla tato prodloužena na 

nejmén  50 let po smrti autora.43 

 

3.4. Vývoj normotvorby globalizovaném sv
 

Podle mého mín ní inklinuje sou asný vývoj normotvorby v oblasti práv 

duševního vlastnictví k jistému legislativnímu objednávkovému systému, kdy se do role 

normotv rce dostává subjekt, který spíše než zájmy spole nosti ob anské, reflektuje 

zájmy spole ností obchodních. P íkladem z poslední doby m že být i dohoda ACTA, 

kterou velmi krásn  vystihuje legenda o císa ových nových šatech.44 Pom rn  bez 

                                                             
41 DOB ICHOVSKÝ, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, Linde Praha a.s.. 2004, str. 30 
42 Sd lení . 191/2005  - Dohoda TRIPS – lánek 10: Po íta ové programy a sestavování údaj  
1. Po íta ové programy, a  již ve zdrojovém nebo strojovém kódu, budou chrán ny jako literární díla podle 
Bernské úmluvy (1971). 
2. Sestavování údaj  nebo jiných materiál , a  schopné zpracování po íta em nebo v jiné form , které 
bu  z d vodu výb ru nebo uspo ádání jejich obsahu p edstavují duševní výtvor, bude chrán no jako 
takové. Tato ochrana, která nebude rozší ena na samotné údaje nebo materiály, nebude na újmu 
jakéhokoli autorského práva, spo ívajícího v samotných údajích nebo materiálech. 
43 Ibidem - lánek 12 
44 Tkalci (spole nosti IP pr myslu) ušili šaty pro panovníka (Rada EU a další zem ), které poddaní nevidí, protože 
k tomu nejsou zp sobilí resp. jsou dle tkalc  hloupí. Poddaní (uživatelská komunita Internetu) však lest prokoukli a 
své panovníky a zastupitele svou reakcí p inejmenším zasko ili.  
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skrupulí tento trend glosuje i YiJun Tian,45 když stav vyjednávacích proces  ozna il jako 

podkopávání a ohrožování demokratických základ , a to ve prosp ch spole ností 

s nejv tším vlivem v oblasti duševního vlastnictví.  Do jisté míry s ním souhlasím, nebo  

síla ekonomických subjekt  pohybujících se na trhu duševního vlastnictví je hybnou silou 

sou asného globálního hospodá ství. Na druhou stranu je t eba se distancovat od rétoriky 

kterých glosátor  sou asného stavu práv  ve vztahu k dohod  ACTA, jejichž 

prohlášení mají základ v konspira ních teoriích.46 Dále se obsahem této mezinárodní 

dohody zabývám ve zvláštní ásti, která se v nuje jejím nejdiskutovan jším pasážím. 

Ur ité riziko však v dlouhodob jším horizontu vidím práv  v procesu p ijímání 

obecn  závazných norem a to zdaleka nejen na poli mezinárodním a v oblasti 

autorskoprávní. Výše uvedené p íklady mohou být asem jen špi kou vrcholu pov stného 

ledovce. 

 

Smlouva o právu autorském (WCT)47 a Smlouva o výkonech výkonných úm lc  a o 

zvukových záznamech (WPPT)48 

Tyto dv  smlouvy n kdy nazývané jako “Internetové smlouvy” reflektují 

technologický rozvoj Internetu v devadesátých letech a s tím spojené výzvy. Jedná se o 

mezinárodní smlouvy, které byly p ijaty lenskými státy WIPO v roce 1996. Náznaky 

vzniku t chto smluv se ovšem datují už k roku 1989. V té dob  se však p emýšlelo pouze 

o Protokolu, který by doplnil Bernskou úmluvu, nicmén  vývoj následujících let vytvo il 

pot ebu vy ešit nejen otev ené otázky z poslední revize Bernské úmluvy, ale i otázky 

                                                             
45 TIAN, Y.: Re-thinking Intellectual property: The political economy of copyright protection in the digital era, str. 85 
It is noteworthy that, in recent years, the performances of some of the large IP companies and those of 
governmental administrations in developed nations (particularly the US) in international IP law bargaining 
processes have not only continuously undermined the international democratic regimes, but have also even begun 
to consitute a threat to domestic democratic regimes in their own countries.  
46 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/162895-pirati-korporace-chteji-prostrednictvim-acta-
ovladnout-internet/ 
47 Sd lení MZV o p ístupu eské republiky ke Smlouv  Sv tové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 
.33/2002 Sb.m.s 

48 Sd lení MZV o p ístupu eské republiky ke Smlouv  Sv tové organizace duševního vlastnictví o výkonech 
výkonných um lc  a o zvukových záznamech .48/2002 Sb.m.s. 
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autorského práva v digitální é e,49 a proto bylo p istoupeno k úprav  v podob  úmluvy. 

Mezi nejd ležit jší signatá e pat ily Spojené státy americké (úmluva implementována do 

DMCA – Digital Millenium Copyright Act) a Evropská unie, která obsah úmluv vt lila do 

kolika sm rnic.50 

 

Budapeš ská úmluva o po íta ové kriminalit  (2001) 

K jedné z hlavních funkcí státu pat í bezpochyby zajišt ní bezpe nosti, a to jak ve 

vztahu k jemu samému, tak p edevším k jeho obyvatel m. Organizovaný zlo in jako 

negativní sou ást lidské existence vytvá í mocné vztahy, které mnohdy konkurují, 

v horším p ípad  pak suplují, základní funkce státu. A proto nutnost vzájemné spolupráce 

v boji proti organizovanému kyberzlo inu p ivedl Radu Evropy k vytvo ení první dohody, 

která trestnou innost páchanou prost ednictvím informa ních technologií pokrývá.  

Úmluva vstoupila v platnost v roce 2004 a k 28. 10. 2010 ji p ijalo 46 stát  ale 

pouze 30 zemí ji ratifikovalo. eská republika na svou ratifikaci teprve eká. V roce 2006 

byl k úmluv  p idán Dodatkový protokol obsahující trestný in podn cování a rozši ování 

rasistických a xenofobních myšlenek a materiál  prost ednictvím internetu. Dodatek je 

svým zp sobem ústupkem Spojeným stát m, které by jen st ží p istoupily k úmluv  

v plném zn ní. Svoboda projevu vyjád ená v prvním dodatku ústavy Spojených stát  

požívá takové ochrany, že lze projevovat beztrestn  i obsah výslovn  rasistický. Nelze 

nevzpomenout jeden z prvních velkých internetových rozsudk  týkající se svobody 

projevu mezi francouzskou organizací LICRA a americkou spole ností Yahoo! Inc. 

z roku 2000.51 

Úmluva zavádí ty i kategorie trestných in , nicmén  je t eba zmínit možnost 

výhrady lenského státu k ur itému trestnému inu a tím i jeho nestíhání. 

                                                             
49 GOLDSTEIN, P.: International Copyright: Principles, Law, and Practice, str. 32 
50 Mezi nejd ležit jší pat í tzv. Informa ní sm rnice (InfoSoc Directive) - Directive 2001/29/EC of the European 
Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related 
rights in the information society. Dále ve sm rnici týkající se ochrany softwaru (Directive 91/250/EC) a databází 
(Directive 96/9/EC) 
51 GOLDSMITH, J., WU, T.: Kdo ídí internet? Iluze o sv  bez hranic – str. 18 
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a) trestné iny proti utajení, celistvosti a dostupnosti po íta ových dat a systém  

 nedovolené získání p ístupu k systému 

 nedovolené narušování komunikace 

 poškozování dat 

 narušování b hu informa ních system  

 zneužití technických prost edk  k výše uvedeným in m (v etn  jejich držení) 

b) trestné iny související s po íta i 

 pad lání za užití po íta e 

 po íta ový podvod 

c) trestné iny související s obsahem 

 výroba, distribuce, získávání a držení d tské pornografie na datových nosi ích 

d) trestné iny související s porušováním autorských práv a práv souvisejících 

Z vý tu n kterých trestných in  je patrné, že náš trestní zákoník52 celou adu 

skutkových podstat trestných in  obsahuje, nicmén  se domnívám, že efektivita a 

vynutitelnost práva v prost edí Internetu pot ebuje výrazn jší právní rámec, který práv  

tato úmluva p ináší. 

Jednotná legislativa v oblasti kyberzlo inu pak bude s p ibývajícími lenskými 

státy zmenšovat prostor bezpe ných p ístav   (safe harbours), které svoji ú elov  d ravou  

legislativou vytvá ejí podmínky pro „territory shopping“ a tím významn  chrání jádro 

organizovaného zlo inu.53 

 

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) - Obchodní dohoda proti 

pad latelství 

Mezinárodní vícestranná smlouva, která byla dána k podpisu 1. íjna 2011. Podpis 

Evropské unie a 22 lenských stát  se stal sou ástí dohody 26. ledna 2012. Nicmén  

kombinace n kolika faktor , mezi které lze za adit poloutajené vyjednávání dohody, 

                                                             
52 SOKOL, T.: Postih po íta ové kriminality podle nového trestního zákona, asopis Právní rádce 7/2009   
53 TÁBOROVÁ, A.: Ve ejnoprávní ochrana informa ní spole nosti a místní p sobnost práva, Revue pro právo a 
technologie, ro ník 1, íslo 1, str. 38 
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mediální dezinterpretace ratifikovaného zn ní stejn  tak jako jeho zam ování s 

textem p vodním a fakt, že se dohoda dotýká vlastn  každého, kdo má p ipojení 

k Internetu, vyvolala po celé Evrop  vlnu nepokoj  a demonstrací, které v kone ném 

sledku jen polarizovaly oba názorové tábory. Výsledkem je smlouva s bezmála 

mýtickým rozm rem, p emž je velmi t žké p edpovídat její další osud. N které státy se 

od jejího p ijetí už dokonce distancovaly.54 P ijetí této dohody dle mého názoru celkem 

kn  ilustruje situaci, kdy je pot eba najít jedno fungující globální ešení na stejný 

problém, který se odehrává v naprosto odlišných zemích a kulturách a to v etn  t ch 

právních. Jen v Evrop  zp sobuje rozdíl ve vnímání lidských práv a svobod celou adu 

harmoniza ních problém . V p ípad  celosv tové dohody se pak tyto rozdíly nestírají, ale 

naopak umoc ují. Vznikají pak smlouvy plné kompromis , které se léta lopotn  

vyjednávaly. Dohoda je v sou asné dob  na základ  žádosti Evropské komise 

ezkoumávána Evropským soudním dvorem pro soulad s Chartou základních práv a 

svobod.55 

Samotný obsah smlouvy je len n do šesti kapitol s celkem 45 lánky. Hned první 

lánek jasn  definuje vztah této dohody k ostatním mezinárodním smlouvám a to tak, že 

v žádném p ípad  neruší žadné závazky smluvních stran k t mto smlouvám. Obsah druhé 

kapitoly nazvané  Právní rámec pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví pak p inesl 

onu zmi ovanou mediální bombu. A to ve t etím oddíle v láncích 13 a 14 týkajících se 

Rozsahu opat ení na hranicích. Smyslem lánk  je bezpochyby legitimní snaha zabránit 

mezinárodnímu pohybu a obchodu zbožím, které je bu  pad láno (nej ast ji oble ení), 

anebo porušuje právo duševního vlastnictví (DVD, software). Úskalím celé definice je  

vágnost obsažená v lánku 14 odst. 2, kde se hovo í o malém množství zboží neobchodní 

povahy v osobním zavazadle cestujícího. Pouhá možnost a nikoliv už ale explicitní 

upušt ní od uplatn ní tohoto lánku byla v médiích náležit  „odm na“.56 Internetová i 

tišt ná média v etn  televizního zpravodajství se p edhán la v zaru ených zprávách o 

                                                             
54 http://www.scotsman.com/news/international/poland_and_slovenia_back_away_from_acta_1_2124655 
55 http://www.out-law.com/en/articles/2012/april/commission-asks-ecj-to-assess-actas-compliance-with-
fundamental-rights/ 
56 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-dohoda-acta-je-vagni-a-muze-zmenit-internet/748010 
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budoucích kontrolách na hranicích.57 Už mén  se však informovalo o tom, že práv  

v takovémto režimu dnes celní správa funguje.58 

V kapitole 2 jsou pak dva oddíly, které mají signatá e nasm rovat k vytvo ení 

legálního rámce pro ob anskoprávní a trestn právní prosazování. I p es zna  vágní 

formulaci požadavk  je patrné, že naše vnitrostátní právo je s uvedenými oddíly 

v souladu, a to konkrétn  v § 40-45 AutZ týkající se ochrany práva autorského a zárove  

v § 270 TrZ týkající se porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 

a práv k databázi. 

Jedinou oblastí, která zaslouží v tší pozornost, je z mého pohledu ta v lánku 27 

nazvaná Prosazování práv k duševnímu vlastnictví v digitálním prost edí. I p es 

op tovnou vágnost ustanovení je patrné, že spolupráce “podnikatelských kruh ” bude 

nezbytnou sou ástí prosazování práv. Mezi podnikatelské kruhy lze pak nepochybn adit 

všechny lánky tvo ící Internet a jeho obsah. Výsledkem budou r zné p esuny 

odpov dnosti mezi poskytovateli služeb informa ní spole nosti. Otázkou tak z stává, zda 

bude mít koncový uživatel z t chto p esun  užitek, anebo bude jeho ob tí (zákon 

HADOPI). 

Celkov  však lze medializaci této dohody vnímat jako nebezpe ný fenomén 

informa ní a mediální spole nosti, kdy se skute ná podstata n jakého v cného problému 

interpretuje prost edky infotainmentu s tím rozdílem, že místo zábavy je mu vnucován 

jaký anonymní zájem. Velmi trefn  to pak vystihnul Ivo Telec, když rozruch kolem 

zmi ované dohody ozna il za falešný a zavád jící.59 

                                                             
57 http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/on-line-ptejte-se-na-utoky-hackeru.html 
58 http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kompetence/Stranky/default.aspx - Kontrola ochrany práv duševního 
vlastnictví Zákon . 191/1999 Sb., o opat eních týkajících se dovozu, vývozu a zp tného vývozu zboží porušujícího 

která práva duševního vlastnictví; zákon . 634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele; na ízením Rady (ES) . 
1383/2003 ze dne 22. ervence 2003, o p ijímání opat ení celních orgán  proti zboží podez elému z porušení 
ur itých práv duševního vlastnictví a o opat eních, která mají být p ijata proti zboží, o kterém bylo zjišt no, že tato 
práva porušilo; na ízením Komise (ES) . 1891/2004 ze dne 21. íjna 2004, kterým se stanoví provád cí pravidla k 
na ízení Rady (ES) . 1383/2003 o zásahu celních orgán  proti zboží podez elému z porušení n kterých práv k 
duševnímu vlastnictví a opat ení, která mají být p ijata v i zboží, o kterém bylo zjišt no, že tato práva porušilo).  
59 „Rozruch kolem ACTA je falešný a zavád jící. Jedná se o politickou demagogii tzv. pirátských politických stran a o 
projev ur ité politické ideologie, který nemá s právem a mezinárodním obchodem nic spole ného. V podstat  jde o 
projev naprosté sociální dezorientovanosti, osobní lidské nezralosti a zejména mimo ádné podez ívavosti v i 
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3.5. Exkurs do aktuální autorskoprávní ochrany americkém právu
 

Samotná podstata Internetu a autorských práv je do ur ité míry základním 

stavebním kamenem pro komparaci právních úprav nap  kontinenty. V p ípad , že by se 

jednalo o n jaký institut rodinného nebo d dického práva, lze si jen t žko p edstavit 

situaci, která se v nedávné dob  na evropském kontinentu odehrála. Proti p ipravovaným 

americkým zákon m SOPA a PIPA,60 které bych se nebál ozna it termínem Copyright 

2.061se demonstrovalo, a to nejen virtuáln . Nutno podotknout, že je to práv  americký 

zábavní a technologický pr mysl, který udává sm r budoucího vývoje. Ostatn  první t i 

nejcenn jší korporátní zna ky sv ta pat í spole nostem z oblasti Internetu a jejich 

kombinované ocen ní dosahuje hodnoty bezmála 400 miliard dolar .62 Z mého pohledu 

nás tak v následujících letech eká období testování hranice demokracie a svobody.  

 

SOPA – Stop Online Privacy Act 

Návrh amerického zákona, který se snaží omezit po íta ové pirátství, a to velmi 

svérázným zp sobem.63 Ur itá ást zákona by dokonce za jistých okolností vystavovala 

eské subjekty  americké jurisdikci. 

Nejkontroverzn jší ástí zákona je pravd podobn  oddíl 102 definující ochranu 

amerických zákazník  a zakázující americkým spole nostem spolupráci se zahrani ními 

weby, které porušují autorské právo. První ást tedy americkým uživatel m p ináší 

cenzuru, ta druhá pak eským uživatel m nap íklad nemožnost používat na eských 

stránkách r zné platební brány (PayPal), nebo dokonce platební karty (Visa, Mastercard). 

                                                                                                                                                                                                     
státním orgán m, na které ovšem nelze budovat normální spole enskou komunikaci,“ dostpné na - 
http://lemur.mu/nazory/85-publicistika/1067-pravnik-ivo-telec-rozruch-kolem-acta-je-politicka-demagogie 
60 http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_SOPA_and_PIPA 
61 Úmysln  jsem použil paralelu k pojmu Web 2.0 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. 
62 http://www.millwardbrown.com/libraries/optimor_brandz_files/2011_brandz_top100_chart.sflb.ashx 
63 http://www.opencongress.org/bill/112-h3261/show - This bill would establish a system for taking down websites 
that the Justice Department determines to be dedicated to copyright infringment. The DoJ or the copyright owner 
would be able to commence a legal action against any site they deem to have "only limited purpose or use other 
than infringement," and the DoJ would be allowed to demand that search engines, social networking sites and 
domain name services block access to the targeted site.  
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To vše v situaci, kdy národní legislativy vnímají n které prvky autorského práva 

diametráln  odlišn  (viz volné užití díla).  

Je sice pravda, že zablokování stránky se nevyhne soudnímu projednání, nicmén  

je t eba brát v potaz fakt, že  touha neamerických provozovatel  webu vystupovat p ed 

americkým soudem nebude p íliš veliká. Nadto si st žovatel m že dokonce požádat o 

soudní p íkaz na izující spole nostem podléhajícím americkému právu, zastavení služeb 

žalovanému – nej ast ji to budou asi výše uvedené platební metody. Tímto zp sobem by 

mohlo docházet k celosv tovému mrza ení upload server  a server , jejichž obsah je 

tvo en z p evážné v tšiny uživateli (tzv. user generated content weby).  

Další komplikace vzniknou, když zjistíme, že pod pojem „internet site“64 je t eba 

zahrnout i odkaz. To pak iní problém už jen u pouhého odkazu na stránku, která porušuje 

dle SOPA autorské právo. V p ipad  Wikipedie by aplikace takto schváleného zákona 

la tém  likvida ní charakter, nebo  všechny kontextové linky na stránky porušující 

autorské právo by musely být smazány. Otázkou je, jestli práv  tento bod  a tento zákon 

nezm ní sm ování Internetu od relativn  svobodné spole nosti k té vaporizující 

orwellovské. Jak jinak nazvat encyklopedii, která se zbavuje ástí hesel, která jsou 

„nevhodná“? 

Osobn  vidím velkou nad ji v nep ijetí tohoto zákona v této podob , a to z 

toho d vodu, že proti sob  staví nejv tší hrá e internetového trhu. Je to neustálý boj a 

snaha jedné skupiny (Motion Picture Association of America – MPAA, Recording 

Industry Association of America - RIAA) p enést co nejv tší díl odpov dnosti na skupinu 

druhou. Služby této druhé skupiny jsou p itom zneužívány, a zárove  je též 

prost ednictvím t chto služeb autorské právo porušováno (YouTube, Facebook, 

Megaupload, Rapidshare). Na úplný záv r bych zmínil jeden paradox. Zatímco finan ní 

podpora prosazující tento zákon zhruba devítinásobn  p evýšila ástku, která byla 

investována v neprosp ch p ijetí,65 tak v oblasti podpory internetové komunity byl tento 

pom r p esn  obrácený. Více jak 1 miliarda uživatel  byla pak 18. ledna 2012 skrze své 
                                                             
64 INTERNET SITE- The term ‘Internet site’ means the collection of digital assets, including links, indexes, or pointers 
to digital assets, accessible through the Internet that are addressed relative to a common domain name or, if there 
is no domain name, a common Internet Protocol address. 
65 http://maplight.org/us-congress/bill/112-hr-3261/1019110/total-contributions 
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oblíbené stránky upozorn na, že n co s Internetem nemusí být v budoucnosti v po ádku.66 

Americké národní heslo E pluribus unum, tak bylo p edstaveno v úpln  nových 

souvislostech. 

 

PIPA - Protect Intellectual Property Act  

Hned v úvodu bych rád zmínil rozdíly mezi PIPA a SOPA, které nebyly p íliš 

zd raz ovány ve sd lovacích prost edcích. SOPA vznikla a je diskutována na p  

Sn movny reprezentant , zatímco PIPA je z dílny senátorské. Velký rozdíl je i ve stadiu 

ijímání jednotlivých návrh  zákon . Zatímco projednávání SOPA bylo zastaveno na 

dobu neur itou, PIPA pod takovým tlakem ve ejnosti nebyla proto je návrh projednáván i 

nadále. Další šance pro p ijetí PIPA narozdíl od SOPA je v tom, že je umírn jší a 

nap íklad vyhledáva e podle návrhu PIPA nemusí odstra ovat indexy obsahující 

zahrani ní stránky s obsahem porušujícím autorská práva. Toto ustanovení by 

pravd podobn  osvobodilo i další weby, jejichž obsah je vytvá en uživateli, což by vzalo 

výrazný argument odp rc m SOPA.67 

Záv rem bych k ob ma návrh m ješt  rád poznamenal, že svým p ístupem, který 

se týká blokování DNS (konkrétních stránek) by docházelo k jistému fragmentarizování a 

rozpadu Internetu v podob , v jaké ho známe dnes. Tento vývojový trend je pak v ostrém 

protikladu k doporu ením68 Rady Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj, která 

jasn  definovala p ístupy k vytvá ení právních rámc  v oblasti Internetu. Mezi tyto 

principy pat í mj. podpora a ochrana celosv tového toku volného p enosu informací 

(Promote and protect the global free flow of information), podpora otev eného a 

vzájemn  propojeného Internetu (Promote the open, distributed and interconnected 

nature of the Internet) i podpora a zp ístup ování p eshrani ních služeb (Promote and 

enable the cross-border delivery of services). 

 

                                                             
66 http://sopastrike.com/numbers/ 
67 http://socialmediacollective.org/2012/01/17/whats-the-difference-between-sopa-and-pipa/ 
68 http://www.oecd.org/dataoecd/11/58/49258588.pdf 
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3.6. Prameny autorského práva komunitárním právu
 

Zelené knihy 

Hnací silou evropské intergrace byla od po átku snaha o vzájemnou hospodá skou 

spolupráci. A práv  povaha autorských práv z pohledu jejich ekonomického významu a 

potenciáln  efektivn jší správy byla impulsem pro orgány evropského spole enství. 

Komise jako nadnárodní integrující orgán evropských spole enství, v jejíž pravomoci je 

tvorba legislativních p edpis  resp. p edkládání jejich návrh , pak formou zelených knih 

vytvá í prost edí a rámec pro kvalifikovanou diskusi o v cném zám ru. V roce 1988 tak 

sv tlo sv ta spat ila Zelená kniha o autorském právu a technologických výzvách.69 

Komise vymezila šest oblastí, které m ly být pozd ji regulovány sm rnicemi. Konkrétn  

šlo o tyto oblasti úpravy.70 

a) pirátství (vynucování práv duševního vlastnictví) 

b) domácí kopírování  

c) právo na ší ení a vy erpání práv 

d) po íta ové programy 

e) databáze 

f) dvoustranné a vícestranné mezinárodní vztahy 

Na základ  této zelené knihy byly p ijaty následující sm rnice. 

 

 

 

Sm rnice Rady 91/250/EHS o právní ochran  po íta ových program  

Jde o v bec první regulaci autorského práva komunitárním p edpisem. Tento 

právní p edpis byl v roce 2009 nahrazen konsolidovanou sm rnicí 2009/24/ES, která 

                                                             
69 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm#other 
70 VAN EECHOUD, M.: Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking, kapitola 1, str. 6 
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reflektuje p ijaté zm ny.71 Ob  tyto sm rnice definují po íta ové programy jako autorská 

díla, která požívají stejné ochrany jako díla literární ve smyslu Bernské úmluvy. Autorovi 

zabezpe ují výlu ná práva v lánku 4: 

a) právo povolit do asnou nebo trvalou kopii ( l.4 odst. a) 

b) právo povolit p eklad nebo zm nu programu ( l.4 odst. b) 

c) právo na rozši ování, v etn  p ování ( l.4 odst. c) 

a zárove  jeho práva omezují lánkem 5 

d) do zdrojového kódu lze vstoupit v p ípadech, které jsou nutné k zabezpe ení 

plynulé funkcionality programu ( l.5 odst. a) 

e) právo vytvo it jednu zálohovací kopii programu oprávn ným držitelem ( l.5 odst. 

b) 

f) právo zkoumat, pozorovat, studovat a testovat fungování po íta ového programu s 

cílem zjistit na jakém principu funguje ( l.5 odst. c) 

Spor se vedl o lánek 6, týkající se dekompilace programu neboli získání 

zdrojového kódu programu. Výsledkem silné softwarové lobby jsou práva dekompilátora 

zna  redukována a to na nejnutn jší možnou míru – pro p ípady zajišt ní fungování 

(interoperability) programu s jinými programy. 

 

Sm rnice Rady 92/100/EHS o pronájemním a výp ním právu a o ur itých právech 

souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví 

O rok pozd ji byla schválena sm rnice týkající se práva ve ejného p ování a 

pronajímání, která m la zásadní legislativní dopad pro adu zemí. Její harmonizované 

zn ní je dnes vt leno do sm rnice 2006/115/ES. 

Tím, že spousta stát  m la p ed p ijetím této sm rnice své vlastní p edpisy 

vztahující se k právu ve ejného p ování (PLR - public lending right),72 nevyhnula se 

následná implementace do vnitrostátního práva t chto zemí zna ným obtížím. Zvlášt  pak 
                                                             
71 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF 
72 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Lending_Right 
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Belgie73 a Portugalsko74 dosáhlo neimplementací t chto sm rnic odsuzujících rozsudk  u 

Evropského soudního dvora. Celkový p ehled vystihující problematiku práva ve ejného 

ování a následn  složitý p echod evropských stát  pod k ídla uvedené sm rnice 

podává p ednáška z konference IFLA.75 

Sou ástí této sm rnice je i stanovení minimálních standard  ochrany práv 

souvisejících s právem autorským, a to konkrétn  u ochrany majetkových práv výkonného 

um lce, práv výrobce zvukového záznamu, práv výrobce zvukov  obrazového záznamu a 

práv vysílatele. Nejkratší možná délka ochrany práv byla stanovena na 20 let od vytvo ení 

výkonu, po ízení záznamu nebo od prvního odvysílání. Délku ochrany zde nezmi uji 

náhodou a v dalších pasážích se budu snažit upozornit na její výrazné prodlužování. 

 

Sm rnice 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany práva autorského a ur itých práv 

s ním souvisejících – nahrazena sm rnicí 2006/116/ES 

Jedna ze sm rnic, která je dle mého názoru v p íkrém rozporu s preambulí WCT, 

která výslovn  zmi uje zachování rovnováhy mezi právy autor  a nejširším ve ejným 

zájmem. RBÚ v lánku 7 odst. 1 uvádí délku ochrany díla po dobu autorova života a 50 

let po jeho smrti.76A práv  tato sm rnice m la nastavit jednotný rámec délky ochrany pro 

oblast Evropské unie. Délka 70 let byla vybrána tv rci sm rnice z pragmatického d vodu. 

Bernská úmluva už v prap vodním zn ní z roku 1886 po ítala s ochranou, která potrvá 

dv  lidské generace po smrti autora. Z objektivních d vod , které lidský život v 20. století 

znateln  zkvalitnily a prodloužily, je možné vyvozovat i od vodn ní, že lh ta 50 let je 

nedosta ující. N kdy se uvádí ješt  jeden d vod pro delší ochranu, a to p ijetí takové 

                                                             
73 Case C-271/10 VEWA v. Belgische Staat – ESD rozhodl v neprosp ch Belgie pro nesoulad královského dekretu se 
sm rnicí 92/100/EHS a to tak, že lánek 5 odst. 1 p edm tné sm rnice brání takové právní úprav  (dekret – pozn. 
autora), jakou je právní úprava dot ená v p vodním ízení, která zavádí systém, podle n hož se výše odm ny, která 
se odvádí autor m za ve ejné p ování po ítá výlu  v závislosti na po tu vyp itel  zaregistrovaných u 
ve ejných za ízení a na základ  stanovené paušální ástky za každého vyp itele a každý rok ( ástka odpovídala 1€ 
za dosp lého a 0,50€ za dít .  
Více na  http://www.ifrro.org/content/ecj-ruled-belgian-plr-case-case-c-27110-vewa-v-belgische-staat  
74 C-61/05 – Komise v. Portugalsko – chybná implementace sm rnice 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=56482&doclang=en&mode=&part=1 
75 http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/pujcovani.htm 
76 The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death. 
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délky ochranné lh ty, která by odpovídala lenskému státu s nejdelší ochranou. S tímto 

argumentem se však nelze ztotožnit, nebo  práv  jeho délka byla v dob  p ijetí sm rnice 

ve Francii i Špan lsku shodn  80 let po smrti autora. Práv  nutnost jednotné úpravy pak 

nejlépe ilustruje zajímavý rozsudek Soudu v p ípadu Puccini.77  

Novelizující sm rnice íslo 2011/77/EU už jen dokresluje absurdní délku ochrany 

majetkových práv na prahu t etího tisíciletí. Tato sm rnice  rozší ila délku ochranu i pro 

výkonné um lce a výrobce zvukového záznamu a to na 70 let od podání výkonu resp. 

po ízení záznamu. Z od vodn ní lze vy íst, že „výkonní um lci obvykle zahajují svou 

kariéru v mladém v ku a stávající doba ochrany 50 let vztahující se na záznamy výkon  

asto nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života 

zažívají n kte í výkonní um lci propad p íjm .“78 Osobn  si však myslím, že za touto 

novelizací stojí silná skupina „výrobc  zvukového záznamu“, která nechce p ijít o 

hudebn  tu ná šedesátá léta. 

 

Sm rnice Rady 93/83/EHS o koordinaci ur itých p edpis  týkajících se autorského 

práva a práv s ním souvisejících p i družicovém vysílání a kabelovém p enosu 

Pro p ehlednost uvádím i tuto sm rnici,  která reguluje vztahy mezi vysílatelem 

satelitního signálu  a oprávn nými držiteli autorských práv. 

 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES o právní ochran  databází 

Sm rnice definuje p edm t ochrany jako soubor nezávislých d l, údaj  nebo 

jiných prvk , systematicky nebo metodicky uspo ádaných a individuáln  p ístupných 

elektronickými nebo jinými prost edky, bez ohledu na formu jejich vyjád ení. Je 

                                                             
77 C-360/00 Land Hessen v. G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmBh – v p edm tném sporu šlo o odehrání 
opery La Bohéme od G.Pucciniho, který zem el 29. listopadu 1924. K odehrání došlo v sezón  1993/94 bez svolení 
držitele autorských práv. Podle italského práva platného v té dob  byla délka ochrany 56 let. Podle n meckého 
práva však délka ochrany byla 70 let po smrti autora – tzn. ochrana vypršela až ke koncem roku 1994. ESD rozhodl 
ve prosp ch žalobce, nebo  se zde jednalo o porušení zásady nediskriminace. Italský autor, tak musí být chrán n v 

mecku podle místního práva bez ohledu na to, jestli mu právo sv í v jeho domovské zemi. 
78 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:CS:PDF  - str. 1 odst. 5 



32 

 

zajímavé, že v p ípad  elektronických databází pod ochranu této sm rnice nespadá samo 

aplika ní rozhraní, které nám obsah databáze prezentuje. Aplikace je tak chrán na jako 

po íta ový program podle Sm rnice Rady 91/250/EHS o právní ochran  po íta ových 

program . Tato sm rnice mj. zavádí právo sui generis pro po izovatele databáze, které má 

podporovat a chránit investice do systém  ukládání a zpracování údaj . Toto právo je 

však podmín no podstatným kvalitativním nebo kvantitativním vkladem do databáze. 

 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES o právu na op tný prodej ve 

prosp ch autora originálního díla um leckého 

Šestici sm rnic „první generace“79 v nující se technologickým výzvám uzavírá 

sm rnice, která harmonizuje a v n kterých zemích (Irsko, Nizozemí, Rakousko a Velká 

Británie – vý et zemí v dob  p ijetí sm rnice) teprve zavádí tzv. právo na odm nu80 p i 

op tovném prodeji um leckého díla. V Evropské unii totiž docházelo k efektu, kdy 

majitelé um leckých d l prodávaly tyto p es auk ní kancelá e v zemích, kde právo na 

slušné vypo ádání neexistovalo. Toto právo a povinnost není absolutní a nelze ho 

uplat ovat v i všem. Povinnost platit odm nu se týká ponejvíce profesionál  

obchodujících s um ním.  

 

Zelená kniha o autorském právu a právech s ním souvisejících v informa ní 

spole nosti (1995) 

Až tato druhá kniha pln  reflektuje a pln  si uv domuje význam informa ní 

spole nosti. Ostatn  už hned první kapitola popisuje, jak by informa ní spole nost m la 

fungovat a korelovat s jednotným vnit ním trhem.   

 

                                                             
79 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/2002-fordhamspeech-reinbothe_en.htm 
80 asto také nazýváno jako právo na slušné vypo adání, franc. droit de suite, angl. royalties 
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Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o n kterých právních 

aspektech služeb informa ní spole nosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnit ním trhu („sm rnice o elektronickém obchodu“) 

Sm rnice zavedla celou adu, pro evropské právo dosud neznámých, pojm . 

Definuje nap íklad poskytovatele, uživatele služby, spot ebitele nebo služby informa ní 

spole nosti. 

Další ustanovení se pak týkají problému spamu (nevyžádaných obchodních 

sd lení) a ochrany spot ebitele (uzavírání smluv v prost edí Internetu). Pro tuto práci 

významné odpov dnostní vztahy v rámci Internetu jsou pak popsány v l. 12-15. 

 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci ur itých 

aspekt  autorského práva a práv s ním souvisejících v informa ní spole nosti 

(informa ní sm rnice) 

St žejní sm rnice z pohledu komunitárního práva, nebo  implementuje WCT, aby se 

Spole enství mohlo stát signatá em a stejn  tak obsahuje i n které aspekty uvedené v 

Zelené knize (1995). Nejvýznamn jší body této sm rnice shrnul ve své knize 

Dob ichovský:81 

a) z režimu autorskoprávní ochrany je vyjmuta do asná kopie (technologická 

rozmnoženina), která nemá žádný hospodá ský význam a je nedílným výsledkem 

enosu (caching) 

b) technické prost edky ochrany, které mají zabránit ur itému nakládání s dílem bez 

domí a svolení držitele práv. Tento bod je v praxi hodn  diskutován v souvislosti s 

prolamováním r znorodých ochran a pat í pod správu digitálních práv (DRM – 

Digital Rights Management). Jde o z ejmou implementaci lánku 11 WCT.  

c) výslovné právo na užití díla, výkonu, zvukového záznamu, prvotního záznamu 

filmu a vysílání v digitálním prost edí tzn. v prost edí Internetu 

                                                             
81 DOB ICHOVSKÝ, T.: cit. dílo, str. 57-60 
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Na eský autorský zákon, který byl schválen a publikován o rok d íve však p ijetí této 

sm rnice nem lo zásadní vliv. Hlavním d vodem bylo to, že obsah projednávané 

sm rnice byl do p ipravovaného autorského zákona transponován ješt  p ed jejím plným 

schválením a v souladu s Evropskou dohodou o p idružení dokonce i p ed p istoupením 

eské republiky k Evropským spole enstvím.82 Vzniklé rozdíly pak byly zhojeny tzv. 

euronovelou,83 která náš právní ád s výše uvedeným p edpisem pln  sesynchronizovala.  

 

Zelená kniha o boji proti pad lání a pirátství ve vnit ním trhu (1998) 

Snaha o regulaci strm  rostoucího poškozování autorských práv v rámci vnit ního 

trhu vedla Evropské spole enství nejprve ke zhodnocení aktuálního stavu jak faktického, 

tak legislativního,84 aby následn  Komise vytvo ila Ak ní plán na zlepšení a posílení 

zp sobu boje proti pad lání a pirátství v rámci vnit ního trhu (2000). B hem dalších t í let 

vznikala sm rnice, která byla nakonec schválena v dubnu 2004, t sn  p ed rozší ením 

Evropské unie o dalších 10 zemí. Toto urychlení však m lo i svá úskalí. Spousta 

dlouhodob  diskutovaných opat ení nebyla z d vodu své kontroverznosti p ijata (nap . 

náhrada škody ve výši dvojnásobku obvyklých licen ních poplatk ). 

 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního 

vlastnictví (sm rnice IPRED)85 

Už z názvu je patrné, že práv  tento normativní akt m l postihnout problematiku 

potírání pirátství. Sm rnice negarantuje žádná nová autorská práva, ale snaží se 

                                                             
82 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVO ÁK, J.: Ob anské právo hmotné 3 - Závazkové právo, 4. aktualizované a 
dopln né vydání, ASPI 2007, str. 170 
83 zákon . 216/2006 - Parlamentu eské republiky, kterým se m ní zákon . 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o zm  n kterých zákon  (autorský zákon), ve zn ní pozd jších 

edpis , a n které další zákony 
84 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_en.pdf - str. 7 - “Assess the economic impact 
of counterfeiting and piracy in the Single Market, review the existing legislation in this field, while at the same time 
identifying the problems and the improvements to be made on the legal front and examine the need for Community 
action in this sphere in the light of the objectives of the Single Market." 
85 Reakce internetové komunity na sebe nenechala dlouho ekat - https://www.ipredator.se/ - ve stru nosti se 
jedná o takovou sí ovou architekturu, která zabezpe í, že pohyb a innost na Internetu je absolutn  anonymní.  
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harmonizovat prost edky k prosazování práv z duševního vlastnictví, takže je z v tší ásti 

tvo ena procesn právními instituty (povinnost porušovatele p edložit p íslušné d kazy, 

prozatímní a preventivní opat ení, soudní zákazy, ustanovení o náhrad  škody, náklady 

sporu, zve ejn ní rozhodnutí).  

sobnost však byla omezena výlu  na oblast soukromého práva, když v lánku 

2 odst. 3 písm. b)  a c) stanoví, že se nevztahuje na právo trestní. 

Ohledn  uplat ování této sm rnice byla na sklonku roku 2010 vydána Komisí 

hodnotící zpráva.86 Ze shrnutí obsaženém v tomto prvním hodnocení dopadu sm rnice je 

mimo jiné též patrné, že od doby, kdy byla p ijata a provedena ve lenských státech, bylo 

dosaženo pozoruhodného pokroku. Sm rnice nastolila p ísné evropské právní normy pro 

dodržování r zných typ  práv, která jsou chrán na nezávislými právními režimy. 

Navzdory celkovému zefektivn ní ízení pot ebných k zajišt ní dodržování práv, jsou 

však zna ný objem a finan ní hodnota p ípad  porušení práv duševního vlastnictví stále 

znepokojující. Jedním z d vod  je nebývalý nár st p íležitostí k porušování práv 

duševního vlastnictví prost ednictvím Internetu. P i koncipování uvedené sm rnice nebyla 

tato problematika vzata v úvahu. Internet a digitální technologie dodaly dodržování práv 

duševního vlastnictví nový a obtížn  uchopitelný rozm r. Na jednu stranu tv rci, 

vynálezci a jejich obchodní partne i nalezli díky Internetu nové zp soby, jimiž mohou své 

výrobky uvád t na trh, na druhou stranu Internet rovn ž otev el prostor pro nové formy 

porušování práv a ukazuje se, že proti n kterým z nich není lehké bojovat. 

Na základ  této sm rnice byla otev ena konzultace,87 do které mohl p íspívat 

kdokoliv a která bude s nejv tší pravd podobností podkladem pro novelizaci sou asné 

sm rnice o dodržování práv duševního vlastnictví, p ípadn  pro sm rnici novou, výstižn  

v lánku88 Ji ího Peterky nazvanou Euro ACTA. Tyto zm ny budou souviset s v tší 

odpov dností internetových provider , nastolením nových pravidel týkajících se ochrany 

osobních údaj  a zárove  se po ítá i s novým zp sobem stanovení náhrady škody p i 

porušení autorských práv. 
                                                             
86 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:CS:HTML 
87http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/intellectual_property_rights/summary_report_re
plies_consultation_en.pdf 
88 http://www.lupa.cz/clanky/euro-acta-muzete-se-vyjadrit/ 



36 

 

 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchovávání údaj  

Právní p edpis, který vyvolal spoustu otázek týkající se osobní svobody a jejího 

omezování v podob  tzv. „data retention“ ili uchovávání dat o elektronickém pohybu na 

Internetu. Sm rnice se však týká i telefonních hovor  a textových zpráv, p emž 

stanovuje lh tu 6-24 m síc , po kterou by poskytovatel p ipojení m l povinnost 

zachovávat údaje o datovém provozu skrze jeho za ízení. Tato sm rnice je rozší ením 

edchozího právního rámce, který byl položen ve sm rnici 2002/58/ES o zpracování 

osobních údaj  a ochran  soukromí v odv tví elektronických komunikací. Ob  jsou pak 

základem tzv. Evropského regula ního rámce pro elektronickou komunikaci. 

 

Zelená kniha o autorském právu v znalostní ekonomice (2008) 

Dokument se zabývá otázkami, které souvisí s informa ní spole ností a které jsou 

orientovány sm rem ke znalostní ekonomice. Té se dostalo v ího postavení díky 

globalizaci a informa ním technologiím. Definice znalostní ekonomiky je obtížná, 

nicmén  lze íci, že mezi její nejcharakteristi jší atributy pat í vzd lání spole nosti a 

podpora výzkumu. Není proto náhoda, že práv  Komise zmínila jako „pátou svobodu“ 

vnit ního trhu svobodu volného pohybu znalostí a inovací.89 Kniha se zabývá výjimkami a 

omezeními, která byla zavedena Informa ní sm rnicí a sm rnicí o právní ochran  

databází s ohledem na jejich ú innost v dob  digitálního ší ení informací.  

 

 

                                                             
89 In its review of the Single Market  the Commission highlighted the need to promote free movement of 
knowledge and innovation as the "Fifth Freedom"  in the single market. The Green Paper will focus on how 
research, science and educational materials are disseminated to the public and whether knowledge is freely 
circulating in the internal market  at http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-
infso/greenpaper_en.pdf 



37 

 

3.7. Vnitrostátní úprava autorského práva práva informa ní
spole nosti

 

3.7.1. Vnitrostátní ústavní edpisy
 

Veškeré zákonodárství je v demokratických zemích zast ešeno zákony majícími 

ústavní povahu a konstituujícími základní vztahy mezi státem, ob anem, lov kem. 

Nejinak je tomu u nás, a proto si dovolím zmínit n které lánky z Ústavy eské republiky 

a zvlášt  pak z Listiny základních práv a svobod (LZPS), která je sou ástí ústavního 

po ádku.90 Zmíním je hlavn  z toho d vodu, že sou asný trend evropského a 

mezinárodního zákonodárství se velmi asto t chto základních hodnot dotýká. 

Jeden z ústavních princip íká, že každý ob an m že init, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen init, co zákon neukládá91. Toto právo je potvrzeno 

v LZPS v l. 2 odst. 3 a dále též rozvedeno v principech dalších právních odv tví nap . 

trestního práva.92 Touto citací chci jen upozornit na oblast vztah , které živeln  vznikají 

v prost edí Internetu, aniž by je upravoval n jaký právní p edpis. Jako p íklad uvedu 

zdan ní p íjm  ve virtuálních m nách, nebo virtuální shromážd ní. 

Oblast soukromého práva má oproti právu ve ejnému alespo  tu výhodu, že lze 

v p ípad  podobného p ípadu použít tzv. analogii práva. Tato možnost je však p edpis m 

práva ve ejného zapov zena stejn  tak jako extenzivní výklad zákonných ustanovení. 

Dalším významným prerogativem v oblasti ústavních práv je výlu nost soudní 

moci. Žádné základní právo ani svoboda nemohou být vylou eny z dosahu soudní 

ochrany, což znamená, že právní ád R musí zajiš ovat, aby ohledn  t chto práv a 

svobod mohl rozhodovat soud.93 Práv  citované ustanovení zde nezmi uji náhodou, 

nebo  zákonodárci Francouzské republiky cht li toto právo omezit, když m l ur itá 

                                                             
90 l. 3 a  l. 112 odst. 1 - Ústavy eské republiky 
91 l. 2 odst. 4 - Ústavy eské republiky 
92 § 1 zákona . 40/2009 Sb. – Trestní zákoník, který považuje in za trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem 
stanovena d íve, než byl spáchán tzn. zákaz retroaktivity 
93 HENDRYCH, D., SVOBODA, C. a kol.: Ústava eské republiky. Komentá , C.H.Beck, Praha 2003, str. 5 - l. 4 
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jednání osob posuzoval nikoliv soud, ale ú ad. Francouzský ústavní soud však toto 

ustanovení zrušil.94 

V oblasti lidských práv, která jsou nám garantována LZPS a která jsou 

nezadatelná, nezcizitelná, neproml itelná a nezrušitelná, je t eba zmínit ta, která nejvíce 

souvisí s prost edím Internetu. Nejvíce ohrožená práva jsou:  

1) nedotknutelnost osoby a jejího soukromí95 – v poslední dob  nej ast ji sklo ovaná 

s judikátem, který se týkal uchovávání provozních a lokaliza ních údaj 96 

2) ochrana osobnosti97 - pokrývající právo na zachování lidské d stojnosti, osobní cti, 

dobré pov sti a dobrého jména. I v tomto p ípad  se již objevuje judikatura zrcadlící 

spory vzniklé v prost edí Sít 98 

3) ochrana listovního tajemství99 – tato ochrana je nedílnou sou ástí Internetu jako 

komunika ního nástroje 

4) svoboda projevu a právo na informace100 - cenzura je nep ípustná vyjma nezbytných 

zákonných omezení sloužících k ochran  práv a svobod druhých, k zajišt ní 

bezpe nosti státu, ve ejné  bezpe nosti, ochrany ve ejného zdraví a mravnosti. 

Relativn erstvý rozsudek vrchního soudu101 toto právo jednozna  potvrzuje. 

 

3.7.2. Vnitrostátní zákonné právní edpisy
 

Autorský zákon (zákon . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o zm  n kterých zákon ) 

                                                             
94 Rozhodnutí Francouzské ústavní rady 2009-580 a 2009-590 
    http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-digitalni-gilotina-ve-francii-narazila/ 
95 l. 7 odst. 1 LZPS 
96 Pl. ÚS 24/10 ze dne 22.03.2011 publikovaného pod . 94/2011 Sb. Shromaž ování a využívání provozních a 
lokaliza ních údaj  o telekomunika ním provozu 
97 l. 9 odst. 9 LZPS 
98 Nepravomocné rozhodnutí za hrub  urážlivé nadávky na diskusním fóru - http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-
33084600-soud-udelil-trest-za-nadavky-na-blogu  i ada pravomocných nepublikovaných rozhodnutí nap . v i 
masmédiím v souvislosti s diskusními fóry apod. 
99 l. 13 LZPS 
100 l. 17 LZPS 
101 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze PROLUX – http://m.ihned.cz/c4-10073040-50940410-700000_d-
internetovou-kritiku-firmy-nezarazi-ani-soudne 
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žišt m eské autorskoprávní úpravy je práv  tento zákon. Soust edí v sob  

jednak historické principy autorského práva tak, jak byly definovány v mezinárodních 

úmluvách, jednak normy komunitární. Je postaven na principech kontinentálního práva 

s d razem na n mecké a francouzské pojetí autorského práva. Na p elomu tisíciletí pak 

tento zákon nahradil p vodní autorský zákon z roku 1965. Není mým zám rem se zde 

poušt t do podrobného rozebírání aktuální podoby autorského zákona, spíše se na tomto 

míst  zam ím na problematiku úzce související s p edm tem diplomové práce a na 

ípadný budoucí stav ovlivn ný p ipravovanou novelou AutZ.  

edm t a rozsah autorského práva 

 Autorský zákon (AutZ), jako základní norma autorského práva upravuje práva 

autora k jeho autorskému dílu v § 1 odst. 1 písm. a), a dále upravuje celou adu dalších 

významných práv. Krom  práv souvisejících s právem autorským v § 1 odst. 1 písm. b), 

jde o ochranu práv po izovatele databáze k této databázi v § 1 odst. 1 písm. c) a výkon 

práv kolektivních správc  v § 1 odst. 1 písm. d).  

Pozitivním vý tem (vyjma § 2 odst. 6),  je autorské dílo definováno v § 2 odst. 1 

až 5, a z podstaty autorského práva se jedná o vý et demonstrativní. Základní atributy 

autorského díla lze shrnout následovn : 

a) jde o jedine ný výsledek tv í innosti autora, p emž tato jedine nost je 

vázána na objektivní hodnocení díla. Prvek jedine nosti se však nevztahuje na 

dílo, kterým je po íta ový program i databáze. V t chto p ípadech sta í 

vodnost díla. 

b) je vyjád eno v objektivn  vnímatelné podob , v etn  podoby elektronické 

c) toto vyjád ení m že být trvalé nebo do asné 

d) není závislé na svém rozsahu, ú elu nebo významu. 

Negativní vý et toho, co dílo není lze nalézt v § 2 odst. 6.  Jedná se o 

demonstrativní vý et, který je do ur ité míry nadbyte ný, nebo  pozitivní úprava uvedená 

výše, celou adu zde uvedených p edm  stejn  vylu uje, a  už z titulu jedine nosti 

(denní zpráva), tak z titulu vyjád itelnosti v objektivn  vnímatelné podob  (myšlenka). 
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Ustanovení § 3 výjímá z ochrany podle autorského práva ta díla, která reflektují 

ve ejný zájem na jejich ší ení. Typicky jde o díla ú ední, jež zabezpe ují celou adu 

základních funkcí státu a dále o výtvory tradi ní lidové kultury, ímž má být zajišt na 

podpora kulturní a národní identity. 

Autorství, jako vztah tv rce díla k vytvo enému dílu, je možný pouze u fyzických 

osob (§ 5 odst. 1). Narozdíl od anglosaského modelu, tak není možné v podmínkách 

kontinentálního autorského práva p iznat autorství právnické osob . Právnická osoba 

že být pouze odvozeným nositelem práv, p emž nej ast ji p jde o kolektivního 

správce, který zastupuje majetková práva v tšího po tu osob (§ 95 odst. 2, písm. a). 

Zásadní bod pro vznik díla je okamžik, kdy je dílo vyjád eno v jakékoli objektivn  

vnímatelné podob  (§ 9 odst. 1). To implikuje i neformálnost autorskoprávní ochrany, kdy 

k jejímu vzniku není zapot ebí žádná registrace nebo ohlašovací povinnost. Autorovi 

zárove  automaticky vzníká absolutní autorské právo, které p sobí v i neur itému 

okruhu individuáln  neur itých osob. 

Obsah autorského práva lení AutZ do dvou skupin. První skupinu tvo í výlu ná 

práva osobnostní (§ 11), kterých se autor nem že vzdát, která jsou nep evoditelná a 

zárove  smrtí autora zanikají. V eským podmínkách je tak naprosto vylou ena situace, 

kdy by autor p evedl své autorství na n koho jiného (§ 11 odst. 2). Zárove  má však autor 

možnost svoji identitu skrývat nebo zám rn  tvo it díla pod krycím jménem i um leckou 

zna kou (§ 7). Osobnostní právo se vztahuje mimo jiné i na všechny osoby, které dílo 

užívají a to zp sobem, že výkon tohoto práva nebude snižovat hodnotu díla. Toto 

osobnostní právo smrtí nezaniká a ochrany se m že domáhat kterákoli z osob autorovi 

blízkých, tzv. postmortální ochrana autora.102 

Druhou skupinu tvo í majetková práva k autorskému dílu. Z hlediska p edm tu 

této diplomové práce jsou to práv  majetková práva autor , která jsou nejvíce dot ena. 

AutZ mezi tato práva adí právo autora své dílo užít, právo na odm nu p i op tném 

prodeji originálu díla um leckého a právo na odm nu v souvislosti s rozmnožováním díla 

pro osobní pot ebu a vlastní vnit ní pot ebu. 

                                                             
102 D dicové Josefa Lady v. výtvarník Tomáš Van k 
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Zp soby užití díla jsou dle AutZ následující: 

a) právo na rozmnožování díla (§ 13) 

b) právo na rozši ování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14) 

c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15) 

d) právo na p ování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16) 

e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17) 

f) právo na sd lování díla ve ejnosti (§ 18) 

Velmi d ležitým korektivem p i volném užití díla (§ 30), je aplikace t ístup ového 

testu (§ 29), jemuž v nuji zvláštní ást v kapitole pojednávající o odpov dnosti subjekt  v 

prost edí Internetu.  

Ve vztahu k výše uvedenému pak platí, že zp ístup ováním díla na Internetu 

dochází k užití díla jeho rozmnožením (§ 13) a zárove  sd lováním ve ejnosti (§ 18). 

Ochran  autorského práva se v nuje díl pátý AutZ. Autorskoprávní odpov dnost 

je objektivní, p emž není relevantní zda k porušení práva došlo na základ  zavin ní i 

nikoliv. Autor se m že na porušiteli domáhat zejména: 

a) ur ení svého autorství (§ 40 odst. 1, písm a) - ur ovací nárok týkající se 

výlu ného osobnostního práva 

b) zákazu ohrožení svého práva, zejména pak neoprávn ného sd lování díla 

ve ejnosti (§ 40 odst. 1, písm b) - záp í nárok s kterým se asto obracejí 

navrhovatelé na soud pro vydání p edb žného opat ení 

c) sd lení údaj  o zp sobu a rozsahu neoprávn ného užití díla, o p vodu 

neoprávn  zhotovené rozmnoženiny i napodobeniny díla, p emž tento 

informa ní nárok vzniká v i demonstrativn  uvedeným osobám (§ 40 odst. 1, 

písm c) 

d) odstran ní následk  zásahu do práva a to zejména stažením a zni ením 

neoprávn  zhotovené rozmnoženiny i napodobeniny díla - odstra ovací 

nárok, který má vést k odstran ní škodlivých následk  protiprávního jednání 

(§ 40 odst. 1, písm d) 
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e) poskytnutí p im eného zadostiu in ní za zp sobenou nemajetkovou újmu a to 

zejména omluvou nebo zadostiu in ním v pen zích - jedná se o satisfak ní 

nárok (§ 40 odst. 1, písm e) 

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají t etí osoby k porušování nebo 

ohrožování autora (§ 40 odst. 1, písm f) 

Je t eba zd raznit, že právo na náhradu škody a na vydání bezd vodného 

obohacení podle ob anského zákoníku z stává nedot eno. 

 

Novela autorského zákona  

íprava nejaktuáln jší novely autorského zákona za ala formou ve ejných 

konzultací v roce 2011, kdy bylo možno ovlivnit budoucí podobu autorského zákona 

podn tem nebo návrhem. Tato ve ejná diskuse navázala na materiál a podrobné diskuse, 

které prob hly v letech 2008-2010, a které byly následn  p erušeny. Po átkem roku 2012 

pak byla ustavena pracovní komise ministerstva kultury pro p ípravu novely autorského 

zákona.103 koliv se v této fázi jedná jen o návrh, o kterém se stále ješt  diskutuje, již 

jsou patrné náznaky, že významná podpora n kterých z t chto zm n je mimo jiné u 

kolektivních správc .  

ipravovaný návrh novely bude nejspíše obsahovat institut osi elého díla. 

Sou asný platný autorský zákon neupravuje možnost nakládání s tzv. osi elými díly 

(orphan works), jimiž se rozumí díla, jejichž autor (nositel práv) není obecn  znám nebo 

není znám jeho sou asný pobyt. Dle platného zn ní autorského zákona neexistuje legální 

zp sob, kterým by bylo možné s tzv. osi elými díly oprávn  nakládat.  

Další zajímavou zm nou, kterou zmíním, jsou odm ny od poskytovatele 

rozmnožovacích služeb za úplatu aktuáln  upravené v § 25 odst. 2 písm. e) s § 25 odst. 5 

AutZ, související se zhotovováním tiskových rozmnoženin. Sou asná úprava  stanoví 

výpo et odm ny p íslušnému kolektivnímu správci paušální výší ve vztahu ke každé 

                                                             
103 http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/podnety-a-navrhy-k-novelizaci-autorskeho-zakona-110278/ 
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zhotovené tiskové rozmnoženin  (kopii). P ipravovaná úprava však po ítá s len ním 

provozovatel  do dvou skupin, a to na: 

a) prostory knihoven, muzeí, galerií, školských a vzd lávacích za ízení  

b) prostory archiv , státních ú ad  a ú ad  územních samosprávných celk  a v 

prostorách jiných poskytovatel  rozmnožovacích služeb. 

žko p edvídat, jaké d sledky to pro r zné instituce bude mít, nicmén  

v d vodové zpráv  v cného návrhu je zmín no, že odm ny z tzv. reprografie pat í 

v eské republice mezi nejnižší v celé Evropské unii. I z toho lze dovozovat, že 

ekávaná zm na po ítá s vyšším výb rem náhradních odm n a proto spíše zatíží 

sou asné lánky vzd lávacího systému. Ostatn  tento fakt už p ipustili i zástupci 

nejv tších knihoven.104 

 

Zákon o n kterých službách informa ní spole nosti (zákon . 480/2004 Sb.) 

Tento právní p edpis, který vznikl na p  již zaniklého ministerstva informatiky, 

provedl transpozici dvou evropských sm rnic, a to konkrétn  sm rnice 2000/31/ES "o 

ur itých aspektech služeb informa ní spole nosti" a  sm rnice 2002/58/ES "o zpracování 

osobních údaj  a ochran  soukromí v odv tví elektronických komunikací". Oproti 

vodní úprav  obsažené v zákon  o regulaci reklamy, p ichází tento zákon v oblasti 

nevyžádaných obchodních sd lení (spam) s tzv. opt-in systémem, jehož základní princip 

spo ívá v p edb žném výslovném svolení adresáta ješt  p ed doru ováním obchodních 

sd lení. Tato právní úprava tak staví nahodilé hromadné rozesílání obchodních sd lení 

subjekt m, které k tomu nedaly p edb žný souhlas, mimo zákon. S uvedeným souvisí i 

pravidlo, že zasílání obchodních sd lení je t eba ukon it v okamžiku, kdy zákazník 

vyjád í nesouhlas, kterýžto musí mít zákazník možnost u init jednoduchým zp sobem, 

zdarma nebo na ú et odesílatele.  

Významné zp ísn ní definice obchodního sd lení pak p inesla novela 468/2011 

Sb. ú inná k 1. 1. 2012. Ta vypustila negativní ást definice obchodního sd lení a zárove  

                                                             
104http://www.inflow.cz/proc-se-nam-nelibi-pripravovana-novela-autorskeho-zakona 
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zahrnula pod pojem obchodního sd lení i pouhé vybízení k návšt  internetových 

stránek formou odkazu.105 Touto novelizací tak bylo vy ešeno obcházení zákona na které 

dlouhodob  upozor oval Ú ad pro ochranu osobních údaj .106 

Další d ležitou sou ástí tohoto zákona je i princip omezené odpov dnosti 

poskytovatel  služeb informa ní spole nosti, k n muž se ješt  vrátím v kapitole, jež se 

odpov dnostními vztahy zabývá. 

 

Zákon o elektronických komunikacích (zákon . 127/2005 Sb.) 

Právní p edpis je výsledkem implementace nového regula ního rámce pro 

elektronické komunikace.107 Ve vztahu k Internetu má tento zákon velký význam, nebo  

konstituuje pojem data retention, alias uchovávání provozních a lokaliza ních údaj . 

Práv  zmín ný termín se stal sou ástí ady rozhodnutí ústavních soud  po celé Evrop . 

Pro nás je pak st žejní rozhodnutí Ústavního soudu R,108 který ást zákona ruší spolu 

s provád cí vyhláškou. 

 

 

 

                                                             
105 Zákon . 127/2005 Sb. §  2 písmeno f) obchodním sd lením všechny formy sd lení, v etn  reklamy a vybízení k 
návšt  internetových stránek, ur eného k p ímé i nep ímé podpo e zboží i služeb nebo image podniku osoby, 
která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou innost.“. 
106 http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=10&submenu=11&loc=823 
107 http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-evropsky-regulacni-ramec-pro-elektronicke-komunikace-cast-i-
26423.html 
108 Pl.ÚS 24/10, ze dne 22.03.2011  – tímto rozhodnutím Ústavní soud zrušil §  97 odst. 3 a odst. 4 zákona . 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a doprovodnou vyhlášku . 485/2005 Sb. Ve svém nálezu Ústavní 
soud konstatoval kolizi p edm tných ustanovení zákona s principy právního státu a jejich nesoulad s požadavky na 
omezení základního práva na soukromí v podob  práva na informa ní sebeur ení ve smyslu l. 10 odst. 3 a l. 13 
Listiny. Tím byl porušen princip proporcionaity, který stanoví, že zásahy do základních práv garantovaných Listinou 
základních práv a svobod lze akceptovat pouze tam, kde jsou nezbytné k ochran  jiného d ležitého ve ejného 
zájmu. 
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4. Odpov dnost subjekt prost edí Internetu
 

Jedna ze st žejních ástí mé práce se v nuje problematice odpov dnosti r zných 

subjekt  v oblasti Internetu. Jde o oblast z právního hlediska velmi živou, nebo  okruh 

nových subjekt , nových zp sob  chování t chto subjekt  ve sv tle nové odpovídající 

legislativy a judikatury je ím dál rozmanit jší a významn jší. Tato situace koreluje se 

stavem, kdy je do prost edí Internetu vtahováno ím dál v tší množství obyvatelstva a 

zárove  se v n m usídlují innosti, které byly doposud p edstavitelné pouze v „offline“ 

sv . Protože n která jednání napl ují jak znaky soukromoprávní odpov dnosti tak i 

odpov dnosti ve ejnoprávní, nebudu tuto kapitolu lenit podle druhu odpov dnosti, nýbrž 

podle subjekt  odpov dnosti.   

 

4.1. Okruh subjekt
 

Vý et subjekt , jichž se odpov dnost týká, není v žádném právním p edpise 

výslovn  uveden, a tak nezbývá než si seznam subjekt  vytvo it z rozt íšt né legislativy, 

potažmo z literatury. Základní rámec m žeme najít v zákon . 480/2004 Sb., o n kterých 

službách informa ní spole nosti, jenž ve svém § 2 pomocí legislativních zkratek definuje 

uživatele, a to jako „každou fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá služeb 

informa ní spole nosti, zejména za ú elem vyhledávání i zp ístup ování informací.“ 

Sm rnice v tomto ohledu nedefinuje uživatele, ale p íjemce služby (recipient of a 

service), ímž nedochází k zám  s koncovým uživatelem. 

V § 2 zárove  najdeme i definici poskytovatele služeb, jímž se rozumí„každá 

fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje n kterou ze služeb informa ní 

spole nosti“.  

Mezi lánkem, který tvo í skute ný Internet, je po íta ová infrastruktura starající 

se o datový p enos mezi bodem A (uživatelem) a bodem B (poskytovatelem služby). 

Vlastníci této infrastruktury jsou pak dalším, pro odpov dnostní vztahy významným, 

subjektem, když v § 3  je definováná odpov dnost poskytovatele služby za obsah 
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enášených informací a v § 4 odpov dnost poskytovatele služby za obsah automaticky 

do asn  meziukládaných informací. Typicky tak ve výše uvedeném § 3 p jde o sí ové 

uzly, které se nacházejí mezi uživatelem a cílovým serverem. Odpov dnost za takto 

enesená data by p ipadala v úvahu jen pokud by byla spln na jedna ze t í podmínek § 3 

odst. 1 písm. a), b) nebo c).  

a) enos sám iniciuje, 

b) zvolí uživatele p enášené informace, nebo 

c) zvolí nebo zm ní obsah p enášené informace 

Takto široce pojaté omezení odpov dnosti chrání poskytovatele, kte í jsou pouze 

prost edníky p i vým  informací. Pro lepší ilustraci uvedu p íklad, který právnické 

ve ejnosti lépe osv tlí tuto problematiku. Internet je tvo en uzly (jednotlivými servery), 

které jsou vzájemn  propojeny. Tato propojení vytvá í pavu inu (web) propojených 

po íta , které ve své jednot  tvo í Internet. Získání informace ze serveru v USA pak 

znamená, že m j požadavek je zprost edkováván a posílán soustavou po íta , které 

vedou k cílovému bodu. Tito zprost edkovatelé jsou pak zbaveni odpov dnosti za mou 

osobou iniciovanou komunikaci. 

 Ustanovení § 4 upravuje specifické uzly, které optimalizují funkcionalitu sít  

nap íklad tím, že obsah p enášených informací meziukládají (caching). Výhoda takto 

uložených informací je v tom, že mohou být použity pro neur itý okruh adresát , aniž by 

musely být znovu získávány z p vodního zdroje. I toto ustanovení však po ítá s pom rn  

širokým omezením odpov dnosti. Poskytovatel služby je odpov dný jen pokud: 

a) zm ní obsah informace, 

b) nevyhoví podmínkám p ístupu k informaci, 

c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecn  uznávána a 

používána v p íslušném odv tví, 

d) ekro í povolené používání technologie obecn  uznávané a používané v 

íslušném odv tví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo 

e) ihned nep ijme opat ení vedoucí k odstran ní jím uložené informace nebo ke 

znemožn ní p ístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím míst  
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enosu ze sít  odstran na nebo k ní byl znemožn n p ístup nebo soud na ídil 

stažení i znemožn ní p ístupu k této informaci. 

etí druh odpov dnosti uvedený v § 5 se týká odpov dnosti poskytovatel  služeb 

za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem. Typickým p edstavitelem 

poskytovatele této služby je provozovatel serveru provozující datové úložišt , sociální sí  

nebo diskusní fóra. Tomuto druhu odpov dnosti se budu v novat dále v této kapitole. 

Pravd podobn  neúplný vý et okruhu subjekt  bych uzav el subjekty, jež mají 

v oblasti Internetu spíše funkci organiza ní (správce domény CZ) nebo funkci kontrolní 

(kolektivní správci, orgány státní správy). 

 

4.1.1. Odpov dnost koncového uživatele
 

Koncový uživatel (end user) by byl st ží odpov dný, pokud by neexistovaly ješt  

subjekty zprost edkovávající p enos informací a zárove  poskytovatelé online služeb, 

skrze n ž m že svoji virtuální identitu utvá et. Tato nezastupitelná vazba mezi subjekty 

informa ní spole nosti pak implikuje i složitý odpov dnostní vztah v p ípad  porušení 

práva. Uvedený komplikovaný vztah je v p ípadech rozsáhlých sítí mnohdy ješt  

umocn n anonymitou jednající osoby, p emž i samotné dokazování užití jednotlivého 

konkrétního po íta e m že init zna né potíže.109 Koncový uživatel je zárove  chrán n 

celou adou norem z oblasti základních lidských práv a svobod, které zt žují jeho 

identifikaci (nap . uchovávání údaj  o telekomunika ním provozu), p emž jsou mu 

                                                             
109 Usnesení Nejvyššího soudu R – 5 Tdo 31/2010 – i p es fakt, že byl konkrétní po íta  prost ednictvím IP adresy 
spolehliv  identifikován, nebylo možné ur it konkrétního porušitele. Obvin ný podal dovolání proti rozsudku v 
kterém byl uznán vinným trestným inem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 
k databázi a jako dovolací d vod namítal, že provedené d kay zcela nedosta ovaly k tomu, aby bylo bez 
pochybností prokázáno, že se uvedeného skutku dopustil práv  on. Soud totiž bez znaleckého posudku sám 
posoudil náro nost použití aplikace DirectConnect++, která je využívána k peer-to-peer sdílení soubor  a dovodil, že 
družka odsouzeného (povoláním krej ová) by tuto innost nezvládla. Dalším d kazem pro odsouzení pachatele bylo 
to, že data na t chto médiích spravoval obvin ný a nikoliv jeho družka, o emž do zna né míry sv í i skute nost, 
že se na nich nachází pornografie.... Nejvyšší soud tak celou v c vrátil k projednání soudu prvního stupn  s tím, aby 
ustanovil znalce. Dále pak uvedl, že ve vztahu k lidem ve v ku obvin ného a jeho družky nelze v obecné rovin  
konstatovat, že sdílení souboru na síti vyžaduje hlubší zkušenosti s prací na po íta i. 
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zárove  nabízeny legální služby jako nap . anonymizéry, které identifikaci znemož ují. O 

chto službách pak pojednávám v ásti týkající se pirátství.  

Zárove  je t eba nastínit i výjimku z ochrany autorského práva, a to v prost edí 

Internetu hojn  diskutované rozmnožování autorských d l pro soukromou pot ebu. U 

ve ejnosti p evládá mylný názor, že hudební i audiovizuální rozmnoženina pro osobní 

pot ebu je vždy legální. Tento postoj však považuji za zna  alibistický.  Dle mého 

názoru lze v závislosti na konkrétních okolnostech dosp t právním výkladem i k záv ru 

opa nému. 

ístup ový test 

Tato výjimka z ochrany autorského práva, nej ast ji zmi ovaná jako t ístup ový 

test (three-step test), má sv j p vod v RBÚ. Aplikace této výjimky má významné dopady 

i posuzování zákonnosti jednání konkrétních osob v digitálním prost edí. 

Rozmnožování autorských d l pro osobní pot ebu je ve v tšin  evropských stát , 

eskou republiku nevyjímaje, upravena jako zákonná licence. K dosažení rovnováhy 

mezi zájmem ve ejným a zájmem autora pak slouží povinnost poskytnout dot eným 

autor m ur itou kompenzaci (náhradní odm ny za nenahrané nosi e, nahrávací a 

pam ová za ízení). Je t eba zmínit, že formulace t ístup ového testu v l. 9 odst. 2 

RBÚ110 se týká pouze omezení práva na rozmnožování, a až teprve následující 

mezinárodní úmluvy (WCT, TRIPS) upravují t ístup ový test ve vztahu ke všem 

výlu ným autorským práv m, tak jak je tyto mezinárodní úmluvy autor m p iznávají.111  

V eském AutZ je t ístup ový test upraven v § 29 odst. 1 AutZ. Spole  s 

ustanovením § 30 odst. 1 až 3, AutZ pak vytvá í základní rámec právem dovoleného 

jednání uživatel , a to nejen v prost edí Internetu. P ípadná odpov dnost uživatel  je tak 

vázána na jednání, které porušuje by  jen jednu z následujících zákonných podmínek: 

                                                             
110 Three-step test - It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of 
such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of 
the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 
111 DOBEŠ, P.: Rozmnožování autorských d l pro soukromou pot ebu I a II, asopis Právní rádce 4-5/2009 
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 za užití díla se podle AutZ nepovažuje užití pro osobní pot ebu (zhotovení 

záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla) fyzických osob, jehož 

elem není dosažení p ímého nebo nep ímého hospodá ského nebo 

obchodního prosp chu (§ 31 odst. 1 a odst. 2) 

 nesmí jít o po íta ový program, elektronickou databázi, rozmnoženinu nebo 

napodobeninu architektonického díla, a po ízení záznamu audiovizuálního díla 

i jeho provozování ze záznamu nebo jeho p enosu 

 výše uvedené výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve 

zvláštních p ípadech stanovených v AutZ (první podmínka t ístup ového 

testu) a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s b žným 

zp sobem užití díla (druhá podmínka t ístup ového testu) a ani jím nejsou 

nep im en  dot eny oprávn né zájmy autora (t etí podmínka t ístup ového 

testu). 

Intrepretace druhé podmínky t ístup ového testu by tak mohla n které uživatele 

P2P sítí p ekvapit, protože jen st ží lze kopírování stovek i tisíc  hudebních alb nebo 

film  ozna it za b žný zp sob užití díla. V tomto bod  souhlasím s Dobešem,112 že 

rozmnoženiny vytvo ené pro osobní pot ebu v rámci výjimky z výlu ného práva autora na 

rozmnožování vstupují do sout že s rozmnoženinami schválenými autorem takovým 

zp sobem, že dochází ke ztrát  podstatných výnos  na stran  autora. Tím by m lo jít o 

jednání, které neprojde zvýšenými požadavky druhého kroku t ístup ového testu. 

Poslední podmínka t ístup ového testu vyjad uje princip proporcionality mezi 

ve ejnými zájmy a zájmy autor . V p ípadech aplikace této podmínky p jde nej ast ji o 

zkoumání dopadu na majetková práva autor . Ta jsou dnes mimo jiné chrán na délkou 

autorskoprávní ochrany i právem na odm nu v souvislosti s rozmnožováním díla pro 

osobní pot ebu a vlastní vnit ní pot ebu (§ 25 AutZ). P i hodnocení kritérií nep im enosti 

je pot eba zmínit i fakt, že novodobá autorská díla zdaleka nevycházejí pouze z tv í 

innosti autora, ale rovn ž navazují na historické a kulturní prost edí p edchozích 

generací, které autora ovliv ovalo a vychovávalo.  

                                                             
112 Ibidem 
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V dlouhodob jším horizontu se nabízejí teoretické varianty, které by mohly 

princip proporcionality lépe zabezpe it. K t mto variantám lze pak adit nap . zpoplatn ní 

digitálních technologií (poplatek za Internet), efektivní technické prost edky (DRM) i 

masivní zp ístupn ní v tšiny autorských d l za mírný poplatek (princip globální 

knihovny, globálního katalogu d l). 

I p es uvedenou možnost postihu jednotlivých uživatel , není tato varianta majiteli 

autorských práv p íliš využívána a po et soudních rozhodnutí je v porovnání s masivním 

porušováním autorských práv mizivý.  

Ochrana jednotlivého uživatele, a te  pomi me, zda legitimní i ne, se p itom 

jednozna  odráží i v kvalit  soudních rozhodnutí, jejichž subjektem byl jednotlivec jako 

koncový uživatel. Soudní postup držitel  autorských práv proti jednotlivým porušitel m 

autorských práv je nákladný a s nejistým výsledkem. Možná i to je jeden z d vod , pro  

tu je snaha p esunout odpov dnost na bedra dalšího lánku v komunika ním et zci 

Internetu, konkrétn  na poskytovatele služeb informa ní spole nosti. 

Krom  výše zmín ného dovolání m  zaujalo ješt  jedno rozhodnutí Nejvyššího 

soudu R, dle kterého lze rozmnoženiny pro osobní pot ebu po izovat i z nosi  

po ízených v rozporu s autorským právem.113 Toto rozhodnutí ostatn  souvisí s aktuální 

snahou zmírnit sou asný stav porušování autorských práv p ijetím institutu legálního 

zdroje. 

                                                             
113 5 Tdo 234/2009 - ……dále považuje Nejvyšší soud za nutné uvést, že jak také vyplývá ze zn ní ustanovení §  30 
odst. 1 písm. a) autorského zákona, nelze z n j dovozovat, že se omezení autorského práva pro po izování 
rozmnoženiny díla pro osobní pot ebu vztahuje pouze na po ízení rozmnoženiny z originálu díla nebo z jeho legáln  
zakoupené kopie po izovatelem rozmnoženiny, nebo  v rámci omezení autorského práva pro po izování 
rozmnoženin pro osobní pot ebu nestanoví toto ustanovení nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možno 
rozmnoženinu díla pro osobní pot ebu po izovat. M že se tedy jednat jak o originál, tak i o rozmnoženinu díla, 

emž není bez dalšího nikterak vylou eno, aby zdrojová rozmnoženina, ze které si zhotovitel po ídí vlastní 
rozmnoženinu pro osobní pot ebu, byla po ízena i na základ  jednání, které je v rozporu s autorským zákonem. 
Ustanovení §  30 autorského zákona totiž ani nestanoví podmínku „oprávn ného uživatele“ jak to iní autorský 
zákon v jiných ustanoveních, nap . §  36 nebo §  66 (srovnej Telec, I., T ma, P. Autorský zákon. Komentá . 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 347, 348). 
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4.1.2. Odpov dnost poskytovatel služeb informa ní spole nosti
 

V po átcích rozvoje Internetu platila celkem jednoduchá rovnice – Internet Access 

Provider (IAP) = monopolní poskytovatel internetového p ipojení (v eském prost edí - 

SPT Telecom). I p es následnou deregulaci hraje uvedený subjekt stále významnou roli, a 

to coby subjekt podílející se na službách informa ní spole nosti. P emž se ale zárove  

objevily zcela nové subjekty orientující se na významn  sofistikovan jší služby než je 

pouhé zabezpe ení p ipojení k Internetu.   

Vznikla tak druhá skupina poskytovatel  – Internet Hosting Services,114 nabízející 

služby umož ující prezentovat prost ednictvím sít  obsah jeho uživatel . Abych p iblížil 

sou asnou variabilitu poskytovaných služeb (obchodních model ), vypomohu si s 

lením, jehož autorem je profesor Nordemman.115 Ten lení poskytovatele volného 

prostoru následujícím zp sobem. 

1) User-generated content sites – jedná se o internetové portály sloužící uživatel m 

ke generování vlastního obsahu do webového prostoru, který slouží jako platforma 

pro interakci mezi t mito uživateli – leny komunity, pro n jaký jasn  definovaný 

el. Za p íklad bychom mohli dát auk ní portály (eBay, Aukro), dále rozhraní pro 

sdílení primárn  vlastního audiovizuálního obsahu (flickr, YouTube, MySpace) a 

v neposlední ad  i sociální sít  (Facebook, LinkedIn). 

2) File-hosts (upload servery) – jedná se o službu orientující se výlu  na poskytnutí 

webového prostoru za podmínek stanovených provozovatelem (Rapidshare, 

Megaupload, Hotfile, Letecka Posta). Ze samostatné podstaty této služby plyne 

snaha obvykle být co nejmén  postižitelný za porušování autorských práv. Z toho 

vodu ani nedochází k žádné kategorizaci obsahu nebo k možnosti vyhledávání 

                                                             
114 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_hosting_service tento termín je n kdy zam ován pojmem Internet 
Hosting Provider. eský ekvivalent by mohl znít poskytovatel volného prostoru. 
115 NORDEMANN, J. B.: Liability for Copyright Infringements on the Internet: Host Providers (Content Providers) - 
The Geman Approach, JIPITEC  – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law – 
volume 2/2011, str. 37-38  
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konkrétních soubor . Spoléhá se tak na p enesení odpov dnosti na uživatele, který 

bude p ípadný obsah kolidující s autorským právem prezentovat prost ednictvím 

linku mimo p sobnost poskytovatele webového prostoru (nej ast ji r zná diskusní 

fóra, jež už kategorizaci a funkci vyhledávání mají). Více informací o konkrétní 

odpov dnosti poskytovatel  webového prostoru je uvedeno na konci této kapitoly. 

3) Link-sharing sites –stránky obsahující výlu  odkazy na jiné portály – nej ast ji 

upload servery. Jedná se o službu, jež úzce souvisí s tou p edchozí, p emž je 

vystav na na interakci uživatel , kte í tvo í její obsah.  

4) Link referrers –jedná se o sofistikovanou kombinaci p edchozích dvou model , 

emž tento zp sob je z hlediska porušování autorského práva asi 

nejnebezpe jší. Jde o zašifrované knihovny odkaz , jejichž smyslem je ztížit 

vlastník m autorských práv obranu proti porušitel m. Ona výhoda spo ívá práv  v 

neve ejnosti odkazu, který byl zašifrován, takže vyhledání souboru, jež porušuje 

autorské právo, je zna  obtížné. 

5) Index hosts – v zásad  celý Internet stojí a padá s indexováním jeho obsahu. 

Roboti nejr zn jších vyhledáva  kontinuáln  procházejí obsah sít , indexují ho a 

tím se podílejí na struktu e jeho obsahu. Je to stejné, jako když chceme v 

encyklopedii najít n jaké heslo. N kte í ho sice budou hledat stránku po stránce 

odhadujíce podle abecedy p ibližné umíst ní, v tšina však sko í do indexu a 

stránku, kde je dané heslo, si najde tam. Tuto jednoduchou a užite nou vlastnost 

lze pak použít k indexování výlu  upload server , které v tšinou vyhledávání 

nepodporují. Mezi nejznám jší pat í server The Pirate Bay, jež indexuje torrenty v 

rámci BitTorrentové sít .116 

6) Usenet providers – jedná se o poskytovatele speciálních elektronických diskusních 

skupin. Ty mají i p es svoji zastaralou architekturu neopominutelnou výhodu117 

spo ívající ve své decentralizaci, kdy jsou všechny p ísp vky replikovány na 

                                                             
116 http://cs.wikipedia.org/wiki/BitTorrent -  
117 Usenet je distribuovaný mezi velkou, neustále se m nící konglomerací server , které si mezi sebou vym ují 

íchozí p ísp vky. Jednotliví uživatelé mohou využívat služeb lokálního serveru poskytovaného univerzitou, ISP, 
ípadn  zam stnavatelem. Následn  si servery vym ují p ísp vky mezi sebou, aby byly viditelné i mimo originální 

server. P ísp vek se pomocí záplavového algoritmu rozešle po všech Usenet serverech v síti, které odebírají danou 
skupinu. Princip p enosu zpráv mezi servery se podobá peer-to-peer sítím s tím rozdílem, že p enos iniciuje 
odesilatel, nikoli p íjemce. 
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ostatní servery, kde tato služba b ží. Tyto diskuse pak nejsou teny v prost edí 

Internetu, nýbrž v aplikaci ur ené pro tení diskusních vláken (v tšinou skrze e-

mailového klienta). 

Sou asná evropská legislativa se snaží odlišovat mezi poskytovateli internetového 

ipojení a poskytovateli služeb, jejichž spole ným jmenovatelem je obsah. Tuto množinu 

pak uzavírá poskytovatel služby, jež spo ívá v p enosu a do asnému meziukládání 

informací (caching). 

K tomu je t eba dodat, že implementace sm rnice o n kterých právních aspektech 

informa ní spole nosti byla do eského právního ádu vt lena opa ným p ístupem, než 

nap íklad do práva n meckého, ehož si všímají i Císa ová, Kroftová118 když upozor ují 

na teoretickou možnost zúžení rozsahu odpov dnosti v p ípad , kdy konkrétní jednání 

nebude p esn  pod aditelné pod vý et podmínek, jež odpov dnost poskytovatele v eské 

úprav  vyvozují. 

 

4.2. Konkrétní ípady odpov dnosti
 

4.2.3. Odpov dnost uživatel poskytovatel internetového ipojení
 

Subjekty, které utvá ejí tuto množinu poskytovatel , není t eba blíže p edstavovat. 

Jde bu  o velké nadnárodní telefonní spole nosti, nebo o monopolní národní podniky 

poskytující skrze svá za ízení p ístup k Internetu. Jedná se o skupinu, na kterou se 

zam ila pozornost majitel  autorských práv, která v roce 2008 vyústila v jednání mezi 

výše zmín nými subjekty. Výsledkem jednání byl pokus o nalezení n jakého obecn  

využitelného ešení, jež by vedlo k redukci neoprávn ného ší ení obsahu chrán ného 

autorským právem. Za nejsmyslupln jší ob ma tábory p ijaté ešení, lze považovat tzv. 

stup ovanou odpov dnost „graduate response“119 v kombinaci s pravidlem „three strikes 

                                                             
118 CÍSA OVÁ, Z., KROFTOVÁ, B.: Odpov dnost providera za porušení autorských práv v eské republice, svoboda 
projevu in Aktuální otázky práva autorského a práv pr myslových - Jan K íž a kolektiv, KAROLINUM 2009, str. 81  
119 http://arstechnica.com/tech-policy/news/2008/08/ifpi-three-strikes-efforts-hit-worldwide-home-run.ars  - jde o 
pravidlo, které vytvá í trojstranný vztah mezi majitelem autorských práv, poskytovatelem internetového p ipojení a 
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out“ (t ikrát a dost). Tímto p ístupem tak byl jazý ek odpov dnostních vah vychýlen op t 

sm rem ke koncovému uživateli. Majitelé práv a poskytovatelé p ipojení našli sv j “bliss 

point” na úkor nejslabší skupiny – uživatel . 

Francouzský p ístup ochrany autorských právzákonem HADOPI120 

Francie byla první zemí sv ta, kde byl p ístup tzv. kvalifikované (stup ované) 

odpov dnosti uplatn n. Jedná se o model odpov dnosti, která je vystav na na 

dvoustup ovém systému. V p ípad  prvního porušení je tak uživatel konfrontován pouze 

s ú adem, jenž vychází z informací, které mu dodávají vlastníci práv. Druhým stupn m je 

v p ípadech n kolikanásobného porušení navzdory upozorn ní, soud. 

Varování uživatele má následující schéma:121 

ad HADOPI obdrží IP adresu uživatele porušujícího autorské právo od asociací 

držitel  p íslušných práv. K získání dat o uživateli (IP adresy apod.) však musí asociace 

nejprve získat svolení p íslušného ú adu pro ochranu dat. Uživateli je pak prost ednictvím 

poskytovatele p ipojení k Internetu (ISP) zasláno první upozorn ní, a to formou e-mailu, 

v n mž je uživatel vyzván k respektování autorských práv a zárove  též pou en o 

možných sankcích, které mu mohou být uloženy. Obsahem elektronické pošty budou 

rovn ž informace o online p ístupných legálních alternativách. V p ípad , že se uživatel 

hem následující šestim sí ní lh ty op tovn  dopustí porušení autorského práva, obdrží 

druhé varování, jež mu bude oznámeno jednak emailem (prost ednictvím ISP) a jednak 

doporu eným dopisem. Ke zjišt ní p ípadné recidivy povede Ú ad HADOPI k tomu 

ur enou databázi dat. 

Pokud uživatel nebude respektovat sd lení ú adu a bude i nadále pokra ovat 

v porušování autorských práv, nezbude ú adu jiná možnost, než v c p edat soudu. 

Uvedený postup se uplatní i v p ípad , že se uživatel b hem následujících t í let dopustí 

op tovného porušení autorského práva obdobným zp sobem. Zahájení ízení bude vždy 
                                                                                                                                                                                                     
koncovým uživatelem. V p ípad , že majitel práv zjistí porušení, tak o n m vyrozumí poskytovatele, jež koncového 
uživatele upozorní. Tento postup se opakuje do momentu, kdy dojde k t etímu porušení. P i n m pak následuje 
sankce, která mimojiné spo ívá v odpojení porušitele od Internetu. 
120 http://en.wikipedia.org/wiki/HADOPI_law -Svérázný název zákona výchází z názvu ú adu, který byl pro správu 
této agendy z ízen. 
121 http://obcanske.juristic.cz/679679/clanek/obcan5.html 
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náležet do rukou žalobce. Uvedená lh ta však bude v p ípad  aplikace sankce v podob  

suspenzace p ipojení k Internetu init jeden rok. Jedná se tedy o nový druh trestu 

zavedený do francouzského trestního práva. Uživatel tak m že pozbýt p ipojení k 

Internetu až na dobu jednoho roku. Jeho práva budou dále omezena tím zp sobem, že mu 

bude pod pohr žkou uložení pokuty zakázáno využít k získání p ipojení k Internetu 

jiného ISP. B hem výkonu tohoto trestu pak z stane uživateli zachována povinnost platit i 

nadále sjednané poplatky za poskytování p ipojení. 

Právo HADOPI se však nedotýká pouze odpov dnosti uživatel , ale dopadá i na 

poskytovatele p ipojení k Internetu, kterým je uložena povinnost realizace zamezení 

ístupu uživatele k Internetu. K tomuto kroku je ISP stanovena patnáctidenní lh ta. 

V p ípad  jejího nedodržení bude uvedenému subjektu uložena pokuta ve výši 5000 

EUR.122 

Po t ech letech ú innosti tohoto zákona m žeme zhodnotit první relevantní 

dopady na ochranu autorského práva. IFPI, mezinárodní federace hudebního pr myslu, ve 

své hodnotící zpráv  vyzdvihuje ú innost HADOPI s tím, že v í v úsp ch tohoto modelu 

ochrany autorských práv i v ostatních zemích.123 Pokud bychom použili ísel, 

hodnocení by vypadalo následovn  - od íjna 2010 do prosince 2011 bylo rozesláno 755 

015 varování a 95% uživatel  pravd podobn  upustilo od porušování.124 T etí varování 

pak obdrželo 165 uživatel  p ipojujících se na území Francie. 

 

 

 

 

 

                                                             
122 IFPI, French Law on graduated response, Analysis 08-11-2009,  str. 2-3 
123 IFPI – Digital Music Report 2012, Focus on France, str.20 - http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf 
124 http://www.lupa.cz/zpravicky/francouzske-trikrat-a-dost-snizilo-piratstvi-hadopi-varovalo-pres-750-tisic-
uzivatelu/ 
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které rozsudky týkající se odpov dnosti poskytovatel  služeb informa ní 

spole nosti 

C-236/08 až C-238/08 - Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. b ezna 2010 ve 

spojených v cech, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA 

(C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C 237/08), Centre national de recherche 

en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonetovi, Bruno Raboinovi, 

Tiger SARL (C 238/08) 

ESD vydal v roce 2010 rozhodnutí, ešící p edb žnou otázku, kterou podal 

francouzský soud. P edb žná otázka se týkala kontextových reklam125 ve vyhledáva i 

Google, p emž zadavatelé reklam inzerovali zboží chrán né ochrannou známkou. Je 

eba ješt  uvést, že ada t chto kontextových reklam odkazovala na zboží, které se po 

testovacím nákupu ukázalo být pad laným. 

 P edm tem p edb žné otázky pak bylo ur ení, zda jednáním spole nosti Google 

dochází k aplikaci ustanovení regulujících ochrannou známku a dále též ustanovení 

limitující odpov dnost poskytovatele služeb v informa ní spole nosti za obsah ukládaný 

uživateli.  

Otázka týkající se porušování ochranné známky byla zodpov zena v bod  99 

edm tného rozhodnutí a to tak, že majitel ochranné známky je oprávn n zakázat 

inzerentovi, aby prost ednictvím klí ového slova totožného s uvedenou ochrannou 

známkou, které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral v rámci 

optimalizace pro vyhledáva e na internetu, provád l reklamu pro výrobky nebo služby 

totožné s výrobky i službami, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, jestliže 

uvedená reklama pr rnému uživateli internetu neumož uje nebo mu umož uje jen 

obtížn  zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele 

ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodá sky propojen, i naopak od 

etí osoby. 

                                                             
125 Kontextová reklama – jedná se zp sob zacílení inzerent  na potencionální zákazníky. V p ípad  vyhledáva e 
Google, se tato služba nazývá AdWords. Poté co uživatel ve vyhledáva i zadá hledaný et zec slov, služba AdWords 
je porovná se svojí databází reklamních nabídek a tyto vrátí uživately na obrazovku vyhledáva e spolu s výsledky 
vyhledávání. 
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V praxi to znamená, že by podnikatelé m li velmi vážit podobu reklamních 

sd lení, která se budou inzerovat prost ednictvím internetových vyhledáva . Rozsudek 

jasn  stanoví podmínku požadující jednozna né odlišení subjektu, který zboží nabízí, od 

subjektu, který vlastní právo k ochranné známce. Uživatel nesmí být uvád n v omyl, že 

nabízené zboží kupuje p ímo od vlastníka ochranné známky. 

Otázka týkající se odpov dnosti spole nosti Google pak byla interpretována 

následujícím zp sobem. lánek 14 sm rnice 2000/31 musí být vykládán v tom smyslu, že 

se pravidlo v n m uvedené použije na poskytovatele optimalizace pro vyhledáva e na 

internetu, jestliže tento poskytovatel nehrál aktivní roli takové povahy, že by bylo možné 

konstatovat, že uložená data zná nebo kontroluje. Jestliže takovou roli nehrál, uvedený 

poskytovatel nem že být odpov dný za data, která uložil na žádost inzerenta, s výjimkou 

ípadu, kdy poté, co se dozv l o protiprávním charakteru t chto dat nebo inností 

tohoto inzerenta, uvedená data neprodlen  neodstranil nebo k nim neznemožnil p ístup. 

Z uvedeného vyplývá, že odpov dnost poskytovatele kontextové reklamy p ipadá 

v úvahu jen tehdy, pokud se dozví o protiprávním charakteru innosti inzerenta a zárove  

neprodlen  nezamezí p ístup k dat m, která jsou p edm tem žádosti. Jinými slovy nesmí 

hrát aktivní roli ve vztahu k obsahu. Majitelé ochranných známek tak budou v zásad  

nuceni vést právní kroky proti inzerent m a nikoliv proti poskytovatel m. 

 

C-324/09 – Rozsudek ve v ci L'Oréal v. eBay z 12. ervence 2011126 

Rozhodnutí o p edb žné otázce, ve v ci známkoprávní ochrany mezi spole ností 

L'Oréal a spole ností eBay provozující virtuální tržišt . Jádrem sporu byla obchodní 

innost t etích osob, které skrze služby žalovaného provozovatele eBay nabízely výrobky 

navrhovatele, a to i takové, které nebyly tímto vlastníkem ochranné známky na tento 

virtuální trh uvedeny. Mimoto se spole nost L'Oréal domáhala ur ení odpov dnosti 

spole nosti eBay za podporu prodeje pad laného zboží. 

                                                             
126 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0d9ab176cd014c61af6bc5fddd83d4
cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbhb0?text=&docid=113346&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first
&part=1&cid=31670 
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Soud dosp l k záv ru, že vnitrostátní soudy p íslušné v oblasti ochrany práv 

duševního vlastnictví mohou na ídit provozovateli on-line tržišt  p ijetí opat ení, která 

ispívají nejen k ukon ení porušování t chto práv uživateli tohoto tržišt , ale také k 

edcházení dalším porušováním tohoto druhu. Dané soudní zákazy musejí být ú inné, 

im ené, odrazující a nesmí vytvá et p ekážky právem dovolenému obchodu. Dále soud 

uvedl, že provozovatel internetového tržišt , který podpo í prodej pad laného zboží jeho 

za azením mezi své nejvýhodn jší nabídky, m že být shledán odpov dným za zneužití 

ochranných známek. A to i p esto, že dané zboží na internetové tržišt  umístil n který z 

jeho uživatel . Stejn  m že dopadnout i provozovatel, který nezabrání prodeji pad laného 

zboží ihned poté, co ho na existenci pad lku upozorní zákazník nebo majitel ochranné 

známky.127 

 

C-70/10  - Rozsudek ve v ci Scarlet Extended SA v. SABAM z 24. listopadu 2011 

Dne 24. listopadu 2011 vydal Soudní dv r Evropské unie rozhodnutí o p edb žné 

otázce belgického odvolacího soudu, která se týkala zásadní otázky, zda je v souladu 

s právem EU, pokud vnitrostátní soud na ídí ISP (poskytovatel internetového p ipojení) 

zavést v i všem svým zákazník m preventivní systém filtrování všech p íchozích 

i odchozích elektronických sd lení p enášených prost ednictvím jeho služeb za ú elem 

identifikace pohybu elektronických soubor  obsahujících ur itý autorskoprávn  chrán ný 

obsah a  následn  zablokovat jejich p enos. Soud konstatoval, že “takový preventivní 

dohled by vyžadoval aktivní sledování veškerých elektronických sd lení p enášených v síti 

doty ného ISP, takže by se vztahoval na veškeré p enášené informace a  na všechny 

zákazníky využívající tuto sí . Takový p íkaz by tedy tomuto poskytovateli ukládal 

povinnost aktivního dohledu nad všemi údaji každého z  jeho zákazník  za ú elem 

edcházení jakémukoliv budoucímu porušování práv duševního vlastnictví. Z toho plyne, 

že tímto p íkazem by uvedenému ISP byla uložena povinnost obecného dohledu, která je 

zakázána lánkem 15 odst. 1 sm rnice 2000/31.”128 

                                                             
127 http://www.patria.cz/pravo/1911608/odpovednost-provozovatelu-internetovych-trzist-za-prodej-padelku.html 
128 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CC0070&lang1=cs&type=NOT&ancre= 
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Soud mimoto vyslovil domn nku, že by takový p íkaz mohl vést k zásahu do 

svobody podnikání doty ného ISP a dále též, že je p íkaz problematický z  pohledu 

ochrany osobních údaj . P íkaz zavést výše popsaný systém filtrování byl tedy ozna en za 

rozporný s právem EU.129 M j názor k tomuto rozhodnutí je takový, že je zde z etelná 

snaha majitel  autorských práv p enést odpov dnost aktivního vyhledávání porušování 

autorských práv na poskytovatele p ipojení. Tento p ístup všeobecné kontroly veškerého 

datového provozu však za stávající situace považuji za neprosaditelný a i osobn  k n mu 

mám velké výhrady. 

 

C-360/10  - Rozsudek ve v ci Netlog NV v. SABAM ze dne 16. února 2012 

Toto rozhodnutí navazuje na p edchozí rozsudek Soudního dvora Evropské unie. 

V judikovaném p ípad  se jednalo o spole nost poskytující virtuální prostor na principu 

sociální sít . Uživatelé tento prostor využívali k vytvá ení osobních profil , p emž 

docházelo i k zp ístup ování d l, které byly p edm tem kolektivní správy žalobce. 

Žalobce požadoval preventivní dohled spo ívající v aktivní sledování soubor  ukládaných 

uživateli u provozovatele sociální sít . 

Rozhodnutí se týká sm rnice o elektronickém obchodu, informa ní sm rnice, 

sm rnice IPRED, p emž jeho podstatou je, že uvedené sm rnice vykládané ve 

vzájemném spojení a s ohledem na požadavky vyplývající z ochrany p íslušných 

základních práv, musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby byl vnitrostátním 

soudem ve vztahu k poskytovateli hostingových služeb vydán p íkaz zavést systém 

filtrování 

o informací ukládaných na jeho serverech uživateli jeho služeb; 

o který se vztahuje na všechny tyto uživatele bez rozdílu; 

o preventivn ; 

o výlu  na vlastní náklady a 

o bez asového omezení, 

                                                             
129 REVUE PRO PRÁVO A TECHNOLOGIE 4/2011, str. 15 
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zp sobilý identifikovat po íta ové soubory obsahující hudební, filmová nebo 

audiovizuální díla, k nimž navrhovatel vykonává práva duševního vlastnictví, za ú elem 

blokování zp ístup ování uvedených d l ve ejnosti, pokud je jím porušováno autorské 

právo. 

Takový soudní p íkaz by vedl k závažnému zásahu do svobody podnikání 

poskytovatele hostingových služeb, nebo  by mu ukládal povinnost zavést výlu  na 

vlastní náklady a natrvalo složitý a nákladný po íta ový systém. Dále je t eba zmínit, že 

by se ú inky takového soudního p íkazu neprojevily jen u poskytovatele hostingových 

služeb, nebo  sporný systém filtrování m že porušovat i základní práva uživatel  služeb 

tohoto poskytovatele, totiž jejich právo na ochranu osobních údaj  chrán né lánkem 8 

Listiny130 a jejich svobodu p ijímat a rozši ovat informace chrán nou lánkem 11 Listiny. 

Soud dále p ipomn l rozhodnutí C 275/06,131 když z uvedeného rozsudku 

vyplývá, že vnitrostátní orgány a soudy mají v rámci opat ení p ijímaných za ú elem 

ochrany nositel  autorských práv povinnost zajistit spravedlivou rovnováhu mezi 

ochranou tohoto práva a ochranou základních práv osob, které jsou takovými opat eními 

dot eny. 

 

4.2.1. Odpov dnost provozovatele datového úložišt
 

Datové úložišt  (file hosting service) 132 je server (v praxi jde však o serverovou 

farmu,133 kterou si m žeme p edstavit jako sklad vzájemn  propojených server ) 

ipojený do sít , jehož hlavní úlohou je zprost edkovávat webový prostor pro neomezený 

po et uživatel . Pro lepší ilustraci, jak velká datová centra existují, uvedu Google, který 

pro sv j vyhledáva  a další podp rné služby pot ebuje aktuáln  10 data center,134 p emž 

jejich kombinovaná energetická náro nost odpovídá výkonu jednoho reaktoru jaderné 

                                                             
130 Listina základních práv Evropské unie 
131 C-275/06 Promusicae v. Telefónica de España SAU 
132 http://en.wikipedia.org/wiki/File_hosting_service 
133 http://en.wikipedia.org/wiki/Server_farm 
134 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Modular_Data_Center 
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elektrárny Temelín. Co do významu porušování autorského práva jsou tak datová úložišt  

jedním z nejcitliv jších míst.  

V této ásti se tedy zam ím pouze na jejich odpov dnost, stru ný nástin jejich 

fungování a zárove  aktuální problematiku boje proti úložištím, která ponejvíce porušují 

právem chrán né zájmy autor .  

Myšlenky se v prost edí Internetu ší í velmi rychle a tak není divu, že i eská 

republika má n kolik datových úložiš . V praxi totiž zprovozn ní datového úložišt  

nep edstavuje, vyjma prvotní investice do za ízení, žádný v tší problém.  

Problematika datového úložišt  v prost edí eského právního ádu 

V zá í 2011 vydal M stský soud v Praze p edb žné opat ení, které žalovanému 

zakazuje poskytování služeb, které umož ují ukládání soubor , jejichž obsahem je 

audiovizuální dílo i ást audiovizuálního díla s názvem „Kuky se vrací“. Jedná se o první 

díl í rozhodnutí ve v ci datových úložiš , kdy producenti filmu upozor ují na situaci, jež 

má pro n  likvida ní charakter.135 Nutno podotknout, že šlo o jediný nespolupracující 

server, který nereagoval ani na výzvy, které odpovídaly § 5 odst. 1, písm. b) zákona . 

480/2004 Sb.,136 o n kterých službách informa ní spole nosti. Ostatní provozovatelé 

datových uložiš  tuto povinnost splnily, ímž se vyhnuly odpov dnosti z porušení 

autorského práva. Nezbývá než si po kat na pravomocný rozsudek, nicmén  se neubráním 

následující úvaze, která popisuje faktický stav.  

Datová úložišt  dnes p edstavují dynamicky se rozvíjející trh, který je úsp šný 

hlavn  z d vodu, že nabízí obsah porušující autorská práva. Návšt vníci t chto stránek 

jsou motivováni k p edplaceným tarif m, jež p edstavují vedle reklamy další významné 

íjmy pro poskytovatele datového úložišt . Je pochopitelné, že § 6 výše zmín ného 

zákona zbavuje poskytovatele odpov dnosti za obsah nahraný uživateli, nicmén  je nutné 

ipustit, že tato zákonná úprava je nedostate ná.   

                                                             
135 http://ekonom.ihned.cz/c1-52721720-ekonom-cz-soud-poprve-zakazal-nelegalni-stahovani-filmu 
136 b) dozv l-li se prokazateln  o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání 
uživatele a neprodlen  neu inil veškeré kroky, které lze po n m požadovat, k odstran ní nebo znep ístupn ní 
takovýchto informací. 
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kazem jsou situace, kdy provozovatel v p ípad  nahrání dvou a více 

identických soubor  (film ) smaže po upozorn ní pouze jeden odkaz vedoucí k tomuto 

filmu, místo toho aby smazal daný soubor (v zájmu optimalizace datového prostoru se 

soubor po nahrání zahashuje a tento hash137 se porovná s databází všech soubor  

umíst ných na datovém uložišti a v p ípad  shody z stane pouze jedna kopie). Tyto 

praktiky potvrzené mimojiné i v p ípadu Megaupload, nás nutí k zamyšlení, zda existuje 

na stran  poskytovatele datového úložišt  dobrá v le, nebo zda je tato dobrá v le 

vynucena až soudním rozhodnutím. 

ípad Uložto.cz 

Pravd podobn  nejznám jší a nejv tší datové úložišt  v eské republice nabízející 

více než 10 milion  soubor . Služba umož uje nahrání tém  libovolného souboru hned 

na první stránce.  Server provozuje spole nost s ru ením omezeným a ve Všeobecných 

smluvních podmínkách užívání se m žeme do íst, které soubory je zapov zeno na server 

nahrávat.138 K t mto smluvním podmínkám uživatel automaticky p istupuje v okamžiku 

nahrání souboru na server. Poskytovatel pak v ustanovení, které se opírá o § 5 zákona . 

480/2004 Sb., o n kterých službách informa ní spole nosti, deklaruje, že za obsah 

informací nahraných Uživatelem na jeho server odpovídá pouze tehdy, mohl-li vzhledem 

k p edm tu své innosti a okolnostem a povaze p ípadu v t, že obsah ukládaných 

informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozv l-li se prokazateln  o 

protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a 

neprodlen  neu inil všechny kroky, které lze po n m požadovat k odstran ní nebo 

znep ístupn ní takovýchto informací. A dále podle § 6 není poskytovatel povinen dohlížet 

na obsah jím p enášených nebo ukládaných informací, ani aktivn  vyhledávat skute nosti 

a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. 

Dnešnímu provozovateli datového úložišt  sta í, aby v p ípad  upozorn ní 

vlastníka porušovaných autorských práv, tento obsah smazal a tím i znep ístupnil. Tato 

praxe, která vede k neustálému kolob hu nahrávání, upozor ování a mazání, je z hlediska 

ochrany práv nedostate ná. Domnívám se, že pro ochranu autorských práv v prost edí 

                                                             
137 Hašovací funkce je matematická funkce pro p evod vstupních dat do malého ísla. Toto íslo m že mít funkci 
kontrolního otisku souboru, který dokáže odhalit chybu p i p enosu i ukládání, nebo duplicitní soubor. 
138 Bod 3.8 -  http://img.uloz.to/podminky.pdf - ú innost nabyly citované podmínky dne 10.6.2009 
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datových úložiš  by bylo nejlepší, kdyby se stejn  jako v p ípad  provozovatel  služeb 

P2P sítí p ístoupilo k sekundární odpov dnosti vyvolané podn cováním k porušování 

autorských práv (induced infringement). Zajímavou alternativou v p ípad  Ulozto.cz je i 

možnost legalizování poskytovaného obsahu a spolupráce s vlastníky práv.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139 http://www.lupa.cz/clanky/ulozto-chce-spise-legalizovat-nez-zatykani/ 
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5. Pirátství ochrana proti pirátství
 

5.1. Myšlenkové ístupy ochran práv duševního vlastnictví
 

Krom  obecn  známých princip  autorského práva, které byly nastín ny 

v p edchozích kapitolách, existují ješt  p ístupy autorské právo do ur ité míry negující. 

Jedním z takových zp sobu je koncept Copyleft,140 týkající se myšlenky ší ení 

svobodného softwaru. Tento koncept je postaven na zásad , že jakýkoliv uživatel je 

oprávn n a zárove  povinen dílo užívat, m nit a následn  redistribuovat se stejnou mírou 

svobody, v jaké p vodní dílo získal. Tímto p ístupem se Copyleft liší od Public domain 

licence – tzn. volného díla, kde existuje riziko, že lov k zm nivší ást zdrojového kódu 

že toto dílo distribuovat jako proprietární se standardní autorskoprávní ochranou. 

Nejznám jší a nejrozší en jší projekt využívající koncept Copyleft byl vytvo en 

Richardem Stallmanem a jmenuje se GNU.141 

Mezistupe  mezi tvrd  kodifikovaným autorským právem a voln  ši itelnou public 

domain licencí vyplnila mezinárodn  srozumitelná skupina ve ejných licencí tzv. Creative 

Commons, pomocí kterých si autor m že vybrat, jaká práva si ponechává a jaká 

oprávn ní naopak prop uje všem potenciálním uživatel m díla. Tento p ístup nepopírá 

klasické pojetí autorského práva, jehož nedílnou sou ástí jsou licen ní smlouvy, nýbrž 

využívá škálovatelnosti šesti základních licencí142 p sobících v i všem. Tyto „licen ní 

podmínky“ jsou pak podobn  jako copyrightová doložka uvád ny p i ší ení díla ve form  

piktogramu. Na odvrácenou tvá  licence Creative Commons poukázal ve svém lánku143 

Peter Mikita z OSA, když upozornil na fakt, že prost edí nabyvatel  autorských práv není 

právn  závazným zp sobem regulováno žádnou mezinárodní smlouvou a že zde není 

žádný mezinárodní právní subjekt i nadnárodní autorita, ímž nositelé autorských práv 

ztrácejí možnost domáhat se ú inn  svých p ípadných nárok  plynoucích z porušení 

svých práv, jehož rozsah mnohdy nejsou schopni ani samostatn  ur it. 

                                                             
140 http://www.gnu.org/copyleft/ 
141 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
142 http://creativecommons.org/licenses/ 
143 Peter Mikita – Licence Creative Commons v prost edí eského právního ádu – in Aktuální otázky práva 
autorského a práv pr myslových – Jan K íž a kolektiv – str.60 
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5.2 Organizace na ochranu proti pirátství
 

Laický pojem pirátství odpovídá právní definici porušování autorského práva a 

práv s autorským právem souvisejících. Z mého pohledu nejvýstižn jší definici pirátství 

pak podává dokument eské protipirátské unie ( PU), který ho definuje jako jakékoliv 

neoprávn né užití autorského díla a ostatních p edm  ochrany podle práv souvisejících 

s právem autorským takovým zp sobem, který p ísluší pouze nositel m práv k t mto díl m 

a ostatním p edm m.144 Takový široký výklad pojmu v sob  zahrnuje nejen digitální 

pirátství v prost edí Internetu, ale také porušování autorských práv ve skute ném, 

nevirtuálním sv .  

PU,145 jako hlavní subjekt vystupující proti pirátství,  je zájmové sdružení 

právníckých osob, mezi jehož úst ední aktivity pat í vzd lávací a osv tová innost 

v oblasti autorského práva ve vztahu k laické ve ejnosti na stran  jedné a zárove innosti 

spo ívající p edevším v ochran  autorských práv k filmovým díl m, ve sledování a 

analýze informací týkajících se autorských práv, v p íprav  právních krok  proti jejich 

porušování, ve spolupráci s orgány innými v trestním ízení a ostatními institucemi a ve 

spolupráci na p íprav  nových právních p edpis  na stran  druhé. 

Krom této organizace, která se primárn  zabývá ochranou audiovizuálních d l, 

existují rovn ž další subjekty sdružující oborov  související vlastníky autorských práv. 

Nezanedbatelnou roli hrají kolektivní správci, kterým bylo ud leno oprávn ní 

Ministerstva kultury R podle ustanovení § 98 AutZ. 

 Business Software Alliance (BSA)146 - sdružení významných sv tových výrobc  

softwaru, mezi jehož priority pat í vzd lávání uživatel  softwaru v oblasti ochrany 

autorských práv a boj proti softwarovému pirátství 

 Divadelní a literární agentura (DILIA)147 – kolektivní správce autor  a a dalších 

nositel  autorských práv, a to zejména k díl m literárním, dramatickým, hudebn  
                                                             
144 http://www.cpufilm.cz/piracy.html 
145 PU sdružuje filmové producenty a distributory 
146 http://www.bsa.org 
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dramatickým, choreografickým a pantomimickým, audiovizuálním a k díl m 

výtvarným (obrazové složky audiovizuálních d l) 

 GESTOR148 - ochranný svaz autorský – kolektivní správce zastupující ze zákona 

všechny autory, kte í mají nárok na zaplacení autorské odm ny za op tovný prodej 

autorského díla podle § 24 AutZ 

 INTERGRAM149 - Nezávislá spole nost výkonných um lc  a výrobc  zvukových a 

zvukov  obrazových záznam  - kolektivní správce práv výkonných um lc  a 

výrobc  zvukových a zvukov  obrazových záznam  

 Mezinárodní federace výrobc  fonografického pr myslu ( NS IFPI)150  - národní 

sekce nevládní organizace p sobící v mnoha zemích sv ta. P edm tem p sobnosti 

je ochrana práv výrobc  zvukových a hudebních zvukov  obrazových záznam  a 

aktivní protipirátská innost 

 Ochranná organizace autorská-sdružení autor  d l výtvarného um ní, architektury a 

obrazové složky audiovizuálních d l (OOA-S)151 – kolektivní správce autor  a 

dic  autorských práv k díl m v oboru výtvarném a architektonickém 

 Ochranný svaz autorský pro práva k díl m hudebním (OSA)152 – kolektivní správce 

autorských majetkových práv k díl m hudebním s textem i bez textu v 

následujících oblastech užití - práva ve ejného provozování, práva vysílací, práva k 

audiovizuálním díl m a práva mechanická. 

 

5.3.1. která další významná rozhodnutí oblasti porušování autorských práv na
Internetu

 

Pirátstvím dlouhodob  asi nejvíce postižený obor autorského práva. S p íchodem 

kompaktního disku a digitálního záznamu za ala éra kopírování, p emž tento trend 

umocnil vznik vysokorychlostní po íta ové sít , který umož uje sdílení hudebních d l 

“erga omnes”.  
                                                                                                                                                                                                     
147 http://www.dilia.cz/ 
148 http://www.gestor.cz/ 
149 http://www.intergram.cz/ 
150 http://www.ifpicr.cz/ 
151 http://www.ooas.cz/ 
152 http://www.osa.cz/ 
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Hudební pr mysl v pr hu let dosáhl na celou adu soudních rozhodnutí, která 

normovala chování v prost edí Internetu. Mezi nejvýznamn jší pat í rozhodnutí ve v ci 

první P2P sít  Napster.153 Ve své podstat  ale nešlo o typickou P2P sí , nebo  indexovaná 

databáze hudebních soubor  byla uložena na centralizovaném serveru. To byl mimojiné i 

jeden z hlavních argument , na jehož základ  soud rozhodl v neprosp ch provozovatele 

Napsteru. 

Další d ležité rozhodnutí Grokster154 z roku 2005 sm ovalo proti spole nosti, 

která vyvinula softwarového klienta pro P2P sdílení. A a koliv byl ve snaze vylou it 

odpov dnost výrobce op t použit argument Betamax Defence jako v p ípad  Napster, 

Nejvyšší soud USA rozhodl v neprosp ch žalovaného. Grokster tak byl uznán 

odpov dným za porušování autorského práva svými uživateli. Soud definoval nový typ 

sekundární odpov dnosti, jejímž obsahem je podn t a odpov dný je tak ten, kdo 

distribuuje za ízení s cílem propagovat jeho užívání sm ující k porušování autorských 

práv bu  výslovným projevem nebo jinými souhlasnými kroky podniknutými k podpo e 

porušování (autorských) práv, je odpov dný za výsledné porušení práva t etími 

stranami.155 Z tém  totožných d vod  skon il i softwarový P2P klient LimeWire156 

v roce 2010. 

Poslední dv  rozhodnutí která uvedu, se zdaleka netýkají jen hudebního pr myslu. 

Tyto rozsudky jsou reakcí na služby, jež nabízí jakýkoliv elektronizovatelný obsah. 

Rozhodnutí ve v ci The Pirate Bay (TPB)157 postavilo mimo zákon jednu z dalších 

variant ší ení obsahu porušujícího autorská práva pomocí P2P sítí. TPB pat í mezi 

                                                             
153 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. - Napster se hájil prost ednictvím Betamax Defence argumentu, podle n jž 
není výrobce za ízení odpov dný za porušování autorského práva jeho uživateli, pokud je toto za ízení zp sobilé 
užití neporušujícího právo. To soud odmítl, nebo  centralizovaný server umož oval kontrolu nad poskytovanými 
výsledky vyhledávání dat sdílených uživateli a mohl tak ovlivnit porušování autorských práv navrhovatele. 
154 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. – ve sv tle tohoto rozhodnutí skon il I klient pro sdílení s názvem Kazaa. 
155 http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=1931571 
156 Arista Records LLC v. Lime Group LLC – znalecký posudek v tomto posuzovaném p ípad  potvrdil, že 93% 
sdíleného obsahu skrze P2P sí  LimeWire porušuje autorská práva. Žalovaný byl shledán odpov dným za 
podn cování uživatel  k porušování autorského práva. 
157 http://www.theregister.co.uk/2010/11/26/pirate_bay_appeal_verdict/ - tve ice obžalovaných byla odsouzena 
k nepodmín ným trest m odn tí svobody a k náhrad  škody, když soud uznal, že spravování serveru TPB 
usnad ovalo sdílení nelegálních soubor  takovým zp sobem, který zakládá trestní odpov dnost 
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nejznám jší torrent trackery,158 které používají BitTorrent protokol. Zárove  jde o server, 

který svoji innost provozuje z evropského území, ze Švédska, které má velmi rigidní 

zákonodárství týkající se ochrany svobody projevu. V únoru 2012 Nejvyšší soud Švédska 

rozhodl, že se tímto p ípadem nebude zabývat a tím definitivn  potvrdil rozhodnutí 

nižších soud . Co do významu je uvedené rozhodnutí v rámci evropského prostoru 

soum itelné s rozhodnutím Napster.  

Je však t eba zmínit a porovnat reálné dopady. V p ípad  Napsteru byla služba 

tém  okamžit  vypnuta, zatímco TPB funguje i nadále. Po ínaje únorem 2012 používá 

TPB výlu  švédskou doménu, p emž služba zárove  p estala nabízet torrentové 

soubory a místo nich si uživatel stahuje tzv. magnet links.159 Obrana p ed pokra ujícím 

porušováním autorských práv je tak soust ována na provozovatele služeb informa ní 

spole nosti v jednotlivých zemích (Velká Británie, Itálie, Belgie), kte í jsou nuceni 

blokovat p ístup na stránky TPB.160 Tento tlak pak vede celou adu spole ností 

k preventivnímu zákroku, kdy jejich služby automaticky závadný obsah filtrují nebo 

ímo blokují nap . Facebook nepovolí odeslat odkaz na stránky TPB, aplikace Microsoft 

Messenger zobrazí varování. 

Jedním z dalších novodobých zp sob  ší ení obsahu na Internetu jsou služby, 

datová úložišt , která umož ují neomezené ukládání soubor  a jednoduché sdílení. 

Prvním a velice medializovaným p ípadem obrany v i datovým úložištím se stal p ípad 

Megaupload,161 který byl na pokyn amerického ministerstva spravedlnosti v lednu 2012 

                                                             
158 http://cs.wikipedia.org/wiki/BitTorrent - P ed sdílením souboru (nebo skupiny soubor ) je nejprve vytvo en 
malý soubor, který se nazývá „torrent“. Tento soubor obsahuje metadata o sdílených datech, které mají být sdíleny 
na trackeru (uživatel je tam hledá ale ve skute nosti jsou uloženy mimo tento server), což je po íta  (server-
daemon), který koordinuje distribuci soubor . Pee i kte í si cht jí stáhnout n jaká data si musejí nejprve získat 

íslušný torrent soubor, p ipojit se k ur enému trackeru, který ekne odkud si mohou stáhnout kousky souboru( ). 
Stahování dat pomocí BitTorrentu se liší od klasického stahování pomocí HTTP (webový prohlíže  stahuje celý 
soubor najednou z jednoho zdroje) v tom, že BitTorrent použije velmi mnoho malých p enos  z r zných zdroj , 
zatímco webový prohlíže  použije jeden souvislý datový p enos. 
159 Magnet link -  obsahuje hash hledaného souboru, tedy jeho jednozna nou identifikaci. Správa hash  p itom není 
sv ena centrální autorit  (trackeru), ale všem klient m v síti nap . 
magnet:?xt=urn:btih:67eeb213ff705bc17e59161c03c4dfe91cd5e7d7 
160 http://technet.idnes.cz/britanie-chce-lidem-zablokovat-pristup-na-stranky-the-pirate-bay-px8-
/sw_internet.aspx?c=A120220_162133_sw_internet_kuz 
161 http://www.scribd.com/doc/78786408/Mega-Indictment - text obžaloby 
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vypnut a jeho majitelé zat eni a obžalováni pro podez ení z trestných in , kterých se 

li dopustit zejména tím, že: 

 na web osobn  nahrávali autorsky chrán ný obsah 

 nejaktivn jším uživatel m za nahrávání chrán ných soubor  p ímo platili 

 bránili mazání chrán ných soubor , které jim nahlásili majitelé práv 

koliv si na soudní rozhodnutí budeme muset po kat, ada ostatních 

hostingových služeb podobného charakteru svoji službu preventivn  zastavila.162 Osobn  

si myslím, že jsou to práv  datová úložišt , která dnes zp sobují nejv tší škody v oblasti 

porušování autorského práva. Zárove  jde o flagrantní parazitování poskytovatel  na 

autorsky chrán ných dílech a jejich autorech. 

 

5.3.2. Ochrana softwaru
 

V eském právním ádu je oproti ostatním autorským díl m163 ochrana softwaru 

zabezpe ována na vyšší úrovni (vyšší právní ochrana je zabezpe ena tím, že samotné 

stahování a následná držba softwaru pro osobní pot ebu  nespadá pod definici volného 

užití). V neposlední ad  plyne vyšší ochrana rovn ž z vlastní podstaty softwaru (vyšší 

náklady na po ízení, vysoká p idaná hodnota). Nesmíme také zapomenout, že zde existuje 

celá ada sofistikovaných ešení softwarových spole ností, které své produkty chrání 

celou adou bariér a to od t ch nejjednodušších (vkládání sériových ísel a aktiva ních 

klí ) až po ty složit jší (online aktivace, cloud-computing), které tém  vylu ují možnost 

zneužití. Výše uvedené atributy jsou pak do ur ité míry garantem, že porušování 

autorského práva v oblasti software má klesající tendenci. 

Organizace BSA rozlišuje celkem p t typ  softwarového pirátství:164 

                                                             
162 nap . Filesonic nebo FileServe. Ostatní velcí provozovatelé jako RapidShare nebo MediaFire ekají na další vývoj 
v p ípadu Megaupload. 
163 § 30 odst. 1 AutZ – nejprve  definuje, že za užití podle tohoto zákona se nepovažuje  užití pro osobní pot ebu 
fyzické osoby, aby pak v § 30 odst. 3 výslovn  stanovil, že užitím podle tohoto zákona je užití po íta ovéého 
programu i elektronické databáze i pro osobní pot ebu fyzické osoby. 
164 http://www.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy/Types%20of%20Piracy.aspx 
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1) pirátství koncových uživatel  (end user piracy) – nej ast ji p jde o kopírování CD 

nebo DVD za ú elem jejich instalace a distribuce; 

2) nadužívání softwaru typu klient-server (client server overuse) – týká se spíše 

administrátor  po íta ových systém , kte í svým jednáním porušují a p ekra ují 

zné typy licencí – CAL, EULA; 

3) internetové pirátství (Internet piracy) – nedovolené stahování softwaru 

prost ednictvím P2P sítí a datových uložiš ; 

4) nahrání na pevný disk (hard disk loading) – týká se subjekt  prodávajících nové 

po íta e s p edinstalovaným softwarem ke kterému nemají licence; 

5) pad lání softwaru (software counterfeiting) – nelegální rozmnožování a prodej 

materiál  se zám rem p ímo napodobit p vodní produkt; 

Z výsledk  studie BSA je nicmén  patrné, že míra pirátství v Evropské unii stejn  

jako v eské republice postupn  klesá.165 P íklady soudních rozhodnutí uvedené 

v p edchozím oddíle jsou pln  aplikovatelné i na oblast softwaru, nebo  k porušování 

autorského práva k softwarovým produkt m dochází nej ast ji v prost edí P2P sítí a 

datových uložiš . 

 

5.4. Nástroje ochrany autorského práva
 

5.4.1. Public Awareness ve ejné pov domí autorském právu
 

V eské republice je public awareness tém  neznámým pojmem, a proto se nelze 

divit situaci, kdy spousta internetových uživatel  má stran autorského práva mizivé 

znalosti. Do eského jazyka by se tento termín dal asi nejvýstižn ji p eložit jako ve ejná 

osv ta. Dle mého názoru jde o nenápadný preventivní nástroj, který m že mít 

v dlouhodob jším horizontu velmi pozitivní vliv na ve ejnost a její vztah k 

ochran  autorského práva. Z tohoto pohledu je t eba zmínit n které kampan , jež v eské 

republice prob hly, a které m ly za cíl zvýšit pov domí obyvatelstva o autorském právu. 

                                                             
165 http://portal.bsa.org/globalpiracy2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf 
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Pr kopníkem ve ejné osv ty byla IFPI, která v roce 2000 spustila kampa  

„Kopírování zabíjí hudbu!“166 S odstupem asu je však t eba konstatovat, že argumenty 

uvedené v kampani byly do jisté míry odtržené od reality. Velmi výstižn  situaci 

sou asného hudebního pr myslu zhodnotil Patrik Zandl,167 když si všímá hlubokých 

zm n, které toto odv tví prod lalo. Osobn  se s ním pak shodnu na faktu, že hudby je 

íliš, což se odráží na její inflaci, fragmentaci a laicizaci.168 

Ve sv tle t chto úvah pak odmítám tvrzení, že kopírování hudbu b hem 

posledních deseti let zabíjelo. Spíše se jedná o zm ny, které svou podstatou vyhovují 

menším nakladatelstvím a kapelám jejichž reakce na zm nu je oproti t m velkým výrazn  

lepší. Dalším d vodem je nepochybn  globalizace trhu, kdy údaje o prodejích hudby 

v rámci eské republiky vychází ze skute nosti, že hudba se dá koupit pouze na našem 

území. To vede ke zkresleným údaj m, nebo  tržní chování lidí je automaticky sm uje za 

nákupy na zahrani ní portály, kde mnohem lépe uspokojí svoji pot ebu. 

Druhou významnou osv tovou akcí na našem území byla a je kampa PU 

„Filmy nejsou zadarmo”.169 A a  chápu existen ní problémy eských producent , tak 

s takovýmto agresivním a zkreslujícím zp sobem ve ejné osv ty nemohu souhlasit. Cituji 

- Chodíte krást do sámošky? Taháte rodi m peníze z kapes? Sdílíte i kopírujete filmy? 

Pat íte do stejné kategorie. Zlod j. žko íct z jaké právní úpravy auto i projektu erpali 

podklady pro ono tvrzení, nicmén  si myslím, že z eské to být nemohlo.  

                                                             

166 Kampa  za ínala otázkou "Pro  bychom si m li kupovat originální hudební nosi e?". IFPI R pak nabízela ty i 
odpov di: Kopie je vždycky horší než originál. Hromadné vypalování hudebních nosi  není ani legální, ani morální. 
Nedodržování základních právních p edpis  m že ohrozit náš vstup do EU. S poklesem tržeb gramofonových firem 
klesají šance známých eských interpretu i za ínajících um lc  na vydání nových d l. 
167 http://www.lupa.cz/clanky/smutna-cisla-o-smrti-hudebniho-prumyslu/ -  
168 Inflaci pak vnímá zcela správn  jako snížení její hodnoty prost ednictvím jejího nadbytku. Za d kaz lze použít 
portál Bandzone,  kde lze nalézt nejmén  30 tisíc eských kapel spolu s jejich 180 tisíci skladbami. Stovky 
internetových rádií bez reklam a portály jako YouTube, kde lze donekone na objevovat hudbu novou. P esv it za 
takové situace lov ka k tomu, že hudba je n co, za co by se m lo platit, je obtížný úkol. Fragmentací je t eba 
rozum t žánrový t esk, který vytvo il velmi rozmanité hudební sm ry.  S tím souvisí i nár st nových label  a 
nezávislých nakladatelství. Laicizace áste  souvisí s inflací hudby. Dle Zandla jde o stále bližší pronikání hudby na 
polo-profesionální úrovni mezi „lidové vrstvy“. Dneska už každý zná n koho, kdo hraje v n jaké kapele a dostupnost 
techniky je taková, že v tšina t chto kapel má možnost nahrát si vlastní CD a to prodávat, což op t 
neoddiskutovateln  t íští zájem lidí o masov  prodávanou hudbu a saturuje to jejich vlastní hudební pot eby. 
169 http://www.filmynejsouzadarmo.cz/cs/o-projektu/ 
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Ve ejné osv ty v oblasti softwaru byla a je ízena BSA. Spíše než na plošnou 

osv tu se však BSA zam ila na konkrétní p ípady porušování autorského práva (viz 

kampan  „Za tepla“ 170 i „P íb hy softwarového pirátství“). 

Po átkem roku 2012 vznikla iniciativa ministerstva kultury, která má v rámci 

implementace Státní kulturní politiky pr žn  zajiš ovat zvyšování pov domí ve ejnosti 

o právech chrán ných autorským zákonem. Zatím je celý projekt  ve fázi plánování, kdy 

se sbírají podn ty formou dotazník . Nechme se tedy p ekvapit, jakou bude mít ve ejná 

osv ta o autorském právu podobu. 

5.4.2. DRM Digital Rights Management digitální správa práv
 

Zatímco p edchozí kapitola pojednávala o zp sobech ochrany autorských práv 

formou osv ty, zam í se tato kapitola na prost edky, které ochranu autorského práva 

nep ímo vynucují. Právním pramenem prevence autorských práv formou technologických 

prost edk  je úmluva WCT, která ve svém lánku 11 a 12171 vyzývá smluvní strany 

k takovým ú inným právním opat ením, která stanoví p im enou právní ochranu proti 

obcházení technických prost edk , jež používají auto i v souvislosti s výkonem svých 

práv.  

Do evropského práva byl institut DRM zaveden sm rnicí . 2001/29/ES o 

harmonizaci ur itých aspekt  autorského práva v informa ní spole nosti, která 

technologické prost edky spojuje s pojmem ú innost. Za DRM se tak považují pouze 

kvalifikované technické prost edky, které skute  ú inn  omezují nepovolené úkony 

etích osob. Demonstrativní vý et v l. 6 odst. 3 sm rnice uvádí jako p íklady „šifrování, 

                                                             
170 Šlo o z ízení linky kam mohli zam stnanci, p ípadn  konkurence oznámit podez ení z nelegálního užívání 
software. 
171 WCT – Article 11 - contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies 
against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the 
exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, 
which are not authorized by the authors concerned or permitted by law. 
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kódování nebo jinou úpravu díla nebo mechanizmu kontroly rozmnožování, který 

dosahuje cíle ochrany“.172  

eský autorský zákon normuje DRM v § 43 AutZ, v n mž pozitivním vý tem 

upravuje jednání, které definuje neoprávn ný zásah do autorského práva. Je však t eba 

ipomenout i nežádoucí d sledky aplikace technologických prost edk , které umož ují 

majitel m práv kontrolovat i taková nakládání s dílem, která nep edstavují bez dalšího 

zásah do autorského práva dle autorského zákona. Nej ast ji se jedná o nemožnost užití 

díla na jiných než autorizovaných p ístrojích.173 

Problematickým faktorem digitální správy práv je fakt, že v tšina technologických 

ochran byla d íve nebo pozd ji prolomena,174 což sice nelegalizuje jednání t ch, kte í 

technologické prost edky obcházejí, nicmén  to snižuje d ru v dané prost edky. 

Nejdiskutovan jší p ípad v oblasti DRM se týkal spole nosti Sony/BMG. Její DRM 

ešení ohrozilo bezpe nost opera ního systému Windows  a spole nost elila žalobám od 

dot ených zákazník , kte í si koupili jedno z 52 alb chrán ných systémem Extended Copy 

Protection (XCP) a MediaMax CD-3175. 

Záv rem bych uvedl, že technologické prost edky digitální správy práv by m ly 

být používány tak, aby presumovaly poctivé užívání chrán ných d l a nikoliv vytvá ely 

ekážky koncovým uživatel m. Investice do ve ejné osv ty a nových zp sob  distribuce 

um leckých d l je cesta, která by mohla dlouhodob  znamenat snížení významu DRM. 

 

 

 

                                                             
172 http://www.pravoit.cz/article/drm-a-hudebni-prumysl 
173 Komentá  k AutZ § 43 odst. 1 
174 CDS - Cactus Data Shield – ochrana pro hudební CD a DVD, kterou bylo možno obejít erným zvýraz ova em    
CSS – Content Scrambling System – systém na ochranu obsahu DVD byl prolomen po t ech letech od uvedení na trh 
(1999),  AACS - Advanced Access Content System – systém na ochranu HD DVD a Blue-Ray disk  – je kontinuáln  
prolamován – uniklé šifrovací klí e je však možné zneplatnit a tím ochranu obnovit 
175 https://www.eff.org/deeplinks/2005/12/summary-claims-against-sony-bmg 
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6. Záv r:
 

eská republika je v evropském m ítku jedním z lídr , co se technické 

infrastruktury Internetu tý e. Stejn  tak i na poli technických znalostí a dovedností je naše 

zem  uznávaným hrá em, který p ekra uje velikost a význam eské republiky.176 Tuto 

konkuren ní výhodu bohužel vyvažujeme druhým extrémem, kterým je nízké pov domí 

obyvatelstva o autorském právu a neúcta k autor m a jejich díl m. Osobn  se ale 

domnívám, že tyto negativní faktory mají v eské spole nosti hlubší ko eny, jež by samy 

o sob  mohly být p edm tem sociokulturního výzkumu. 

V p edložené diplomové práci jsem se snažil nastínit sou asnou situaci týkající se 

Internetu a autorského práva. Je t eba si uv domit a dát do souvislostí, že jsme sv dky 

kolika historických událostí. Evropská unie tvo í, a její Soudní dv r interpretuje, 

normy, které se zaobírají technologií starou sotva t i desítky let, a to s dopadem na celou 

globální ekonomiku. Ostatn  množství rozhodnutí, které jsou v práci citovány napovídá, 

že informa ní spole nost netrp liv  o ekává každé rozhodnutí, jež interpretuje právní 

normy regulující prost edí Internetu. S každým dalším rozsudkem se pak jednání na 

virtuální p  stává stabiln jší a výklad národních soud  p edvídateln jší.  

V ásti, která se v nuje odpov dnosti subjekt  a pirátství jsem se pokusil nastínit 

existen ní strategie jednotlivých subjekt  ve sv tle nových právních úprav a významných 

soudních rozhodnutí. V t chto pasážích je možno nalézt i voln jší úvahy, jež mají 

áste  podobu pochybností o sou asném vývoji ochrany autorského práva. 

Pravd podobn  nejviditeln jší prvek t chto pochybností je neúm rn  dlouhá ochrana 

majetkových práv autor , trvající 70 let od roku následujícího po autorov  smrti, která 

neodpovídá moderní dob  informa ních technologií. Z této délky ochrany je patrné, že 

lov k dožívající se pr rného v ku nemá tém  žádnou šanci se dožít konce trvání 

ochrany d l, které za jeho života vznikly. Tato délka ochrany pak nepom rn  zvyšuje 

náklady na obstarávání chrán ných d l a nep ímo tím vede k problém m, se kterými nyní 

zábavní pr mysl bojuje. De lege ferenda bych si tedy p edstavoval významné zkrácení 

autorskoprávní ochrany. 

                                                             
176 http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/765353 
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Sm l-li bych pak p edpov t vývoj n kolika následujících let, tak si dokáži 

edstavit, že filmový a hudební pr mysl opustí myšlenku jednotlivého licencování a 

místo toho nabídne uživatel m knihovnu, kde zp ístupní tém  všechna filmová, hudební 

a um lecká díla za malý m sí ní poplatek. Myslím si, že doby, kdy bylo po právu 

požadovat náhradu škody177 za porušení autorského práva k n kolika skladbám ástkou, 

která tisicinásobn  p ekra uje budoucí poplatek za zp ístupn ní nekone né hudební 

knihovny, jsou nenávratn  pry . 

 Tém  vše myslitelné má svoje limity. Jasným limitujícím prvkem v život  

lov ka je skute nost, že den trvá 24 hodin. V dnešní informa ní džungli je úsp chem, 

když alespo  na chvíli konkrétního lov ka zaujmeme. Jedno p ísloví praví, že získat 

informaci z Internetu je jako napít se vody z hydrantu.  Hudební a filmový pr mysl má 

proto neopakovatelnou p íležitost – 7 miliard lidí denn  hledá zp sob, jak se napít. 

ím, že i tato diplomová práce p isp je svými n kterými pohledy k diskusi o 

budoucím sm ování ochrany autorských práv a to s d razem na jejich vyváženost mezi 

právy autor  a ve ejným zájmem. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 http://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_v._Thomas - v daném p ípad  se jednalo o stažení 24 písní s P2P systému 
Kazaa do osobního po íta e. Výše odškodn ní žalované se v pr hu rozhodnutí r zných soud  m nila a skon ila 
na finální ástce odpovídající $2.250 za jednu písni ku, p emž v jednom rozhodnutí byla náhrada škody stanovena 
$80.000 za písni ku. 
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Zákon . 480/2004 Sb., o n kterých službách informa ní spole nosti 

Zákon . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

Zákon . 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Soudní rozhodnutí
 

Nejvyšší soud eské republiky 

5 Tdo 234/2009  - usnesení Nejvyššího soudu R (2009) 

5 Tdo 31/2010 - usnesení Nejvyššího soudu R (2010) 

Ústavní soud eské republiky 

Pl.ÚS 24/10 ze dne 22. 03. 2011 

Soudního dv r Evropské unie (d íve ESD) 

C-360/00 Land Hessen v. G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmBh (2002) 

C-61/05 Komise v. Portugalsko (2006) 

C-275/06 Promusicae v. Telefónica de España SAU (2008) 

C-271/10 VEWA v. Belgische Staat (2011) 

C-324/09 - L'Oréal v. eBay (2011) 

C-70/10 - Scarlet Extended SA v. SABAM (2011) 

C-360/10  Netlog NV v. SABAM (2012) 

Nejvyšší soud USA 

A&M Records, Inc. v. Napster, Inc (2001) 

MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd (2005) 

Arista Records LLC v. Lime Group LLC (2010) 

Capitol v. Thomas (2011) 

Rozhodnutí evropských vnitrostátních soud  

LICRA v. Yahoo! (2000) - Francie 

Rozhodnutí Francouzské ústavní rady . 2009-580 a 2009-590 

Rozhodnutí ve v ci The Pirate Bay v. IFPI (2010) - Švédsko 



82 

 

Internetové zdroje
 

www.blisty.cz - deník o všem, o em se v eské republice p íliš nemluví - ISSN 1213-

1792 

www.bsa.org – Business Software Alliance 

www.celnisprava.cz – Celní správa eské republiky  

www.ceskatelevize.cz – eská televize 

www.ceskenoviny.cz – zpravodajský server TK - ISSN 1213-5003 

www.cesnet.cz – provozovatel páte ní akademické po íta ové sít eské republiky 

www.cni.org – Coalition for Networked Information – organizace na podporu 

informa ních technologií a vzd lávání 

www.copyrightcode.eu – European Copyright Code – návrh kodifikace evropského 

autorského práva 

www.cpufilm.cz – eská protipirátská unie 

www.creativecommons.cz – soubor ve ejných licencí pro publikování autorských d l 

www.curia.europa.eu – Soudní dv r Evropské unie 

www.dd-rd.ca –  Rights & Democracy - portál o demokracii a ob anských právech ve 

sv  

www.dilia.cz - Divadelní a literární agentura 

www.earchiv.cz – archiv lánk  a p ednášek technologického odborníka, Ji ího Peterky 

www.ec.europa.eu – server Evropské komise 

ekonom.ihned.cz – asopis Ekonom – ISSN 1210-0714 

www.epravo.cz - EPRAVO.CZ – Sbírka zákon , judikatura, právo 
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www.eur-lex.europa.eu – server obsahující právní p edpisy Evropské unie 

www.eff.org/ - Electronic Frontier Foundation - mezinárodní nezisková právní organizace 

zabývající se ochranou práv a svobody slova v digitálním prost edí 

www.gestor.cz – GESTOR – ochranný svaz autorský 

www.gnu.org – svobodný software 

www.greatfirewallofchina.org – server v novaný problematice cenzury v ín  

www.intergram.cz – INTERGRAM - nezávislá spole nost výkonných um lc  a výrobc  

zvukových a zvukov  obrazových záznam  

www.ifpi.org - Mezinárodní federace fonografického pr myslu 

www.ihned.cz – Hospodá ské noviny – ISSN 1213-7693 

www.inflow.cz - odborné periodikum pro oblast informa ní v dy a knihovnictví - ISSN 

1802-9736 

www.ipredator.se – služba VPN anonymizující p ístup do Internetu 

www.itpravo.cz – server o internetovém a po íta ovém právu – ISSN 1801-4089 

www.itu.int – Mezinárodní telekomunika ní unie - specializovaná agentura OSN 

www.jipitec.eu - JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and 

E-Commerce Law – ISSN 2190-3387 

www.juristic.cz – asopis pro právnickou ve ejnost - ISSN 1802-789X 

knihovna.nkp.cz – Knihovna plus – asopis Národní knihovny R - ISSN 1801-5948 

www.law.muni.cz/content/cs/rpt/ - Revue pro právo a technologie -  ISSN 1804-5383 

www.lemur.mu – studentský portál Masarykovy univerzity  

www.lupa.cz – informa ní portál o eském Internetu - ISSN 1213-0702 

www.maplight.org – nezisková organizace zam ující se na problematiku lobbování 
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www.millwardbrown.com – spole nost zabývající se pr zkumem trh  

www.mkcr.cz – Ministerstvo kultury eské republiky 

www.mpo.cz – Ministerstvo pr myslu a obchodu eské republiky 

www.oecd.org - Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj 

www.ooas.cz - Ochranná organizace autorská - sdružení autor  d l výtvarného um ní, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních d l 

www.opencongress.org – portál Kongresu USA 

www.osa.cz - Ochranný svaz autorský pro práva k díl m hudebním 

www.out-law.com – zprávy z oblasti práva 

pravniradce.ihned.cz – asopis Právní rádce - ISSN: 1210-4817 

www.pravoit.cz – server specializující se na problematiku IT práva 

www.rozhlas.cz – eský rozhlas 

 

www.socialmediacollective.org – skupina v deckých pracovník  zkoumající vliv médií 

na spole nost 

www.sopastrike.com – aktivistická stránka bojující proti zákonu SOPA 

www.scotsman.com – britský deník – ISSN 0307-5850 

technet.idnes.cz – technologické zprávy deníku MF Dnes - ISSN 1210-1168 

www.theregister.co.uk – online asopis v nující se IT a právu 

www.uoou.cz – Ú ad pro ochranu osobních údaj eské republiky 

www.wikipedia.org – elektronická encyklopedie 

www.wipo.int – Sv tová organizace duševního vlastnictví 
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www.wired.com – legendární magazín o nových technologiích a Internetu - ISSN 1059-

1028 

www.wto.org – Sv tová obchodní organizace 
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Seznam použitých zkratek
 

ACTA  - Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

ARPANET - Advanced Research Project Agency Network 

AutZ   -  Zákon . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících                

s právem autorským a o zm  n kterých zákon  (autorský zákon)  

 CESNET - Czech Educational and Scientific Network 

DMCA  - Digital Millenium Copyright Act 

ESD   - Evropský soudní dv r 

HADOPI - Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des  

droits sur internet 

IPRED  - Intellectual Property Rights Enforcement Directive 

 LZPS  - Listina základních práv a svobod 

ISP   -  Internet Service Provider 

OSA    - Ochranný svaz autorský 

PIPA  - Protect Intellectual Property Act  

PLR   - Public Lending Right 

RBÚ   -  Revidovaná Bernská úmluva 

SOPA  - Stop Online Privacy Act 

TRIPS  -  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual  

Property Rights 

TrZ   - Trestní zákoník 

WCT   -  WIPO Copyright Treaty 

WPPT   -  WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WIPO   -  World Intellectual Property Organization 
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Abstrakt
 

Hlavním smyslem p edkládané diplomové práce je analýza a zhodnocení 

sou asného stavu autorského práva s d razem na odpov dnost jednotlivých subjekt  v 

informa ní spole nosti. Nedílnou sou ástí práce je i p ehled právních norem, a to jak 

mezinárodních a národních, tak zejména komunitárních. Záv r práce se pak zaobírá 

problematikou porušování autorského práva s návrhy, jak tento zna ný rozsah porušování 

eliminovat nebo alespo  snížit. 

vodem pro výb r diplomové práce s tématem "Internet a autorské právo - 

rozsah odpov dnosti jednotlivých subjekt  a zp sob ochrany proti pirátství", pro m  byl 

edevším ten, že má profesní specializace je orientována na prost edí po íta  a 

Internetu. Velmi m  také zaujal neustálý legislativní vývoj v tomto sm ru, který 

kontinuáln  p ichází s novými zp soby ochrany autorského práva. 

Práce je d lena do p ti kapitol, které jsou d leny do množství podkapitol. V úvodu 

a v prvních dvou kapitolách je Internet definován právn  i laicky, p emž se asto snažím 

najít i hlubší souvislosti, které mají sv j p vod v ostatních oblastech práva, zejména v 

právu ústavním a dále v lidských právech a svobodách.  

etí kapitola je zam ena na prameny autorského práva. tená e by tento p ehled 

l informovat o p vodu autorského práva a zárove  mu nastínit aktuální právní p edpisy 

s nastín ním budoucího vývoje. Tento p edpokládaný vývoj je nastín n v ásti, jež se týká 

exkurzu do anglo-amerického systému autorského práva. 

edposlední kapitola se zabývá odpov dností jednotlivých subjekt  v prost edi 

Internetu. Je to práv  odpov dnost za jednání koncového uživatele, která vytvá í ohnisko 

sváru a r znorodých ešení. V této ásti jsou také zmín na rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie, která do zna né míry ur ují budoucí vývoj v oblasti ochrany autorského 

práva. 

Nosným tématem poslední kapitoly pak je problematika pirátství, a to zejména z 

pohledu ochrany proti pirátství. Jsou zde zmín ny organizace, jež bojují proti porušování 

autorských práv a zárove  popsán zp sob, jak je tento boj veden.  
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Resumé
 

The Internet and copyright – the scope of liability of individual parties and modes of 

protection against piracy. 

The main purpose of my graduation thesis is to analyze and evaluate the current 

situation in copyright law, with an emphasis on the general liability of the Internet Service 

Providers and other respective subjects in the information society. An inseparable part of 

this thesis is an overview of international treaties, European law and national law. The 

final part highlights new trends in copyright piracy with the provisions for combating 

these.  

From my perspective there are two reasons why this topic attracted my attention. 

Firstly, I could hardly hide my personal interest as a person who is a computer specialist 

by profession. Secondly, copyright law is a subject of perpetual and significant change, 

inspiring new ideas and new approaches. 

The work is divided into five chapters, which are divided into various subchapters. 

An introduction to the topic is broadly provided in the first and second chapter 

which describes this new medium of the Internet from several angles. These points of 

view often go far beyond copyright law, describing the axioms of constitutional law and 

the principles of humanism and human rights. These principles are threatened 

considerably in the globalised society with corporate entities affecting the legal systems. 

The third chapter is strictly law orientated. A variety of legal resources are 

considered to give the reader a general overview of the current international, European 

and national legislation. A small excursion into the Anglo-American copyright system 

was unavoidable, which was recently an area of much discussion, with three Acts that 

become known globally  – SOPA, PIPA and ACTA. 

The last chapter but one deals with the liability of individual entities in the domain 

of the Internet.  There is a huge discussion around this topic which inevitably raises 

questions and concerns from the affected parties. The most often asked question is relates 
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to who should be held responsible for content which infringes copyright law in a situation 

where the end user uploads this content to a website operated by an Internet Service 

Provider (ISP). Should the ISP be treated as “mere conduit”, so avoiding any potential 

liability of copyright infringement, or should they apply filtering measures to uploaded 

content which would on the one hand prevent copyright infringement, but on the other 

bring additional expenses and a disproportional and unjust system of law enforcement? Or 

should the burden be moved towards the end users with graduate response philosophy? 

The aim of this chapter is to give some solid arguments on the sides of the parties 

involved. 

The final chapter deals with current trends in the piracy and anti-piracy worlds. 

The internet is a big playground for a game of hide and seek, where one group tries to 

catch another.  I have tried to introduce some independent ideas from which both parties 

could benefit. We have to deal with the fact that internet piracy is a modern trend which is 

not going to disappear, while caring about those whose work has enriched society in the 

areas of art and science. 

Throughout this thesis respective judgments are cited as an important 

interpretational resource. These judgments come from the Supreme Court of the Czech 

Republic, The Constitutional Court of the Czech Republic and the European Court of 

Justice (ECJ).  
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Klí ová slova
 

Autorské právo, porušování autorského práva, odpov dnost 

Copyright, Copyright infringment, liability 


