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Úvod 

Myslím, že označit 21. století za dobu internetu, není nadnesené. Stejně jako předchozí 

staletí měla své hybatele pokroku a rozvoje, ať už to byla nejprve pára a poté ropa, 

v dnešní společnosti je to jednoznačně celosvětová počítačová síť a informace v ní 

obsažené. Již dávno tato síť neslouží pouze k výměně vědeckých údajů a informací 

mezi úzkou skupinkou privilegovaných a odborných uživatelů, ale přístup k ní má 

kdokoliv, takřka kdykoliv a to na libovolném místě naší planety. Internet je pro nás 

každodenní součástí našich životů. Není překvapením, když lidé internet využívají ve 

všech myslitelných oborech své činnosti a tedy, že internet svým vývojem ovlivnil 

i takové odvětví jako je právo. Vývoj autorského práva, jako jedné z moderních 

podoblastí právního řádu, byl rozvojem internetu a informačních technologií 

akcelerován až na překotný rozvoj. Při volbě tématu diplomové práce tak pro mě, jako 

studenta práv a fanouška moderních technologií, bylo spojení těchto dvou fenoménů – 

práva a internetu – jasnou volbou. Internet denně využívám v mnoha jeho podobách, ať 

už u počítače, nebo kdekoliv jinde prostřednictvím svého smartphonu. Zároveň jsem si 

uvědomoval, že mé právní povědomí o regulaci tohoto prostředí je i přes studium oboru 

„právo a právní věda“ minimální. 

Internet je srovnatelný s tradičními sdělovacími prostředky a mnohdy je už předehnal. 

Ať už svým rozsahem, širokými možnostmi jak prezentovat obsah, nebo tím, že není 

čistě konzumním prostředím, ale naopak své uživatele aktivně zapojuje do svého 

spoluvytváření. V některých státech je dokonce kvalitní přístup k internetu státním 

zájmem
1
, stejně jako třeba zdravotnictví, školství nebo obrana. Vlády těchto zemí si 

velice dobře uvědomují, že znalost a dostupnost internetu je vysoce prospěšná občanům 

a tedy i státu. 

                                                 
1
 Ve Finsku byl 1. července 2010 přijat zákon, který každému obyvateli země zaručuje připojení 

k internetu o rychlosti nejméně jednoho megabitu za sekundu. Finové však nebyli první, již v roce 2006 

(s účinností k 1. lednu 2008) přijalo obdobný zákon garantující širokopásmové připojení k internetu 

Švýcarsko, ovšem s výrazně nižší rychlostí. KURZ, M., Finové budou mít ze zákona nárok na 

širokopásmový internet [online]. Citováno: 8. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyinternety.cz/udalosti/finove-budou-mit-ze-zakona-narok-na-sirokopasmovy-internet-298> 
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Kromě pozitiv pro uživatele najdeme ale i negativa a to především pro autory či jiné 

nositele práv. Téměř vše, co je přístupné na internetu, je autorským dílem. Přitom je 

většina těchto děl dostupných zdarma. Panují tak samozřejmé a oprávněné obavy 

z porušování autorských práv, z „rozkradení“ práce autorů, ztráty jejich další motivace 

pokračovat v kreativní činnosti a vyzývá k tomu, že vše nemůže být zadarmo a výsledky 

tvůrčí práce musí být důsledně chráněny. Já jsem naopak přesvědčen, že celosvětový 

bezplatný přístup k těmto plodům lidské tvořivosti je to nejlepší pro rozvoj společnosti, 

vzhledem k obrovskému potenciálu v obohacení každého člena společnosti a že 

zpoplatnění a přílišná omezení tento rozvoj brzdí. Ač se jedná spíše o otázku názoru 

a byznysu, právo na ni musí přiměřeným způsobem reagovat a přizpůsobovat se. Hledat 

rovnovážný stav, ve kterém nebude nadmíru omezován přístup uživatelů k informacím, 

a na druhé straně budou dostatečně chráněny oprávněné zájmy autorů. 

Ústředním tématem této práce je internet a autorské právo, konkrétně užití autorského 

díla v této počítačové síti, jednotlivé druhy užití, včetně sociálních sítí a způsob ochrany 

autorského díla. Úvodní dvě kapitoly věnuji stručnému úvodu do problematiky 

autorského práva, třetí kapitola se zaměří na ochranu autorských děl v oblasti internetu 

a ve čtvrté kapitole pak proberu jednotlivé specifické druhy užití díla na internetu. 

V závěrečné kapitole se pokusím shrnout informace obsažené v práci spolu s výhledem 

do budoucnosti, kterým by se autorské právo z hlediska regulace v oblasti internetu 

mělo vydat, neboť je jasné, že internet se bude dále rozvíjet a naše společnost na něm 

bude stále více závislá a do něj integrovaná. S ohledem na rozsah je práce zaměřena na 

rozbor problematiky dle aktuální české právní úpravy (s přihlédnutím k právní úpravě 

Evropské unie tam, kde to považuji za vhodné). Práce se zabývá pouze ochranou 

autorských děl, jako předmětů autorského práva, nikoliv ochranou předmětů práv 

souvisejících s právem autorským. Dále je třeba zmínit, že tato práce nevyčerpává celou 

materii, neboť obsah internetu může být chráněn i jinak, než jako autorské dílo. 
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1. Internet a autorské právo 

1.1. Internet 

Internet je velice obtížně definovatelný pojem. Internetová encyklopedie Wikipedia jej 

označuje za „celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve 

kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP“.
2
 Vlastními 

slovy bych jej označil jako virtuální prostor založený na přenášení dat obsahující 

informace, zahrnující poskytování služeb informační společnosti a požadavky uživatelů. 

To vše dostupné s potřebným vybavením bez nutnosti osobní přítomnosti. 

Vývoj internetu započal dne 26. října 1969, kdy byla zprovozněna síť ARPANET se 

čtyřmi uzly mezi jednotlivými univerzitami v USA. Jednalo se o decentralizovanou síť, 

do které se postupně připojovaly další organizace. Nejprve vědecké, vládní, vojenské 

a univerzitní, ale postupně přibývaly i komerční subjekty a počet uživatelů začal růst. 

Česká republika byla k internetu oficiálně připojena 13. února 1992 na Fakultě 

elektrotechnické Českého učení technického v Praze v Dejvicích. Celosvětově měl pak 

internet k 31. 12. 2011 podle odhadů 2.267.233.742 aktivních uživatelů, tedy necelou 

jednu třetinu světové populace.
3
 

Z původně velice strohého prostoru, ve kterém bylo možné na „nástěnky“ publikovat 

jednoduchý neformátovaný text vzájemně propojený skrze hypertextové odkazy se 

změnil na multimediální platformu takřka neomezených možností. Internet v dnešní 

době nabízí obsah ve všech myslitelných podobách a formátech. Tomuto bouřlivému 

rozvoji však neodpovídá vývoj právního řádu. 

 

1.1.1. Internet z právního hlediska 

Co je vlastně internet z právního hlediska? Vzhledem k těžké uchopitelnosti samotného 

pojmu internet je toto ještě náročnější otázka. V českém právním řádu není tento pojem 

                                                 
2
 WIKIPEDIA, Internet [online]. Citováno: 10. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet>.  
3
 INTERNET WORLD STATS, Internet usage statistic, 2011 [online]. Citováno: 10. 4. 2012. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.  
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nikde legálně definován a nalézt o něm lze pouze zmínky roztroušené napříč zákony. 

Zcela jistě se nedá zařadit pod definici fyzické osoby dle ustanovení občanského 

zákoníku (dále jen „OZ“)
4
. Stejně tak nelze internetu přisuzovat právní subjektivitu 

právnické osoby dle § 18 odst. 2 písm. d) OZ, neboť žádný zákon to o internetu 

nestanoví. Internet sám o sobě však těmito subjekty práv, tedy fyzickými a právnickými 

osobami, je utvářen a používán.  

Dá se tedy internet považovat za objekt práva? V českém právním řádu není pojem 

objekt nikde definován, ovšem teorie práva jej označuje za ovladatelný hmotný 

předmět, či ovladatelnou přírodní sílu, která slouží potřebám lidí.
5
 Internet ve své 

podstatě ale nikdo nevlastní, nemá majitele, není hmotný a není nikým ovládaný. Tím 

pádem ho nelze považovat za věc z hlediska práva a proto i jeho obsah nemůže být 

předmětem věcných práv a práva vlastnického.
6
 

Ze všech uvedených faktů lze tak dovodit, že internet není konkrétní právní formou či 

skutečností, ani věcí, ale zcela specifickým a unikátním fenoménem, který se jen těžko 

zařazuje do kategorie, která by ho přesně charakterizovala. Svými slovy bych ho 

z právního pohledu ve zkratce označil za složitý počítačový decentralizovaný 

informační systém, kterému nelze přiřknout právní formu subjektu, ani objektu. 

 

1.2. Autorské právo a jeho vývoj 

Abychom si mohli vysvětlit pojem autorského práva, je nejprve nutné se věnovat 

celkově právům na ochranu duševního vlastnictví, jichž je autorské právo součástí. Tuto 

oblast práva vyzdvihuje i Světová deklarace o duševním vlastnictví jako, z historického 

i současného hlediska, významný a nepostradatelný prvek v pokroku a rozvoji všeho 

lidstva.
7
 Jedná se o jedno z odvětví soukromého práva, jejichž hlavním cílem je 

vytváření podmínek pro zabezpečení možnosti tvorby i užití duševních hodnot a pro 

                                                 
4
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

5
 ELIÁŠ, K., Věc jako pojem soukromého práva. In: Právní rozhledy 4/2007, str. 119–126.  

6
 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Občanské právo hmotné I., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2009, 

str. 274.  
7
 Světová deklarace o duševním vlastnictví (WIPO/OMPI), 2001 [online]. Citováno: 10. 4. 2012. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=394>. 
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stimulaci tvůrců a zabezpečenou pozici uživatelů.
8
 Reaguje tak na potřeby ochrany 

výsledků lidské tvořivosti a nemateriálních hodnot, které pomocí ní vznikají. Dělí se na 

dvě části a to právo autorské a práva související s právem autorským a průmyslová 

práva. 

Ještě nikdy v historii lidstva nebyl přístup k výsledkům lidské kreativity, potažmo 

autorským dílům, tak snadno dostupný jako nyní. Stačí jen zadat správné slovo ve 

vyhledávači, kliknout a během okamžiku má uživatel k dispozici takřka kompletní 

studnici lidského vědění, poznání a výtvorů. To má samozřejmě svojí světlou i stinnou 

stránku. Jedna názorová skupina považuje i dnešní, nepříliš dokonalou a zastaralou, 

úpravu a ochranu autorských práv za brzdu dalšího rozvoje společnosti. Druhá skupina, 

objektivně přiznejme, že především ta, co je na autorských právech finančně 

zainteresována, naopak volá po silnější ochraně a přísném trestání všech porušení 

autorských práv. Zajímavé je v tomto ohledu politické hnutí, které staví svůj volební 

program v zásadě právě na odmítání stávající ochrany autorských práv. Označuje samo 

sebe za piráty
9
 a šíří se úspěšně celou Evropou. Vhodné je také zmínit hnutí 

Anonymous
10

, kterému se začalo od roku 2011 dostávat celosvětově velké pozornosti 

a které se snaží formou cílených hackerských
11

 útoků šířit své poselství o nutnosti 

sdílení informací bez právních a jiných omezení. Jejich aktivita je teď soustředěna 

především na snahu zabránit přijetí smlouvy ACTA
12

. 

Já osobně se nemohu přiklonit ani na jednu stranu, neboť přílišná restrikce brzdí další 

kreativitu, naopak pokud nejsou jistá práva chráněna a autoři za svoji práci odměňováni, 

nemají motivaci dále kreativně působit. Zastávám tak shodný názor s článkem 5 bodu 

2 Světové deklarace o duševním vlastnictví, která se odvolává na článek 29 Všeobecné 

                                                 
8
 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Op. cit. sub. 6, str. 159.  

9
 Např.: Česká pirátská strana [online]. Citováno: 11. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.ceskapiratskastrana.cz/>.  
10

 Např.: WIKIPEDIA, Anonymous (skupina) [online]. Citováno: 11. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(skupina)>.  
11

 Hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokážou 

ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb. Více např.: WIKIPEDIA, Hacker 

[online]. Citováno: 18. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hacker>.  
12

 V anglickém jazyce Anti-Counterfeiting Trade Agreement, v českém překladu Obchodní dohoda proti 

padělatelství. Jedná se o mezinárodní, vícestranou obchodní dohodu, která vytváří systém pro vynucování 

práv z duševního vlastnictví, Obsahuje i trestněprávní prvky. V současné chvíli je její ratifikace 

Evropským parlamentem zastavena. ACTA [online]. Citováno: 18. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:CS:PDF>.  
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deklarace lidských práv a zní: „Práva duševního vlastnictví by se měla rozvíjet pro 

dosažení přiměřené rovnováhy mezi ochranou tvůrců a zájmy jejich uživatelů.“
13

 

 

1.2.1. Zařazení autorského práva v systému práv duševního vlastnictví 

Do systému práv k nehmotným statkům, resp. duševního vlastnictví náleží kromě 

všeobecných práv osobnostních podle § 11 a násl. občanského zákoníku zejména 

autorská práva a práva související s právem autorským a práva průmyslová. Autorská 

práva a práva související s právem autorským jsou zvláště práva k autorským dílům, 

uměleckým výkonům a zvukovým a obrazovým záznamům. Mezi průmyslová práva 

patří zejména práva k ochranným známkám, vynálezům, designům, odrůdám rostlin 

a topografiím polovodičových výrobků. 

Mezi oběma uvedenými druhy práv existuje řada rozdílů. Mezi základní patří, že 

autorské právo vzniká neformálně, automaticky, ihned po vytvoření díla a není nutné 

dílo nikam formálně zapisovat, registrovat či oznamovat jeho vytvoření. Pro práva 

průmyslová je naopak typické, že jsou založena na principu formální ochrany. 

Nevznikají tak okamžikem vytvoření konkrétního objektu, ale aby se na ně mohla 

vztahovat příslušná právní ochrana, musí proběhnout formální řízení, jehož výsledkem 

je právě zapsání do odpovídajícího rejstříku (rejstřík ochranných známek, 

průmyslových vzorů, patentů atd.).
14

 

Dalším podstatným rozdílem je převoditelnost práv průmyslových na jiné subjekty, 

respektive nepřevoditelnost autorských práv. Není tak možné, aby autor svá autorská 

práva prodal (ani aby se jich vzdal). Jsou vždy pevně spojena s osobou autora. Nutno 

dodat, že to neplatí pro subjekty práv souvisejících s právem autorským, jako jsou 

výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů či vysílatelé, jejichž práva jsou ryze 

majetková a tak i převoditelná.  

                                                 
13

 Světová deklarace o duševním vlastnictví (WIPO/OMPI), 2001 [online]. Citováno: 10. 4. 2012. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=394>.  
14

 V České republice je příslušným Úřad průmyslového vlastnictví sídlící v Praze. Úřad průmyslového 

vlastnictví [online]. Citováno: 19. 4. 2012.  Více dostupné z WWW: <http://www.upv.cz/>.  
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Společným rysem obou skupin práv je naopak jejich teritoriální omezení. Obecné 

pravidlo je, že práva působí vždy jen na území konkrétního státu a v zahraničí jsou 

chráněna pouze v případě, že je zde o ochranu požádáno. Existuje ale mnoho výjimek 

z tohoto principu a to jak vzhledem k právu Evropské unie
15

, tak některých 

mezinárodních smluv. 

 

1.2.2. Pojem a principy autorského práva 

Definovat autorské právo lze ve dvou smyslech. Ve smyslu objektivním se jedná 

o „soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající při vytváření 

a společenském uplatnění autorských děl.“
16

 V subjektivním smyslu se jím rozumí 

konkrétní práva (výlučná práva osobnostní a majetková)
17

, jež náleží autorovi k dílu, 

které svou tvůrčí duševní činností v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě vytvořil. 

Obdobné dělení do kategorií a postavení mají práva výkonných umělců coby práva 

příbuzná právu autorskému a dále ostatní práva související s právem autorským.
18

 

Český právní řád pojímá autorské právo z hlediska osobnostně právní teorie autorského 

práva, která autorské právo zařazuje, díky jeho podstatě a charakteru autorských děl, 

mezi zvláštní osobnostní práva. Toto pojetí odpovídá kontinentálnímu pojetí autorského 

práva, které se zaměřuje především na osobu autora, nikoliv na majetkoprávní nároky. 

Je tak zcela odlišná od koncepce copyrightové
19

, typické pro státy common law. České 

autorské právo je tak koncipováno dualisticky, respektive kvazidualisticky.
20

 Je tomu 

                                                 
15

 Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským. Směrnice EU 

o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským [online]. Citováno: 18. 4. 2012. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/smernice-eu-o-autorskem-pravu-

a-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-113141/>.  
16

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Občanské právo hmotné III., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2009, 

str. 159. 
17

 Ustanovení § 10 zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
18

 Ustanovení § 1 písm. b), zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
19

 Copyrightová koncepce označuje systém ochrany především majetkových práv k autorským dílům, 

která se víceméně překrývají s majetkovými právy přiznávanými autorovi díla ve státech s autorskoprávní 

koncepcí. Klasickými představiteli zemí s copyrightovou koncepcí autorského práva jsou USA, země 

Commonwealthu a Velká Británie. Zatímco autorskoprávní koncepce klade důraz na ochranu autora, 

copyright chrání především samotné dílo. To znamená například to, že autorem se zde může stát 

i právnická osoba. 
20

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Op. cit. sub. 16, str. 164. 
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tak zejména s ohledem na osobnostněprávní podstatu autorského práva a práv 

výkonných umělců. 

Autorské právo se dělí na osobnostní a majetková práva. Oba tyto druhy práv jsou 

upraveny v autorském zákoně (dále také „AZ“).
21

 Osobnostní práva jsou konkrétně 

upravována v ustanovení § 11 AZ. Patří mezi ně především právo na zveřejnění díla, 

právo na autorství díla (osobovat si je a rozhodnout, zda a jakým způsobem má být 

autorství uvedeno při zveřejnění díla a rozhodovat o dalším užití tohoto díla, je-li 

autorství při takovém užití obvyklé), právo na nedotknutelnost díla (právo udílet souhlas 

ke změně nebo jinému zásahu do díla, aby nebylo dílo užíváno jinou osobou způsobem, 

který by snižoval jeho hodnotu a dále právo na autorský dohled). Zákonný výčet dále 

v odstavci 4 přidává v autorském právu tradiční zásadu nemožnosti vzdání se 

osobnostních práv, nepřevoditelnosti osobnostních práv a jejich zánik smrtí autora. 

Poslední, pátý odstavec tohoto paragrafu, pak zakotvuje postmortální ochranu. 

Osobnostní práva, která jsou nerozlučně spjatá s osobou autora, jak uvedeno, jeho smrtí 

zanikají, ale nastupuje jejich posmrtná ochrana. Podle té si nikdo po smrti autora nesmí 

osobovat autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu 

a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Této ochrany se 

pak můžou domáhat kterákoliv z osob autorovi blízkých, nebo právnická osoba 

sdružující autory, nebo příslušný kolektivní správce podle AZ.
22

 Toto oprávnění trvá 

i po uplynutí doby trvání majetkových práv autorských.
23

 

Druhou kategorií, která vyjadřuje ekonomickou stránku autorského práva, představují 

majetková práva. Ani majetkových práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná 

a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohledávky z takových 

majetkových práv vzniklé (§ 26 odst. 1 AZ) a jsou předmětem dědictví (§ 26 odst. 

2 AZ). Při jejich výkonu vykonává autor též svá práva osobnostní. V souvislosti 

s nepřevoditelností autorských práv bych si dovolil upozornit, že se nejedná o absolutní 

zákaz. Existuje speciální způsob, a to převod práva k užití díla, tzv. licence. Nejedná se 

o zcizení práva, nýbrž zřízení oprávnění třetí osobě k určitému nakládání s daným 

                                                 
21

 Zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
22

 Ustanovení § 97, zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
23

 Ustanovení § 27, zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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dílem. Je tedy vhodnější používat termín poskytnutí oprávnění nebo udělení licence než 

převod práva.
24

 

Hlavním majetkovým právem je zejména právo dílo užít a nechat užít vymezené v § 12 

autorského zákona a dále jiná majetková práva (zejména právo na odměnu při opětném 

prodeji originálu díla uměleckého a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním 

díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu). Mezi tato práva lze dále řadit, ač 

nejsou vysloveně upravena v oddílu 3 dílu 3 hlavy I autorského zákona, např. právo na 

odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla, právo na odměnu 

v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na 

zvukový nebo zvukově obrazový záznam a právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. 

Výkonní umělci a výrobci zvukového záznamu mají dále právo na odměnu za užití 

uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům 

vysíláním nebo přenosem vysílání a za takové užití záznamu.
25

 

Majetková práva trvají po dobu života autora a obecně 70 let po jeho smrti v souladu 

s mezinárodními smlouvami i směrnicí o harmonizaci doby ochrany. U díla spoluautorů 

se doba trvání majetkových práv počítá od smrti posledního ze spoluautorů. Následně 

dílo přechází do režimu tzv. volného díla. Volné dílo je možné užívat bez svolení a 

bezúplatně, ale pouze v případě, že tím není dotčena postmortální ochrana a práva 

zveřejnitele dosud nezveřejněného volného díla dle ustanovení § 28 odst. 2 AZ. 

Jak bylo zmíněno již výše, autorskoprávní ochrana vzniká neformálně a lze o ní tak 

hovořit již při samotném faktickém vzniku díla. Tím se v ustanovení § 9 odst. 1 AZ 

rozumí okamžik, kdy je dílo vyjádřené v jakékoliv podobě objektivně vnímatelné 

lidskými smysly, včetně např. digitálního záznamu nebo zobrazení na monitoru 

počítače.
26

 Zničení hmotné věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nemá vliv na 

existenci práva k autorskému dílu (§ 9 odst. 2 AZ). 

Pojem autora je upravený v Hlavě první, díle druhém AZ, tímto pojmem i dalšími 

základními pojmy se budu zabývat dále v kapitole 2. 

                                                 
24

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Autorský zákon: Komentář a předpisy 

související, Linde Praha a.s., 2. vydání, Praha 2005, str. 24. 
25

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Op. cit. sub. 16, str. 200–202. 
26

 ČERMÁKOVÁ - VLČKOVÁ, A.; SMEJKAL, V., Autorská díla v hromadných sdělovacích 

prostředcích, Linde Praha a.s., Praha 2009, str. 78–79. 
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1.2.3. Vývoj autorského práva v České republice 

Česká republika patří mezi země s relativně dlouhou a bohatou tradicí ochrany 

duševního vlastnictví, která začíná již Císařským patentem v roce 1846. V následujícím 

století přistoupila Československá republika k významné Bernské úmluvě, se kterou 

unifikovala autorské právo zákonem č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu 

k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském). V letech 1953 

a 1965 v souvislosti s přijetími nových občanských zákoníků byly přijaty též nové 

autorské zákony a posledně jmenovaný, zákon č. 35/1965 Sb. pak tvořil až do roku 

2000 základ platné právní úpravy. 

Ochranu autorským právům přiznává již Listina základních práv a svobod
27

, a to 

formou zákona. Aktuálně platnou úpravou je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), který byl dvanáctkrát novelizován (naposledy v roce 2012).
28

 Nejvýznamnější 

pak byla novelizace v roce 2006, která implementovala evropské směrnice, zejména pak 

Informační směrnici.
29

 

Soukromoprávní charakter autorského práva jej řadí do skupiny občanskoprávních 

norem. Ve vztahu k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů je AZ normou speciální, která se použije ve všech případech, pro které má 

tento zákon svoji vlastní přímou právní úpravu. Pokud takováto úprava není, použije se 

OZ nebo analogie, primárně podle AZ, sekundárně podle OZ. 

Výčtem si dovolím zmínit některé další související zákony, kterými jsou například: 

1) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

2) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také „ObchZ“), 

                                                 
27

 Článek 34, odst. 1, zákona č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.  
28

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol., Op. cit. sub. 16, str. 165-167. 
29

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Směrnice Evropského 

parlamentu a 2001/29/ES [online]. Citováno: 24. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-

pravo/12_S_2001_29_ES_informacni-spolecnost_CS.pdf>.  
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3) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, 

4) Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších 

předpisů (zákon o audiovizi), 

5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, 

6) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

7) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další. 

Z hlediska blízké budoucnosti je nutné zmínit zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník
30

, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2014. Nově definuje věc v právním smyslu 

jako: „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“. Dochází tím podle mého 

názoru, který se však zatím liší od dostupných výkladů doktrinálních (např. Telec
31

), 

k posunu úpravy práv autorských jako práv k nehmotným statkům, neboť do nynější 

doby český právní řád vlastnické či jiné věcné právo k předmětům autorského práva 

neumožňuje. V  § 496 odst. 2 zmíněného zákona se objevuje pojem nehmotné věci, což 

jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. Toto pojetí tak 

plně odpovídá požadavkům moderní doby a jeho použití bude praktické především 

v oblasti nehmotných statků. 

 

1.3. Prameny autorského práva 

Prameny českého autorského práva jsem představil v předchozí kapitole 1.2.3. 

Vzhledem ke globální povaze práv v oblasti duševního vlastnictví, kterou jim 

propůjčuje mimo jiné i internet, je tlak na harmonizaci stále silnější, a to nejen ze strany 

mezinárodních organizací, ale i Evropské unie. Celosvětová úprava však existuje stále 

jen v říši fantazie, ač by byla vzhledem k velkému rozšíření internetu velice vhodná. 

                                                 
30

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Citováno: 24. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144>. 
31

 TELEC, I.; TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, C. H. Beck, Praha 2007, str. 5. 
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Z tohoto důvodu se budu v následujících odstavcích věnovat právě úpravě na poli 

mezinárodním a evropském. 

 

1.3.1. Prameny mezinárodního práva 

Základním dokumentem na mezinárodní úrovni v oblasti autorského práva je Bernská 

úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (dále jen „Bernská úmluva“), která byla 

uzavřena dne 9. září 1886. Za své platnosti byla několikrát novelizována. Česká 

republika je jí vázána od roku 1921 (vyhláška č. 401/1921 Sb.), revidovaným zněním 

z Paříže pak ode dne 11. dubna 1980 (vyhláška č. 133/1980 Sb.,
32

 ve znění vyhlášky 

č. 19/1985 Sb.). 

Jedná se o základní mezinárodní dokument upravující autorské právo, které má díky 

jejímu přijetí většinou států světa univerzální charakter. Členské státy tvoří unii a mají 

povinnost zajistit na svém území alespoň minimální úroveň ochrany autorských práv. 

Díky tomu, že neobsahuje podmínku jedinečnosti, vztahuje se i na počítačové 

programy, ale neupravuje práva související s právem autorským. Úmluva je spravována 

Světovou organizací duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“)
33

. 

Dalším významným mezinárodněprávním dokumentem je Všeobecná úmluva 

o autorském právu uzavřená v Ženevě dne 6. září 1952 a revidovaná v Paříži dne 

24. července 1971 (dále jen „Všeobecná úmluva“). Na rozdíl od Bernské úmluvy 

netvoří její státy unii a smlouva ani není spravována WIPO. Jejím hlavním přínosem je 

zakotvení tzv. copyrightové doložky (výhrady), která autorům z členských států 

s neformální ochranou zajišťuje ochranu i v členských státech, jejichž národní právo je 

založeno na principu formální ochrany. Pro signatářské státy Bernské úmluvy se 

nepoužije. 

                                                 
32

 Vyhláška č. 133/1980 Sb. [online]. Citováno: 26. 4. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1980/sb32-80.pdf>.  
33

 V anglickém jazyce World Intellectual Property Organization. WIPO [online]. Citováno: 26. 4. 2012. 

Dostupné z WWW: <http://www.wipo.int>.  
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V rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“ – 

z anglického jazyka World Trade Organization)
34

 ze dne 15. dubna 1994 byla uzavřena 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (dále jen „TRIPS“)
35

, která 

je její přílohou. Tato dohoda upravuje celou oblast práv duševního vlastnictví, včetně 

práv průmyslových. V oblasti autorskoprávní odkazuje na minimální úroveň ochrany 

podle Bernské úmluvy a Římské úmluvy.
36

 Dále obsahuje nová absolutní mezinárodně 

uznávaná práva (na ochranu počítačových programů, na ochranu databází, právo 

pronájmu, zásadu vyčerpání práva a třístupňový test). Poprvé na mezinárodní úrovni 

jsou v ní upraveny závazky členských států, které musí přijmout v oblasti vynucování 

práva a to v oblasti civilní, správní i trestní. Tím se TRIPS stal nejkomplexnější 

mezinárodní úpravou v oblasti práv duševního vlastnictví. 

Nejnovějšími mezinárodními smlouvami jsou takzvané internetové smlouvy z roku 

1996 a to Smlouva WIPO o právu autorském (dále jen „WCT“)
37

 a Smlouva WIPO 

o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (dále jen „WPPT“).
38

 Obě 

smlouvy navazují na předchozí autorskoprávní smlouvy a reagují na rozmach digitální 

éry a především zpřesňují nové způsoby užití díla v digitálním prostředí, včetně 

internetu. Zdokonalují také celosvětové prostředky boje proti porušování autorského 

práva. 

 

                                                 
34

 Zákon č. 191/1995 Sb., Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace. 
35

 TRIPS – z anglického jazyka trade-related aspects of intellectual property rights. Dohoda o obchodních 

aspektech práv duševního vlastnictví [online]. Citováno: 1. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf>.  
36

 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových 

a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. 10. 1961; ČR od 1. 1. 1993 (dříve Československo od 

14. 8. 1964). 
37

 Zákon č. 33/2002 Sb. m. s, O přístupu ČR ke smlouvě o právu autorském. V anglickém jazyce WIPO 

Copyright Treaty. WIPO Copyright Treaty (WCT) [online]. Citováno: 1. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>.  
38

 Zákon č. 48/2002 Sb. m. s, O přístupu ČR ke smlouvě o výkonech výkonných umělců. V anglickém 

jazyce WIPO Performances and Phonograms Treaty. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

(WPPT) [online]. Citováno: 1. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/>.  
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1.3.2. Právo Evropské unie 

V období po vstupu Lisabonské smlouvy v účinnost, tedy po 1. 12. 2009, nabyla 

Evropská unie (dále také „EU“) právní subjektivitu a tím přestal být evropský právní 

řád označován termínem „komunitární“. I nadále se ale právo EU dělí na právo primární 

a sekundární. Primární právo je tvořeno mezinárodními zřizovacími smlouvami, které 

uzavřely členské státy. V těchto pramenech je problematika autorského práva řešena 

pouze okrajově. Sekundární právo, především množství směrnic, je pak hlavním 

prostorem, pokrývajícím úpravu autorského práva. Směrnice nejsou přímo závazné, ale 

státům ukládají povinnost k uvedení vnitrostátní úpravy do souladu s nimi a to ve 

stanoveném termínu. Evropská unie však nechává na členském státu volbu a formu 

prostředků, které k provedení směrnice zvolí. 

Do kontextu této kapitoly zapadá zmínka o článcích 10 a 10a odst. 1 Ústavy České 

republiky, podle nichž mají mezinárodní smlouvy přednost před zákony České 

republiky. Ve stejném režimu má pak přednost právo Evropských společenství, tak jak 

bylo judikováno Evropským soudním dvorem (nyní Soudní dvůr Evropské unie).
39

 

Harmonizační snahy v oblasti autorského práva vrcholí především od devadesátých let 

20. století v souvislosti s působením fenoménu informační společnosti. Tento proces je 

ale znatelně ztížen uplatňováním angloamerického konceptu copyright law ve Velké 

Británii a Irsku, zatímco kontinentální Evropa spadá většinou pod koncept droit´d 

auteur.
40

 Směrnice tak musí být připravovány s ohledem na střet těchto konceptů. Rada 

Evropské unie jich vydává velké množství a jejich jednotící snahou je ochránit společný 

evropský trh a reagovat na technický pokrok v oblastech komunikačních technologií, 

hardwaru i softwaru. Mezi nejpodstatnější ze směrnic, týkající se i autorského práva 

a internetu, v časové posloupnosti zařazuji následující: 

                                                 
39

 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. července 1964, Flaminio Costa v E.N.E.L., ECR 585 

(6/64) [online]. Citováno: 10. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:EN:NOT>. 
40

 Jedná se o označení francouzského autorského práva, které se vyvinulo ve stejnou dobu, jako 

angloamerický copyrightový koncept. Doslovný překlad tohoto termínu je „právo autora“. Tato doktrína 

měla velký vliv na utváření autorského práva v ostatních státech kontinentálního právního systému, stejně 

jako na mezinárodní autorské právo a to především na Bernskou úmluvu. WIKIPEDIA, Copyright law of 

France [online]. Citováno: 12. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_France>. 
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1) Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 5. 1991, o právní ochraně počítačových 

programů (kodifikované znění, jímž byla původní směrnice zrušena: Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. 4. 2009, o právní ochraně 

počítačových programů), 

2) Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. 11. 1992, o právu na pronájem 

a půjčování a o určitých právech týkajících se autorského práva (kodifikované 

znění: Směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 12. 2006, o právu na 

pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví 

souvisejících s autorským právem), 

3) Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993, o koordinaci některých pravidel 

z oboru práva autorského a práv příbuzných právu autorskému vztahujících se 

na satelitní vysílání a kabelový přenos, 

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

práva autorského a některých práv příbuzných (kodifikované znění: Směrnice 

EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006, o době ochrany autorského práva 

a určitých práv s ním souvisejících), 

5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/6/ES, o právní ochraně databází. 

 

Po vydání nového českého autorského zákona z roku 2000, který reflektuje 

implementační požadavky výše uvedených směrnic, aktivita ES ve vydávání 

autorskoprávních směrnic pokračovala a sice: 

6) Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, 

o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti (tzv. Informační směrnice).
41

 Tato směrnice byla první 

směrnicí, jejíž úprava má širší záběr a postihuje komplexně problematiku 

autorských práv v informační společnosti, 

                                                 
41

 Směrnicí Evropského parlamentu a rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci některých 

aspektů práva autorského a práv s ním souvisejících v informační společnosti [online]. Citováno: 24. 5. 

2012. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:CS:HTML>.  
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7) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. 9. 2001, 

o právu autora na odměnu z opětovného prodeje originálu uměleckého díla (tzv. 

resale směrnice), 

8) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004, 

o vymáhání práv duševního vlastnictví. Cílem této směrnice je harmonizovat 

civilněprávní prostředky k vymáhání práv duševního vlastnictví v rámci EU. 

Směrnice se vztahuje nejen na práva chráněná autorským zákonem, ale i na 

práva průmyslová. 

 

Transpozice směrnic EU včetně těchto tří novějších normativních aktů byla Českou 

republikou dokončena v roce 2006 tzv. euronovelou autorského zákona a to zákonem 

č. 216/2006 Sb. S rolí autorského práva v EU jsou spojeny i další tři směrnice zaměřené 

především na regulaci informační společnosti a to: 

 

9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/94/ES, o právní ochraně služeb 

založených na podmíněném přístupu nebo na něm spočívajících, 

10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. 12. 1999, 

o zásadách Společenství pro elektronické podpisy, 

11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 6. 2000, 

o některých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu (tzv. Směrnice o elektronickém obchodu). 

 

Součástí evropského práva se měla stát i dříve zmíněná smlouva ACTA, kterou 

odsouhlasila Rada EU 16. prosince 2011. Evropský parlament však její ratifikaci 

definitivně odmítl 4. července 2012 a nemůže tak v rámci EU vstoupit v platnost. 

Zajímavostí je, že to bylo poprvé, co parlament tuto svoji pravomoc (odmítnout 

mezinárodní obchodní smlouvu), získanou přijetím Lisabonské smlouvy, využil. 
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2. Pojem autorské dílo a další základní pojmy 

Autorský zákon upravuje způsoby užití díla, které jsou hlavním předmětem této práce. 

Nejprve je ale nutné definovat, co vlastně autorské dílo je, neboť se jedná o stěžejní 

pojem autorského práva. Nejprve představím obecnou definicí autorského díla, od níž se 

přesunu k definici speciální a to z pohledu a ve spojitosti s internetem.  

 

2.1. Autorské dílo 

Dle kogentního ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona jsou stanoveny tři hlavní 

náležitosti, kterými je autorské dílo definované
42

: 

1) musí jít o dílo umělecké či vědecké a musí být ztvárněno (vyjádřeno) způsobem, 

který umožňuje objektivní vnímatelnost, 

2) je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, a to umělecké či vědecké s tím, 

že základem je tvůrčí činnost jakožto činnost duševní, 

3) je vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě, což zahrnuje i podobu 

elektronickou, a to bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam, trvalost či 

dočasnost. Okruh případných adresátů, nebo jejich schopnost dílo chápat již 

autorský zákon neřeší
43

. 

Jedná se o tzv. generální klauzuli, jíž musí vyhovovat všechna díla, pokud mají být pod 

ochranou práva autorského. V případě, že výsledek autorovy tvůrčí činnosti nesplňuje 

tyto pojmové znaky, nepožívá ochrany podle tohoto zákona. Demonstrativně jsou pak 

druhy děl vyčteny ve druhé větě tohoto paragrafu. Zároveň je autorským dílem 

jakékoliv jiné dílo, které splňuje pojmové znaky autorského díla, stejně jako díla 

vzniklá tvůrčím zpracováním jiného díla, včetně překladu díla do jiného jazyka a děl 

souborných.
44

 

Ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona vymezuje výsledky činnosti, které sice 

nenaplňují generální klauzuli z odstavce 1, avšak jsou za autorská díla pomocí fikce 

                                                 
42

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. cit. sub. 24, str. 42. 
43

 TELEC, I., Autorský zákon: Komentář, C. H. Beck, Praha 1997, str. 139. 
44

 Ustanovení § 2 odst. 2 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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považovány.
45

 Zákonodárce se tak vypořádal s komunitárními a mezinárodněprávními 

požadavky bez narušení tradiční koncepce. Díla, které zákon takto chrání, jsou 

počítačové programy, databáze, fotografie a díla vyjádřená postupem podobným 

fotografii. Vzhledem k podstatě počítačových programů, fotografií nebo děl 

vyjádřených způsobem podobným fotografii, kdy mohou dva autoři teoreticky dospět 

nezávisle na sobě ke shodným dílům, je možné, aby u těchto děl chyběl prvek 

jedinečnosti. Ke vzniku autorskoprávní ochrany stačí původnost ve smyslu autorova 

duševního výtvoru. Databáze jsou souborným dílem, které jsou způsobem výběru nebo 

uspořádáním obsahu autorovým vlastním výtvorem. Namísto jedinečnosti výsledku, 

který charakterizuje všechna ostatní autorská díla, je u těchto třech speciálních druhů 

děl charakteristickým znakem pouze původnost.
46

 

Autorské právo se nevztahuje pouze na dílo dokončené, ale i na všechny jeho vývojové 

fáze a jeho části, stejně jako na dílo, které vzniklo, jak již uvedeno, tvůrčím 

zpracováním díla jiného. Jedná se tak o komplexní ochranu celého procesu autorovy 

tvůrčí činnosti. Výše uvedené se však neuplatní na výtvory vyjmenované v  § 2 odst. 

6 AZ, který výslovně uvádí výsledky činnosti, které podle tohoto zákona nejsou díly a 

to zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, 

postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, 

statistický graf a podobný předmět sám o sobě (tedy předměty, které nejsou díly). 

Výtvory, které díly jsou, autorský zákon nechrání, pokud vznikají ve veřejném zájmu. 

Zákon tak činí v § 3 AZ (v souladu s Informační směrnicí a Bernskou úmluvou) a opět 

doplňuje vyčerpávajícím výčtem díla, která jsou vyloučena z autorskoprávní ochrany, 

ač jinak vykazují způsobilost být autorským dílem. Jedná se o úřední díla, jejichž 

demonstrativní výčet je uveden v § 3 písm. a) AZ a výtvory tradiční lidové kultury (§ 

3 písm. b) AZ). Dříve zahrnovalo toto ustanovení i politické projevy a řeči pronesené 

při úředním jednání, což již nyní neplatí, což je dle mého názoru správný krok 

z hlediska ochrany práv jejich autorů a nepřímé souvislosti s úřední činností. 

 

                                                 
45

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. cit. sub. 24, str. 50. 
46

 TELEC, I.; TŮMA, P., Přehled práva duševního vlastnictví 2: Česká právní ochrana, Nakladatelství 

Doplněk, Brno 2006, str. 28. 



19 

 

2.2. Druhy autorských děl 

V autorském zákoně se objevují pouze dvě základní kategorie děl, a to díla umělecká 

(zahrnující i díla literární) a díla vědecká. Zákonodárce dále v § 2 odst. 1 AZ 

demonstrativním výčtem specifikuje díla patřící do těchto dvou kategorií, a to 

především dle způsobu vyjádření díla navenek. Uvedeny jsou následující druhy děl: 

1) Dílo slovesné – podle komentáře k zákonu
47

 se jedná o dílo vyjádřené slovní 

formou a to buď ústně, nebo písemně. V oblasti internetu se jedná většinou 

o textový obsah webových stránek a flashových aplikací (např. HTML, SWF), 

uložené dokumenty v rozličných formátech (např. TXT, DOC, XLS), 

elektronické knihy (ePub, PRC, PDF), namluvené zvukové soubory slovesných 

děl (WAV, MP3) a samozřejmě i na sociálních sítích ve formě různých statusů, 

komentářů a poznámek. 

2) Dílo hudební – je dílo vyjádřené spojením a sledem tónů určovaným pravidly 

hudebního umění, čímž se míní zejména melodie, harmonie a rytmus. Na 

internetu se s nimi dá nejčastěji setkat ve formě hudebních souborů ke stažení, 

streamingových serverech, podcastech, ve flashových aplikacích či v samotných 

webových stránkách jako jejich hudební podkres. Díla hudební uživatelé velice 

často sdílejí i na sociálních sítích, ale většinou prostřednictvím některých z výše 

uvedených forem. Vyjmenovávat širokou škálu dostupných formátů a kodeků je 

pro účely této práce zbytečné. 

3) Pro třetí skupinu děl si vhodné označení vypůjčím z autorského zákona z roku 

1965 a to pojem „díla divadelní“
48

. Pod toto označení se dají zahrnout v zákoně 

samostatně oddělená díla dramatická, hudebně dramatická, choreografická 

a pantomimická. Tato díla vycházejí z děl slovesných, ale jsou vnímatelná 

zrakem či sluchem, většinou v jevištním provedení, kde herci předvádějí 

skutečný či smyšlený děj. Na internet se toto dílo většinou dostává ve formě 

audiovizuálního záznamu (viz bod 5 tohoto seznamu), stejně tak se objevuje i na 

sociálních sítích, kam jsou většinou vloženy prostřednictvím služeb 

                                                 
47

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. cit. sub. 24, str. 44. 
48

 Termín se objevuje v zákoně č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský 

zákon). 



20 

 

umožňujících sdílení tohoto obsahu (jako jsou například YouTube, Vimeo, nebo 

z českých Stream). 

4) Dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii – jedná se 

o díla, která zachycují tvůrčím způsobem realitu prostřednictvím tvaru, barvy, 

světel, stínů a to za použití fotografické techniky (včetně digitální).
49

 Fotografie 

lze najít na internetu takřka všude, od webových stránek přes sociální sítě, 

fotogalerie a osobní stránky. Opět je zbytečné vyjmenovávat všechny dostupné 

formáty sloužící k ukládání fotografií. 

5) Dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické – pojmové znaky tohoto díla 

jsou upraveny v § 62 odst. 1 autorského zákona a jde o řadu zaznamenaných 

spolu souvisejících obrazů, které vyvolávají dojem pohybu, které mohou být 

doprovázeny zvukem. Tento obsah se na internetu objevuje především v rámci 

služeb umožňujících nahrávání a přehrávání audiovizuálních souborů (uvedeny 

v bodě 3 tohoto seznamu), v peer-to-peer sítích, webcastingu, streamingu 

a flashových aplikacích. Sociální sítě pak přebírají tento obsah z těchto zdrojů 

a umožňují jeho přehrání. 

6) Dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské – komentář 

k autorskému zákonu tato díla označuje za hmotně vyjádřenou tvůrčí myšlenku 

především tvarem a barvou. Do této kategorie spadají i díla vytvořená 

prostřednictvím počítačové techniky a počítačových programů.
50

 Specifickým 

dílem zařazeným do této kategorie je webdesign
51

, který vzniká specificky pro 

účely internetu. Jinak se tato díla, respektive jejich zachycení pomocí fotografie 

objevují na internetu obdobně jako díla fotografická uvedená v bodě 4. 

7) Dílo architektonické včetně díla urbanistického – je jím, podle výkladu tohoto 

pojmu v komentáři autorského zákona, individuální estetické ztvárnění prostoru 

a to v oblastech stavební, interiérové, jevištní či zahradní. Do oblasti internetu 

jsou tato díla vkládána jako reprodukce plánů, a to většinou ve stejném režimu, 

jako díla uvedená v bodě 4. 

                                                 
49

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. cit. sub. 24, str. 45. 
50

 KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. cit. sub. 24, str. 46. 
51

 Webdesign je činnost při které je navrhována struktura a vzhled webových stránek nebo aplikací. Není 

to tak tvorba samotného obsahu, ale právě struktura a vzhled webové stránky tvoří autorské dílo samo 

o sobě. WIKIPEDIA, Webdesign [online]. Citováno: 14. 5. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Webdesign>.  
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8) Dílo užitého umění – je pro ně charakteristická bezprostřední spjatost výrazové 

formy s konkrétním užitným účelem. Nepůsobí tak pouze esteticky, ale 

uspokojují ve svojí hmotné podstatě i potřeby denního života. Na internetu 

nalezneme opět pouze vyobrazení těchto děl. 

9) Dílo kartografické –jsou dle nauky
52

 díla, která vyjadřují geodetický nebo 

topografický popis krajiny ve formě mapy. Na internetu je nalezneme především 

v interaktivních mapových aplikacích a dále ve formě obrazové, podobně jako 

díla uvedená v bodě 4. 

Mimo demonstrativní výčet § 2 odst. 1 AZ, jsou pro účely této práce velmi důležitá díla 

uvedená v ustanovení odstavce 2 téhož paragrafu: 

10) Počítačové programy – autorský zákon nenabízí definici tohoto pojmu, ale 

najdeme jej například v americké
53

 či slovenské
54

 úpravě, nebo v materiálech 

WIPO
55

. Volně se dá tento termín shrnout a přeložit jako soubor příkazů 

a instrukcí používaných přímo nebo nepřímo v počítači, s cílem dosažení 

určitého výsledku. Podle českého práva jsou počítačové programy chráněny jako 

dílo literární, ale je tomu tak s řadou odchylek a zvláštních ustanovení. Přijetí 

této ochrany si vyžádala směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991, 

o které jsem informoval již dříve v této práci. Počítačové programy, kromě toho, 

že ve většině případů generují samotný obsah internetu, nalezneme též 

v datových úložištích. 

11) Databáze – je „pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo 

jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně 

přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich 

vyjádření.“
56

 Takto vymezený pojem databáze odpovídá požadavkům směrnice 

96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Je považován, je-li 

původní ve smyslu § 2 odst. 2 AZ, za dílo souborné, tedy podléhající 

                                                 
52

 ŠEBELOVÁ, M., Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura, Computer Press, a.s., Brno 

2006, str. 32. 
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 United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 101 [online]. Citováno: 25. 5. 2012. Dostupné 

z WWW: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>.  
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 § 5 odst. 8 zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
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 WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use [online]. Citováno: 27. 5. 2012. Dostupné 
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autorskoprávní ochraně, popř. ochraně právem sui generis podle § 88a a násl. 

AZ. Internet se dá svým způsobem považovat za jednu rozsáhlou elektronickou 

databázi. Partikulární databáze pak nalezneme na jednotlivých webových 

stránkách, nebo v podobě dokumentů a datových souborů ke stažení (např. XLS, 

ACCDB, dBase). Databáze jsou také využívány mnoha aplikacemi pro svůj 

provoz a usnadňují tak uživatelům orientaci a vyhledávání informací na 

internetu. 

 

Jak bylo řečeno již dříve, autorským dílem je kromě vyjmenovaných jakékoliv jiné dílo, 

které splňuje náležitosti generální klauzule. Z tohoto hlediska bych si dovolil pro účely 

této práce vycházet z předpokladu, že obsah dostupný na internetu je autorské dílo, 

neboť pozitivní definice autorského zákona s negativním vyloučením některých typů 

děl, je velice široká a zahrnuje všechny různorodé formy tvorby (stránky, webové 

aplikace, interaktivní flashové animace, hudbu, počítačovou grafiku, videa, animace 

a další informativní, nebo umělecké formy). Všechny naplňují svojí podstatou 

jedinečnost – tedy jsou originální a individuální (v případě počítačových programů 

původní) a zároveň byly zveřejněny v objektivně vnímatelné podobě vystavením na 

webové stránce. Spadají tak pod autorskoprávní ochranu.
57

 

 

2.3. Autor 

Autorem díla je dle zákona, který upravuje autorství v § 5 AZ, vždy fyzická osoba, 

která dílo vytvořila. U díla souborného dle odstavce 2 téhož paragrafu je to pak fyzická 

osoba, která toto dílo tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. Jiné subjekty nemají 

způsobilost vlastní duševní tvůrčí činnosti a nemohou se tak stát autory.
58

 Vzhledem 

k tomu, že se jedná o činnost s osobnostní povahou, není možné zastoupení. 

K vytvoření díla se vyžaduje pouze způsobilost k právům, neboť nejde o právní úkon. 

Pro samotné nakládání s dílem je však samozřejmě způsobilost k právním úkonům 

nutná.  
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Dostupné z WWW: 
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Autorem může být dle § 5 odst. 1 pouze fyzická osoba, která dílo svou tvůrčí činností 

skutečně vytvořila. Osoba právnická postrádá schopnost vyvinout vlastní tvůrčí činnost 

a je tak pouze odvozeným subjektem práva autorského, závislým na fyzických 

osobách.
59

 Speciální úpravu obsahuje § 58 autorského zákona u děl zaměstnaneckých, 

kdy upravuje vznik práva výkonu majetkových práv autorských osobě odlišné od 

autora. Ani zde však autorský princip prolomen není. Autorem je i nadále fyzická 

osoba, která dílo vytvoří, zákon pouze svěřuje zaměstnavateli výkon všech práv 

majetkových. Zaměstnavatel je pak oprávněn jak dílo jakýmkoliv způsobem užít, tak 

i udělit jinému licenci k jeho užití. Osobnostní práva autora jsou pak omezena v zájmu 

bezproblémového výkonu majetkových práv autorských. Tato úprava tak směřuje 

k ochraně investice zaměstnavatele, tedy k angloamerické ekonomicky zaměřené 

koncepci. 

 

V případě, že se na vzniku díla podílí více autorů, jedná se o tzv. spoluautorství, které je 

upraveno v § 8 AZ a kdy autorské právo vzniká všem autorům. Česká právní úprava je 

postavena na principu solidárnosti
60

, tedy všichni autoři jsou oprávněni a povinni 

společně a nerozdílně. O nakládání s dílem pak rozhodují jednomyslně. 

 

U děl vzniklých prostřednictvím počítače je autorem osoba, která použila počítačové 

techniky k vytvoření díla a nikoliv osoba, která naprogramovala použitý počítačový 

program. Jedná se pak o tzv. computer generated works, nebo v německém právu 

Computer-Kunst.
61

 Je také zajímavé zmínit, že autorem nemohou být počítače nebo jim 

podobné přístroje a počítačové programy s vlastní inteligencí, nebo schopností 

samoorganizace či učení. Je však možné posoudit konkrétní účast autora těchto 

programů na vzniku výsledného díla. Totéž platí například i u strojového překladu textu 

pomocí speciálního softwaru nebo webově dostupných služeb. Vzhledem k nízké 

kvalitě překladu je však nutné uvažovat nad užitím díla snižujícím jeho hodnotu
62

 a tedy 

nutnost souhlasu autora s takovým zásahem do díla.
63
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2.4. Užití díla 

Užití díla je hlavním majetkovým právem autora k jeho dílu, které zahrnuje i dispozici 

s tímto právem udělením oprávnění k výkonu práva dílo užít jinému subjektu ve formě 

licenční smlouvy. Kromě tohoto základního práva obsahuje autorský zákon také jiná 

majetková práva, tak jak bylo popsáno již v předchozím textu. 

Samotný pojem užití díla zákon nedefinuje a ani výčet práv náležejících do práva dílo 

užít v § 12 odst. 4 AZ není úplný. Neuzavřenost má své odůvodnění především 

v technologickém rozvoji, kterému by se právní úprava nebyla schopná pružně 

přizpůsobovat. Dílo tak lze užít i jiným způsobem a stále v režimu AZ, tak jak je 

stanoveno v odstavci 5 příslušného ustanovení. S tímto ovšem nesouhlasí I. Telec, jenž 

označuje tuto právní úpravu za nevhodnou.
64

 

Způsoby užití díla dle ustanovení § 12 odst. 4 AZ jsou tyto (v závorce pak odkaz na 

příslušné detailní ustanovení AZ): 

1) právo na rozmnožování díla (§ 13), 

2) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

3) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

4) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

5) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

6) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména: 

a. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a § 20), 

b. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 

c. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 

d. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23). 

V oblasti internetu a počítačové a digitální techniky jsou relevantní pouze dva způsoby 

užití, a to rozmnožování a sdělování díla veřejnosti. Všechny ostatní způsoby jsou 

závislé na hmotném substrátu autorského díla, který internet v současné podobě 

přenášet a zprostředkovávat neumí. Dále se dá uvažovat o již dříve zmiňovaném 

nepojmenovaném užití dle § 12 odst. 5 AZ, ovšem vzhledem k nedefinování pojmu užití 
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není jasné, jak široce jej pojmout, což může způsobovat právní nejistotu. Následně se 

tedy soustředím na tyto dva způsoby užití díla. Dovolím si ještě upozornit, že 

rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla dle § 14 AZ a vystavování díla dle § 17 

AZ není považováno za sdělování veřejnosti, protože při těchto způsobech užití je 

autorské dílo přítomné ve své fyzické (hmotné) podobě. To také vylučuje využití těchto 

způsobů na internetu. 

Ustanovení § 13 odst. 1 AZ definuje rozmnožování díla jako zhotovování dočasných 

nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to 

jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Druhý odstavec pak stanovuje neuzavřeným 

výčtem jednotlivé druhy rozmnoženin. Jsou jimi např. rozmnoženiny tiskové, 

fotografické, zvukové, obrazové nebo obrazově zvukové, stavbou architektonického 

díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické 

zahrnující vyjádření analogové i digitální (obzvláště v tomto případě není vznik 

rozmnoženiny vázán na hmotný substrát, tedy například datový nebo jiný nosič). 

Z hlediska autorského práva by se za rozmnoženiny daly považovat i rozmnoženiny 

vznikající bez vědomí a vůle uživatele internetu, které v článku 5 odst. 1
65

 označuje 

Informační směrnice jako tzv. „technické rozmnoženiny“.
66

 Ty jsou ovšem povinnou 

výjimkou a jsou tak z práva na rozmnožování vyjmuty, čemuž odpovídá ustanovení 
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§ 38a AZ ve formě zákonné licence pro dočasné rozmnoženiny. V ustanovení § 66 

odst. 2 AZ nalezneme speciální úpravu pro rozmnožování počítačových programů. 

 V souvislosti s technickými rozmnoženinami je vhodné zmínit snahu Evropské unie 

o větší ochranu osobních údajů ve formě směrnice 2002/58/EC, o soukromí 

a elektronické komunikaci
67

, k jejímuž provedení členské státy zavazuje směrnice 

2009/136/ES
68

, která je součástí nového regulačního rámce telekomunikací. Tato 

směrnice, mění v současnosti platné povinné podmínky chování při ukládání cookie
69

 

na webových stránkách z tzv. opt-out, kdy musí být uživatel plně a pravdivě informován 

o tom, proč je k němu do počítače ukládána cookie, jakému slouží účelu atd. a musí mu 

být dána možnost toto odmítnout, k principu tzv. opt-in. Tento princip vyžaduje 

předběžný výslovný souhlas s uložením cookie do uživatelova počítače. Ke dni 

25. května 2011, ke kterému bylo členským státům uloženo provést transpozici této 

směrnice, bylo rozhodnuto o prodloužení tohoto termínu o jeden rok. I přesto však došlo 

k transpozici pouze ve třech členských státech EU, a to v Estonsku, Dánsku a ve Velké 

Británii. V České republice zatím k novelizaci zákona o elektronických komunikacích
70

 

nedošlo. Je tak možné technické rozmnoženiny v podobě cookie vytvářet na počítači 

uživatele, bez omezení a regulace, pokud si jejich tvorbu v prohlížeči sám uživatel 

nezakáže. Povinná je pouze informační doložka, kterou jsem však osobně na žádném 

českém webu nezaznamenal. 

Sdělování díla veřejnosti je upraveno v § 18 AZ obecně a dále v § 19 až § 23 AZ pro 

jednotlivé specifické případy. Definice v § 18 odst. 1 říká, že „sdělováním díla 

veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po 

drátě, nebo bezdrátově“. Této definici může ve všech jejích modalitách odpovídat i užití 

díla prostřednictvím internetu. V tomto kontextu je důležité i ustanovení druhého 

odstavce § 18, který za sdělování díla veřejnosti označuje také „zpřístupňování díla 
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veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své 

vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí“, což je konstrukce která 

umožňuje příjemci rozhodnout samostatně o tom, kdy a kde bude dílo zpřístupňovat. 

Tomuto pojetí odpovídá zpřístupňování díla prostřednictvím internetu, podle některých 

názorů pak též např. služba obsahu na vyžádání (z anglického překladu  

„on-demand“), tedy v různý čas, na různých místech pro různé příjemce, kdy je i při 

použití různých dekodérů, hesel či členských čísel zachována povaha veřejnosti, pokud 

není omezen přístup k nim, a jedná se tak alespoň o veřejnou nabídku těchto služeb.
71

  

 

2.4.1. Smluvní užití 

V případě, že dílo není užito některým ze způsobů, který spadá pod mimosmluvní 

instituty užití díla, které podrobně rozebírám v další kapitole, je k užití díla oprávněn 

pouze autor jakožto nositel majetkových práv. Ten ale může udělit svolení k výkonu 

práva dílo užít směrem k jiné osobě formou tzv. konstitutivního převodu práva. Jediným 

smluvním typem, který zná autorské právo a kterým lze toto svolení udělit, je licenční 

smlouva, kterou AZ upravuje v § 46 až § 56. Jedná se o konsenzuální
72

 občanskoprávní 

smlouvu, která se řídí i ustanoveními autorského zákona, subsidiárně pak občanským 

zákoníkem, popř. obchodním zákoníkem. Úprava licenční smlouvy v ObchZ
73

 se však 

vztahuje toliko na předměty průmyslového duševního vlastnictví. 

Licenční autorská smlouva je smlouva, kterou autor (poskytovatel licence) poskytuje 

nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to k jednotlivým anebo ke 

všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se naproti 

tomu zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.
74

 Dle § 47 AZ lze 

tuto smlouvu uzavřít jako výhradní, kdy autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je 

povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke 
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 TELEC, I.; TŮMA, P., Op. cit. sub. 31, str. 220-222. 
72

 Je tedy nutný souhlas obou stran, in KŘÍŽ, J.; HOLCOVÁ, I.; KORDAČ, J.; KŘESŤANOVÁ, V., Op. 

cit. sub. 24, str. 88. 
73

 Ustanovení § 508 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
74

 Ustanovení § 46 AZ. 



28 

 

kterému licenci udělil.
75

 Pokud se ve smlouvě  nestanoví jinak, má se za to, že jde 

o licenci nevýhradní, při které je autor nadále oprávněn k výkonu práva dílo užít 

způsobem, ke kterému již licenci udělil a je také oprávněn poskytovat tutéž licenci 

třetím osobám. Obvyklé na internetu jsou také veřejné návrhy na uzavření licenční 

smlouvy, které směřují vůči neuzavřenému a neurčitému kruhu osob, neboť jednotlivé 

jednání o podmínkách licence by nebylo reálné. Do AZ byl tento institut zaveden 

novelou z roku 2006 a nalezneme jej v ustanovení § 46 odst. 5 AZ. Ustanovení § 48 

odst. 1 AZ umožňuje, nevylučuje-li to licenční smlouva, poskytnutí licence třetí osobě 

ve formě podlicence (nebo také sublicence). V případě postoupení licence je k tomu ale 

nutný písemný souhlas autora.
76

 V případě, že jde o licenční smlouvu výhradní, zákon 

vyžaduje písemnou formu. Naopak licenční smlouva nevýhradní písemná být nemusí. 

V případě internetu je uzavírání smluv tradičním způsobem technicky obtížné 

a nepřístupné. Proto z praktických důvodů vznikly licence, které umožňují uzavření 

smlouvy na dálku. Nejznámější jsou asi „clickwrap“
77

 a „browsewrap“
78

. V českém 

právu umožňuje jejich využití ustanovení § 46 odst. 6 AZ. Clickwrap je zvláštní druh 

licenční smlouvy, kdy uživatel ve svém webovém prohlížeči nebo v obdobném 

programu zaškrtnutím příslušného checkboxu
79

, nebo kliknutím na tlačítko 

„souhlasím“, „přijímám“, „akceptuji“ a podobně, vyjadřuje souhlas s podmínkami 

licence, která je mu tímto kliknutím udělena a samotné kliknutí je tak akceptací licenční 

smlouvy. Druhá z uvedených licencí naopak zobrazuje například v tzv. patičce, tedy 

spodní části webu, nebo v dialogovém či modálním okně, odkaz na návrh licenční 

smlouvy, bez toho, aby uživatel musel kliknout nebo vyjádřit jiným způsobem svůj 

souhlas. Akceptace je zde tedy konkludentně obsažena ve využití daného produktu, tedy 

např. pouhým navštívením webové stránky, nebo stažením souboru. 

Zánik licence je možný pouze smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které 

byla udělena licence, při které přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího 
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právního nástupce. V licenční smlouvě ale může být takový přechod vyloučen. 

Autorský zákon zná zásadně dvě možnosti odstoupení od licenční smlouvy a to 

z důvodu nečinnosti nabyvatele podle § 53 AZ a z důvodu změny přesvědčení autora 

dle § 54 AZ, přičemž oba druhy odstoupení musí být učiněny písemně a nelze je 

smluvně vyloučit nebo omezit. První případ se vztahuje na případy, kdy po udělení 

výhradní licence nabyvatel ani po výzvě licenci nevyužívá dostatečně nebo vůbec a jsou 

tím poškozeny oprávněné zájmy autora. Druhý případ pak umožňuje odstoupení od 

smlouvy pouze v případě, kdy ještě dílo nebylo zveřejněno a došlo k subjektivní změně 

autorova mentálního hodnotového postoje k vytvořenému dílu, jak vysvětlují ve 

svém komentáři autorského zákona I. Telec a P. Tůma.
80

 Výjimkou jsou pro druhý 

případ počítačové programy, neboť přímo AZ v ustanovení § 66 odst. 7 vylučuje 

platnost § 54 a tedy neumožňuje autorovi od licenční smlouvy odstoupit z důvodu 

změny přesvědčení. 

 

2.4.2. Mimosmluvní užití (zákonná licence, volná užití) 

Jak bylo vyloženo již výše, ne všechna díla požívají ochrany podle autorského zákona. 

Vyjmuta z této ochrany jsou jednak výtvory neautorské, které nesplňují požadavky AZ 

uvedené v § 2 odst. 1, respektive odstavci 2 a jejichž demonstrativní výčet je k nalezení 

v odstavci 6 tohoto paragrafu. Dále jsou to díla nechráněná z důvodu veřejného zájmu, 

jež jsou v AZ vyjmenována v ustanovení § 3 a volná díla, tedy ta, u kterých uplynula 

doba trvání majetkových práv.
81

 Dalšími výjimkami, kterými se budu v této kapitole 

zabývat, jsou volná užití dle § 29, § 30 a § 30a AZ a zákonné licence uvedené zejména 

v § 29 a § 31 až § 39 AZ. Motivem všech těchto institutů je nalezení rovnováhy mezi 

ochranou autorů a zájmy uživatelů tak, aby nedocházelo k omezování rozvoje 

společnosti a zároveň měli autoři motivaci kreativně tvořit. 

Autorský zákon zásadně vyžaduje k užití díla licenci udělenou smlouvou. Bez ní je 

možné dílo užít jen ve zvláštních případech stanovených zákonem. Možnost využít 

výjimky a omezení autorského práva je stanovena v § 29 odst. 1 AZ ustanovením: 
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„Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 

stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu 

s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 

autora.“ Jedná se o tzv. třístupňový test, jenž odpovídá čl. 9 Bernské úmluvy i článku 

5 odst. 5 Informační směrnice, které jsem zmiňoval dříve. Jednotlivými kroky tohoto 

testu jsou: 

1) výslovné zákonné ustanovení, které výjimku stanovuje, 

2) užití nesmí být v rozporu s běžným užitím díla, 

3) nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

Aby se volná užití a zákonné licence vztahovaly na autorské dílo, musí jít, dle § 29 

odst. 2 AZ o dílo zveřejněné v souladu s ustanovením § 4 AZ s výjimkami uvedenými 

v citovaném ustanovení. Výjimku z této podmínky mají pouze zákonné licence úřední 

a zpravodajské, licence pro školní dílo, licence pro dočasné rozmnoženiny, licence pro 

fotografickou podobiznu a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla, o kterých 

pojednám dále. 

Volná užití jsou užití, které zákon nepovažuje za užití díla. Většina lidí tento institut 

denně využívá právě při procházení internetu a vytváření rozmnoženin např. ve formě 

tisku článků z něj. AZ obsahuje jeho definici v § 30 a § 30a odst. 1 písm. a). Dle § 30 

odst. 1 AZ se „za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu 

fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak,“ což je dále rozšířeno 

v odstavci 2, který stanoví, že „do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou 

osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“ Osobní 

potřebou je myšlena zábava, samostatné vzdělávání, uspokojení kulturních potřeb 

a další.
82

 Přímý nebo nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch je pak libovolný 

prospěch hmotný, mezi který patří i finanční zisk, či nehmotný, kterým je například 

zvýšení konkurenceschopnosti, který přesahuje rámec osobní potřeby fyzické osoby 

a jejích osob blízkých.
83

 Zajímavým je v této souvislosti nález Nejvyššího soudu České 
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republiky (dále jen „NS ČR“)
84

, který judikoval, že pořízení rozmnoženiny díla pro 

osobní potřebu dle ustanovení § 30 odst. 1 AZ není limitováno jedním kusem 

rozmnoženiny a to, ať už z originálu díla, či z legálně zakoupené rozmnoženiny. 

Rozmnoženin je tak možné při dodržení zákonem stanovených podmínek vytvořit více. 

Volné užití díla podle § 30 se nevztahuje ani na právnické osoby, ani na podnikající 

fyzické osoby-lze na ně aplikovat jedině zákonnou licenci podle § 30a AZ upravující 

rozmnožování díla na papír, tedy pořizování tiskových rozmnoženin. 

Na rozdíl od běžných děl je tomu jinak u užití počítačových programů a elektronických 

databází (§ 30 odst. 3 AZ).  Jejich užití pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní 

vnitřní potřebu právnické osoby se za užití díla pokládá. Stejně tak i zhotovování jejich 

rozmnoženin, které platí i pro rozmnožování architektonických děl stavbou. Rovněž se 

za užití díla považuje pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze 

záznamu nebo jeho živého přenosu, kde je výjimkou vysílání prostřednictvím rozhlasu 

nebo televize. Jedná se o velice aktuální téma, neboť dochází k častému záznamu 

filmových děl na digitální kameru v kině a jejich umístění na internet, kde jsou volně 

dostupné ke stažení. Autorům a jiným nositelům práv, zejména výrobcům, tak vznikají 

nemalé škody, které, pokud je zjištěn pachatel, jako tomu bylo v případě natočení 

premiéry filmu Simpsonovi v českobudějovickém multiplexu v roce 2007
85

, vymáhají. 

Verze filmů, označované jako „cam“
86

, začaly nejprve přicházet z amerických kin, ale 

díky významné represi silného filmového průmyslu nejen ve Spojených státech, ale 

i v Evropské unii je většina těchto kopií z ruských nebo asijských kin.  

Vzhledem k tomu, že tyto formy užití způsobují újmu autorům, upravuje ustanovení 

§ 25 AZ právo na náhradní odměnu, která není koncipována, jako odměna za užití díla, 

                                                 
84

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 3. 2009, sp. zn.: 5 Tdo 234/2009 [online]. Citováno: 10. 6. 

2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/70D3C70A60DE4B57

C12576000026B317?openDocument&Highlight=0>. 
85

 DVOŘÁK, S., Policie obvinila mladíka, který dal na internet Simpsonovy [online]. Citováno: 12. 6. 

2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.novinky.cz/kultura/121002-policie-obvinila-mladika-ktery-dal-na-internet-

simpsonovy.html>. 
86

 Kopie filmu vytvořená v kině za použití digitální kamery nebo mobilního telefonu. WIKIPEDIA, 

Pirated movie release types [online]. Citováno: 12. 6. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Pirated_movie_release_types>. 



32 

 

ale jako kompenzace za zákonnou výjimku z rozmnožování.
87

 Platby příslušnému 

kolektivnímu správci je tak povinen uskutečnit výrobce, dovozce či příjemce přístrojů 

určených pro rozmnožování, prázdných datových nosičů a další. Tyto částky jsou pak 

rozděleny mezi autory. 

Druhým způsobem užití díla bez licenční smlouvy je tzv. zákonná licence, což je 

zákonem dané oprávnění k užití autorského díla.
88

 V autorském zákoně je stanoveno 

velké množství těchto oprávnění, pro jednotlivé specifické situace, ve kterých je 

omezení autorského práva v zájmu společnosti. Autorský zákon stanoví následující 

zákonné licence (v závorce pak odkaz na příslušné detailní ustanovení AZ):  

1) licenci k rozmnožování na papír nebo na podobný podklad (§ 30a písm. b) až d)) 

– není rozhodující postup, jakým byla rozmnoženina zhotovena a pod toto 

ustanovení spadá i pokud zhotoví někdo rozmnoženinu díla pro někoho jiného 

na objednávku, 

2) licenci k užití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje (§ 30b), 

3) citace (§ 31) – při publikaci výsledků tvůrčí práce je takřka nemožné se obejít 

bez citací výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů. Musí ale jít o výňatek 

použitý v odůvodněné míře s uvedením jména autora, názvu díla a pramene, 

z něhož bylo čerpáno (tzv. malá citace)
89

. Pokud toto není splněno, jedná se 

o tzv. plagiát
90

, 

4) licenci k propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32) – jedná se 

např. o umístění v katalogu výstavy, 

5) licenci k užití díla umístěného na veřejném prostranství (§ 33), 

6) licenci úřední a zpravodajskou (§ 34) – jde v rámci úřední licence o užití děl 

v rámci výkonů orgánů a institucí státu, státní správy a soudů, v případě 

zpravodajské licence pak o užití díla ve spojitosti se zpravodajstvím o aktuálních 

věcech politických, hospodářských nebo náboženských v odpovídající míře 
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v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném 

sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství (dnes pod tuto definici 

zcela určitě spadají i internetová média), 

7) licenci k užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci 

úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení 

a užití díla školního (§ 35), 

8) licenci k dílu soubornému (§ 36), 

9) licenci knihovní (§ 37) – z výčtu zákonných licencí jde o jednu z nejvíce 

využívaných, a to přesto, že jsou poskytovány jen stanoveným institucím 

(knihovny, muzea, školy a další), kterým AZ umožňuje díla půjčovat, 

10) licenci pro zdravotně postižené (§ 38), 

11) licenci pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a) – jak bylo již výše podrobně 

rozebráno, jedná se např. o lokální kopii webové stránky při procházení 

internetu, cachování na serverech, buffering
91

 videa při jeho přehrávání, či již 

zmiňované cookie, 

12) licenci pro fotografickou podobiznu (§ 38b), 

13) licenci pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), 

14) licenci k dílům užitého umění a dílům architektonickým (§ 38d), 

15) licenci pro sociální zařízení (§ 38e), 

16) licenci pro společný příjem vysílání (§ 38f), 

17) licenci k užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením (§ 39). 

Pro oblast internetu, která je předmětem této práce, se dá za nejvyužívanější licence 

označit citace, zpravodajská licence a licence pro dočasné rozmnoženiny, ale též licenci 

k propagaci výstavy a k užití díla umístěného na veřejném prostranství. 
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2.5. Zpřístupnění díla prostřednictvím internetu 

Zpřístupněním díla prostřednictvím internetu se rozumí nahrání autorského díla 

prostřednictvím zařízení připojeného na internet na pevný disk serveru, umístěného 

v této celosvětové síti. Tento proces je označován jako „upload“, tedy jde o pojem 

převzatý z anglického jazyka. Server je speciální počítač nebo software, který takřka 

v nepřerušeném provozu neustále čeká na požadavky od klientů, na které odpovídá 

a poskytuje tato autorská díla k jejich užití za použití různých síťových protokolů. 

Servery slouží k mnoha účelům, jako je např. hostování webových stránek, fotografií, 

videí a dokumentů, streamování audiovizuálních děl, online komunikaci nebo 

poskytování e-mailových služeb. Pokud nedojde k nějaké z mnoha forem zabezpečení 

díla, jsou data jednou nahraná na server přístupná libovolným uživatelům z celého 

světa. 

Fascinující je obrovský pokrok, který přinesl internet do rychlosti rozšíření autorských 

děl do celého světa. Zatímco dříve trvalo dny, měsíce a dokonce i roky, než se autorské 

dílo dostalo například jen na druhý kontinent, dnes je to otázka pár vteřin. Nehledě na 

to, že možnost zpřístupnit dílo na internetu je dostupná komukoliv, kdo má připojení 

k internetu, bez nutnosti speciálního vzdělání. Texty a dokumenty lze publikovat přes 

Google Docs (http://docs.google.com/), fotografie sdílejí lidé nejvíce na sociální síti 

Facebook (http://www.facebook.com)
92

, nebo mimo sociální sféru na serveru Flickr 

(http://www.flickr.com/), soubory pak například přes populární Dropbox 

(http://www.dropbox.com) a videa jsou nahrávána na YouTube 

(http://www.youtube.com).
93

 Druhou stránkou této dostupnosti zpřístupnit autorské dílo 

je až alarmující jednoduchost, se kterou je takto možno porušovat autorská práva. 

Zatímco např. YouTube vyvíjí sofistikované metody pro ochranu před zpřístupněním 

autorsky chráněného obsahu, kdy automaticky kontroluje, zda nahrávaná audiovizuální 

díla neporušují oprávněné zájmy vlastníků autorských práv, tedy především 
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kolektivních správců
94

, sociální sítě jsou ve zveřejňování autorsky chráněného obsahu 

velice benevolentní a informace o tom, že je povoleno takto zpřístupnit pouze dílo své, 

nebo to, ke kterému má uživatel patřičnou licenci, je uvedeno pouze v podmínkách 

použití serverů, které většina uživatelů odsouhlasí při založení účtu bez toho, aby se 

s jejich obsahem seznámili. Vzhledem ke špatnému právnímu povědomí je tak 

porušování autorských práv všudypřítomné. 

Fascinující je obrovské hnutí uživatelů, kteří svá díla zveřejňují na internetu zcela 

bezplatně, nebo za velmi přístupných licenčních podmínek (licence Creative 

Commons)
95

 například na největší internetové encyklopedii Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org), již zmíněném fotografickém serveru Flickr, nebo na 

uměleckém komunitním serveru deviantART (http://www.deviantart.com). Ohromný 

boom sociálních sítí, kde obsah tvoří převážně pouze uživatelé, vytváří prostředí, kde 

není reálné sledovat dodržování autorských práv. Facebook má podle údajů z července 

2012 celosvětově 955 milionů uživatelů
96

, kteří se přihlásí alespoň jednou za měsíc 

a vyprodukují enormní množství obsahu. Samotný Facebook má ale pouze cca 3000 

zaměstnanců
97

 a žádný automatický systém kontroly. Spoléhá tak na nahlášení obsahu 

závadného z hlediska autorského práva samotnými uživateli. Obdobně je na tom další 

z největších světových sociálních sítí, Twitter (http://www.twitter.com), která 

k 1. červenci 2012 eviduje 170 milionů aktivních účtů
98

, má dle posledních dostupných 

informací
99

 pouze kolem 150 zaměstnanců. Na rozdíl od Facebooku zde ani není možné 

                                                 
94

 YOUTUBE, ContentID [online]. Citováno: 4. 7. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.youtube.com/t/contentid>. 
95

 Jde o americkou neziskovou organizaci působící od roku 2001, která s cílem rozšířit množství 

autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu užití připravila několik licenčních schémat, která 

umožňují autorům určit, která práva si ponechají a která propůjčí uživatelům. Licence CC se obvykle 

nepoužívají pro software. Creative Commons [online]. Citováno: 4. 7. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://creativecommons.org/>. 
96

 KAELIN, L., Facebook posts Q2 loss, has 955 million active monthly users [online]. Citováno: 1. 8. 

2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.techspot.com/news/49558-facebook-posts-q2-loss-has-955-million-active-monthly-

users.html>. 
97

 ČTK, Zaměstnanci Facebooku díky burze pohádkově zbohatnou [online]. Citováno: 23. 7. 2012. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/zamestnanci-facebooku-diky-burze-pohadkove-

zbohatnou_224252.html>. 
98

 URBAN, P., Twitter v červnu překonal hranici 500 milionů účtů. Jen 170 milionů je aktivních [online]. 

Citováno: 12. 8. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnews.cz/twitter-cervnu-prekonal-hranici-500-milionu-uctu-jen-170-milionu-je-aktivnich>. 
99

 TWITTER, Opportunity Knocks [online]. Citováno: 10. 7. 2012. Dostupné z WWW: 

<http://blog.twitter.com/2009/02/opportunity-knocks.html>. 



36 

 

jednoduchým způsobem nahlásit obsah porušující autorská práva. Je jisté, že do 

budoucna bude ze strany autorů vyvíjen velký tlak na vylepšení této situace a větší 

ochranu jejich práv. 

Z právního hlediska je zpřístupněním díla pomocí internetu sdělování veřejnosti dle 

§ 18 AZ. Pod ustanovení odstavce 1 tohoto paragrafu lze kromě klasických způsobů 

sdělování (např. televizní či rozhlasový přenos a to buď živě, nebo ze záznamu) zařadit 

i ostatní způsoby užití díla na internetu. Ustanovení odstavce 2 pak přímo reflektuje 

technický rozmach internetu a definuje nám, že správná kvalifikace pro zpřístupnění 

díla prostřednictvím internetu je právě sdělování veřejnosti ve smyslu § 12 AZ.
100

 

V tomto ustanovení je také stanoveno, že za sdělování veřejnosti se považuje i takové 

sdělování, kdy dílo může v jednu chvíli přijímat pouze jeden uživatel. Odstavec 3 § 18 

AZ upřesňuje, že za sdělování veřejnosti nemůže být považováno pouze provozování 

zařízení umožňujícího, nebo zajišťujícího takové sdělování, tedy např. serveru. 

Esenciální záležitostí z pohledu internetu a jeho fungování je pak ustanovení odstavce 

4 § 18 AZ, které stanoví, že „sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 a 2 nedochází 

k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti.“ Je tomu tak na rozdíl od 

rozšiřování díla
101

, kde dochází k vyčerpání práva prvním prodejem, nebo jiným prvním 

převodem vlastnického práva k originálu díla, nebo k rozmnoženině díla v hmotné 

podobě. Právo na vyčerpání se nevztahuje na rozmnoženiny v nehmotné podobě, což 

vylučuje tento princip vyčerpání práva z oblasti internetu.
102

 Zároveň však tato 

skutečnost způsobuje kuriózní situace, například u hudby, kterou máme možnost 

zakoupit jak ve formě hmotné na vinylové desce, CD nebo DVD, kdy dojde k vyčerpání 

práva na rozšiřování. Stejný obsah, a tedy i stejné autorské dílo, můžeme zakoupit též 

v elektronické podobě například v obchodě iTunes, kdy je zakoupení nikoliv 

rozšiřováním, ale sdělováním, čímž nedojde k vyčerpání autorova práva na další 

rozšiřování. To ale omezuje kupujícího v tom, že nesmí dílo dále rozšiřovat, tedy ani 

prodávat nebo darovat. Dle mého názoru je tento stav nevyhovující a i u rozmnoženin 

v nehmotné podobě by mělo docházet k vyčerpání práva autora na sdělování díla 

veřejnosti jejich prvním prodejem. Zajímavá je aktuální judikatura k tomuto tématu, 
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např. rozhodnutí SDEU ze dne 3. července 2012 ve věci UsedSoft GmbH v. Oracle 

International Corp. (C-128/11). V ní soud judikoval, že „článek 4 odst. 2 směrnice EP 

2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů musí být vykládán v tom smyslu, 

že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu vyčerpá, pokud 

nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této 

rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl rovněž - výměnou za zaplacení ceny, 

která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, 

jehož je vlastníkem - k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení. 

Dále pak „Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24 musí být vykládány v tom 

smyslu, že v případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další 

prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele 

autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena 

prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za 

zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající 

hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný 

nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 

této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny 

počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na 

pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.“
103

 

Nedílnou součástí sdělování díla na internetu je i jeho rozmnožování
104

, a to dokonce 

v několika rovinách. První digitální rozmnoženina vzniká v osobním počítači osoby, 

která nahrává obsah na server. Další rozmnoženina je zcela logicky na tomto serveru. 

Zobrazením díla na počítači nebo jiném zařízení další osoby vzniká většinou dočasná 

rozmnoženina v tomto zařízení (již dříve zmíněná technická rozmnoženina), v případě, 

že si dané dílo uživatel stáhne, je tato rozmnoženina trvalejšího charakteru. 

Rozmnožováním je i změna formátu díla, tedy pokud jsme např. ve sféře textových 

dokumentů z formátu Microsoft Word s příponou .doc převedli na formát .odc 

programu Writer z open source balíčku Open Office. Po technické stránce se sice jedná 

o soubor s odlišným algoritmem pro zpracování, jinou datovou velikostí i náročností 
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zpracování, ale z právního hlediska je důležité zachování substrátu, tedy vnímatelného 

obsahu tohoto souboru. AZ s tímto případem počítá v § 13 odst. 1, v němž upravuje 

nepřímé rozmnoženiny, potažmo v § 2 odst. 4, pokud by konverzí došlo ke zpracování 

díla.
105

 Pokud je dílo umístěno na webovou stránku, nejedná se o rozmnoženinu pro 

vlastní osobní potřebu ve smyslu § 30 odst. 1 a 2 AZ už jen z toho důvodu, že je dílo 

zároveň sdělováno i ostatním uživatelům internetu. K tomuto užití díla tak musí být 

autorem nebo jinou osobou oprávněnou z autorských práv udělena licence, s výjimkou 

mimosmluvních způsobů užití jako je citace a zpravodajské licence, které jsou ovšem 

podmíněny uvedením jména autora, názvu díla a pramene, což je v oblasti internetu 

stále spíše výjimečným případem a většina užití je tak neoprávněná. Vhodné je také 

zmínit, že podle rozhodnutí NS ČR ze dne 3. září 2008
106

 není rozhodující kvalita 

pořízené rozmnoženiny, protože i pořízení technicky nekvalitní rozmnoženiny díla 

může snižovat jeho hodnotu
107

. Každá rozmnoženina vytvořená v rozporu s autorským 

právem, kterou lze smyslově vnímat, je nelegální, tedy jedná se o zásah do autorského 

práva. Ještě před detailním rozborem zvláštních způsobů užití díla v oblasti internetu, 

který představím ve čtvrté kapitole, a který bude stěžejním obsahem této práce, si 

v následující kapitole dovolím probrat problematiku ochrany autorských práv právě 

z hlediska internetu. 
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3. Ochrana autorských práv 

Jedním z hlavních účelů autorského práva je ochrana práv autora díla před 

neoprávněnými zásahy. Tuto ochranu poskytují v oblasti soukromého práva zejména 

autorský zákon, v oblasti veřejného práva pak trestní zákoník. V oblasti internetu 

dochází k neoprávněnému užívání autorských práv v takové míře, že prostředky 

ochrany, které náš právní řád nabízí, nemohou v této práci chybět. 

 

3.1. Soukromoprávní ochrana 

Soukromoprávní ochranu poskytuje samotný autorský zákon.  Ten stanoví 

demonstrativní výčet nároků proti porušení a ohrožení práva. Tradiční jsou nároky 

zdržovací, odstraňovací a satisfakční, specifickým je pak pro autorskoprávní oblast 

nárok na určení autorství, na sdělení údajů a na uveřejnění rozsudku.
108

 Všechny tyto 

nároky zakotvuje AZ ve svém ustanovení § 40 a autor se jich může domáhat, pokud 

zásah do jeho práv hrozí, nebo bylo do jeho práv již zasaženo. Jednotlivé nároky 

vycházejí z principu objektivní odpovědnosti, tedy nezáleží na zavinění. 

Autor má právo na určení autorství, kterým se ovšem nerozumí podání určovací žaloby 

dle občanského soudního řádu (dále také „OSŘ“)
109

, ale jedná se o speciální ustanovení 

autorského práva. Autor, který je jediným oprávněným k uplatnění nároku, tak nemusí 

prokazovat oprávněný zájem, jako je tomu u běžné určovací žaloby.
110

 Dále jsou v § 40 

AZ upraveny různé formy zdržovacích nároků, a to jak pro případ ohrožení práva, tak 

neoprávněného zásahu do práva. Příkladným výčtem v odstavci 1 písm. b) je uveden 

zákaz neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu 

nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného 

sdělování díla veřejnosti (oblast pro internet nejzajímavější), jakož i neoprávněné 

propagace, včetně inzerce a jiné reklamy. Dalšími nároky v odstavci 1 pod písmenem c) 

jsou nároky informační, které míří ke sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného 

užití a dalším informacím a pro jejichž přesný výčet odkážu na toto ustanovení AZ. 
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Posledními nároky jsou nároky odstraňovací dle odstavce 1 písm. d), které nemají 

preventivní povahu, ale směřují k reparaci následků vzniklých zásahem do autorova 

práva a jejichž podmínkou je, aby tyto následky v době uplatnění nároku trvaly, ač 

samotné porušování jako takové trvat nemusí. Zaměřeny jsou tak především na 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny nebo napodobeniny díla a nástroje sloužící 

k obcházení technických zabezpečení děl. Tento nárok je omezen v § 40 odst. 2, který 

stanoví, že opatření „musí být přiměřená závažnosti porušení práva a musí být 

přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré 

víře“. Např. v případě nelegálního prodeje rozmnoženin hudebního CD tak dojde 

k jejich stažení z trhu a zničení, ale spotřebitelům, kteří si toto CD již zakoupili, bude 

ponecháno. 

Přiměřeným zadostiučiněním, které by mělo být autorovi poskytnuto, je dle zákona 

především omluva a pokud ta není dostatečná, je možné i peněžité zadostiučinění, jehož 

výši určí soud, „který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za 

nichž k zásahu do práva došlo.“
111

 Nárok upravený v posledním písmeni § 40 odst. 1, 

písmeni f) je z hlediska internetu velice důležitý a byl do zákona vložen v návaznosti na 

přijetí Informační směrnice (čl. 8 odst. 3). Zakotvuje totiž nárok autora k „zákazu 

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

autora.“ Směřuje tak ne přímo k tomu, kdo zasahuje do autorova práva, ale k tomu, 

který mu to umožňuje nebo zprostředkovává. Tímto ustanovením tak mohou být dotčeni 

provozovatelé serverů P2P sítí, warezových serverů, nebo trackerů sítě BitTorrent, 

o kterých pojednám dále, stejně jako poskytovatelé připojení k internetu. Důležité je při 

použití tohoto ustanovení s pečlivostí posuzovat, především s ohledem na přiměřenost 

a příčinnou souvislost, zda jde o případ jednání mezi třetími subjekty nebo o zásah do 

autorského práva. 

Odpovědnost za ohrožení či zásah do autorského práva nastává zásadně bez ohledu na 

zavinění, tedy je, jak již uvedeno, odpovědností objektivní. Naopak odpovědnost za 

případnou škodu, která se řídí ustanoveními občanského práva
112

, je odpovědnostní 

subjektivní a je nutné prokázat zavinění. To neplatí v případě odpovědnosti za škodu 

podle obchodního zákoníku, která je v zásadě objektivní odpovědností. Naopak vydání 

                                                 
111

 Ustanovení § 40 odst. 1, písm. e) AZ. 
112

 Konkrétně § 420 a následující OZ. 



41 

 

bezdůvodného obohacení dle § 451 a následujících OZ podléhá zásadě objektivní 

odpovědnosti. Bezdůvodného obohacení se týká i § 40 odst. 4 AZ, ve kterém je 

stanoveno, že právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení dle 

zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno. Při určování výše náhrady se rozlišují 

dvě složky vzniklé škody a to skutečná škoda a ušlý zisk. Autorský zákon v posledně 

zmíněném ustanovení upravuje, že autor se může domáhat, místo skutečně ušlého zisku, 

náhrady ušlého zisku ve výši obvyklé odměny. Výše bezdůvodného obohacení je pak 

zákonem přesně stanovena na dvojnásobek odměny, která by byla obvyklá k získání 

licence k nakládání s dílem, na straně toho, kdo tak činil neoprávněně. Tato úprava 

svým způsobem konstruuje i jakousi smluvní pokutu. Zdvojnásobením výše 

bezdůvodného obohacení do něj totiž zahrnujeme jak samotný neoprávněný prospěch, 

tak sankci za neoprávněné užití duševního vlastnictví.
113

 Stejný názor zastává i NS 

ČR.
114

 Dalším, pro český právní řád velmi netradičním ustanovením je § 40 odst. 3 AZ, 

který stanoví, že autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud na náklady 

účastníka, který ve sporu neuspěl, přiznat právo na uveřejnění rozsudku v určených 

sdělovacích prostředcích.
115

 Je-li autorem uděleno „jiné osobě výhradní oprávnění 

k výkonu práva dílo užít, nebo je-li této osobě toto oprávnění nebo výkon majetkových 

práv k dílu svěřen ze zákona“, má právo se výše uvedených nároků domáhat „pouze 

osoba, jejíž smluvně nebo zákonem nabyté výhradní oprávnění bylo ohroženo nebo 

porušeno.“
116

 Výjimkou jsou pak nároky uvedené v § 40 odst. 1 a), e) a f) a odst. 2) AZ, 

které zůstávají autorovi. 

Soukromoprávní ochrana autorského práva je zcela dispoziční a je tedy v rukou 

oprávněného autora, zda využije zákonem daných prostředků k ochraně svých práv 

a vznesení nároků. Smutnou pravdou je, že drtivá většina porušení autorských práv na 

internetu není a nikdy nebude vzhledem k jeho rozsáhlosti odhalena a i ty odhalené 

budou jen v malém procentu případů autory právně řešeny. 
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 Srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2008, sp. zn.: 30 Cdo 149/2007 [online]. 
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3.2. Veřejnoprávní ochrana 

Veřejnoprávní ochrana se dělí na správně právní a trestně právní. Z hlediska internetu je 

v oblasti trestní nejzajímavější ustanovení v hlavě VI, díle 4 zvláštní části, 

§ 270 trestního zákoníku (dále také „TZ“)
117

 s názvem “Trestné činy proti průmyslovým 

právům a proti autorskému právu”. Definuje trestný čin „porušení autorského práva, 

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“. Ten postihuje toho, kdo 

neoprávněně a nikoliv nepatrně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému 

dílu. Trest odnětí svobody je stanoven v odstavci 1 až na 2 léta, alternativně trestem 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odstavce dva a tři pak zpřísňují tresty 

v souladu s větší závažností skutkových podstat definovaných v těchto odstavcích 

s možností uložit trest odnětí svobody na 5 let, potažmo až na 8 let. Vzhledem k tomu, 

že musí jít o zásah nikoliv nepatrný, je dle výkladového ustanovení § 138 TZ nutné, aby 

vzniklá škoda převyšovala 5.000,- Kč. Na rozdíl od předchozího trestního zákona je 

rozšířena kvalifikovaná skutková podstata tak, aby do ní spadal i případ toho, kdo činem 

získá pro jiného značný prospěch, v odstavci 3 § 270 TZ pak prospěch velkého rozsahu, 

nebo dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. Je ovšem otázka, do jaké míry 

může být takováto represe účinná pro snížení počtu případů porušování autorského 

práva. Tento trestný čin se může objevit např. v souběhu s neoprávněným podnikáním 

dle § 251 TZ nebo s účastí na organizované zločinecké skupině dle § 361 TZ. 

Protiprávními činy s menším stupněm společenské nebezpečnosti než trestné činy jsou 

správní delikty. Autorskoprávní správní delikty jsou upraveny v § 105a až § 105c AZ. 

Přestupkem je podle odstavce 1 § 105a neoprávněné užití (tj. nikoliv každý 

neoprávněný zásah do autorského práva) a může za něj být uložena pokuta od 50.000,- 

Kč až do 150.000,- Kč. Stejný režim platí dle § 105b AZ pro právnické a podnikající 

osoby.  Pod správní delikt lze zahrnout i obcházení účinných technických prostředků 

ochrany práv, a to i výrobou nebo obchodováním se zařízeními k takovému jednání 

určenému, tedy jednání podle § 43 odst. 1 či odst. 2, nebo § 44 odst. 1 AZ. 
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3.3. Technické prostředky ochrany (DRM) 

Kromě právní ochrany, která je poskytována státem, je dílům přímo autory nebo 

vydavateli jejich děl poskytována také ochrana technická, která brání porušování 

autorských práv. DRM, tedy “Digital Rights Management”
118

 je pojem zastřešující 

technické metody, jejichž účelem je kontrolovat nebo omezovat použití obsahu 

digitálních médií v souladu s autorskými právy nebo s podmínkami licence. DRM je 

nejčastěji využíván u autorských děl distribuovaných v digitální podobě, např. hudba, 

elektronické knihy, počítačové hry, filmy a další, které jsou často dostupné právě 

prostřednictvím internetu. Ani právní, ani technická ochrana není dokonalá, proto by se 

měly vhodně doplňovat a tvořit komplexní rámec pro ochranu autorských práv. 

Primárním účelem DRM je neumožnit technickými způsoby porušení autorského práva, 

a to například omezením přístupu k dílu, kdy je držiteli práv umožněno rozhodovat 

o tom, kdo, kdy a za jakých podmínek má k dílu přístup, nebo znemožněním užít dílo 

některým způsobem dle AZ. Lze tedy přístup k dílu omezit jen na určité časové období, 

ale i na určité místo (např. DVD region code)
119

, jen pro určité uživatele (např. 

prostřednictvím hesla) nebo na určitý přístroj určený k přehrání. Druhým způsobem 

jsou pak různé metody bránící nebo omezující možnost vytvářet rozmnoženiny díla. 

Problémem DRM je, že snaha o omezení nekontrolovaného rozmnožování digitálních 

kopií autorských děl tak, aby k němu měl přístup jen oprávněný držitel licence, vychází 

ve většině případů vniveč. Takřka všechny technické prostředky ochrany jsou záhy po 

jejich vypuštění na trh překonány a během krátké doby jsou volně ke stažení dostupné 

z uživatelského hlediska velice jednoduché aplikace, které umožňují komukoliv 

neoprávněné nakládání s autorskými díly. V tuto chvíli nastupuje právní ochrana 

přidaná do AZ v souvislosti s přijetím Informační směrnice v ustanovení § 43 AZ, které 

za neoprávněně zasahujícího do práva autorského považuje toho, kdo obchází účinné 

technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona a také toho, kdo vyrábí, dováží, 

přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží 

k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které 
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slouží především k obcházení účinných technických prostředků ochrany práv. Za účinné 

technické prostředky se podle zákona rozumí „jakákoli technologie, zařízení nebo 

součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo 

omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže 

užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného 

procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního 

mechanismu rozmnožování.“
120

 

V souvislosti s ustanovením § 43 AZ je vhodné zmínit i ustanovení § 44 AZ, které na 

něj navazuje. Za neoprávněný zásah považuje jednání, které samo o sobě není 

neoprávněným užitím díla. Toto jednání spočívá v „odstranění nebo změně jakékoliv 

elektronické informace o identifikaci práv k dílu“
121

 a rozšiřování rozmnoženiny díla 

nebo sdělování díla veřejnosti takto upraveném. Identifikaci práv je nutné chápat dle 

§ 44 odst. 2 v co nejširším slova smyslu, jako libovolnou informaci identifikující dílo, 

autora díla, práva k dílu, podmínky užití díla, jakož i čísla nebo kódy, která takovou 

informaci představují.
122

 

Dalším problémem je pak nekompatibilita některých řešení DRM, která pak 

znemožňuje, ač byla práva k užití autorského díla legálně zakoupena, dílo vnímat nebo 

snižuje kvalitu díla, což obtěžuje především obyčejné poctivé zákazníky
123

, zatímco 

pirátům neklade příliš velké překážky, jak už bylo zmíněno výše. Osoba, která si dílo 

nelegálně stáhne na internetu, nebo zkopíruje od kamaráda, je pak paradoxně omezena 

méně. Jde o jednu z největších výtek, která směřuje od uživatelů směrem proti užívání 

DRM. Situace se od poloviny devadesátých let, kdy se používání DRM začalo 

rozšiřovat, značně vylepšila a moderním trendem je naopak úplný odstup od těchto 

technologií. Je totiž nepochybné, že pokud jsou díla relativně cenově dostupná a jejich 

užití pak není omezováno, jsou zákazníci ochotní díla i na internetu kupovat, jak ostatně 

dokazuje příklad a obrovský růst prodejů iTunes Store společnosti Apple, který od 

svého spuštění na konci dubna 2003 do 6. června 2011 prodal 15 biliónů hudebních 
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skladeb.
124

 Stejně tak se objevují služby, které umožňují neomezené poslouchání hudby, 

nebo sledování videí zdarma, nebo za měsíční paušální poplatek a to opět bez DRM. 

Pro většinu zákazníků je toto přijatelný moment, při kterém pro ně přestávají být 

nelegální zásahy do autorských práv zajímavé. Osobně si myslím, že technologie DRM 

nejsou špatné a mají svoje opodstatnění, ale pouze v případě, že zákazníka, pokud se 

nebude snažit o nelegální zásah do těchto práv nebo podmínek licence, jakkoli 

neomezují. Na druhou stranu jsou de facto opatřením předpokládajícími protiprávní 

jednání zákazníka, neboť každý zákazník je dopředu považován za potencionálního 

piráta, který bude porušovat autorská práva. 
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4. Způsoby užití díla v prostředí internetu 

V této kapitole se budu detailně věnovat jednotlivým specifickým způsobům užití 

v oblasti internetu. Tyto způsoby dnes lidé celosvětově nevyužívají pouze doma ve 

svých stolních počítačích, ale na cestách v přenosných počítačích (notebooky, netbooky, 

ultrabooky), ve svých smartphonech (tedy tzv. chytrých telefonech rozličných značek), 

tabletech (iPad, Microsoft Surface, Samsung Galaxy Tab), PDA
125

, čtečkách knih 

(Kindle) a dalších neustále se objevujících formátech. Stejně tak mají dnes uživatelé 

k internetu připojené své osobní automobily, televize nebo i ledničky, což umožňuje 

jejich ovládání či aktualizaci prostřednictvím internetu. Jsem si jist, že s rozvojem 

technologie bude růst nejen počet zařízení, ale i způsobů užití, které bude počítačová síť 

internet nabízet. 

 

4.1. Nahrávání a stahování 

Nahrávání (upload) jsem již popsal v kapitole 2.5., o zpřístupnění díla prostřednictvím 

internetu. Stahování
126

 je protikladem této činnosti, neboť při něm datový tok směřuje 

ze serveru k uživateli, tedy opačným směrem, než při nahrávání. Jedná se o naprosto 

běžnou činnost uživatelů internetu. Z technického hlediska jde o vytvoření 

rozmnoženiny autorského díla uloženého na serveru v lokálním zařízení. Jedná se tak, 

díky tomu, že jde o vědomé a cílené stahování určitého obsahu, o typický případ 

rozmnožování díla dle § 13 AZ, neboť zákon upravuje i elektronickou formu díla. 

O stahování v uvedeném smyslu nemůže jít v případě, kdy jsou splněny podmínky 

zákonné licence upravené v § 38a AZ, který upravuje výjimku z rozmnožování 

v případě technických rozmnoženin, což je například návštěva webové stránky, která je 

v danou chvíli vykreslena v prohlížeči a tedy rozmnožena, za předpokladu, že cílem 

uživatele je na této stránce kliknout na odkaz, ze kterého dojde ke stažení požadovaného 

souboru. Stěžejním je ustanovení § 30 AZ, které za užití díla podle tohoto zákona 

nepovažuje, jak výše uvedeno, užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem 

není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 
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nestanoví-li tento zákon jinak (tzv. volné užití). Z tohoto plyne, že pro vlastní osobní 

potřebu nepotřebujeme ke stažení autorského díla souhlas autora nebo jiné oprávněné 

osoby a pro vytvoření rozmnoženiny z něj není rozhodné, zda jde o originál, nebo 

rozmnoženinu. Jak bylo vyloženo již v předchozích kapitolách, toto neplatí pro 

počítačové programy a databáze.
127

 V nauce se také objevuje názor, že stahování 

autorských děl pro osobní potřebu je v rozporu s pravidly třístupňového testu dle § 29 

odst. 1 AZ, tento problém je spatřován v nesplnění třetího bodu testu - tedy 

v nepřiměřeném dotčení práv autora.
128

  

 

4.2. Webové stránky 

Na webovou stránku se dá nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Jedním je její digitální obsah 

(tvořený textem, grafikou, obrázky a dalšími multimédii), druhým pak počítačový 

program (tvořen zdrojovým kódem nejčastěji ve formátu HTML, soubory CSS
129

 jako 

definicí uspořádání jednotlivých prvků na stránce).
130

 Autorskoprávně chráněné jsou 

pak jak webová stránka, jako celek, tedy jako unikátní uspořádání jednotlivých prvků, 

tak i tyto jednotlivé prvky. Nutné je uvést, že autorskoprávní ochrana webové stránky, 

jakožto souborného autorského díla, chrání jednak tvořivé uspořádání webu (tedy 

design stránky) což je jedinečný výsledek činnosti autora, aniž by tím však byla dotčena 

ochrana samotného obsahu. Stejně tak je (může být) předmětem autorskoprávní ochrany 

zdrojový kód, přesněji počítačový program vyjádřený v tomto kódu, který dává 

webovému prohlížeči instrukce, jak má danou stránku na monitoru uživateli vykreslit, 

jaký je její obsah a funkce. Ten je také samostatně považován za autorské dílo. Vzniká 

tak situace, kdy je nejprve nutný vznik počítačového programu v podobě zdrojového 

kódu, jehož interpretací ve webovém prohlížeči je zobrazen designu webové stránky. 

Obě tyto součásti jsou chráněny nezávisle na sobě. Jejich užití je tak možné v zásadě 

pouze se souhlasem osoby s autorskými nebo jinými právy. K podstatě webových 

stránek je vhodné doplnit, že dle názoru SDEU vyjádřeným v rozsudku ze dne 22. 
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prosince 2012 ve věci Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany 

v. Ministerstvo kultury (C-393/09) není uživatelské rozhraní počítačovým programem 

(resp. vyjádření počítačového programu), ale i tak může obecně být jiným chráněným 

autorským dílem. To platí jen v případech, kdy rozhraní nebo jeho složky nejsou 

determinovány technickou funkcí.
131

 

Webová stránka je zpřístupněna nahráním na server, čímž dochází i k rozmnožování. 

Každá návštěva uživatele dané webové stránky, i kdyby nedošlo k vytvoření technické 

kopie zdrojového kódu nebo designu stránky, ale třeba jen k zobrazení stránky 

vykreslené na serveru, spadá pod definici rozmnožování § 13 AZ, neboť ten stanoví, že 

rozmnoženina může být zhotovena jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. 

Zároveň jde jistě o sdělování, neboť k webové stránce má přístup veřejnost a to v místě 

a v čase podle své vlastní volby. 

 

4.3. Linking, framing 

Webové stránky jsou na internetu k nalezení pod takzvanou URL
132

 adresou, kterou má 

každá stránka unikátní. URL adresa se skládá z protokolu, kterým lze daný obsah 

zpřístupnit, doménovou adresu serveru a umístění zdroje na serveru.
133

 Jejím zadáním 

do adresního řádku webového prohlížeče se zobrazí příslušný obsah. Linking je pak 

způsob užití specifický pro internet, který zpřístupňuje autorská díla pomocí 

hypertextových odkazů (nebo také linků či hyperlinků), které usnadňují pohyb na 

internetu tím, že kliknutím na libovolný prvek (text, obrázek a jiné), označený ve 

zdrojovém kódu jako hypertextový odkaz, dojde k přesunu na danou URL adresu. Díky 

tomu se vytváří propletená síť dokumentů propojených hypertextovými odkazy, kterou 

označujeme za World Wide Web
134

, který je pro laickou veřejnost synonymem 
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internetu. Samotné poskytnutí odkazu není podle mého názoru rozmnožováním ve 

smyslu § 13 AZ. 

Z hlediska právního má však linking několik specifik. V prvé řadě – jak vyřešit problém 

umístění odkazu osobou, která není autorem nebo nemá licenci k umístění tohoto 

odkazu? V komentáři k AZ
135

 se objevuje názor, který považuje jakékoliv poskytnutí 

odkazu na autorské dílo za užití tohoto díla, které, jak jsem vyložil již v kapitole 2.4., 

není možné bez souhlasu autora či oprávněné osoby. J. Čermák pak ve své zásadní práci 

mapující úpravu autorského práva z hlediska internetu v České republice vyslovuje 

naprosto opačný názor, že zveřejnění odkazu nelze zahrnout pod žádný ze způsobů užití 

díla dle § 12 AZ a tedy nemůže jít o porušení autorského zákona a to bez ohledu na to, 

kam odkaz směřuje.
136

 Domnívám se však, že záleží na formě poskytnutého odkazu, 

neboť odkaz, který nesměřuje přímo na dílo samotné (tedy tzv. deeplinking), ale 

například na stránku, ze které je teprve dílo přístupné, není zásahem do autorského 

práva, protože zpřístupňuje pouze webovou stránku, nikoliv dílo samotné. To 

samozřejmě nevylučuje možnost odpovědnosti za ohrožení práv autora, obzvlášť pokud 

má osoba, která umístila odkaz, z této činnosti majetkový prospěch. 

Linking je asi nejvyužívanější metodou pro nelegální užívání děl na internetu. Soubor je 

nahrán na některé z datových úložišť
137

, které v dnešní době nabízejí prostor pro 

soubory zdarma, stejně jako je zdarma i stažení. Odkazy přímo na tento soubor jsou pak 

sdíleny prostřednictvím tzv. warezových diskusních fór, nebo webových stránek 

umístěních na serverech ve státech, kde není ochrana autorského práva tak silně 

vymáhána. Stažení autorského díla je tak velice jednoduché a rychlé pro libovolného 

uživatele a vzhledem k blokování peer-to-peer a BitTorrent sítí některými poskytovateli 

internetu, je využíván stále větším množstvím uživatelů. Autoři se samozřejmě silně 

brání těmto praktikám a většina serverů tak má systémy pro automatické odhalování 

nelegálního obsahu, nebo moderátory, kteří nahrané soubory kontrolují. Poskytování 

nelegálního obsahu skončilo uzavřením jednoho z největších serverů Megaupload pro 
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sdílení souborů. Údajná škoda, kterou měl způsobit majitelům práv, se vyšplhala na 10 

miliard Kč.
138

 

Závěrem této kapitoly je vhodné zmínit inlining a framing, které místo toho, aby 

vyžadovaly akci uživatele (tedy kliknutí v případě linkingu), využívají hypertextový 

odkaz implicitně při načtení webové stránky. U inliningu jde o způsob užití, který 

zobrazuje na webové stránce obsah z jiné webové stránky, bez kopírování příslušného 

obsahu (tedy např. obrázek), kdy vznikají pouze technické rozmnoženiny dle § 38a AZ. 

Stejně tak nelze, dle mého názoru, který je obdobný s názorem J. Čermáka
139

, mluvit 

o zpřístupnění veřejnosti, neboť tímto krokem je prvotní nahrání na server, na který je 

odkazováno. Framing je technicky odlišný v tom, že jako objekt na internetové stránce 

(v rámci HTML tagu iframe) je zobrazena jiná kompletní webová stránka, která je 

nezávislá na aktuálně zobrazené stránce a není součástí jejího zdrojového kódu. Právně 

se k tomuto druhu vkládání obsahu přistupuje stejně jako při inliningu a jedná se také 

o sdělování díla veřejnosti podle § 18 odst. 2 AZ. Při nevhodném vkládání obsahu je na 

místě zvážit zásah do výlučného osobnostního práva dle § 10 potažmo § 11 AZ autora 

vkládané stránky. Autorovi svědčí, jak uvedeno výše, ochrana autorství ve formě práva 

osobovat si autorství (§ 11 odst. 2 AZ), právo na nedotknutelnost díla (§ 11 odst. 3 AZ) 

a právo na ochranu před nevhodným užitím jinou osobou (§ 11 odst. 4 AZ) a dalšími 

nároky dle autorského zákona.
140

 

 

4.4. Výměnné sítě (P2P = peer to peer, BitTorrent) 

Peer-to-peer sítě (v překladu rovný s rovným, dále jen „P2P“) je označení pro 

decentralizovanou síť, kdy její jednotliví klienti komunikují mezi sebou (na rozdíl od 

tradičního stylu klient – server). Pojem server je v těchto sítích de facto neexistujícím 

pojmem a serverem je vlastně každý uživatel zapojený v této síti, který není jen 

pasivním příjemcem dat jako v tradičním, centralizovaném pojetí sítí, ale aktivně data 
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též poskytuje.
141

 Uživatel tak sdílí své soubory s ostatními a zároveň si může stáhnout 

soubory od nich. Většinou pod podmínkou, že dosahuje určitého poměru mezi tím, 

kolik dat sám odešle a kolik přijme, nebo na základě velikosti souborů sdílených 

z vlastního disku. Velkou výhodou těchto sítí je, že spolu s narůstajícím počtem 

uživatelů se zároveň navyšuje přenosová kapacita sítě, neboť zde není omezení jedním 

serverem, jehož kapacita je po připojení určitého množství uživatelů vyčerpána. 

Příkladem takových sítí je Gnutella nebo Napster. Sítě nejsou využívány pouze pro 

sdílení nelegálního obsahu, ale i pro jiné aplikace, jako jsou např. distribuované výpočty 

(SETI@Home, BOINC, World Comunnity Grid a další), videotelefony (Skype) či 

streamování televize či rádia (USTREAM). 

Většina stažení z těchto sítí je pro osobní potřebu a tak pod výjimkou autorského 

zákona (uživatelé především stahují hudbu, filmy a programy). Zároveň je ale 

automatickou součástí účasti v síti i nelegální sdělování těchto autorských děl veřejnosti 

a jednotliví její uživatelé jsou ve stejném okamžiku jak provozovateli, tak 

i poskytovateli této sítě. Do jaké míry jsou odpovědní samotní autoři aplikace, a sítě je 

sporné, a záleží na přesné koncepci dané sítě a jejím nastavení. Přikláním se k tomu, že 

díky nim je uživatelům umožněno neoprávněné zpřístupňování díla. Autoři aplikace tak 

mají nepřímou odpovědnost (tento termín používá Čermák
142

, ač je našemu právnímu 

řádu neznámý) a jsou účastni porušování autorského práva. Z tohoto titulu ve spojení 

s ustanovením § 40 odst. 1 písm. f) AZ plyne autorovi právo domáhat se zákazu 

poskytování této služby, potažmo náhrady škody. V této souvislosti se přímo nabízí 

zmínit exemplární příklad sítě Napster. Byla to jedna z prvních a nejrozšířenějších P2P 

sítí, vytvořená v roce 1999. Jejím hlavním účelem bylo sdílení a stahování hudebních 

souborů ve formátu MP3.
143

 V dobách největší slávy měla desítky miliónů uživatelů
144

, 

což samozřejmě vadilo distributorům hudby, a proto byla obviněna z masivního 

porušování autorských práv. Žaloba RIAA (Recording Industry Association of 
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America)
145

 byla úspěšná a Napster byl ve své původní podobě zrušen a dnes funguje 

jako standardní online prodejce hudby. 

První verze sítí měly centralizovaný vyhledávač, který shromažďoval seznam souborů 

a adresy počítačů uživatelů sítě. K nim se pak uživatel připojil, našel požadovaný 

soubor a stahování pak bylo zahájeno přímo od tohoto uživatele. Tento systém byl ale 

záhy, především z důvodu závislosti na jednom centrálním počítači, který je jednoduché 

odpojit a tím vyřadit celou síť z provozu, vylepšen na tzv. druhou generaci P2P sítí, 

které ke svému provozu již žádný centrální server nevyžadují. Jednotlivé požadavky 

jsou předávány mezi uživateli, kteří jsou v daný moment aktivně zapojeni do sítě, 

řetězovitě, dokud není nalezen zapojený uživatel, který je daný požadavek schopen 

splnit. Stejně fungují systémy založené na protokolu Gnutella (např. Shareaza, 

Morpheus). Pomoc uzlových bodů využívá protokol FastTrack (např. Grokster, KaZaA) 

a servery bez centrální databáze, tedy tzv. huby, pak protokol Direct Connect (např. 

DC++). Tento systém fungování je velice složité narušit (ač se to např. síti Skype 

několikrát stalo, ovšem jednalo se o vlastní programátorskou chybu). Vztahovat 

v takovémto typu sítě odpovědnost na provozovatele služby je velice obtížné, ať už 

proto, že je takřka nemožné kontrolovat data přenášená v síti, nebo proto, že 

provozovatel bude argumentovat určením sítě především k legálním účelům. Dnes se 

objevuje již třetí generace sítí P2P, které kladou především velký důraz na anonymitu 

jednotlivých jejích uživatelů, šifrování přenosů a uzavřenost komunity. Principem 

těchto sítí je tzv. friend-to-friend
146

 systém, který umožňuje zapojení do sítě jen na 

pozvánku. 

Dnes asi nejrozšířenější a nejznámější P2P sítí je technologie označovaná jako 

BitTorrent, která vznikla v roce 2002. Zároveň se jedná v současnosti největší trn v oku 

autorů a producentů kvůli velkému zneužívání pro warez.
147

 Znalost tohoto termínu 

i mezi lidmi, kteří jej nikdy nevyužili, nebo nepoužívají počítače, hovoří dostatečně 
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o závažnosti problému a silné medializaci tohoto tématu.
148

 Technologie BitTorrent 

byla vyvinuta pro sdílení datově objemných souborů (např. vědecká data, nebo 

distribuce operačního systému Linux). Jednotlivé soubory, které jsou pomocí této sítě 

sdíleny, jsou rozděleny na malé části, většinou o velikosti 250 kB. Uživatel, který má 

všechny části souboru (tedy ten, kdo jej první vložil do torrentu a postupně další 

uživatelé, kteří stáhnou všechny části) se nazývá seed
149

, uživatelé, kteří pak tyto části 

stahují, dokud nedosáhnou stavu seeda, jsou pak označováni za peery nebo leeche
150

. 

Výhodou je, že každou staženou část celého souboru začne uživatel automaticky ihned 

poskytovat ke stažení i ostatním uživatelům a tedy čím více uživatelů stahuje, tím více 

je paralelních zdrojů ke stahování a tím rychleji se soubor stahuje, až do vyčerpání 

kapacity internetového připojení stahujícího uživatele. Každý soubor tak kolem sebe 

vytváří svoji malou P2P síť. K zapojení do ní je nutné stáhnout tzv. torrent soubor, který 

obsahuje metadata o datech, neboli informace o místech, kde je soubor k dispozici. 

Soubor torrent neobsahuje přímo adresy uživatelů sítě, ale odkazuje na tzv. trackery, 

které jsou spojovacím mezičlánkem a řeknou peerům či leecherům, kde mohou stáhnout 

požadovanou část souboru.
151

 Celou tuto operaci pak zpracovává specializovaný 

program, tzv. klient
152

 a pro uživatele tak představuje jedinou překážku ve stažení 

souboru nalezení odpovídajícího souboru torrent. 

Z právního hlediska jsou v případě zpřístupnění autorského díla z pevného disku do P2P 

sítě naplněny pojmové znaky sdělování veřejnosti a toto jednání tak spadá pod 

ustanovení § 18 AZ, které není možné bez souhlasu autora nebo jiné osoby, a to již 

okamžikem zpřístupnění díla, nikoliv až jeho vyžádáním jinou osobou.
153

 Souhlas 

autora samozřejmě není nutný u volných děl, nebo v případě volných užití (srovnej 

výklad výše). V případě stahování autorského díla z P2P sítě se jedná o rozmnožování 

ve smyslu ustanovení § 13 AZ. To by bylo ve většině případů kryté výjimkou volného 
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užití dle § 30 AZ, ovšem nikoliv u sítě typu BitTorrent. Vzhledem k jejímu principu 

fungování je okamžitě po vytvoření rozmnoženiny na pevném disku uživatele toto dílo 

opět sdělováno ostatním uživatelům, což již není užití pro vlastní potřebu. I když je 

právní posouzení jasné, nároky autorů jsou v zásadě nevymahatelné. Uživatelé jsou do 

velké míry anonymní, autorská díla jsou rozdrobena mezi nimi a účinný zásah je takřka 

nemožný. Objevují se snahy o vytváření falešných torrent souborů, které pouze slouží 

ke sběru adres uživatelů, kteří se jejich obsah snaží stahovat, nebo zakotvení možnosti 

blokovat připojení k internetu uživatelům, kteří využívají technologii BitTorrent, ale 

jedná se o postižení pouhého zlomku sítě, který nemůže ohrozit její funkčnost jako 

takovou. Vlastníci práv tak logicky obrací své úsilí na využití odpovědnosti 

provozovatelů trackerů. Ty však dle mého názoru, který jsem prezentoval již dříve, není 

možné vinit za to, že tuto nelegální činnost umožňují, protože pak bychom mohli ad 

absurdum vinit i poskytovatele internetového připojení nebo výrobce počítačových 

součástek. Zákonem o některých službách informační společnosti
154

 bylo v § 3 odst. 

1 definováno, že „poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých 

uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování 

přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za 

obsah přenášených informací, jen pokud: a) přenos sám iniciuje, b) zvolí uživatele 

přenášené informace, nebo c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.“ 

Poskytovatelé tak v případě technologie BitTorrent nemohou odpovídat za přenos 

v rámci trackeru, neboť odpovídají jen za data, jejichž přenos iniciovali, zvolili nebo 

změnili, což technologicky nečiní, data pouze přenášejí. Tento názor je dále podpořen 

ustanovením § 6 citovaného zákona, neboť poskytovatelé služeb podle něj nejsou 

povinni dohlížet na obsah jimi přenesených nebo ukládaných informací či dokonce 

aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. 

Dalo by se uvažovat o odpovědnosti dle ustanovení § 415 OZ, který definuje obecnou 

povinnost nepůsobit škodu ve spojení s § 420 OZ obecnou odpovědností za škodu.
155

 

Problémem ale je, že § 420 OZ upravuje odpovědnost subjektivní, která jako jednu ze 

svých součástí požaduje zavinění, které se bude provozovateli velice složitě prokazovat. 
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Je zřejmé, že současná situace, kdy jsou P2P sítě, ať už s technologií BitTorrent nebo 

bez ní, využívány především pro sdílení nelegálního obsahu, je neudržitelná. Na druhou 

stranu nelze opomíjet výhody těchto technologií a jejich velký smysl i pro legální 

použití. Myslím si, že by si z tohoto důvodu tyto technologie zasloužily lepší právní 

ukotvení, a to zejména s ohledem na mnoho nevyjasněných otázek, které i při legálním 

použití vyvstávají. Jsou jednotlivé bloky informací, které samy o sobě nemají žádnou 

hodnotu, autorským dílem? Domnívám se, že ano, neboť je nepodstatné, zda 

poskytneme uživateli pouze jednu část dat, která mu bude chybět pro zkompletování 

celého autorského díla, nebo části všechny. Veřejnosti je zpřístupňováno dle § 18 AZ 

sdělováním, a to se v případě BitTorrentu děje dostupností dat, která tvoří část nebo celé 

autorské dílo, na pevném disku. Další otázkou je, zda rozdělování autorského díla na 

jednotlivé bloky jsou zásahem do práva autora na nedotknutelnost jeho díla? Domnívám 

se, že nikoliv, je to pouze technický proces, jehož jediným cílem je usnadnit přenos dat 

a poté opět sloučit všechny části díla do jednoho.  

 

4.5. Elektronické komunikační systémy (e-mail, diskusní 

fóra, instant messaging) 

Elektronická pošta, nebo snad ještě zažitější označení e-mail, je technicky starší 

službou, než internet.
156

 Přesto až internet může za masivní rozšíření a využívání tohoto 

moderního způsobu předávání zpráv. Možnost doručit zprávu z jednoho konce světa na 

druhý během vteřin z e-mailu udělal jeden z nejrozšířenějších nástrojů mezilidské 

komunikace, denně se odešle více jak 294 biliónů zpráv.
157

 E-mail je digitální textová 

zpráva, tedy dle českého práva dílo literární, ke které mohou být ve formě příloh 

přidána další libovolná autorská díla. 

Po odeslání e-mailu s autorským dílem dochází k rozmnožování, a to několikrát – na 

poštovním serveru a po doručení otevřením na zařízení příjemce elektronické zprávy. 
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Spornou otázkou je ale, zda vytvoření této rozmnoženiny spadá pod zákonnou výjimku 

rozmnožování k osobní potřebě. Rozmnoženinu vytvořenou na serveru vytváří 

odesílatel a dá se tak považovat za rozmnožování dle § 13 AZ (pokud si neposílá dílo 

sám sobě pro osobní potřebu), rozmnoženinu příjemce pak dle mého názoru lze 

považovat za rozmnoženinu pro osobní potřebu, pokud jsou splněny zákonné 

náležitosti, neboť ji vytváří příjemce vyžádáním stažení poštovní zprávy ze serveru, ať 

už prostřednictvím aplikace na svém zařízení, nebo webového rozhraní. Druhým 

problémem, který se logicky nabízí, je, zda se jedná o sdělování veřejnosti. Rozhodující 

je v tomto definice pojmu veřejnosti, kterou nám ale zákonodárce neposkytuje, ale je 

možné ji vyložit s použitím argumentu a contrario.
158

 Vycházet se také dá z pojetí, které 

nabízí Informační směrnice, a které za veřejnost označuje i individuálně určeného člena 

veřejnosti při použití pro jeho osobní potřebu, s tímto názorem se pak ztotožňuje i větší 

část odborné veřejnosti.
159

 Objevuje se však i protichůdný názor, že v případě, kdy se 

jedná o zaslání díla mezi dvěma určenými body, nelze hovořit o sdělování veřejnosti.
160

 

K tomuto názoru se ale nepřikloním. Ustanovení § 18 odst. 2 AZ označuje za sdělování 

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

a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.“ Ve vztahu 

k odesílateli je kterýkoliv příjemce součástí veřejnosti a má k dílu přístup v jím určeném 

čase a místě. Nehledě na obecně špatné zabezpečení elektronické pošty, která je zasílána 

ve formátu plain text
161

, tedy v čitelném kódu. K autorskému dílu se tak dostane 

kdokoliv, kdo je schopen zachytit komunikaci mezi odesílatelem a serverem, nebo 

serverem a příjemcem e-mailu, či přímo na serveru. Tím je takřka každý e-mail, který 

není spolehlivě zašifrován, vždy přístupný i třetím stranám. 

Do stejné kategorie spadají i různé formy služby instant messagingu
162

, které jsou  

e-mailu podobné, pouze na rozdíl od něj probíhají v reálném čase. Existuje mnoho 

variant s centralizovanými servery (např. ICQ, Facebook Chat, Google Talk, Windows 

Live Messanger), nebo decentralizované (např. Jabber, Skype). Právní režim užití díla 
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v jejich prostředí odpovídá e-mailu. Závěrem této kapitoly tak lze shrnout, že při 

formách komunikace na internetu dochází k rozmnožování i sdělování. Bez souhlasu 

autora nebo držitele autorských práv se bude tedy jednat o činnost protiprávní. 

Do kategorie elektronické komunikace jsem zařadil i diskusní fóra, která jsou místem, 

kde si uživatelé internetu sdělují svoje názory a diskutují o různorodých tématech. 

Technicky jde o internetové aplikace, které umožňují sdílení textových příspěvků 

s přílohami na webové stránce, rozčleněné na jednotlivá témata. Z pohledu autorského 

práva se tak z pohledu uživatele diskusního fóra jedná o činnost obdobnou nahrávání na 

server (upload), ať už je samotný proces libovolný. Poskytovatel služeb informační 

společnosti a tedy i samotného diskusního fóra pak vytváření technické rozmnoženiny 

a sděluje veřejnosti. 

 

4.6. Sociální sítě (Facebook, Twitter) 

Sociální sítě prodělávají bouřlivý rozvoj. Objevily se teprve nedávno a dokázaly 

přitáhnout obrovské množství uživatelů.
163

 Tento bouřlivý rozvoj kopírují i jejich 

podmínky použití a regulace celé autorskoprávní problematiky v jejich prostoru. Na 

jednu stranu zde dochází k masivnímu porušování autorských práv, na druhou stranu 

díky obrovské komunitě a vzájemnému působení názorových proudů z celého světa, 

dochází k vytváření kvalitních pravidel a podmínek, které by mohly být do budoucna 

velice zajímavým vodítkem i pro právní úpravy v rámci národní legislativy. Facebook je 

sociální síť zaměřená na propojování kamarádů z reálného života i v oblasti internetu 

(tvoří pak tzv. přátele) a udržování vztahů. Ze začátku jednoduchá webová aplikace, 

která umožňovala pouze sdílení krátkých textových vzkazů (tzv. statusů) dnes umožňuje 

sdílení fotografií, videí, odkazů, hudebních souborů a dokumentů, poskytování 

chatovacích služeb, organizování událostí, hraní her online a nabízí široké možnosti 

obchodníkům pro prezentaci jejich produktů a služeb. Není tak divu, že je to dnes, díky 

obrovské uživatelské základně a velkému množství prodané reklamy, jeden z největších 

online byznysů, který dne 18. května 2012 vstoupil na burzu s ohodnocením 104 bilionů 
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USD
164

 a hledá další možnosti svého rozvoje. Záhy však z původní ceny 38 USD za 

akcii klesla cena 2. srpna 2012 dokonce pod 20 USD a tím se potvrzují obavy z jeho 

nadhodnocení.
165

 Twitter má odlišný koncept a dal by se označit za mikroblogovací 

službu
166

, která umožňuje posílat a číst příspěvky jiných uživatelů označované za 

tweety. Největší popularity dosáhla tato sociální síť díky mobilním zařízením 

a jednoduchosti sdílení příspěvků se svým okolím tzv. za běhu. 

Sociální sítě fungují na principu sdílení obsahu uživateli, a to buď na stránce vlastního 

profilu (v případě Facebooku - zeď, případně novější timeline, v případě Twitteru - 

feed), nebo na stránkách profilů jiných uživatelů (tzv. mentions na Twitteru). Všechny 

sítě se vyznačují poměrně širokým nastavením soukromí jednotlivých uživatelů. Twitter 

je v tomto výrazně jednodušší, neboť má pouze dva stavy – zveřejnění příspěvků 

naprosto veřejně, nebo jen vybranému okruhu uživatelů. Facebook vyvinul 

sofistikovaný systém uživatelských skupin, do kterých si své přátele může uživatel 

členit a pak libovolným skupinám zobrazovat pouze vybraný obsah. Stejně tak je možné 

ale i zcela otevřené zpřístupnění profilu celému internetu. Obě sociální sítě jsou pro své 

uživatele zcela zdarma. Provoz Facebooku je financován z investic, reklamy a vstupu na 

burzu, provoz Twitteru zatím stále jen z investic a svůj obchodní model teprve hledá. 

Jak je tedy regulováno chování uživatelů na těchto sociálních sítích? Dokument 

Prohlášení o právech a povinnostech
167

 stanovuje podmínky sítě Facebook, které se řídí 

právním řádem amerického státu Kalifornie (bod 16 těchto podmínek). Jde vlastně 

o smlouvu, která je uzavřena registrací uživatele (již zmíněný clickwrap), jejímž 

předmětem jsou autorská práva uživatelů a licenční smlouva. Facebooku tímto uživatelé 

udělují „nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) 

licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který 

zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj.“ Facebook tak může s autorskými 
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díly, která na něj uživatelé nahrají, libovolně nakládat a bez nutnosti, aby jim za to 

platil, což je samozřejmě vnímáno z pohledu uživatelů negativně. Argumentem 

Facebooku je, že pouze díky tomuto ustanovení mohou službu poskytovat stále 

bezplatně a ve vysoké kvalitě. Facebook zároveň v bodě 5 odst. 1 zakazuje „podnikání 

kroků zasahujících do práv jiných osob“, v odstavci 2 dává právo k odebrání obsahu, 

pokud se Facebook domnívá, že porušuje toto Prohlášení a zároveň v odstavci 

3 informuje o tom, že poskytuje nástroje sloužící k ochraně práv duševního vlastnictví 

(který je ovšem založen na principu hlášení závadného obsahu ostatními uživateli, což 

se zásadně neděje).
168

 V případě opakovaného porušování autorských práv pak může 

dojít až k deaktivaci účtu dle odstavce 5. Tyto podmínky ale mně osobně přijdou pouze 

formalitou, neboť jsem se nesetkal s odstraňováním obsahu z této sítě ani s deaktivací 

uživatelského účtu. Je ale možné, že vzhledem k již dříve zmíněné kapacitě Facebooku 

ke sledování a vyhodnocování závadnosti obsahu řeší opravdu pouze exemplární 

případy, kdy se obsah může dostat k velkému množství uživatelů. Každé porušení práva 

však zůstává porušením práva a myslím, že stejně jako byl donucen YouTube k přísné 

automatické kontrole obsahu, nezbude v blízké budoucnosti pro nátlak autorů nic jiného 

ani Facebooku.
169

 Zajímavostí je, že licence, kterou Facebooku uživatel registrací 

uděluje, není časově žádným způsobem omezená. Profil tak na Facebooku, vzhledem 

k tomu, že neaktivní uživatelé nejsou hromadně odstraňováni, zůstane i posmrtně. 

Jedinou možností je nahlásit daný uživatelský profil s patřičnými důkazy za profil 

zemřelé osoby, kdy se z ní stane virtuální památka, ze které zmizí důvěrné údaje, 

a přátelům je umožněno zde na zesnulou osobu vzpomínat.
170

 Jak Facebook naloží 

s autorskými díly uživatele po jeho smrti, se mi nepodařilo zjistit ani z Prohlášení 

o právech a povinnostech, ani z přímého dotazu na kontaktní místo Facebooku. 
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Očekával bych ale, a to zejména s ohledem na obsah licence, že Facebook bude 

autorská díla ke svému prospěchu využívat i posmrtně. 

V případě Twitteru je základním dokumentem Terms of Service, který hned ve svojí 

preambuli stanoví, že jeho podmínkami se musí řídit každý, kdo využívá služeb 

Twitteru.
171

 Hned v prvním bodě se Twitter vzdává veškeré zodpovědnosti a přenáší ji 

na uživatele této sociální sítě. Bod 4 pak říká, že za obsah, ať už zpřístupněný veřejně 

nebo soukromě, je odpovědný autor tohoto obsahu v rámci této sítě. V bodě 9 je pak 

ustanovení týkající se autorských práv, kdy Twitter očekává od svých uživatelů 

dodržování autorských práv a zavazuje se k reakci na oznámení údajných porušení 

těchto práv. Na rozdíl od Facebooku k tomu ale nemá vyvinutý žádný systém pro 

nahlašování a autoři nebo oprávnění držitelé práv jsou nuceni zasílat velké množství 

ověřených osobních informací, což dle mého názoru ztěžuje ochranu autorských práv 

v této síti. Twitter si také vyhrazuje právo obsah porušující autorská práva bez 

předchozího upozornění odstranit a při opakovaném porušení tohoto ustanovení 

i ukončit poskytování služeb pro daný uživatelský účet. Stejně jako v případě 

Facebooku se díky umístění firmy v oblasti Silicon Valley v Kalifornii řídí i tyto 

podmínky americkým právem. 

Jak je to s právním posouzením sdílení obsahu na těchto sociálních sítích? Vzhledem 

k širokému množství způsobů nahrávání obsahu se zde objevují, s výjimkou P2P sítí, 

všechny způsoby užití díla zmíněné dříve v této kapitole. Dochází ke sdělování díla 

veřejnosti dle § 18 AZ, a to při sdílení jakéhokoliv obsahu. Výjimkou není ani sdílení 

obsahu, který je viditelný pouze samotnému uživateli, protože i tak se dle textu zákona 

jedná o zpřístupnění díla, ač se k němu reálně nikdo jiný nedostane. Dále dochází 

k rozmnožování díla dle § 13 AZ, a to na serverech těchto sociálních sítí, které, jak 

vyšlo nedávno najevo, data uchovávají i po jejich smazání a dokonce i zrušení 

uživatelského účtu
172

, a dále také u uživatelů, kteří si tato díla zobrazí nebo z těchto 

serverů stáhnou. Uvažovat v tomto případě o výjimce plynoucí z § 30 AZ lze opravdu 
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jen u minima případů. Jak je to se sdílením obsahu, což je funkce, která umožňuje 

převzít příspěvek ze zdi jiného uživatele na svoji zeď? Nejde o volné užití, neboť se 

nejedná o vytvoření rozmnoženiny pro vlastní potřebu dle § 30 AZ (ač zde záleží na 

přesném technickém postupu a tedy zda je vytvořena na serveru nová kopie, nebo se 

vytvoří pouze odkaz na ni). Nejedná se ani o citaci, neboť zde většinou není uveden 

pramen a tím pádem nejsou splněny nároky § 31 AZ. Přikláním se tak k tomu, že jde 

o užití díla ve formě jeho sdělování veřejnosti, a proto je nutné mít souhlas autora nebo 

oprávněného držitele práv. I přesto, že velké procento obsahu sdílené na těchto 

serverech je umístěno nelegálně a v rozporu s autorskými právy a i přes silný lobbing 

správců autorských práv, judikoval Soudní dvůr Evropské unie
173

, že sociální sítě 

nesmějí být nuceny k zavádění filtrovacích mechanismů, za použití argumentu ochrany 

svobody přijímání a rozšiřování informací dle Listiny základních práv Evropské unie. 

Bude zajímavé sledovat, jak se sociální sítě vyrovnají se svými problémy v oblasti 

práva autorského a zda dojde k právní regulaci na státní úrovni. Podle mého názoru se 

to dá ke stále většímu rozšíření a množství služeb, které jejich uživatelé využívají 

a času, který na nich stráví, předpokládat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173

 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie z 16. února 2012, ve věci C-360/10 (Belgische Vereniging 

van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV) [online]. Citováno: 13. 9. 2012. 

Dostupné z WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=CS&

mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=880977>. 



62 

 

Závěr 

Ve své práci jsem představil velice aktuální téma, tedy českou právní úpravu autorského 

práva ve vztahu k oblasti internetu, s přihlédnutím úpravy evropské a detailním 

zaměřením na užití díla na internetu. Úpravu považuji za moderní a odpovídající 

světově nastavenému standardu. Vzhledem k rychlému rozvoji celosvětové počítačové 

sítě jí však zcela přirozeně chybí zahrnutí a reakce na nejnovější trendy a ty jsou pak 

řešeny poměrně složitě výkladem stávajících právních institutů. K pochopení celé 

problematiky by také pomohla rozsáhlejší judikatura, která je doposud poměrně chudá. 

Problémem, ani ne tak právním, jako spíše společenským a vzdělávacím, je malé 

povědomí uživatelů internetu o autorském právu. Dle mého názoru by alespoň bazální 

úroveň právního povědomí (nejen z oblasti autorského práva, ale celkově občanského) 

mělo být součástí základního vzdělávání. Jinak bude stále docházet ke každodennímu 

porušování autorských práv, přičemž většina uživatelů internetu si nelegálnost svého 

jednání ani neuvědomí. 

Pokud pohlédnu do budoucnosti, rozhodně bych se bránil zvažovaným návrhům na 

zavedení náhradní odměny z internetu (jako je upravena v § 25 AZ například při 

zakupování prázdných datových médií a harddisků), internet by měl ve své většině 

zůstat místem svobodným a zdarma, neboť ne všechny činnosti na internetu spočívají 

v rozmnožování. Na druhou stranu velice vítám rozšiřování zpoplatňování obsahu 

například velkých zpravodajských serverů. Pokud nejsou částky přemrštěné, budou, 

myslím, uživatelé v budoucnosti, až si na podobné systémy zvyknou, ochotni za kvalitní 

obsah platit. Dále by bylo vhodné doplnit do autorského zákona definici veřejnosti, i 

když je s ohledem na rozsudek SDEU ze dne 7. prosince 2012 ve věci SGAE v. Rafael 

Hoteles SA (C-306/05) otázkou, zda je vhodné toto činit v oblasti národní úpravy, 

protože SDEU tímto rozhodnutím stanovil, že výklad tohoto pojmu nepřísluší z důvodu 

jednotného výkladu ve Společenství členským státům.
174

 Pomohlo by také doladění 
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nejasnosti kolem elektronické komunikace a jejího právního rámce, chybí zákonná 

úprava linkingu, vyřešení odpovědnosti provozovatelů trackerů sítě BitTorrent a další. 

Jisté je, že autorské právo ve své současné, dovolím si říct, i přes veškeré snahy stále 

ještě převážně „analogové“ podobě, je na hranici své životnosti a musí být nahrazeno, či 

alespoň doplněno koncepčně novou, „digitální“ úpravou, která bude schopná reagovat 

na technologický pokrok, který, jak věřím, se jen tak nezastaví. Stejně tak je jisté, že 

autorské právo je pro společnost nutností. Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se 

vydá a jak bude vyhovovat společenským potřebám. 
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Seznam zkratek 

 

ACCDB  Access Database file 

ACTA  Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

ARPANET  Advanced Research Projects Agency Network 

AZ Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

                                                       právech souvisejících s právem autorským a o změně 

                                                       některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

                                                       pozdějších předpisů 

CD  Compact Disc 

CSS Cascade Style Sheet 

DOC Document 

DRM Digital Rights Management 

DVD Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc 

EC Evropská komise 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EP Evropský parlament 

ePub electronic publication 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

HTML HyperText Markup Language 

MP3 MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III 

NS ČR Nejvyšší soud České republiky 
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ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

                                                       ve znění pozdějších předpisů 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

                                                       pozdějších předpisů 

OZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

                                                       pozdějších předpisů 

P2P Peer-to-peer síť 

PDA Personal Digital Assistant 

PDF Portable Document Format 

PRC Product Representation Compact 

RIAA Recording Industry Association of America 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SWF Shockwave Flash Movie 

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

                                                      Property Rights 

TXT Plain Text File 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

                                                       pozdějších předpisů 

URL Uniform Resource Locator 

USA United States of America 

USD United States dollar 

WAV Waveform Audio File Format 
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WCT World Intellectual Property Oganization Copyright 

                                                       Treaty 

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

WPPT World Intellectual Property Oganization 

                                                       Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization 

WWW World Wide Web 

XLS Excel Spreadsheet 
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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat jednotlivé způsoby užití díla v oblasti internetu a způsob 

jejich ochrany v tomto specifickém prostředí. Jedná se o vysoce aktuální téma, neboť 

internet výrazně zasahuje do každodenního života dnešní společnosti a ovlivňuje tak i 

další vývoj právního řádu. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje obecně pojmům internet a autorské 

právo a je zde zachycen vývoj této oblasti soukromého práva na území samostatné 

České republiky, včetně uvedení pramenů vnitrostátních a mezinárodních. 

Druhá kapitola definuje autorské dílo, jeho jednotlivé druhy dle autorského zákoníku, 

osobu autora, užití díla ať již formou smluvní, nebo mimosmluvní a též důležité 

zpřístupnění díla prostřednictvím internetu. 

Ve třetí kapitole se autor zaměřuje na ochranu autorských práv v soukromoprávní i 

veřejnoprávní sféře a technické prostředky ochrany (DRM). 

Poslední, a z hlediska pojednávaného tématu nejdůležitější, čtvrtá kapitola obsahuje 

jednotlivé způsoby užití díla prostřednictvím internetu včetně jejich detailního popisu. 

Rozebráno je stahování a nahrávání, právní úprava v oblasti webových stránek, linking, 

framing, výměnné sítě technologií peer to peer a BitTorrent, jednotlivé systémy 

elektronické komunikace (e-mail, diskusní fóra, instant messaging) a na závěr užití děl 

na sociálních sítích Facebook a Twitter.   

V závěru se autor zaměřuje na vlastní zhodnocení aktuálního stavu autorského práva ve 

vztahu k internetu, nízké povědomí uživatelů o právní povaze jejich chování a jednání 

v tomto prostoru a uvádí i několik vlastních názorů na vhodný vývoj úpravy de lege 

ferenda. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to describe various ways of use of works on the Internet and 

method of their copyright protection in this specific environment. Because without any 

doubt the Internet interferes with everyday life of today's society and subsequently has a 

significant effect on further development of a legal system, this topic becomes very 

relevant.  

The thesis itself is divided into four chapters. The first chapter is devoted to general 

description of the Internet and copyright law, and contains explanation of development 

of this private law area in the territory of the independent Czech Republic, including list 

of national and international legal sources. 

The second chapter defines the copyrighted work and its different types according to the 

Czech Copyright Act, an individual author, use of the work, whether in the form of a 

contractual or non-contractual disclosure and also important topic of making the work 

available through the Internet. 

The third chapter analyzes the copyright protection in the private and public spheres, 

and technical means of such protection (DRM). 

The last, and with respect to the discussed topic the most important, fourth chapter deals 

with various ways of use of works on the Internet, including their detailed description. 

Downloading and uploading, legislation of the Web pages, linking, framing, exchange 

networks based on peer to peer and BitTorrent technologies, individual electronic 

communication systems (e-mail, discussion forums, instant messaging), and finally the 

use of works on Facebook and Twitter social networks are analysed in this chapter. 

In the end, the author focuses on his own assessment of the current state of the 

copyright law in relation to the Internet, insufficient awareness of users on the legal 

aspects of their behaviour and actions in this digital space and also introduces opinions 

on appropriate further development of the copyright law de lege ferenda. 
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