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Úvod 

 

Internet na prahu třetího tisíciletí díky raketovému technologickému pokroku změnil 

nejen zásadním způsobem svoji tvář, změnilo se i jeho působení na jeho uţivatele, jakoţ 

i působení na celou společnost jako takovou. Internet na rozdíl od dob dřívějších, kde 

byl chápán jako ryze pracovní nástroj pro posílání elektronických zpráv, je dnes uţíván 

jakoţto prostředek ke komunikaci a zábavě. Přebírá vedoucí pozici globálního lídra ma-

sových médií. Z celkové populace na zemi, blíţící se k sedmi miliardám lidí, dnes pou-

ţívá internet dvě miliardy z nich. Za posledních deset let se jedná o nárůst uţivatelů o 

480%
1
. Ne tak dramatický vývoj nastává i v České republice, kde podíl  domácností 

vybavených vysokorychlostním internetem (51% v r. 2010) rychle dohání domácnosti s 

internetem o klasické rychlostí (56% v r. 2010), takţe hovoříme o nárůstu příjmu vyso-

korychlostního internetu v domácnostech o 46% od roku 2005 
23

. Podobné trendy jsou 

zaznamenávány i na poli mobilního internetu, kde bylo v březnu roku 2011 v ČR 17% z 

aktivních SIM karet vyuţito k připojení na internet, a toto procento dále stoupá
4
. 

 

S tím, jak mnoho je internet vyuţíván, úzce začíná souviset to, jak internet zasahuje do 

našich ţivotů, do společnosti. Dnes na internetu podnikají celá odvětví, jejichţ distri-

bučním kanálem je právě internet, softwaroví giganti se odklánějí od tvorby offline pro-

duktů a masivně šíří svá řešení skrze (často pro nekomereční uţití bezplatně dostupné) 

cloud computingové aplikace
5
. Do internetových společností proudí v tuto dobu nemalé 

                                                 

1 
Internet World Statistics [online]. 2011-03-31 [cit. 2011-08-11]. Internet World Statistics. Dostupné z 

WWW: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. 
2
 Český statistický úřad [online]. 2011-04-21 [cit. 2011-08-11]. KOLIK DOMÁCNOSTÍ V ČR MÁ PO-

ČÍTAČ A INTERNET?. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ma_pocitac_a_internet>. 
3
 Dle Eurostatu je ČR pořád pod dlouhodobým průměrem domácností s širokopásmovým připojením v 

rámci EU. 
4
 Tyinternety.cz [online]. 2011-05-20 [cit. 2011-08-16]. Mobilní internet pouţívá přes dva miliony Čechů. 

Dostupné z WWW: <http://www.tyinternety.cz/novinky/mobilni-internet-pouziva-pres-dva-miliony-

cechu-3770>. 
5
 Cloud computing je na Internetu zaloţený model vývoje a pouţívaní počítačových technologií. Lze ho 

také charakterizovat jako poskytování sluţeb či programů uloţených na serverech na Internetu s tím, ţe 

uţivatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlíţečenebo klienta dané aplikace a 

pouţívat prakticky odkudkoliv. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webový_prohlížeč
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prostředky, investorské spekulace zacházejí aţ tak daleko, ţe někteří mluví o druhé in-

ternetové bublině. Mnoho lidí internetem ţije a zároveň svůj ţivot ţijí prostřednictvím 

internetu. Takový, troufám si říci, společenský posun představuje nové nároky na uspo-

řádání těchto nově vzniklých společenských vztahů. Prostředí internetu to nedělá právu 

jednoduché – objemy přenesených informací, dynamičnost vztahů, jejich delokalizace a 

ztráta souvislostí mezi online skutečností a fyzickou lokalitou, to všechno jsou výzvy, 

se kterými se právo musí vypořádávat. 

 

1. Legitimita práva na internetu 

 

Rád bych se ještě okrajově zmínil o legitimitě práva na internetu. O té se zprvu začalo 

hovořit na počátku devadesátých let v kolébce internetu – Spojených státech americ-

kých. Liberalismus jakoţto  myšlenkový směr, hluboko zakořeněný právě v USA, de-

terminoval do jisté míry i chápání nutnosti právní regulace internetu. V této době se 

začíná ozývat jedno z nejvýznamějších hnutí za svobodný internet, organizace Electro-

nic frontier foundation, jejímţ základním dokumentem je tzv. Deklarace nezávislosti 

kyberprostoru
6
, ve které je hlavním motivem vymezení se vůči vůli států regulovat a 

následně aktivně právo prosazovat v kyberprostoru
7
. Při pročítání pasáţemi deklarace 

seznáváme mnohé otazníky ohledně působnosti práva na internetu. Především se jedná 

o neexistenci společenské smlouvy mezi mezi adresáty právních norem a jejich tvůr-

cem, tedy státem, i o neexistenci vůle internetového společenství takovou smlouvu uza-

vřít. Dalším argumentem je nepotřebnost státní regulace na internetu kvůli schopnosti 

internetového prostředí řešit si své problémy samo za pomocí svých nástrojů. Za, dle 

mého názoru, nejpádnější argument se dá povaţovat pojednání o efektivním vynucování 

práva a uzavřenosti státní jurisdikce v tradičních prostorových hranicích. Explicitně je 

zmíněn moment plošného rozprostření informací nejen přes všechny jurisdikce, ale i 

                                                 

6
 Electronic Frontier Foundation (EFF) [online]. 1996-02-08 [cit. 2011-08-16]. A Declaration of the 

Independence of Cyberspace. Dostupné z WWW: <https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-

Final.html>. 
7
 Kyberprostor je v současnosti pouţíván ve smyslu inverze k reálnému světu (tzv. realspace). Hovoří se o 

něm jako o místě, kde se vyskytují lidé bez fyzických těl. 
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přes všechna místa, která ţádné jurisdikci nepodléhají
8
. Fenomén internetu má výrazně 

multiteritoriální globální charakter a ve svém celku nepodléhá ţádné výlučné státní mo-

ci
9
. 

Jak víme, tak právní regulace má smysl tam, kde společnost není s to řešit své problémy 

autonomně, za pomoci neprávních mechanismů, kde vznikají situace bránící jejímu roz-

voji. Dovoluji si citovat z Polčákovy publikace10: Právo by tedy na internetu nemělo 

smysl tehdy, pokud by v síťovém společenství neexistovaly konflikty nebo pokud by pří-

padné konflikty byly řešeny samoorganizačními mechanismy k všeobecnému užitku. Bo-

huţel ale i internet se stal entropickým prostředím, kde začalo docházet k porušování 

subjektivních práv osob (doménové konflikty), ohroţování společenských hodnot(šíření 

dětské pornografie) a nově i k porušování základních nezadatelných práv jedince stran 

státní autority (právo na informace), a tak nezbývá neţ konstatovat, ţe toto prostředí si 

ţádá autoritativní zásah zvenčí – ze strany státu. Nakolik bude stát efektivní v této regu-

laci, je velkou otázkou, protoţe, jak uţ jsem nastínil dříve, internet a informace v něm 

jsou podrobeny silné delokalizaci a je téměř nemoţné eliminovat usazení subjektů na 

místech typu „safe harbour“. Pro vynucení práva stát musí spolupracovat s autoritami, 

které mají technickou schopnost provést jeho rozhodnutí. V úvahách o prostředí interne-

tu docházíme k závěrům, ţe státní autorita vlastně nedokáţe jakkoliv konkurovat uni-

verzálním autoritám, které na internetu poskytují technické zázemí, jak co se týče tvor-

by norem, tak i jejich následného vymáhání. Tyto autority budou při svých aktivitách 

zohledňovat hodnoty a zásady naší společnosti především z motivace sociální, etické
11

 

12
 a ekonomické, méně jiţ pod vlivem platného práva a státu

13
. Závěrem k otázce legi-

                                                 

8
 To je patrné dnes víc neţ kdykoliv předtím, kdy pomocí cloud computingových aplikací je moţno na-

kládat s daty dálkově tak, ţe se jich zařízení uţivatele nemusí ani “dotknout“, sám uţivatel ani neví, v 

jaké jurisdikci se data či aplikace nacházejí 
9
 Kříţ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Str. 75. 

10
 Právo na internetu, Spam a odpovědnost ISP, Radim Polčák, 2007, str. 4 

11
 Trestat chování některých subjektů se rozhodla známá a vlivná hackerská skupina Anonymous, která 

provedla útoky na společnosti Visa a MasterCard za zmraţení účtů serveru Wikileaks či na vládní sloţky 

Lybie, Tunisu a Egypta, jakoţto podporu tamním protestujícím. viz. [online].  11. 8. 2011 [cit. 2011-08-

11]. <http://www.zive.cz/clanky/anonymous-revolta-internetove-generace/sc-3-a-158326/default.aspx> 
12

 Zajímavou aktivitou je činnost rakouské organizace ISPA(Internet Service Providers Austria) na webu 

stopline.at. Tam je moţno anonymně hlásit výskyt informací s nacistickou tématikou nebo doětakou por-

nografií. Pozoruhodné je, ţe se tak poskytovatelé rozhodli sami, bez nějakého vnějšího tlaku. 

13
 Česká republika se samozřejmě snaţí na nově vznikající poměry reagovat formou bezpečnostních stra-

tegií či vytvořením vládní skupiny pro boj s internetovými útoky CSIRT (Computer Security Incident 
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timity práva na internetu je třeba prohlásit, ţe za legitimní normy můţeme povaţovat 

pouze ty, které upravují škodlivé faktory neřešitelné pomocí etických, ekonomických, 

sociálních a technických pravidel. Jinými slovy, je třeba regulovat pouze oblasti, ve 

kterých je taková regulace účelná a nezbytná. 

 

2. Internet a autorské právo 

 

2.1 Obecně 

 

Porušování aut. práv na internetu je tématem vysoce aktuálním v dnešní společnosti 

nejen vzhledem k připravované novele autorského zákona, ale především kvůli rostou-

cím podílům nelegálně obdrţeného autorského obsahu. V prostředí internetu se jedná 

právě o normy práva duševního vlastnictví, především práva autorského a práva zná-

mek, které se stávají nejčastějším terčem protiprávního jednání. Ilegální nakládání s 

digitálními daty, chráněnými zákonem, či chcete-li, stahování a redistribuce warezu
14

 

nebo jednoduše pirátství,je tématem, jeţ přidělává vrásky na čele nejen ( jak bychom si 

především mohli navenek mylně myslet) výrobcům softwaru, autorům děl, kolektivním 

správcům a dalším teoreticky „bitým“ na současném stavu poli informačních technolo-

gií, ale následně i právníkům, kteří se snaţí polapit do uchopitelných pojmů tuto techno-

logickou dţungli, ekonomům, jeţ vymýšlejí obchodní strategie, pokoušející se vyzrát 

nad návyky uţivatelů, či psychologům a sociologům objasňujícím motivy jedinců a 

skupin, vedoucí k takovému chování. V dnešním prostředí rychlého a levného internetu 

a relativní informační svobody je dosaţení produktu tvořeného jedničkami a nulami 

dílem okamţiku a obtíţností srovnatelné s utrhnutím jablka ze stromu – jen natáhnout 

                                                                                                                                               

Response Team), která by mohla začít pracovat do poloviny roku 2012 – zdroj: LUPA.CZ [online]. 2011-

02-23 [cit. 2011-08-16]. Největším bezpečnostním rizikem je stále sám uţivatel. Dostupné z WWW: 

<http://www.lupa.cz/clanky/nejvetsim-bezpecnostnim-rizikem-je-stale-sam-uzivatel/>. 
14

 Warez je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno nelegálně, 

zejména v rozporu s autorským právem, zdroj: Warez. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 2011-07-21 [cit. 2011-08-16]. Dostupné z 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Warez>. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slang
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_dílo
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ruku
15

. V těchto souvislostech hraje i velký význam povědomí o právu mezi širokou 

veřejností. Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe věková skupina, jeţ nejvíce pracuje s počítači 

resp. internetem a multimediálními rozmnoţeninami, se pohybuje v kategorii 12 – 30 

let,  nezaznamenáme zrovna ideální stav a lze jen stěţí očekávat, ţe se mladé generaci 

podaří vštípit toto právní vědomí, a z něj vycházející postoje
16

. 

 

2.2 Ztráty autorů počítačových programů 

 

Co se ilegálního softwaru týče, míra jeho rozšíření v ČR za poslední rok klesla o jeden 

procentní bod na 36%. Coţ je lehký nadprůměr EU (35%) a podprůměr v globálním 

měřítku (42%). O tom, jak můţou být procentní body zavádějící, svědčí statistika oh-

ledně celkové hodnoty pirátství, která se za minulý rok, navzdory sníţení jeho míry, 

zvýšila o 400 milionů Kč na 3,7 miliardy korun. Podobné tendence můţeme sledovat i 

ve světovém měřítku, kde celosvětová míra za minulý rok 2010 sice klesla o 1%, 

nicméně hodnota celkového pirátského softwaru vzrostla o cca 7 miliard amerických 

dolarů na konečných 58,754 miliard USD. Celková míra EU stagnuje, leč opět spatřu-

jeme nárůst hodnoty pirátského softwaru o jednu miliardu dolarů na celkových 13,458 

miliard dolarů
17

. 

 

2.3 Ztráty autorů děl audiovizuálních a děl hudebních 

 

Podle MPAA
18

 jsou ztráty filmových studií za rok 2005 v důsledku celosvětového in-

ternetového pirátství vyčísleny na 2,3 miliardy dolarů. Co se týče ČR, tak ačkoliv v roce 

2000 se podařilo sníţit míru pirátství aţ na historických 10%, v současnosti šplhá k 65% 
19

. 

                                                 

15
 Neplatí to ale absolutně. Je to druh dovednosti a je to sociokulturně podmíněné. Pokud bychom se např. 

bavili s teenagery v USA, většina z nich nebude tušit, jak se např. torrenty pouţívají.  
16

 Kříţ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Str. 120. 
17

 Vše statistika BSA – Eighth Annual BSA Global Software 2010, Piracy Study, Květen 2011 
18

 MPAA Releases Data from Piracy Study. [online]. [cit. 2008-02-27]. Dostupné z: 

<www.mpaa.org/press_releases/2006_05_03lek.pdf>. 
19

 Filmynejsouzadarmo.cz [online]. 2011 [cit. 2011-08-16]. O pirátství. Dostupné z WWW: 

<http://www.filmynejsouzadarmo.cz/cs/o-piratstvi/>. 
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Závěrem připojuji data IFPI ohledně globálních výnosů hudebního průmyslu, které od 

roku 2004 klesly o 30% navzdory faktu, ţe trh s digitální hudbou vzrostl o 1000%
20

 
21

. 

 

Nelze se tedy divit, ţe organizace chránící zájmy tvůrců i tvůrci samotní bijí na poplach 

a ve světě se realizují roztodivná řešení, která naráţejí  na bariéry základních práv a 

svobod, uplatňovaných u ústavních soudů či jejich obdob
22

. Problematika je to navýsost 

sloţitá pro svůj technologický ráz a přístupy k jejímu řešení jsou různé. Od velmi tvr-

dých exemplárních soudních rozhodnutí, přikazujících obţalovanému
23

 výplatu náhrad, 

přes vytváření institucí slouţících k potlačování pirátství aţ po liberální přístupy jako 

např. v Deklaraci nezávislosti kyberprostoru.  

 

3. Základní normy autorského práva 

 

K výkladu problematiky autorských práv, a z nich vyplývající odpovědnosti, je třeba 

nastínit základní formální prameny, ze kterých můţeme čerpat. 

3.1 Ústavněprávní prameny 

Základním východiskem je povaţován čl. 11 Listiny základních práv a svobod
24

, dle 

kterého má kaţdý právo vlastnit majetek a určuje také podmínky vyvlastnění. Ústavně-

právní pojetí majetku je širší, neţ jak je majetek pojímán v soukromoprávních vztazích 

ve smyslu § 118 odst. 1 Občanského Zákoníku
25

, dle kterého se jedná o věci a práva 

nebo jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští. Listina chápe majetek 

                                                 

20
 IFPI Digital Music Report 2011 

21
 Zmíněné statistiky jsou pro mnohé nepříliš vypovídající aţ irelevantní z důvodu  jejich výpočetního 

postupu. Povaţuji však za důleţitý údaj, nikoliv nárůst či pokles míry warezu, ale kaţdoroční růst škod, 

způsobených autorům softwaru. pozn. autor. 
22

 Digital economy act ve Spojeném království, či např. Loi favorisant la diffusion et la protection de la 

création sur Internet ve Francii 
23

 Jammie Thomas-Rasset byl v r. 2009 okresním soudem v Minesotě odsouzen k náhradě škody ve výši 

1,920,000 $ za ilegální sdílení hudby. 

24
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

25
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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tak, ţe se můţe  jednat o jakýkoliv předmět, který má alespoň potenciální majetkovou 

hodnotu, ať hmotnou či nehmotnou
26

. 

Dalším stavebním kamenem je čl. 34 odst. 1 Listiny, který zaručuje zákonnou ochranu 

výsledkům tvůrčí duševní činnosti. Svoboda nakládání s výsledky duševní tvůrčí čin-

nosti v podobě autorských děl má oporu  v čl. 26 odst. 1 Listiny, dle něhoţ má kaţdý 

právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakoţ i právo podnikat a provo-

zovat jinou hospodářskou činnost. 

Uplatňování nároků z autorskoprávní ochrany je moţné podepřít čl. 36 odst. 1 Listiny, 

zaručující soudní a jinou ochranu. Touto jinou ochranou můţe být jak orgán činný v 

trestním řízení, dle § 270 Trestního zákoníku
27

 (teoreticky i § 271 TZ), jednak orgán 

příslušný k projednávání přestupků, definovaných v hlavě VI Autorského zákona 
28

, 

upravující správní delikty. 

 

3.2 Mezinárodní prameny 
 

Hlava I., čl. 10 Ústavy ČR
29

 nadřazuje ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy 

nad zákon – tedy i nad zákony, upravující práva duševního vlastnictví. Takovou 

smlouvou je mimo jiné Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních prá-

vech ze dne 16. 12. 1966, kde státy v čl. 15 (1) (c) uznávají právo kaţdého poţívat 

ochrany morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo 

umělecké tvorby 
30

. Inspirace této normy samozřejmě vyplývá z fundamentálního do-

kumentu Všeobecné deklarace lidských práv z r. 1948 a jejího čl. 27 uznávajíc právo 

kaţdého se účastnit kulturního ţivota společnosti, uţívat plodů umění a podílet se na 

vědeckém pokroku a jeho výtěţcích a samozřejmě právo na ochranu morálních a mate-

riálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Konečně 

                                                 

26
 Přehled práva duševního vlastnictví (1). Telec, Ivo. 2007. Str. 75-76. 

27
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

28
 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů 
29

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
30

 Viz. vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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je třeba zmínit i Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
31

, a to především 

její Dodatkový protokol, podle jehoţ čl. 1 věty první má kaţdá fyzická či právnická 

osoba právo pokojně uţívat svůj majetek. 

 

S nástupem průmyslové revoluce v druhé polovině 19. století vyvstala potřeba zvýšené 

ochrany předmětů duševního vlastnictví. Základním dokumentem, který se oproti výše 

uvedeným věnoval výhradně právům duševního vlastnictví, byla (a je) Bernská úmluva 

z r. 1886, jakoţto navazující dokument na Paříţskou úmluvu. Pro Českou republiku je 

závazná její poslední revize z r. 1971 a stanovuje některé základní principy autorského 

práva, jako např. princip národního zacházení, bezformálnost autorského práva atd. 

Správcem této úmluvy je World Intellectual Property Organisation (spíše se ale uţívá 

její akronym WIPO), od r. 1974 specializovanou agenturou OSN, jejíţ úlohou je, jak jiţ 

její název vypovídá, globální péče o práva duševního vlastnictví a zajišťování spoluprá-

ce mezi státy v této problematice. Na půdě WIPO byla sjednána-krom mnoha jiných – 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví 
32

 z 15. dubna 1994 v rámci 

Smlouvy o zřízení Světové obchodní organizace. Upravuje například ochranu počítačo-

vých programů či databází. Zvláštností, kterou můţeme v dohodě TRIPS pozorovat, je 

ochrana pouze majetkové sloţky autorského práva, která vyplývá z pojetí autorského 

práva ve Spojených státech amerických
33

 (Anglosaská právní kultura), kladoucí důraz 

na obchodní vyuţití díla. Dále koncipuje úpravu práv příbuzných – neodkazuje na Bern-

skou úmluvu tak jako u práv autorských, ale vytváří samostatnou úpravu. Ivo Telec ve 

svém komentáři povaţuje tuto úpravu za důvod, díky němuţ začaly zanikat v ČR půj-

čovny hudebních kompaktních disků, protoţe autoři přestali dávat povolení k pronají-

mání svých děl. Navzdory tehdejší aktuálnosti, moţná aţ nadčasovosti, nemohla dohoda 

                                                 

31
 Viz. Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, ve znění sdělení č. 41/1996 

Sb. a č. 243/1998 Sb. 
32

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights neboli TRIPS, v ČR vyhlášená 

pod č.191/1995 Sb. o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). 
33

 Ochrana zaměřená pouze na majetková práva v USA jiţ neplatí bezvyjímečně. V roce 1990 vstoupil v 

účinnost průlomový (pro USA) Visual artist right act, který zakotvoval osobnostní práva autorů, ale pou-

ze autorů vizuálních(sochaři,výtvarníci..), osobnostních práv se autor mohl vzdát a trvala pouze po dobu 

ţivota autora. 
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TRIPS odolat zubu času, obzvlášť v tak dravém prostředí, jako je prostředí internetu a 

proto odborní autoři volají po doplnění této úpravy 
34

 . 

Neoddiskutovatelným přínosem pro autorská práva na internetu byly tzv. internetové 

smlouvy WIPO, doplňující mezery v dohodě TRIPS. Jedná se o Smlouvu WIPO o prá-

vu autorském
35

 a Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových zá-

znamech 
36

. WCT, tak jako TRIPS, do sebe inkorporuje Bernskou úmluvu i s osobnost-

ními právy autorů. Ve smlouvách se setkáváme s novými principy, jako např. sdělování 

díla veřejnosti, právo na uţití díla, výkonu a zvukového záznamu v digitálním prostředí. 

Z dřívějších smluv, upravujících práva příbuzná k právům autorským, uveďme Meziná-

rodní úmluvu na ochranu práv výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a roz-

hlasových organizací z roku 1961 („Římská úmluva“), Ţenevskou úmluvu na ochranu 

výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému kopírování z r. 1971 a konečně Bru-

selskou úmluvu o šíření programů prostřednictvím satelitů z r. 1974. 

 

Pro úplnost je nutno zmínit i Všeobecnou úmluvu o autorském právu, inicitava UNES-

CO, jejíţ účinnost se datuje od r. 1955. Její význam tkví především v tzv. „ copyrighto-

vé doloţce“, která zajišťuje ochranu autorům ze států s neformální ochranou, i ve stá-

tech stojících na zásadě formálnosti. 

 

Na evropské úrovni je třeba ještě referovat o Úmluvě Rady Evropy o kyberkriminalitě z r. 2001, 

která státům ukládá včlenit do svých trestních zákoníků nejčastěji se vyskytující neţádoucí jed-

nání – jako např. porušování autorských práv a práv souvisejících (inkorporováno i do českého 

Trestního zákoníku). Díky tomuto dokumentu by se mělo zamezit bezpečným přístavům pro 

pachatele této trestné činnosti a potěšující zprávou pro iniciátory úmluvy můţe být, ţe počet 

jejích signatářů roste a řadí se mezi ně i USA a většina evropských států (včetně ČR) neboli 

ţivotně důleţití smluvní partneři pro jakoukoliv multilaterální dohodu. 

 

                                                 

34
 Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví : v kontextu evropského práva. DOBŘICHOVSKÝ, To-

máš. 2004. s. 47. 
35

 WIPO Copyright Treaty neboli WCT - č. 33/2002 Sb. m. s. 
36

 WIPO Performance and Phonograms Treaty neboli WPPT - č. 48/2002 Sb. m. s. 
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3.3 Právo EU 
 

Přistoupení ČR k Evropskému společenství je zlomovým bodem pro český právní řád, 

neboť tímto momentem je i ČR vázana celou masou komunitárního práva (acquis 

communautaire) jakoţto členský stát, a zároveň je i právo EU přednostně aplikované 

před normami práva domácího. 

Přehled aktů EU, týkajících se autorského práva, je poměrně košatý a rád bych se na 

tomto místě věnoval především rozboru norem, dotýkajících se přímo problematiky 

internetu, autorských práv a z nich vyplývající odpovědnosti. Jedná se tedy o „Infor-

mační směrnici“ 
37

 a o „Směrnici o elektronickém obchodu“ 
38

. 

 

Směrnice 2001/29/ES, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s 

ním souvisejících v informační společnosti („Informační směrnice“): 

 

Směrnice, vzhledem k tomu, ţe byla vytvářena tři roky nepřináší do právních řádů člen-

ských států EU jiţ příliš převratného, tak jako tomu např. bylo v případě směrnice č. 

2000/31/EC o elektronickém obchodu. Převáţná většina ochranných institutů jiţ byla v 

národních řádech (včetně ČR) poskytována na stejné úrovni, kterou očekávaná směrnice 

vyţadovala. Klade důraz, jak vypovídá název, na aspekty informační společnosti a do-

plňuje i směrnici č. 2000/31/ES o určitých právních aspektech informační společnosti, 

zejména elektronického obchodu
39

. Za zmínku stojí úprava DRM technologií, konkrétně 

se jedná o jejich definice, zákazy jejich prolamování a omezení autorů v jejich pouţívá-

ní. 

S implementací této směrnice do právního řádu měla ČR značné problémy. Nebyla však 

zdaleka zemí jedinou. Problémy s včasnou implementací měla např. i Velká Británie 

                                                 

37
 Směrnici 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 
38

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 

aspektech sluţeb informační společnosti, zejména elektronickém obchodu, na vnitřním trhu 
39

 Smejkal, Ladislav. Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnos-

ti. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 03.08.2011]. Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.ikaros.cz/node/750>. URN-NBN:cz-ik750. ISSN 1212-5075. 
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nebo Francie
40

. Účelem informační směrnice bylo sjednocení úpravy v EU tak, aby byly 

respektovány závazky z tzv. internetových smluv WIPO, a obecně, aby úprava srovnala 

krok s tehdejšími trendy internetu, zejména co se týče nových způsobů tvorby a vyuţití 

děl, proto začíná směrnice pouţívat pojmy jako např. „informační společnost“. V druhé 

kapitole směrnice jsou nově upraveny instituty autorského práva v kontextu informační 

společnosti. Jedná se o tyto druhy zpřístupnění díla na internetu 
41

: 

 

1) právo na rozmnoţování díla (reproduction right), kde dle čl. 2 autor (výkonný 

umělec, výrobce zvukových nebo filmových záznamů nebo organizace provozující tele-

vizní nebo rozhlasové vysílání) disponuje výhradním právem udělit (či neudělit) svolení 

s vytvořením rozmnoţeniny jeho díla. 

 

2) právo na sdělování díla veřejnosti (communication to the public right), u kterého 

čl. 3 hovoří o sdělování díla veřejnosti po drátě nebo bezdrátově tak, ţe kaţdý jednotli-

vec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí, tedy i 

sdělování po síti internet. Pojem sdělování díla veřejnosti nelze chápat úzce – tedy, ţe 

jde o provozování zařízení (např. serveru), umoţňujícího takové sdělování, ale můţe se 

jednat i o upload díla na server cizí 
42

, jeţ je moţno provést a) v reálném čase včetně 

webcastingu (stream na individuální ţádost) nebo digitálního vysílání počítačovou sítí 

nebo b) uloţením na serveru na internetu (uţivatel můţe zvolit místo a čas uţití). 

Je třeba i zmínit, ţe takovým zpřístupněním díla skrze internet se právo autorovo nemů-

ţe vyčerpat. Vyčerpání autorova práva je naopak moţné při prvním prodeji nebo jiném 

převodu vlastnictví díla nebo rozmnoţeniny takového díla ve Společenství, který učiní 

nositel práv nebo někdo jiný s jeho souhlasem 
43

. 

 

                                                 

40
 rozsudky ESD ze dne 9. 12. 2004, C-88/04 a ze dne 27. 1. 2005, C-59/04 

41
 SMEJKAL, Ladislav. Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 

 [online]. 2001 [cit. 2011-22-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ikaros.cz/nova-evropska-smernice-o-ochrane-autorskeho-prava-v-informacni-spolecnosti/>. 
42

 Tamtéţ. 
43

 hovoříme zde o tzv. „community exhaustion“ 
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3) právo na rozšiřování (šíření) díla (distribution right) v článku 4, dávající autorovi 

právo udělit svolení nebo zákaz jakékoliv formy veřejného rozšiřování prodejem nebo 

jiným způsobem. 

 

V článku 5 se seznamujeme s 21 výjimkami z práv uvedených výše. Aţ na jedinou se 

jedná o výjimky fakultativní – tedy státy nemusí tyto normy do svých právních řádů 

inkorporovat. Tou jedinou obligatorní výjimkou je moţnost tzv. dočasných rozmnoţe-

nin, které mají charakter krátkodobý a příleţitostný, tvoří nedílnou a podstatnou část 

technologického procesu a nemají ţádný samostatný hospodářský význam. Další vý-

jimky se týkají (foto)kopírování – ve veřejných knihovnách, vzdělávacích zařízeních, 

muzeích a v souvislosti s nekomerčním vyuţitím pro novináře, recenzenty, karikaturisty 

atd. Směrnice závěrem definuje podmínky, za kterých lze pouţít tyto výjimky. Touto 

definicí je implementován třístupňový test, zavedený jiţ Bernskou úmluvou, a můţeme 

jej najít i v Autorském zákoně 
44

. Článek 5/5 směrnice zní: Výjimky a omezení stanove-

ná … se mohou použít jen v určitých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běž-

ným využíváním díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou nepřiměřeně na újmu 

oprávněným zájmům nositele práva. Interpretace třístupňového testu působí samozřejmě 

potíţe. Kromě interpretačního sporu na půdě WTO ve sporu mezi EU a USA se setká-

váme, i vzhledem k charakteru evropského práva, s interpretačními problémy, které se 

přenášejí do právních řádů jednotlivých členských států EU. Jak píše Petera ve svém 

odborném příspěvku: Jde o to, kdo je skutečným adresátem třístupňového testu v Infor-

mační směrnici tedy zda jsou jím pouze vlády členských států EU, či zda jím jsou i jed-

notlivé soudy, což by ve svém důsledku umožňovalo test přímo aplikovat v soudním ří-

zení. 

Předposlední článek 6 hovoří o zavedení kontrol na zařízení, výrobky, součástky nebo 

sluţby, které musí čl. stát kontrolovat kvůli zamezení obcházení „účinných technolo-

gických prostředků“. Jde tedy o stanovení zvláštních autorskoprávních deliktů, které 

                                                 

44
 kromě uvedených norem je moţno jej nalézt i v dohodě TRIPS, internetových úmluvách WCT, WPPT, 

úmluvách FTA a NAFTA – zdroj: Jaromír Petera, Problematika Interpretace třístupňového testu, Kolek-

tivní monografie „Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2009“, s. 51-54. 
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jsou nezávislé a nepodmíněné na samotném porušení či ohroţení autorského práva. Je 

relevantní pouze takové jednání, které směřuje k umoţnění uţití díla
45

. 

 

Směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společ-

nosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronic-

kém obchodu") 

 

Směrnice o elektronickém obchodu, známá téţ pod anglickou zkratkou ECD, 

(“Electronic commerce directive”) zavádí do evropského práva pojem poskytovatele 

sluţeb informační společnosti
46

. Polčák stručně popisuje poskytovatele sluţeb infor-

mační společnosti: ...obstarává jiným možnost komunikovat v rámci informační sítě, 

případně který sám jako službu vytváří, zpracovává nebo šíří informace v elektronické 

formě. Definiční kritérium elektronické žádosti je přitom třeba vykládat extenzivně, když 

za takovou žádost je možné považovat prakticky jakoukoli aktivitu uživatele, na jejímž 

základě je služba poskytována (tj. například přihlášení se do sítě). Stejně tak ani kritéri-

um úplaty není nikterak rigorózní – výraz „zpravidla za úplatu“ je totiž třeba interpre-

tovat tak, že je obvyklé za příslušnou službu vybírat úplatu. Neznamená to však, že služ-

ba splňující výše uvedené podmínky, která je poskytována v konkrétním případě zdarma, 

této definici neodpovídá. Rovněž to neznamená, že úplata musí být nutně vybírána od 

toho, komu je příslušná služba poskytována. 

 

 

                                                 

45
 Čermáková-Vlčková, Smejkal, Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. Str. 37 

46
 Pojem Sluţby informační společnosti se v právu vyvíjel a v současné době je základem jeho definice v 

EU vymezení provedené směrnicí č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 

technických předpisů ve znění směrnice č. 98/48/ES. Tato směrnice nedefinuje pojem poskytovatele slu-

ţeb informační společnosti, ale jen pojem samotné sluţby informační společnosti a sama má spíše okra-

jový význam. Definice sluţeb informační společnosti je však z ní přebírána i do dalších oblastí evropské-

ho i národního práva. - cit. Polčák, Radim, Právo a evropská informační společnost 
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Směrnice č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a tech-

nických předpisů 

Právní podklad poskytovatele sluţby informační společnosti nám poskytuje směrnice č. 

98/34/ES ve znění směrnice č. 98/48/ES, která sice ještě nedefinuje pojem poskytovate-

le sluţby informační společnosti, ale pouze pojem služby informační společnosti, a z 

této definice se vycházelo i vychází pro další oblasti úprav jak tuzemského, tak i evrop-

ského práva. 

 

Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových 

programů 

Směrnice o právní ochraně počítačových programů v kodifikovaném znění Směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 má v národních řá-

dech zemí EU zabezpečit a ujednotit autorskoprávní ochranu počítačových programů na 

úrovni ochrany literárních děl, kterou stanovila Bernská úmluva
47

. Ochrana počítačo-

vých programů je ve většině zemí EU zajištěna soudcovským právem a obecnými insti-

tuty práva občanského, ale specifické zákonné úpravy jsou v řadě případů nejasné nebo 

úplně chybějí, coţ se ovšem směrnicí také příliš nezměnilo
48

. 

 

3.4 Vnitrostátní prameny 
 

Základním formálním pramenem je zákon č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o prá-

vech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Pro období před účinností autorského zákona se dle § 106 

musí řídit i vztahy v tomto období vzniklé, a tyto vztahy mohou vyvolávat právní účin-

                                                 

47
 H. Sakkers. Směrnice EHS pro právní ochranu počítačových programů. Zpravodaj ÚVT MU. 

ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 1-3., dostupný v překladu od týmu: H. Krejčí, J. Šilhanová 

a J. Kohoutková, na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/431.html, poslední změna 29.06.2011, cit. 

22-7-2011 
48

 Dobřichovský, Tomáš. Moderní Trendy práv k duševnímu vlastnictví. Str. 71 

http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/431.html
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ky dodnes 
49

. Je to speciální norma k Občanskému zákoníku, kde § 1 odst. 3 říká, ţe 

právní vztahy, vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti, upravují zvláštní zákony a 

takovým základním zákonem je autorský zákon. Tato úprava je především komplexním 

promítnutím práva autorského a práv souvisejících s právem autorským tak, jak se vyví-

jelo v rámci mezinárodních úmluv, včetně práva EU. Ke konkrétnějšímu rozboru prin-

cipů a norem autorského zákona se vrátím ve své práci později. 

 

Z informační směrnice a ze směrnice o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí
50

 

vychází zákon č. 480/2004 Sb, o některých sluţbách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých sluţbách informační společnosti). Kromě definice 

sluţby informační společnosti a jejích poskytovatelů, zákon upravuje odpovědnost a 

práva povinnosti osob, které poskytují sluţby informační společnosti a šíří obchodní 

sdělení. Jednotlivé druhy odpovědnosti budu také rozebírat dále ve své práci. 

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, nahradil před-

chozí telekomunikační zákon č. 151/2000 Sb. Velkým přínosem tohoto zákona bylo 

například s ohledem na poskytovatele internetového připojení, především stanovení 

dvanáctiměsíční povinnosti k uchovávání tzv. protokolových souborů, nicméně nálezem 

Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 byla tato část zákona č. 

127/2005 Sb. zrušena. Aspektům jejího zrušení se budu věnovat později. 

 

Dalším důleţitým momentem můţeme označit zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu, v platném znění jeho následných novel. Tento zákon se zasadil kromě jiného i 

o „legalizaci“ elektronicky učiněných právních úkonů. 

 

 

                                                 

49
 Namátkou mohu jmenovat autorský zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a umělec-

kých, který u nás platil téměř čtyřicet let. 
50

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, ze dne 12.7.2002, o zpracování osobních údajů a 

ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. 
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4. Určování jurisdikce a rozhodného práva 

 

4.1 Obecně k určování jurisdikce a rozhodného práva na internetu 

 

Za zásadní a prvotní problém při vyvozování odpovědnosti si musíme poloţit otázku, 

zda je moţné vůbec daný vztah posuzovat podle českého práva, který státní orgán bude 

příslušný pro řešení konkrétního problému z daného vztahu a který orgán bude moci 

přiřčené právo vykonat. Dost často se totiţ v případě práva informačních technologií 

setkáváme s pojmem mezinárodní prvek, tedy např. různá státní příslušnost účastníků, 

zahraniční místo plnění, místo kde došlo k porušení práva atd. V této souvislosti se mů-

ţeme potýkat se dvěma proudy pohlíţení na tuto otázku, tedy zda existuje něco jako 

online právo či nikoliv. Zastánci neexistence online práva (tedy zastánci offline práva, 

neboli klasického pojetí práva) argumentují logicky – v kaţdém časovém okamţiku je 

moţné zachytit informaci na konkrétním území, stejně tak, co se týče subjektů na inter-

netu působících. Kdyţ ale posoudíme dynamiku vztahů, rychlost přesunu informací a 

jejich trvanlivost, musíme se logicky přiklonit k dnešnímu trendu hájení existence onli-

ne práva, tedy přístupu, k němuţ se přiklání nejenom doktrína, ale i soudy v USA a v 

Evropě. 

 

4.2 Trestněprávní odpovědnost 

 

 Nutno podotknout, ţe se podobné otázky neřeší pouze v poslední době, ale jiţ v roce 

1927 judikoval Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti 
51

, ţe trestné činy, i přesto, ţe se 

pachatel nacházel v době jejich spáchání na území jiného státu, je třeba povaţovat za 

spáchané tam, kde se vyskytl jeden z jejich základních prvků – jejich účinek (efekt) 
52

, 

                                                 

51
 Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti byl obdobou dnešního Mezinárodního soudního dvora, byl zřízen 

Společností národů a jednalo se o první celosvětový soud. Do jeho kompetence patřilo mj. řešení sporů 

mezi státy. 
52

 Hovoříme o tzv. zásadě teritoriality, která je základem místní působnosti: Podle zákona České republi-

ky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území a o distančních deliktech § 4 odst. 2 – kdy 

trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky i v případech kdy: a) pachatel jednal v ČR, 

ale následek nastal (měl nastat) třeba i zcela v cizině a b) pachatel jednal v cizině, ale následek nastal (měl 
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zásadní to princip v trestně právní nauce i liteře zákona. Cituji Nejvyšší soud státu New 

York v případě zaloţení trestněprávní odpovědnosti při provozování internetového sá-

zení
53

 (překlad autor): Je nepodstatné, že internetový gambling není ve státě Antigua 

ilegální. Umístěním sázky a odesláním této informace ze státu New York skrze internet 

je dostatečným skutkem k představě, že tento čin byl spáchán na území státu New York. 

Tuto koncepci efektivní přítomnosti pachatele lze velmi dobře aplikovat na mezinárodní 

internetovou kriminalitu, nicméně hlavní slovo v trestním řízení mají samozřejmě orgá-

ny ve státě, kde se podezřelý aktuálně nachází, a je nutno řešit tuto kriminalitu přes me-

zinárodní smlouvy, upravující spolupráci v trestním řízení (procesní záleţitosti), a dále 

především mezinárodní kooperací na vytvoření právního rámce pro vymezení skutko-

vých podstat kyberkriminality (záleţitosti hmotného práva). První vlaštovkou byla 

Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě z r. 2001, která státům ukládá včlenit do svých 

trestních zákoníků vyskytující se neţádoucí jednání – jako např. porušování autorských 

práv a práv souvisejících (inkorporováno i do českého Trestního zákoníku). Obsahem 

Úmluvy je i závazek včlenit do národních legislativ odpovídající procesní pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení. Díky tomuto dokumentu by se tedy mělo zamezit bez-

pečným přístavům pro pachatele této trestné činnosti a potěšující zprávou pro iniciátory 

úmluvy můţe být, ţe počet jejích signatářů roste a řadí se mezi ně i USA a většina ev-

ropských států, (včetně ČR) neboli ţivotně důleţití smluvní partneři pro jakoukoliv 

multilaterální dohodu. 

 

4.3 Soukromoprávní odpovědnost 

 

Tímto jsme pokryli rovinu určení jurisdikce a rozhodného práva k trestně právní odpo-

vědnosti. Pokud není smluvně stanovena rozhodčí doloţka, tak v případě soukromo-

právní oblasti se kvalifikace jednání a rozhodného soudu nemusí místně příslušně sho-

dovat. Je tedy moţné, aby český civilní soud na rozdíl od trestního soudu soudil podle 

cizího předpisu. Výběr rozhodného práva pak závisí na tzv. hraničních určovatelích, 

                                                                                                                                               

nastat) třeba i zčásti v ČR. viz. Jelínek a kol., Trestní právo hmotné - Obecná část, zvláštní část. 2. vydá-

ní.Str. 62-64. 
53

 People against World Interactive Gaming Corporation, Supreme Court of The State of New York. In-

dex No. 404428/98 
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kdy především se jedná o státní příslušnost subjektu(lex patria), místo škodní události 

(lex loci protectionis
54

 či lex locus delicti 
55

) a místo kde má být plněn závazek(locus 

solutionis). Právo, kterým se budou vztahy řídit, se určuje podle norem mezinárodního 

práva soukromého toho státu, ve kterém probíhá soudní řízení. V ČR je touto normou 

zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním (ZMPS), ve znění 

pozdějších předpisů, který v § 9 nabízí účastníkům smlouvy volbu práva, dle kterého se 

jejich vztahy budou řídit, samozřejmě při zachování zásad institutu veřejného pořádku 

56
. 

 

4.3.1 Místo škodní události 

Nejsou-li strany na volbě fóra dohodnuty, můţeme ze začátku vycházet z principu teri-

toriality, zakotveném v Bernské úmluvě – lex loci protectionis, tedy uţití práva mís-

ta(státu), kde např. došlo k aktu (zne)uţití díla a kde se oprávněný doţaduje právní 

ochrany. Také nařízení Řím II 
57

 staví na principu  lex loci damni uvedenému v čl. 4 

odst. 1 Nařízení, podle kterého by v případě deliktu měl být pro mimosmluvní závazko-

vé vztahy
58

 rozhodný právní řád té země, kde přímá škoda vznikla. A tak tedy nebude 

brán zřetel k právu země, kde se mohou projevit nepřímé následky těchto skutečností. 

Doplněním je ještě tuzemská úprava ZMPS, konkrétně její  §15, jeţ praví, ţe se nároky  

na mimosmluvní náhradu řídí právem státu, ve kterém škoda vznikla, nebo kde došlo ke 

skutečnosti, která zakládá nárok náhradu škody. 

 

                                                 

54
 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2003. str. 233, je tím myšleno místo, kde je poskytována ochra-

na subj. práva 
55

 Polčák, Radim. Právo na internetu Spam a odpovědnost ISP. 2007. Str. 22, myšleno místo, kde došlo ke 

škodní události 
56

 viz. § 37 ZMPS - „by se účinky tohoto použití příčily takovým zásadám společenského a státního zříze-

ní České republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.“ 
57

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném 

pro mimosmluvní závazkové vztahy 
58

 termín mimosmluvní závazkové vztahy není nikde definován a je vykládán soudy, především Soudním 

dvorem EU (dřive ESD), takţe škodou se rozumí jakékoli následky civilního deliktu, bezdůvodné oboha-

cení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání -zdroj:  

57875. Kolizní úprava mimosmluvních závazků – Řím II [online]. 2009-9-17 [cit. 2011-08-02]. Epravo.cz. 

Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/kolizni-uprava-mimosmluvnich-zavazku-rim-ii-

57875.html%20cit.%2022/7/2011>. 
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Na tomto místě je třeba podotknout, ţe soudy vykládají pojem „místo škodní událos-

ti“ poměrně široce, takţe se můţe např. i jednat o místo, kde došlo k jednání nebo opo-

menutí, kvůli němuţ ke škodní události došlo
59

. Tato situace nás ale můţe vést 

k absurdním závěrům, kde např. jakákoliv informace, publikovaná na internetu, by mu-

sela být v souladu s právními řády všech zemí světa, ale i s jejich morálními kritérii. 

Tento problém vedl k vytvoření tzv. analytického postupu, tedy na základě analýzy 

formy nebo právního vztahu, který byl na internetu zaloţen
60

. Nejznámější metodou je 

tzv. škála Zippo, podle případu 
61

 Zippo Mfr. Co. v. Zippo Dot Com, Inc. Zde soud před 

samotným meritorním rozhodnutím zkoumal otázky jurisdikce a rozhodného práva. 

Pravil, ţe posouzení, zda má příslušnost k projednávání, závisí na povaze podnikání na 

síti internet. Na jedné straně jsou jasní podnikatelé a na druhé straně jsou ti, kteří provo-

zují pouhé prezentační WWW stránky, zprostředkovávající informace, a u těch tyto 

aktivity nemůţou být základem k prohlášení příslušnosti soudu. Mezi oběma těmito 

skupinami existuje ještě skupina (zřejmě ta nejpočetnější), u které se musí individuálně 

vyhodnocovat míra povahy informační výměny a interakce. Univerzální vodítko k urče-

ní teorie místa škody tedy dnes  v zásadě schází. 

 

4.3.2 Státní příslušnost subjektu 

Lex patria, neboli určovatel dle státní příslušnosti subjektů, můţeme zkoumat z několika 

hledisek.  Základním východiskem je „provozovna“ subjektu, ale i na tento termín je 

pohlíţeno rozličně. Evropské právo mu dává širší dosah, nejenţe se jedná o samotnou 

provozovnu v jejím materiálním smyslu (sklady, kanceláře, garáţe), ale je moţno jej 

vykládat i jako takovou formou činnosti, která nemá charakter vysloveně materiální 

(umístění serverů, na nichţ se nacházejí příslušná data, registrace domén pod národními 

doménami), a zde hovoříme o tzv. jiné provozovně neboli other establishment 
62

. Tako-

výto výklad ale automaticky nezakládá jurisdikci státu v místě fyzického umístění dat. 

„Jiná provozovna“ je, i dle směrnice o elektronickém obchodu, jednotkou s určitou mí-

                                                 

59
 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, Ordonnance de référé, 13 octobre 1997, 

Sté SG2 c. BROKAT.INFORMATIONS SYSTEME GmbH (Allemagne) 
60

 Polčák, Radim. Právo na internetu Spam a odpovědnost ISP. 2007. Str. 28 
61

 Rozhodnutí referenční číslo 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), United States District court for Wes-

tern District of Pennsylvania. 
62

 Polčák, Radim. Právo na internetu Spam a odpovědnost ISP. 2007. Str. 30 
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rou autonomie (např. schopnost sjednávat obchody
63

, zajišťování síťového provozu 

podniku). Spíše neţ outsourcovaný datový prostor se bude jednat o vlastní datové cen-

trum. 

Úvahou nás mohou napadnout i zdánlivě lákavé myšlenky ohledně určení jurisdikce dle 

registrace pod doménami prvního stupně 
64

 - tedy nikoliv fyzicky, ale virtuálně determi-

nované umístění dat, které nám navozuje zdání souvislosti mezi státní soudní pravomocí 

a předmětnými daty. Tento konstrukt ale naráţí na překáţky, zmíněné v úvodu mé prá-

ce, kdy jsem zmiňoval Deklaraci nezávislosti kyberprostoru, ve které je zmíněn moment 

celoplošného rozprostření dat přes všechny jurisdikce, ale i přes místa, která ţádné ju-

risdikci nepodléhají (druţice na oběţné dráze vysílající agitační program extrémistické-

ho hnutí). Pro tuto myšlenku ale hraje fakt, ţe subjekt si svojí doménu volí zpravidla 

dobrovolně. Můţeme tedy říci, ţe se zároveň dobrovolně podvoluje státní moci – tedy 

akceptuje společenskou smlouvu a je smířen např. s tím, ţe státní orgány daného státu 

na něm mohou své právo vynucovat. 

Problémem jsou dále i tzv. copyright heavens, tedy státy s velmi nízkou nebo ţádnou 

autorskoprávní ochranou či bez prostředků, které se snaţí tato práva účinně vymáhat. V 

sítích BitTorrent je situace moţná ještě nepřehlednější kvůli fragmentaci jednoho díla 

na mnoha „umístěních“ v síti internet. 

 

4.3.3 Místo plnění 

Z hlediska typického hraničního určovatele locus solutionis, tedy místa plnění bych si 

dovolil pár poznámek. Problematiku řeší poměrně důkladně nařízení č. 44/2001 
65

 nebo-

li nařízení Brusel I, které stanovuje mezinárodní pravomoc soudů členských stá-

tů Evropské unie a upravuje uznání a výkon rozhodnutí soudů jednoho členského státu v 

jiném členském státě, kde se v čl. 5 odst. 1 píše o ţalovatelnosti dle místa plnění závaz-

ku, konkrétněji se jedná o stát EU, kam a) mělo být či bylo zboţí dodáno anebo kde b) 

sluţba měla být či byla dodána. Za místo plnění se povaţuje místo, kde se strana 

                                                 

63
 Viz rozhodnutí ESD č. 33/78 ze dne 22.listopadu 1978, Somafer SA v Saar-Ferngas AG. 
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 jako např. cz, de, uk. viz Internetová doména. In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Peter-

sburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 2011-07-01 [cit. 2011-08-17]. Dostupné z 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_dom%C3%A9na>.  
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 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 44/2001, ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
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smlouvy v okamţiku plnění nachází, coţ odpovídá tradičnímu pojetí loci solutionis 
66

. 

Na internetu ale naráţíme na problém, ţe oprávněná strana se můţe nacházet v okamţi-

ku plnění prakticky kdekoliv, a je tedy jen na ní, jaké místo plnění si zvolí. Další moţ-

ností definice místa plnění můţe být místo, kde oprávněný přistupuje ke sluţbě povin-

ného, nějakým způsobem vyuţívá informace, připravené povinným k pouţití. U obou 

moţností můţeme naráţet na případy vybírání právních řádů podle jednotlivé výhod-

nosti pro ţalobce tzv. forum shopping. Takovéto konstrukty ale prakticky vţdy narazí 

na překáţku soudní vykonatelnosti rozhodnutí. 

Problémy určování loci solutionis na internetu jsou tedy vytvářeny technickými charak-

tery těchto sluţeb, a z nich vyplývajících závazků. Polčák dokumentuje příkladem 

smlouvy na umístění reklamního banneru. Plnění nastává tedy všude, kde je banner zob-

razen, nebo na počítačích uţivatelů, kteří na něj mohou kliknout. Infrastruktura posky-

tovatele prostoru můţe být rovněţ rozprostřena na mnoha místech přes mnoho jurisdik-

cí. 

 

4.3.4 Dohody o volbě fóra 

Problémy výše uvedených hraničních určovatelů dokáţe z velké části eliminovat zá-

kladní institut soukromého práva, a to dohoda o volbě fóra. Tyto dohody a podmínky 

jejich uzavření upravuje
67

 čl. 23 Nařízení 44/2001. Hovoří o formě tohoto úkonu a do-

plňuje, ţe za písemné uzavření této dohody jsou povaţována i veškerá sdělení elektro-

nickými prostředky, která umožňují trvalý záznam dohody, coţ je důleţitý moment pro 

internetové právo, nicméně přesto můţou nastat chvíle důkazní nouze ohledně prokázá-

ní platného učinění tohoto úkonu. 

Opět se ale nevyhneme debatám ohledně tzv. forum shoppingu, neboli praxe vybírání 

soudů, popř. soudních systémů, u kterých s největší pravděpodobností bude stěţovateli s 

jeho ţalobou vyhověno, a záleţí jen na soudní činnosti, jakým způsobem bude na tyto 

praktiky pohlíţet. Zajímavou metodou můţe v souvislosti s rozhodováním soudů být 

                                                 

66
 Polčák, Radim. Právo na internetu Spam a odpovědnost ISP. Brno : Computer Press, a.s., 2007. ISBN 

978-80-251-1777-4, str. 27 
67

 Kromě ZMPS který v § 9 nabízí účastníkům smlouvy volbu práva, dle kterého se jejich vztahy budou 

řídit,  při zachování zásad institutu veřejného pořádku (§ 36 ZMPS - právního předpisu cizího státu nelze 

pouţít, pokud by se účinky tohoto pouţití příčily takovým zásadám společenského a státního zřízení Čes-

ké republiky a jejího právního řádu, na nichţ je nutno bez výhrady trvat). 
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funkcionalistický přístup k určování rozhodného práva
68

. Tento přístup stojí na principu 

přednostního aplikování normy svého státu, pokud je v konkrétním případě dán zájem, 

sledovaný těmito normami. Soud, pakliţe sezná tento zájem, aplikuje své hmotné právo 

– lex fori. Jestliţe dojde k závěru, ţe tuzemská norma tento zájem oproti normě cizího 

státu nesleduje, aplikuje pak tedy normu cizí, případně, pokud zájem sleduje více práv-

ních řádů, aplikuje normu státu, jehoţ zájem se zdá soudu největší či nejbliţší. 

 

5. Odpovědnost subjektů na internetu 

 

5.1 Obecně k subjektům na internetu 

Definovat subjekty, které se vyskytují na internetu, je z pohledu práva věc poměrně 

problematická a takový okruh subjektů by byl značně široký. Rád bych se tedy dostal 

alespoň k definici subjektů, u kterých můţeme vyvozovat právní odpovědnost za poru-

šování práv pod autorskoprávní ochranou.  Dle mého za nejvýstiţnější, nicméně stále 

enumerativní výčet, bych vybral Smejkalův, který byl uveden v jeho publikaci Právo 

informačních a telekomunikačních systému 
69

. Jedná se o a) uţivatele, b) vlastníky ser-

verů a sítí, c) poskytovatele sluţeb a d) regulátora. Regulátorem je myšlena státní, po-

taţmo nadnárodní autorita, nadaná schopností regulovat vztahy v kyberprostoru a záro-

veň je i efektivně vynucovat. Je otázkou, do jaké míry je moţné v nějakém případě vy-

nucovat odpovědnost na tomto regulátorovi, protoţe jeho funkce v těchto vztazích tkví 

pouze na normotvorbě a vynucování práva, a jednoduše by se tedy porušování autor-

ských práv při své činnosti neměla dopustit. Samozřejmě v případě autoritářských států 

jsou např. sluţby spojené s provozováním připojení k internetu podrobeny státnímu 

monopolu, a tak je teoreticky moţné je zahrnout. Nicméně pro své další úvahy o odpo-

vědnosti z porušování autorských práv vycházím tedy ze tří mnoţin subjektů: 
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 Kučera Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé, 7. vydání. 2009. Str. 53 

69
 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vyd. s. 586 
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1) Uţivatelé 

2) Vlastníci serverů a sítí 

3) Poskytovatelé sluţeb 

 

Jak jsem jiţ uvedl, tak v kyberprostoru se setkáváme s novým druhem autorit, definují-

cích tamní pravidla (definiční normy), která určují fungování tohoto logického systému. 

Hovoříme zde tedy o tzv. definičních autoritách – subjektech nadaných vytvářet pravi-

dla fungování systému, v němţ tyto autority působí. Charakteristickou vlastností defi-

ničních autorit na internetu je jejich silná decentralizace a ohromné rozpětí mezi faktic-

kým vlivem na obraz této sítě. Definiční autoritou můţe být jak majitel webové prezen-

tace své filatelie nebo uţivatel sociální sítě, tak i nadnárodní telekomunikační korporace 

70
. Vzhledem k této entropii, odlišnosti od offline světa a současně s tím, ţe jejich jed-

nání je schopno mít citelné následky mimo virtuální prostor, vyţadují tyto autority spe-

cifickou právní úpravu, odlišnou od úpravy podobných subjektů v reálném světě. 

 

Abychom je mohli právně zakotvit, bude nezbytné některé z nich v prvé řadě vymezit, a 

dostáváme se tak k pojmu poskytovatel sluţby informační společnosti – information 

service provider. 

 

5.3 Informační společnost 

Pojem Informační společnosti se vyvíjí od roku 1975
71

 a najít úplnou definici se rovná 

nalezení pokladu na konci duhy. Poměrně trefně však vyjádřil význam informační spo-

lečnosti odborník na elektronické komunikace Jiří Peterka
72

: „termín používaný v sou-

vislosti se zaváděním informačních technologií do nejrůznějších oblastí každodenního 

života (hlavně v Evropě, zatímco např. v USA se ve stejné souvislosti hovoří spíše o in-
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 Polčák, Radim. Právo na internetu Spam a odpovědnost ISP. 2007. Str. 41-46 
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formačních dálnicích a superdálnicích). Termín "informační společnost" má zdůraznit 

fakt, že vedle technických otázek zde musí být řešeny i nesmírně důležité otázky z oblasti 

etiky, morálky, politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na 

lidskou společnost.“ 

 

5.4 Poskytovatelé služby informační společnosti 

Z definičních autorit, uvedených výše, je třeba vybrat jen ty, které svým významem a 

funkcí mohou citelněji zasahovat do vztahů v informační síti. Děje se to prostřednictvím 

interakce s ostatními osobami, kterým je díky těmto autoritám umoţněno vstupovat do 

informační sítě, kde probíhá přenos, tvorba, změna anebo zpracování informací. Vzhle-

dem k tomu, ţe zde dochází k poskytování sluţeb, typicky za úplatu, nebude se jednat o 

všechny definiční autority, ale jen o některé vybrané
73

. Právní podklad Poskytovatele 

sluţby informační společnosti poskytuje jiţ směrnice č. 98/34/ES ve znění směrnice č. 

98/48/ES, která sice ještě nedefinuje pojem poskytovatele sluţby informační společnos-

ti, ale pouze pojem služby informační společnosti, a z této definice se vycházelo i vy-

chází pro další oblasti úprav jak tuzemského, tak i evropského práva. Sluţba informační 

společnosti je tedy sluţbou poskytovanou
74

: 

1) na dálku (bez současné přítomnosti stran) 

2) elektronicky (prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování a uchová-

vání dat) 

3) na individuální ţádost příjemce sluţeb 

4) typicky za úplatu 

Důleţitou mnoţinu výjimek stanovuje příloha č. 5 směrnice – jedná se o např. stroje pro 

automatický výdej peněz/jízdenek/parkovacích lístků anebo různé sluţby poskytované 

prostřednictvím telefonu. 
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Poskytovatel sluţeb informační společnosti jako právní pojem si na okamţik svého 

vzniku musel počkat aţ do zavedení směrnice č. 2000/31/ES o některých právních 

aspektech sluţeb informační společnosti, zejména elektronickém obchodu, a do českého 

práva byl proveden zákonem o některých sluţbách informační společnosti. Zákonné 

definice jsou následovné: 

 

1)Sluţbou informační společnosti je „jakákoliv služba poskytovaná elektronický-

mi prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostřed-

ky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostřed-

ky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednu-

ta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat.“ 

 

Pro lepší pochopení a pro představu o tom, co vše můţe být sluţbou informační společ-

nosti, nám pomáhá článek 18 preambule Směrnice o elektronickém obchodu č. 2000/31/ES. 

Vybírám některé důleţité části:  

 

Služby informační společnosti zahrnují širokou škálu hospodářských činností, které probíha-

jí on-line. Služby informační společnosti se neomezují výhradně na služby umožňující uzaví-

rání smluv on-line, ale vztahují se rovněž, pokud jde o hospodářskou činnost, na služby, kte-

ré nehradí ti, kdo je přijímají, jako např. služby poskytující informace on-line nebo obchod-

ní sdělení nebo ty služby, které poskytují nástroje umožňující vyhledávání dat, přístup k da-

tům a získávání dat. Služby informační společnosti zahrnují rovněž služby, které spočívají v 

předávání informací prostřednictvím komunikační sítě, v poskytování přístupu ke komuni-

kační síti nebo v shromažďování informací poskytovaných příjemcem služby. Televizní vysí-

lání ve smyslu směrnice 89/552/EHS ani rozhlasové vysílání nejsou službami informační spo-

lečnosti, neboť nejsou poskytovány na individuální žádost. Naopak službami informační spo-

lečnosti jsou služby, které jsou poskytovány z místa na místo, jako je video na přání nebo po-

skytování obchodního sdělení elektronickou poštou.  
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2)Poskytovatelem sluţby je „každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytu-

je některou ze služeb informační společnosti.“ Jedná se tedy o subjekt, který jiným ob-

starává moţnost v rámci informační sítě komunikovat, vytváří sluţbu k zpracování, ší-

ření, ukládání anebo vytváření informací v elektronické formě. Termín „ţádost“ musí-

me vykládat široce, kdy dojdeme k závěru, ţe se můţe jednat o jediné kliknutí myši. 

Sluţba ani nemusí být úplatná a můţe být zadarmo, má se pouze za to, ţe obvykle bývá 

úplatná
75

. 

 

3)Uţivatelem se rozumí „každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb in-

formační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací.“ Zde 

je namístě rozlišovat pojem „uţivatel“ a pojem „spotřebitel“. Pojem uţivatel jest po-

jmem širším
76

, neboť podle směrnice 2002/21/ES se spotřebitelem rozumí „kaţdá fy-

zická osoba, která vyuţívá nebo poţaduje veřejně přístupnou sluţbu elektronických 

komunikací pro účely mimo rámec obchodní, podnikatelské nebo profesní činnos-

ti.“ Podle našeho zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je spotře-

bitelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo 

jiné podnikatelské činnosti. 

 

Pro problematiku autorskoprávní ochrany na internetu, a z ní vyplývající odpovědnosti 

můţeme rozlišit několik základních subjektů s dílčím podílem aktu zpřístupnění či roz-

mnoţení díla, takţe kromě (koncového) uţivatele bych se dále zabýval těmito konkrét-

ními subjekty
77

: 

 

Poskytovatel připojení (access provider, connection provider), provozovatel síťové in-

frastruktury, která dovolí koncovým uţivatelům se připojit a pouţívat internet. 
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Provozovatel hostingových sluţeb zahrnující jak sluţby pro bloggery, tak pro prezenta-

ce formou webových stránek, tak i pro ukládání dat za účelem jejich sdílení nebo i zálo-

hování. 

Poskytovatel obsahu (provider of content) je subjektem, který má např. svojí webovou 

stránku nebo jakákoliv data uloţena na prostoru provozovatele hostingových sluţeb. 

Poskytovatel odkazu (hyperlink supplier) neboli osoba, která umisťuje na své webové 

prezentace odkazy na typicky cizí obsah, umístěný mimo jí ovládaný virtuální prostor. 

Do této kategorie je moţné zařadit i fulltextové vyhledávače. 

 

Ze zkušenosti velmi dobře víme, ţe uvedené typy subjektů mohou kombinací svých 

atributů splynout i v subjekt jediný, ale ve vztahu ke konkrétní situaci či uţivateli mů-

ţeme vţdy nakonec konkrétní subjekt funkčně vydělit 

 

5.5 Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti a její 

specifika 

Úprava odpovědnosti poskytovatele informační společnosti ţádá výjimečné zakotvení v 

právní úpravě i přes to, ţe kaţdý takový poskytovatel je vlastně klasickým subjektem 

práva – tedy právnickou či fyzickou osobou
78

. Prostředkem k pochopení, proč mají po-

skytovatelé sluţeb inf. spol. takové výsadní postavení, je pochopení principu objektivní 

odpovědnosti. Objektivní odpovědnost je odpovědnost zaloţená důsledkem nějaké čin-

nosti. Subjekt zde neodpovídá za své zavinění, ale za následek. Důleţité je, aby 

k porušení práva objektivně došlo a aby v důsledku tohoto porušení vznikl následek, 

právu se příčící. Poskytovatelé sluţeb informační společnosti mají v moderním světě 

internetu funkci masového zprostředkovatele informací, objem přenesených informací 

je obrovský, stejně tak jako moţnost, ţe se mezi těmito informacemi objeví i nějaká, 

která bude leţet za zákonnými hranicemi
79

. Můţeme argumentovat i tím, ţe pokud po-
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skytovatel nabízí své sluţby navíc úplatně, dostává se do extrémně výhodného postave-

ní oproti poškozeným tvůrcům. Je logické, ţe za zprostředkování přenosu informace 

s ilegální kvalitou můţe být postihován a následně se hojit na konkrétním iniciátorovi 

přenosu regresním nárokem. Protiargumentem je opět zmiňovaná ohromná masovost 

přenášených informací a zanedbatelný ekonomický výtěţek z jednoho informačního 

spojení. Navíc původní porušitel práva by byl pro poskytovatele sluţeb inf. spol. velmi 

těţko dohledatelný, vzhledem k atraktivní anonymitě svých sluţeb. V případě aplikace 

principu objektivní odpovědnosti bychom museli dojít nevyhnutelně k závěru, ţe posky-

tovatel je povinný přenášený obsah kontrolovat, zamezovat jeho pohybu, a naše úvahy 

by mohly dojít i k tomu, ţe by měl porušitele práva automaticky oznamovat policii. 

Kromě faktické nemoţnosti kontroly přenášeného obsahu, tu hraje roli i právní nemoţ-

nost kontroly obsahu, kdy naráţíme na rovinu ochrany soukromí, osobních údajů a 

osobnosti, kdy kaţdé neautorizované prohlíţení obsahu by mohlo být chápáno jako de-

likt proti těmto chráněným hodnotám, nemluvě o základním lidském právu listovního 

tajemství atd. 

 

Tento princip tzv. omezené odpovědnosti, která vychází z úvahy, ţe není v moţnostech 

poskytovatele sluţeb informační společnosti kontrolovat obsah přenášených informací 

skrze jeho infrastruktury, se tedy promítá i do právní regulace ČR v zákoně č. 480/2004 

Sb. o některých sluţbách informační společnosti
80

. V této úpravě je zakotven mecha-

nismus, který plní tzv. „funkci filtru“, kdy kaţdé jednání poskytovatele je nejprve třeba 

podrobit testu vyloučení anebo určení odpovědnosti poskytovatele dle zákona a aţ poté 

se případně přistoupí k aplikaci odpovědnostních norem. Nejen norem soukromopráv-

ních, ale i správních a trestněprávních
81

.  

Zajímavostí můţe být, ţe český zákonodárce, na rozdíl od Směrnice o elektronickém 

obchodu, která stanovuje případy vylučující odpovědnost, šel cestou pozitivního výčtu 

poskytovatelova jednání, která odpovědnost zakládají. Úvahu, nakolik je to šťastné ře-

šení nechám na někom jiném, kaţdopádně má své pozitivum v podobě jasného určení 
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 Tímto zákonem byla do české legislativy implementovaná Směrnice o elektronickém obchodu. pozn. 

autor 
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jednání, které můţe vést k zaloţení odpovědnosti, ale i negativum, kdy případná sub-

sumpce jednání pod tyto podmínky můţe být velice problematická. 

 

 

Poskytovatelé sluţeb informační společnosti dle zákona o některých sluţbách informač-

ní společnosti
82

 mají funkční definice a jsou to tyto druhy poskytovatelů: 

– access provideři (poskytovatelé připojení nebo i mere conduit) 

– caching (poskytovatelé cache nebo také vyrovnávacích serverů) 

– hostprovideři (poskytovatele volného prostoru, storage) 

 

5.5.1 Acces provider 

Acces provider, česky poskytovatel sluţeb, spočívajících v přenosu informací poskyt-

nutých uţivatelem. Můţeme je rozdělit do dvou katogorií
83

 a to: Poskytovatele připojení 

k internetu,  a to bez ohledu na druh či způsob připojení nebo rozsah poskytované sluţ-

by, tedy jako například připojení CATV, GPRS, UMTS - 3G, 4G, CDMA, IDSN, WiFi, 

ADSL atd. V ČR existuje zhruba 870 komerčních poskytovatelů a neodvaţuji se, tvrdit 

kolik můţe být těch nekomerčních, kdy do této skupiny můţeme zařadit i např. posky-

tovatele volného WiFi připojení, kteří se rovněţ řadí do kategorie poskytovatelů inter-

netového připojení. Druhou skupinou, ne tak snadno definovatelnou, jsou různí posky-

tovatelé veřejných emailových adres, SMS bran, poskytovatelé komunikačních protoko-

lů na bázi ICQ, Skype, Windows Live Messenger atp.  

 

Odpovědnost acces providera za obsah přenášených informací definuje ve třech přípa-

dech § 3 odst. 1 zákona, kdy poskytovatel: a) přenos sám iniciuje 
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  b) zvolí uţivatele přenášené informace, nebo 

  c) zvolí nebo změní obsah přenášení informace. 

Poskytovatelé, tedy nemají-li s kvalitou či adresátem informace cokoliv společného, 

jsou odpovědnosti zbaveni a to ani tehdy, vědí-li, ţe přenášená informace je protiprávní 

a přesto proces zprostředkují. Pro úplnost doplňuji, ţe i krátkodobé dočasné meziuklá-

dání se povaţuje za „zprostředkování přístupu“. 

 

5.5.2 Cashing 

Cashing je sluţba, nebo spíše metoda, která na základě poţadavku na konkrétní data 

dokáţe vzít jejich kopii, umístěnou na místě s lepší dostupností
84

. Činí se tak prostřed-

nictvím Cache-serveru, coţ je zařízení, které se snaţí zmenšit objem informací přenáše-

ných skrze internet. Místo toho, aby WWW prohlíţeče uţivatelů navazovaly přímá spo-

jení se vzdálenými servery v internetu, předávají své dotazy blízkému vyrovnávacímu 

serveru (Cache-serveru), který je za ně vyřídí a získané informace jim předá zpět. Sou-

časně s tím se získaná data ukládají do vyrovnávací paměti serveru; pokud se některá 

ţádost o informaci bude opakovat častěji, můţe vyrovnávací server pouţít lokální kopii 

a vyřídit tak tuto ţádost rychleji, bez potřeby přenášet data ze vzdáleného WWW serve-

ru. Důvodem pro činnost zavádění cach-server je kromě rychlosti i šetření nákladů, kdy 

poskytovatel můţe díky této technologii ušetřit aţ 40% nákladů za přenos informací k 

uţivateli
85

. Tuto metodu je třeba odlišit od krátkodobého dočasného ukládání, zmíněné-

ho u poskytovatelů připojení, poněvadţ, jednoduše řečeno, má cashing časovou délku 

uloţení informace mnohem delší
86

. Poskytovatel musí však zajistit, aby se tyto informa-

ce aktualizovaly a zajistit časovou omezenost těchto informací. Odpovědnost dle § 4 se 

u automatických dočasných meziukládaných informací zakládá v případech kdy posky-

tovatel: 
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 a) změní obsah informace 

 b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci 

 c) nedodrţuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a 

pouţívána v příslušném odvětví 

 d) překročí povolené pouţívání technologie obecně uznávané a pouţívané 

v příslušném odvětví s cílem získat údaje o uţívání informace, nebo 

 e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uloţené informace nebo ke 

znemoţnění přístupu k ní, jakmile zjistí, ţe informace byla na výchozím místě přenosu 

ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemoţněn přístup nebo soud nařídil staţení či zne-

moţnění přístupu k této informaci. 

Zajímavým momentem je zde, kromě porušení klasických (jasných) technických pod-

mínek cashingu, i poměrně kaučukovité ustanovení o porušení obecně uznávaných a 

pouţívaných pravidel aktualizace, ze kterého je také moţnost odpovědnost vyvodit
87

 

s tím, ţe u aplikace tohoto ustanovení můţeme předpokládat interpretační problémy. 

Dovolil bych si ještě uvést poznámku ohledně cachingu v souvislosti s rozmnoţením 

díla a  

§ 38a odst. 1 Autorského zákona, který praví:  

 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, 

které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického 

procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je 

umožnit 

a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečně-

ný prostředníkem, nebo 

b) oprávněné užití díla. 

 

Můţeme tedy tvrdit, ţe caching lze subsumovat pod toto ustanovení a poskytovatele z 

odpovědnosti, plynoucí z porušení autorských práv je moţno takto vyvazovat.  Toto 

ustanovení jiţ platí i na práva související s právem autorským, tedy konkrétně: pro prá-
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va výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů, výrobců zvukově obrazových zá-

znamů a vysílatelů. 

 

5.5.3 Hostprovider 

Hostprovider je poskytovatelem sluţeb, spočívajících v ukládání informací od uţivate-

le na svůj virtuální prostor a činí tak z iniciativy uţivatele
88

. Stává se odpovědným, po-

kud: 

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu 

vědět, ţe obsah ukládaných informací nebo jednání uţivatele jsou protipráv-

ní, nebo 

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných infor-

mací nebo o protiprávním jednání uţivatele a neprodleně neučinil veškeré 

kroky, které lze po něm poţadovat, k odstranění nebo znepřístupnění tako-

výchto informací. 

 

Česká úprava jde tedy cestou podmínky nevědomé nedbalosti
89

 poskytovatele sluţeb 

informační společnosti, kdy i přes to, ţe nevěděl o protiprávním charakteru informace a 

vzhledem k jeho okolnostem o nich vědět mohl, stává se odpovědným. 

 

Sluţby hostprovidera jsou sluţbami s širokým záběrem, kdy se jedná o veškeré sluţby, 

jejichţ podstatou je uloţení všech moţných typů dat, nemusí jít tedy pouze o hosting
90

 

sám o sobě, ale i poskytnutí prostoru pro sdílení (ale i zálohu) multimedií, programů a 
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dokumentů, dále sluţby webmailu, diskusní stránky (fóra) a samozřejmě fenomén dneš-

ních dnů – sociální sítě. 

 

5.6 Informování poskytovatele o přítomnosti protiprávní informace 

Klíčovou roli u zaloţení odpovědnosti poskytovatele hraje řádné oznámení o tom, ţe se 

na jeho virtuálním prostoru nacházejí protiprávní informace. V zákoně tyto případy 

konkrétně upraveny nejsou, a tak se musíme spokojit s výkladem ustanovení o odpo-

vědnosti poskytovatelů nebo čerpat z judikatury. 

Na otázku, kdo a jak má poskytovatele informovat, můţeme nalézt poměrně jednoduché 

indicie. Zákon formu ani informující subjekt nijak nespecifikuje, proto si můţeme od-

povědět, ţe legitimován je kdokoliv a učinit tak je oprávněn prakticky v libovolné for-

mě. „Informátor“ nemusí mít jakýkoliv právní zájem na úpravě poměrů, nicméně by si 

měl zajistit průkaznou evidenci o tom, ţe se oznámení k poskytovateli dostalo. 

Oznámení by mělo být konkrétní a s řádným vysvětlením, z jakého důvodu má určitá 

informace protiprávní charakter. Tím chci říci, ţe musíme rozdělovat informace dle 

známosti o jejich protiprávnosti. Dostane-li se poskytovatel např. do kontaktu na svém 

virtuálním prostoru s propagací holocaustu, můţeme presumovat, ţe poskytovatel si je 

protiprávnosti této informace vědom. Jiný případ nastává, kdy se na jeho úloţišti objeví 

např. hudební dílo umělce lokálního významu, uploadované nějakou třetí osobou. 

V takovém případě poskytovatel úloţiště nemůţe vědět, kdo je pravým autorem, nebo 

jestli uploader není nositelem majetkových autorských práv. Poškozený pak v tomto 

okamţiku musí prokázat poskytovateli svůj zájem na ochraně práva a podat relevantní 

informace k prokázání, ţe dochází k porušování jeho práv. 

Pokud se tedy poskytovatel dozví o těchto skutečnostech, měl by adekvátně reagovat. 

Z judikatury německých soudů vyplývá, ţe důleţitý faktorem je charakter poskytovate-

le, tedy zda se jedná o osobu nepodnikající či podnikatele, resp. zda-li poskytovatel 

provozoval sluţbu za komerčním účelem. Nutno podotknout, ţe rozhodnutím vţdy 

předcházely detailní analýzy charakterů poskytovatelů.  Düsseldorfský Vrchní zemský 

soud v roce 2006 rozhodoval
91

 o ţalobě proti provozovateli nekomerčního diskusního 
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serveru za nečinnost proti diskutérovi, který opakovaně psal uráţky na vrub ţalujícího i 

po tom, co ţalující provozovatele na toto chování upozornil. Soud judikoval, ţe vzhle-

dem k postavení ţalovaného, jakoţto nekomerčního nepodnikatele, nelze ţádat, aby 

vývoj diskuse a tamních příspěvků vyhodnocoval a redigoval. Opačný přístup 

k odpovědnosti poskytovatele měl německý nejvyšší soud v kauze porušování práv du-

ševního vlastnictví uţivatelem aukčního serveru
92

. Vycházel z postavení ţalovaného – 

komerční subjekt s podnikatelskými aktivitami. Konstatoval, ţe poskytovatele je moţné 

činit odpovědnými pouze v případech, kdy sami porušili svoji povinnost dohlíţet na 

dodrţování práva. Rozsah této odpovědnosti je třeba podrobovat zkoumáním rozumné 

míry. Dále konstatoval, ţe není moţné po provozovateli chtít preventivní kontrolu kaţ-

dé informace, umístěné na jeho server. Pokud byl ale upozorněn, je povinen nejen poru-

šování práva zabránit, ale učinit opatření k eliminaci opětovného výskytu těchto jedná-

ní. 

 

V současné době se dostáváme i na další rovinu hostingu ve spojitosti s tzv. cloud com-

putingem. Jde o technologii, kdy máte moţnost připojit se odkudkoliv pomocí prohlíţe-

če k poskytovaným sluţbám a programům, které ale pracují na infrastruktuře poskyto-

vatele, nikoliv na vašem PC. Klasickou sluţbou je např. webmail, který všichni známe a 

nejde o nic převratného, ale čím dál více uţivatelů v jak komerční tak i soukromé sféře 

přistupuje k uţívání kancelářských balíků
93

 i samotných operačních systémů
94

. Pro prá-

vo se bude jednat o další velkou výzvu z hlediska otázek samotného uchopení struktury 

vztahů, z hlediska určování jurisdikce a rozhodného práva i z hlediska ochrany soukro-

mí, listovního tajemství, osobních údajů
95

 atd. 
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5.7 Obecně ke klasifikaci poskytovatelů služeb informační společnosti 
 

V případě výskytu protiprávní informace můţe být problém přiřadit konkrétní subjekt k 

některému z typů sluţby nabídnutých, zákonem o některých sluţbách informační spo-

lečnosti, kvůli mnohosti poskytovaných sluţeb. V praxi se setkáváme s podnikateli, 

kteří provozují na své doméně funkce vyhledávače, emailu, zpravodajského serveru, 

datového úloţiště, diskusního fóra atd. Pří posuzování protiprávního jednání je vţdy 

nejdříve třeba vyhodnotit klasifikaci sluţby ad hoc, prostřednictvím které bylo právo 

porušeno a poté subsumovat podnikatelovo jednání pod příslušné normy. Klasifikace 

jednotlivých druhů poskytovatelů sluţeb informační společnosti se tedy sice váţe 

k subjektu, to však pouze na základě sluţby, jejímţ prostřednictvím dochází k porušení 

práva
96

. 

 

V době příprav regulace poskytovatelů sluţeb informační společnosti se hojně diskuto-

vala otázka, zda mají poskytovatelé mít povinnost provádět předběţnou preventivní 

kontrolu obsahu uloţených informací. Jak Směrnice o elektronickém obchodu, tak i její 

implementace v zákoně o některých sluţbách informační společnosti nijak takovou po-

vinnost nestanovují. Zajímavým momentem autoregulace internetového prostředí je 

skutečnost, ţe provozovatelé diskusních fór, inzertních serverů a jiných sluţeb, ačkoliv 

nemají ţádnou zákonnou povinnost, najímají personál pro tuto kontrolu – nejen preven-

tivní, ale i zpětnou. 
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6. Některé funkce poskytovatelů služeb informační společ-

nosti a odpovědnost z porušování autorských práv 

 

V následující části bych charakterizoval některé sluţby, jeţ se podstatným způsobem 

dotýkají problematiky porušování práv v internetovém prostředí. Vybral jsem tedy sluţ-

by, díky kterým je do těchto práv nejvíce zasahováno, a jedná se o tyto sluţby: P2P sys-

témy, Vyhledávače, Poskytovatele odkazů a na ně navazující Sdílená úloţiště. 

 

6.1 P2P systémy 

Peer-to-peer je označení architektury počítačových sítí, ve kterých spolu komunikují 

přímo jednotliví uţivatelé
97

, ideálně bez existence centrálního serveru, pojem server by 

neměla znát, uţivatelé jsou si teoreticky rovni (= peer). Postihování samotných uţivate-

lů není z hlediska technického ani právního příliš efektivní, neřkuli moţné – musí tedy 

nastoupit odpovědnost poskytovatele této sluţby. 

Po právní stránce můţeme činnost klasifikovat jako zhotovování rozmnoţenin obsahu 

nabízených souborů, protoţe jejich originál zůstane na původním místě – na disku počí-

tače, ze kterého je dílo nabízeno. Umoţnění stahování těchto děl bude porušováním 

autorského zákona a je moţné z něho vyvodit i občanskoprávní anebo trestně právní 

odpovědnost
98

. 

Rozvoj P2P sítí zapříčinila relativní jednoduchost distribuce digitalizované hudby skrze 

neustále se zrychlující internet. Původním systémem se stal Napster, následován systé-

mem KaZaA, poté Direct Connect a dnes se především pouţívají různé programy na 

bázi protokolu BitTorrent.  

 

Ve své vrcholné době (červen roku 2000), kdy Napster poskytoval sluţbu sdílení 1,57 

milionu uţivatelů denně, byla americkým soudem jeho činnost shledána v rozporu 

s autorskými právy nahrávacích společností. Ve známém procesu A&M Records, Inc. v. 
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Napster
99

 soud pravil, ţe i přes to, ţe Napster poskytoval svoji sluţbu bezplatně a uţiva-

telé stahovali hudbu pouze pro svoji osobní potřebu, je činnost v rozporu s „fair use“
100

, 

tedy férovým uţitím díla, zakotveným v předpise Spojených států upravující autorská 

práva – tzv. Copyright Act (§107). Bylo dále shledáno, ţe takové staţení díla je pova-

ţováno za komerční druh uţití, kdy vzhledem k tomu, ţe dílo bylo stáhnuto bezplatně, 

uţivatel ušetřil prostředky za jeho zakoupení
101

. Poté dovodil, ţe Napster nebyl schopný 

doloţit ekonomickou funkčnost  bez toho, aby se při jeho činnosti porušovala autorská 

práva, a o tomto porušování musel vědět. Z těchto důvodů soud tedy konstatoval odpo-

vědnost Napsteru, uloţil mu povinnost blokovat přenos protiprávních informací a na-

hradit škodu ve formě ušlého zisku. K červnu 2001 jiţ Napster navštěvovalo pouze 

120 000 uţivatelů. Po éře Napstru vyrostly další typy P2P systém, které jiţ nefungovaly 

na principu centrálního serveru, ke zpracování uţivatelských poţadavků a indexaci dat. 

Nová architektura těchto systémů umoţňovala uţivatelům nahrazovat funkci centrální-

ho serveru, a tak kaţdý počítač uţivatele fungoval i jako jednotka s vyhledávacím engi-

nem
102

, takţe poskytovatele těchto sluţeb bylo obtíţné postihnout. Nahrávací průmysl 

se ale samozřejmě nevzdával a zaznamenal v taţení proti P2P systémům další vítězství 

ve sporu RIAA vs. Audiogalaxy
103

. Audiogalaxy v tomto případě spoléhala na ochranu 

před soudním sporem díky funkci tzv. filtru, který měl umoţnit stáhnutí jen takových 

skladeb, které ochraně nepodléhají. RIAA měla věc usnadněnou usazením serverů Au-

diogalaxy na území Spojených států a prokázala, ţe zmíněný filtr nefungoval tak, aby 

autorská práva před zneuţitím chránil. Audiogalaxy krátce po prohrání sporu utlumil 

svou činnost. Situace v neprospěch hudebního průmyslu se relativně obrátila v roce 

2002 v soudním řízení vedeném proti společnosti KaZaA, kdy nizozemský kolektivní 

správce aplikoval ţalobu na zastavení uţívání komunikačního programu KaZaA  a 

v první instanci mu soud dal za pravdu. Ironií ale bylo, ţe společnost KaZaA byla pouze 

tvůrcem softwaru k vzájemnému propojení uţivatelů, neprovozovala jinak ţádnou sluţ-
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bu ani server, a nemohla tedy jakkoliv zasáhnout k splnění povinnosti nařízené tímto 

rozhodnutím. Nizozemský odvolací soud toto rozhodnutí zrušil
104

. Zakončil bych prů-

lomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v sporu MGM Studios, Inc. v. Grokster, 

Ltd.
105

. V tomto judikátu Nejvyššího soudu bylo, na rozdíl od prvoinstančního
106

 a od-

volacího soudu, vysloveno konstatování, ţe je moţné zaloţit odpovědnost za porušová-

ní autorských práv z důvodu vydání programu ke sdílení datových souborů. Dalo by se 

říci, ţe se jedná o přezkoumání případu Sony Corp. v. Universal City Studios, ve kterém 

bylo stanoveno, ţe výrobce videorekordérů nemůţe nést odpovědnost za přispění 

k porušení autorskoprávních norem a soud odůvodňuje tím, ţe technologie nemůţe být 

vyloučena, pokud je „schopna převáţného uţití k činnostem, jeţ neporušují právo“
107

. 

Tuto hranici, ale Grokster, dle názoru Nejvyššího soudu, překročil, musel ukončit své 

aktivity a zaplatit 50 milionů amerických dolarů nahrávacímu a hudebnímu průmyslu. 

Nutno podotknout, ţe rozhodnutí způsobilo velkou vlnu nevole a mezi zastánci a poma-

hače
108

 ţalovaného Groksteru byli i lídři IT průmyslu jako Yahoo! Inc. či Intel Corpora-

tion a překvapivě i společnost Microsoft. 

Nastíněné případy jsem pouţil jako inspiraci k nahlíţení na tuto sloţitou problematiku 

světa P2P systémů. Vzhledem ke sbliţovacím
109

 tendencím amerického a kontinentální-

ho systému autorského práva a sílícímu vlivu amerického autorského práva nemůţeme 

vývoj za oceánem přehlíţet.  

 

Proces s Pirate Bay 

V současné době jsme svědky mimořádně zajímavého procesu se zakladateli švédského 

serveru pro sdílení torrentových souborů
110

 ThePirateBay.org. Na popud tohoto procesu 

se švédské politické uskupení Pirátská strana dokázalo dostat do Evropského parlamen-
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tu. Proces je nyní ve fázi čekání na jednání u švédského nejvyššího soudu
111

. Během 

jednání u odvolacího soudu zaznělo několik myšlenek hodných zmínění
112

. Tak přede-

vším se obţaloba snaţí ukázat ThePirateBay.org jako komerční organizaci profitující z 

pronájmu reklamních bannerů a určuje způsobenou škodu počtem licencí, které se rov-

nají počtu stáhnutých děl prostřednictvím Pirate Bay. Zástupci filmového průmyslu ţá-

dají kompenzace nejen za staţená díla, ale i za celkový dopad činnosti serveru na ná-

vratnost tvorby filmů. Obhajoba tvrdí, ţe všechny vydělané prostředky byly reinvesto-

vány a ţe sluţbu nikdy nekoncipovali kvůli porušovaní autorských práv. Na přetřes při-

šla i otázka porovnání sluţeb Pirate Bay se sluţbami vyhledávače Google, který se mů-

ţe chovat prakticky stejně. Zástupci ţaloby argumentují, ţe oproti Pirate Bay je 

s Googlem pirátství konzultováno a jsou realizována řešení, a pokud si do jeho vyhle-

dávače zadáte vašeho oblíbeného interpreta, nenabídne vám jen a pouze výsledky, kde 

můţete zdarma stáhnout jeho hudbu. Dále poukazují na vědecké výzkumy, z nichţ vět-

šina poukazuje na spojitost mezi mírou stahování a klesajícími trţbami za prodej hudby. 

Svědecká výpověď akademika z Göteborské univerzity hovoří o torrent datech jako o 

sofistikovanějším typu  internetového odkazu. Dále konstatoval poměrně úsměvný fakt, 

ţe pokud si do vyhledávače Google zadá k najití nějaký torrent soubor, dostane více 

výsledků neţ při pouţití vyhledávače Pirate Bay. Další svědek - profesor multimediál-

ních studií - se také vyjadřuje k vlivu stahování na trţby z prodejů hudebních nosičů, 

kdy konstatuje, ţe prodeje nosičů se sice drasticky sníţily, nicméně prodej lístků na ţivá 

vystoupení se pozdvihnul a dodal, ţe filmový průmysl proţil historicky nejlepší rok, co 

se trţeb týče.  

Soud pak následně potvrdil porušení práva a sníţil tresty odnětí svobody. (10, 8, 4 mě-

síce) avšak pokutu zvýšil na 46 milionů švédských korun
113

. Všichni tři obţalovaní 

okamţitě potvrdili, ţe se odvolají k nejvyššímu švédskému soudu. 
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Pár poznámek ohledně vývoje soudní činnosti 

Z výše popsaných sporů mám rozporuplné pocity. Ačkoliv chápu stanoviska a argumen-

taci zástupců hudebního a filmového průmyslu, nejsem si jist způsobem a účelem těchto 

taţení proti skupinkám programátorů, kdy díky zkušenosti z procesů minulých víme, ţe 

pokud se podaří soudně odstavit nějakou sluţbu, do pár měsíců ji nahradí jiná, lepší, 

ţalobě odolnější. V očích veřejnosti asi vzhledem k těmto případům ţalující společnosti 

také nevypadají příliš dobře, jelikoţ odsouzení se vzhledem k výši sankcí stávají jaký-

misi mučedníky za zájmy downloaderů. Asi jen naivní lidé si mohou myslet, ţe zaklá-

dání těchto sluţeb je vedeno nějakými jinými neţ ekonomickými motivy a to samé platí 

u hudebních a filmových společností. Zaráţí mě proto, ţe tito giganti, zaměstnávající 

zástupy chytrých lidí, nejsou schopni čelit těmto skupinám jinak neţ silovými řešeními 

pomocí monstrprocesů jako s ThePirateBay.org, či se naučit (spolu)pracovat s nimi tak, 

aby byly podchyceny ušlé trţby za stahování. Strategii distributorů bych také přehodno-

til ve světle nových poznatků ohledně struktury a chování uploaderů. Dle výzkumu
114

 

Carlos III University je na dvou hlavních vyhledávacích sluţbách systému BitTorrent 

zpřístupněno 67% veškerého obsahu pouhou stovkou uţivatelů, takţe vyvstává otázka, 

zda nesoustředit síly v boji proti pirátství trochu jiným směrem. Musím si klást otázku, 

zda soudní činnost v těchto případech chrání spíše zájmy společnosti na kulturním roz-

voji anebo spíše podnikatelské zájmy vlastníků majetkových práv autorských děl. 

Absolutně se nedokáţi ztotoţnit s argumentací, ţe provozovatelé a tvůrci stahovacích 

programů jsou odpovědni z titulu nedbalého nebo úmyslného umoţnění porušování 

autorských práv a přirovnal bych tuto argumentaci k zaloţení odpovědnosti výrobců 

střelných zbraní, za vývoj prostředků umoţňujících zabíjení lidí. Signifikantní je to pře-
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devším u PirateBay.org, kdy infrastruktury systému BitTorrent obsahují zhruba 12%
115

 

legálního obsahu, coţ je myslím aţ překvapivě vysoké číslo, vypovídající o moţném 

původním účelu tohoto systému. Zároveň odmítám argumentaci odpůrců hudebního a 

filmového průmyslu, kteří rozšiřují názor, ţe se tento průmysl nedokázal adaptovat na 

moderní trţní prostředí internetu, a distribuci hudby provozuje klasickým způsobem 

prodejem fyzických nosičů, a tak si za výše zmíněné problémy můţe de facto sám. Při-

jde mi to podobné, jako kdyţ doporučíte zelinářovi z holešovické trţnice, trpícímu kaţ-

dodenními krádeţemi své zeleniny, ať raději přesune svůj stánek do nákupního středis-

ka. Problém zelináře poté zřejmě zmizí, ale absolutně neřeší tuto trestnou činnost ve 

společnosti.  

6.1.1 Založení odpovědnosti P2P poskytovatelů v ČR 

V českých podmínkách klademe důraz ne tak na materiální podmínky sluţby, ale spíše 

na její formu. Poskytovatele P2P sítě, postavené na centrálním serveru, skrze který je 

poskytováno spojení, můţeme zařadit mezi sluţby acces provider dle § 3 zákona o ně-

kterých sluţbách informační společnosti. Je tak za kvalitu přenášených informací neod-

povědný, poněvadţ na jejich kvalitu nemá ţádný vliv. Jedinou výjimku můţe tvořit při-

jetí rozhodnutí soudu či správního orgánu o pozastavení či omezení sluţby. Oproti pří-

padům známým z USA by v tomto případě soud nemohl dovodit ani povinnost posky-

tovatele vyplatit náhradu škody
116

.  

6.1.2 Odpovědnost uživatele P2P sítí 

Uţivatelovo chování ve vztahu k P2P sítím můţeme popsat jako nahrání dat na pevný 

disk počítače, který zároveň slouţí jako server. Tato data jsou tak přístupná komukoliv, 

kdo je připojený na stejném systému P2P sítě. Jedná se tedy o zpřístupnění nebo nabíd-

nutí určité informace. Zpřístupnění díla nebo jeho části
117

 prostřednictvím internetu na-

plňuje podstatu ustanovení o sdělování díla veřejnosti dle § 12 odst. 4 písm. f), § 18 

Autorského zákona
118

 a zadání dotazu a staţení takového díla má povahu rozmnoţování 

díla dle §12 odst. 4 písm. a), §13 Autorského zákona. Pokud se tedy nejedná o tzv. vol-

né dílo, podléhá uţití formou sdělování veřejnosti a rozmnoţování souhlasu autora 
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(popř. osoby oprávněné k výkonu tohoto práva). Pokud tento souhlas nemá je moţno 

vyvozovat odpovědnost uţivatele.   

 

Dalším potenciální jednáním uţivatele je downloading, neboli stahování dat umístěných 

na jiném zařízení do počítače uţivatele. Toto jednání je aktem rozmnoţování díla ve 

smyslu § 13 Autorského zákona
119

. Rozmnoţování pro osobní potřebu je povaţováno 

jako tzv. volné uţití díla dle §30 a nepotřebuje souhlas autora s takovým uţitím. Je tedy 

ale věcí výkladu konkrétního případu, jestli je přípustné vytvořit i více neţ jednu roz-

mnoţeninu díla, a to i především s ohledem na třístupňový test v § 29 odst. 1 Autorské-

ho zákona
120

.  Výjimku z volného uţití tvoří rozmnoţenina počítačového programu, 

elektronické databáze a  zhotovení rozmnoţeniny či napodobeniny díla architektonické-

ho stavbou (pro naše téma zřejmě irelevantní). 

 

6.2 Vyhledávače 

V odborné literatuře jsem se setkal s odlišnými názory na zařazení sluţeb vyhledávačů. 

O tom, ţe se jedná o poskytovatele sluţeb informační společnosti, není sporu. Pokud ale 

chceme určit jejich druh, stanoviska se liší. Výklad JUDr. Martina Janáka v jeho člán-

ku
121 

na serveru ITprávo.cz je zařazuje mezi poskytovatele sluţeb, spočívajících 

v automatickém meziukládání informací, poskytnutých uţivatelem neboli tzv. caching. 

Svojí úvahu opírá v zásadě o tvrzení, ţe je nutné vyhledávače někam zařadit a nejlépe 

jim svojí povahou „sedí“ sluţby typu caching. Co se týče stránky právního ukotvení 

cachingu, jedná se, jak bylo řečeno, o automatické dočasné meziukládání informací, 

čímţ se rozumí ukládání informací poskytnutých uţivatelem, které slouţí výhradně pro 

co moţná nejúčinnější následný přenos těchto informací na ţádost jiných uţivatelů(§2 

odst. h) zákona č.. 480/2004 Sb.). Díky této definici jsme schopni říci, ţe z hlediska 
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technického se jedná o funkci tzv. cache serverů nebo také proxy serverů, nikoliv však 

vyhledávačů. O vyhledávačích, jakoţto poskytovatelích druhu caching se nezmiňují ani 

jiné odborné publikace. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale vyhledávače 

tedy např. společnosti Google Inc. fungují především na principu indexování. Indexo-

vaní není nic jiného neţ automatická tvorba tabulek (databází) vyhledávaných slov za-

dávaných uţivateli. Domnívám se tedy, ţe proces indexování nemůţe zahrnovat infor-

mace, schopné porušit jakékoliv autorské právo. Pro úplnost ještě zmíním, ţe např. vy-

hledávač Google funkci caching pouţívá, nicméně ne za účelem zmíněným v zákoně, 

ale pro funkci „Archiv“, kdy uţivatel má moţnost vidět stránku, v době kdy byla zain-

dexována. Z těchto důvodů se domnívám, ţe vyhledávač můţe obsahovat funkce, které 

v určitých případech můţeme podřadit pod zákonnou definici cachingu, nicméně má i 

funkce, které zákon nezná a ani nepotřebuje znát, a tak vyhledávače nezapadají do ţád-

né ze tří typů poskytovatelů sluţeb informační společnosti, takţe nemůţou spoléhat na 

zbavení odpovědnosti legislativou, upravující postavení těchto tří poskytovatelů. Jedi-

nou výjimkou můţe v autorskoprávní oblasti být exempce ohledně cachingu 

v souvislosti s rozmnoţením díla a § 38a odst. 1 Autorského zákona
122

, který vyvazuje 

poskytovatele z odpovědnosti plynoucí z porušení autorských práv. Jinak, pokud bude-

me chtít vyvozovat odpovědnost, budeme tak muset činit za pouţití řádné interpretace 

obecných právních norem, s inklinací k reţimu odpovědnosti subjektů z kategorie host-

provider, které zahrnuje předběţné informování provozovatele o přítomnosti vyhledá-

vacího výsledku, který můţe vést k www stránce s protiprávním obsahem. 

V kontrastu s absencí právní úpravy se v prosinci roku 2010 zachoval vyhledávač spo-

lečnosti Google Inc., kdy přestal našeptávat vyhledávací výsledky, které mohly vést 

k stránkám porušujícím autorská práva. Na takových stránkách i blokuje zobrazování 

své reklamní sluţby Google Adsense. S ukončením vyhledávání torrent souborů ale 

Google přestat nehodlá
123

. 

 

                                                 

122
 viz. výše – kapitola o poskytovateli sluţeb informační společnosti typu caching. 

123
 WALKER, Kent. Google public policy blogs pot [online]. 2010-12-02 [cit. 2011-08-18]. Making Co-

pyright Work Better Online . Dostupné z WWW: 

<http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/12/making-copyright-work-better-online.html>. 
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6.3 Poskytování a využívání odkazu (linking) 

Pokud hovoříme o poskytování odkazu, mám tím na mysli uţší význam tohoto slovního 

spojení, kdy na webovou stránku je umístěn odkaz (hyperlink), který vás po kliknutí 

přesměruje na stránku jinou. Existují i jiné formy linkingu tzv. inlining, ci deep linking 

nebo vytvářeni frames. Těmto formám bych se ale nevěnoval vzhledem k jednoduchým 

a účinným způsobům technické obrany a vzhledem k jejich nepalčivosti v dnešní době. 

V posledních letech se díky rostoucím přenosovým rychlostem internetu setkáváme 

s rozšířením sluţeb typu file hosting neboli datových úloţišť
124

, u nichţ spatřujeme ile-

gální sdílení autorského obsahu v masovém měřítku. Tato úloţiště fungují v zásadě na 

dvojím principu. Buď přímo na webových stránkách poskytovatele datového prostoru 

pouţijete vyhledávač k naleznutí vámi ţádaného obsahu a z výsledků vyhledávání si 

vyberete soubor, který stáhnete, nebo se k takovému souboru dostanete nalezením od-

kazu, na který kliknete a můţete jej začít stahovat. K sdíleným uloţištím se vrátím 

v další části. 

  

Poskytnutí odkazu na autorským právem chráněný materiál není ve světě ve většině 

případů bráno jako porušení autorských práv
125

 a samotné linkování není podřaditelné 

pod ţádný ze způsobů uţití díla dle Autorského zákona
126

. 

 

V zahraničí ale můţeme spatřit výjimky, jako např. rozhodnutí odvolacího soudu ve 

švédském Jonkopingu ve sporu IFPI vs. T. Olsson
127

, který na svých stránkách publiko-

val odkazy na soubory s hudebními nahrávkami, kde, ačkoliv v prvním stupni přímá 

odpovědnost pachatele nebyla soudem jakkoliv vzpomenuta, soud odvolací ji dovodil. 

 

V českých podmínkách je moţné právní obranu koncipovat na základě ochrany osob-

nostních práv dle § 11 Autorského zákona, dále pomocí institutů občanského (odpověd-

nost za škodu dle §415 Občanského zákoníku
128

, bezdůvodné obohacení) a obchodního 

                                                 

124
 www.rapidshare.com, czshare.com, či v ČR oblíbené www.ulozto.cz 

125
 Čermák, Jiří. Internet a autorské právo. 2003. str. 62,69 

126
 Tamtéţ. Str 82 

127
 IFPI v. T.Olssonm Göta, Court of appeal, 27. prosince 1999, B 1009/99 

128
 ČERMÁK, Jiří. Právní aspekty odkazů (hyperlinks) - část II:Odpovědnost za odkazovaný cizí obsah. 

[online]. 2002 [cit. 2009-12-23]. Dostupný z WWW: <http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=92888>. 
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(nekalá soutěţ, ochranné známky) práva. Navíc by v případě dovozování odpovědnosti 

bylo nutné z hlediska dokazování dovodit příčinnou souvislost mezi poskytnutím odka-

zu a způsobenou škodou, coţ by pravděpodobně byla velmi obtíţná záleţitost. 

 

Pokud bychom chtěli vyvodit trestně právní odpovědnost, opět by vyvstala otázka, jaký 

konstrukt k zaloţení této odpovědnosti pouţít. Poskytování odkazu bychom mohli kva-

lifikovat jako účastenství ve formě pomoci k TČ Porušení autorského práva, práv souvi-

sejících s právem autorským a práv k databázi dle §270 an. zákona č. 40/2009, trestní 

zákoník. Zároveň ale musíme splnit podmínku akcesority účastenství, kdy  trestní odpo-

vědnost účastníka závisí na trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Bylo by tedy třeba 

především dokázat, ţe hlavní pachatel ke spáchání TČ dle §270 TZ pouţil odkaz po-

skytnutý spolupachatelem, coţ by sice nebylo nerealizovatelné, s jistotou by to však 

bylo velmi obtíţné. Existuje ale i skupina uţivatelů, kteří dostávají odměny od provo-

zovatelů sdílených úloţišť za kliknutí na jejich odkaz, který vás přesměruje na web 

těchto  úloţišt. Tito uţivatelé bývají ve svých aktivitách velmi vehementní, aby maxi-

malizovali svoje zisky. Myslím, ţe by nebylo nereálné u „nejaktivnějších“ uţivatelů 

vyhledat dostatečně průkazná data na sdíleném úloţišti o uploadingu ilegálního materiá-

lu, a případně z webové stránky, kam tento uţivatel umístil odkazy, coţ by mohlo po-

slouţit jako solidní důkazní prostředky k zahájení trestního řízení. 

 

Osobně se domnívám, ţe bezzubost zákona v potírání těchto jevů by se měla nějakým 

způsobem řešit. Máme zde situaci, kdy jsou zakládány webové stránky s úmyslem vy-

tvořit diskusní fóra za účelem poskytnutí informace k přímému staţení díla, případně 

k obejití technických prostředků ochrany díla – tzv. warez fóra
129

. Komerční efekt těch-

to stránek je zřejmý vzhledem k velkému počtu přístupů
130

 uţivatelů generujících pří-

jmy z reklamy. Komerční efekt je dosaţitelný i pro samotné poskytovatele linků, jak 

jsem uvedl výše. Takţe v situaci, kdy je těmto neadekvátním jednáním pouze přihlíţe-

no, se domnívám, ţe by mělo být sankcionovatelné úmyslné usnadňování podmínek ke 

                                                 

129
 www.warcenter.cz, http://www.warcentrum.info/ atd. 

130
 U www.warcentrum.info v denním průměru zhruba 70 000 přístupů,  www.warcenter.cz zhruba 

33 000 přístupů. 
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zneuţití autorských děl. A to jak u poskytovatelů odkazů, tak i u provozovatelů warezo-

vých fór.  

 

6.4 Sdílená veřejná úložiště 

Kromě moţností stahování dat z veřejných sdílených úloţišť(storage) přistupuje logicky 

i funkce uploadu, neboli nahrání dat do sluţby storage. Pro uploadery můţe být motiva-

ce dvojí. V prostředí internetu fungují skupiny, jeţ mezi sebou soutěţí, která dříve a 

kvalitněji uveřejní na internet nějaké dílo, nejčastěji technicky chráněný počítačový 

program. U této skryté komunity tzv. The Scene
131

 je motivací prestiţ a respekt ostat-

ních skupin
132

. Další motivací je stimul ekonomický, kdy uploader dostává kredit za 

kaţdého uţivatele, který dílo začne stahovat. Dost často tento kredit není směnitelný za 

klasické peníze a slouţí k opětovnému vyuţití na sluţby u poskytovatele storage. Pokud 

bychom šli do důsledku, tak i tento kredit je převoditelný, a tak je moţné jej převést za 

peníze na cizí osobu. Od motivací „altruistických“ bych raději odhlédl. Oproti P2P sítím 

vidí uţivatele storage výhodu v rychlosti přenosů, kvalitě ţádaných dat, absence nutnos-

ti sdílení a k jejich pouţívání nepotřebujete kromě internetového prohlíţeče ţádný jiný 

program. Tyto výhody zřejmě stojí za aktuální preferencí uţivatelů ve větším vyuţití 

storage neţ P2P sítí
133

. Za inkriminovaný obsah nese tedy odpovědnost především uţi-

vatel a to podobným způsobem, jako je tomu u P2P sítí, poskytovatel sluţby storage je 

vázán v intencích úpravy pro sluţby typu hostprovider, coţ pro něj znamená, ţe je zba-

ven odpovědnosti za kvalitu dat, která jsou uţivateli ukládána, pokud sám fakticky neví, 

nebo nemohl vědět, ţe se na jeho virtuálním prostoru data protiprávního charakteru na-

cházejí. V případě výskytu nějaké protiprávní informace je nutno provozovatele řádně 

kontaktovat a oznámit mu aktuální stav, jak jsem uvedl výše ve své práci.  

 

                                                 

131
 In Wikipedia : the free online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 

2011-06-21 [cit. 2011-08-17]. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Warez_scene>.encyclopedia[ 

132
 In Wikipedia : the free encyclopedia[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last 

modified on 2011-05-30 [cit. 2011-08-17]. Dostupné z WWW: 

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

133
 IFPI Digital Music Report 2011 
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6.5 Otázky k odhalování identity uživatele 

V případě porušení norem autorského zákona na internetu koncovým uţivatelem se do-

stáváme k problému identifikace osoby konající skrze své PC. K odhalení jeho osobní 

identity musíme především odhalit jeho identitu virtuální, tedy jeho IP adresu, číslo 

zařízení komunikujícího přes internetový protokol (IP), které je přidělováno poskytova-

telem IP adresy. Reţim uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů, do 

kterých spadá i IP adresa, byl upraven dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a doprovodné vyhlášky č. 485/2005 Sb. Na návrh 51 poslanců byla však 

tato úprava podrobena přezkumu u Ústavního soudu ČR, který následně dne 22. března 

2011 svým nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 24/10 zrušil § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, stejně tak doprovodnou vyhlášku č. 

485/2005 Sb. vzhledem k nerespektování zásad č. 13 Listiny. Dále konstatoval protiú-

stavnost při ustanovení zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád o poskytování údajů o tele-

komunikačním provozu (§ 88a TŘ), leč vzhledem k absenci ţalobního návrhu ho nezru-

šil. Kvůli tomuto rozhodnutí mají orgány činné v trestním řízení poměrně ztíţenou situ-

aci, poněvadţ poskytovatele elektronických sluţeb jiţ  nic nenutí k uchovávání zázna-

mů o potenciální protiprávní aktivitě.  

Pokud ale hovoříme o odposleších či o záznamu telekomunikačního provozu v případě, 

ţe je vedeno trestní řízení pro zvlášť závaţný zločin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, 

k jehoţ stíhání zavazuje  vyhlášená  mezinárodní  smlouva (kterou je Revidovaná úmlu-

va bernská nebo Římská úmluva),  můţe  předseda  senátu a v přípravném řízení na 

návrh  státního zástupce soudce nařídit odposlech  a záznam  telekomunikačního provo-

zu,  pokud lze důvodně předpokládat,  ţe  jím  budou  sděleny  významné  skutečnosti  

pro trestní řízení(§ 88 odst. 1 TŘ). Poskytovatelé telekomunikačních sluţeb jsou dále 

povinni poskytovat policejnímu orgánu součinnost podle ustanovení § 158d odst. 9 

trestního řádu s tím, ţe se nemohou dovolávat  povinnosti  mlčenlivosti  stanovené 

zvláštními zákony. 

 

Pokud by tyto informace byly vyţadovány soukromými osobami, bylo by teoreticky 

moţné uplatnit institut předběţného opatření, v němţ by soud nařídil poskytovateli 

sluţby storage zajistit identifikační údaje pro zjištění identity dle § 76 odst. 1 písm. f) 

OSŘ.  
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Dále všechny osoby, do jejichţ autorských práv bylo zasaţeno, mají právo ţádat infor-

mace o identitě rušitele od provozovatele storage, který své aktivity vykonává za úče-

lem dosaţení zisku, na základě § 40 odst. 1 písm. c) AZ. 

 

 

7. Trendy v ochraně proti pirátství a jeho potlačování 

 

7.1 DRM 

Moderní trendy v ochraně proti pirátství se v souvislosti s digitálním věkem ubírají ces-

tou tzv. DRM - Digital Rights Management, coţ můţeme přeloţit jako „Správa digitál-

ních práv“. Jedná se o technické metody, jejichţ účelem je kontrolovat či omezovat po-

uţívání obsahu digitálních médií. Těmi klasičtějšími jsou všechny moţné ochrany fy-

zických nosičů (CD, DVD, BD, paměťové karty, flash disky aj.). U děl audiovizuálních 

a hudebních se setkáváme s omezením kopírování, omezenou dobou pouţívání či ome-

zeným výběrem zařízení, na kterém je moţné si dílo přehrát. U softwaru vydavatelské 

společnosti přistupují ke kombinaci ochran fyzických nosičů s nutností permanentního 

připojení na internet během pouţívání, coţ můţeme spatřovat především u počítačových 

her. Tento způsob ale příliš postihuje „poctivé“ uţivatele a vydavatelské společnosti, 

pár týdnů po vydání hry, tedy po období největších trţeb, upouští od updatu (inovování) 

těchto ochran, či se jich zbavují úplně
134

. Trend budoucnosti moţná tkví 

v zakomponování technických ochran přímo do součástí zařízení uţivatele. Takové ře-

šení se jiţ ale nenazývá „DRM“ ale „CPM“ – Content protection mechanism
135

, i kdyţ 

z pohledu uţivatele jde pořád o to samé.. 

                                                 

134
 IDnes.cz : http://bonuswe.idnes.cz [online]. 2011-7-15 [cit. 2011-08-17]. Vývojáři Zaklínače 2 zrušili 

protipirátskou ochranu, teď čelí ţalobě. Zdroj: http://bonusweb.idnes.cz/magazin/vyvojari-zaklinace-2-

zrusili-protipiratskou-ochranu-ted-celi-zalobe-1ia-/clanek.A110714_113524_bw-magazin_lou.idn. Do-

stupné z WWW: http://bonusweb.idnes.cz/magazin/vyvojari-zaklinace-2-zrusili-protipiratskou-ochranu-

ted-celi-zalobe-1ia-/clanek.A110714_113524_bw-magazin_lou.idn. 
135

 LUPA.cz : http://www.lupa.cz/clanky [online]. 2010-1-10 [cit. 2011-08-11]. Intel insider DRM zadrá-

tované přímo v nbsp cpu. Zdroj: http://bonusweb.idnes.cz/magazin/vyvojari-zaklinace-2-zrusili-

protipiratskou-ochranu-ted-celi-zalobe-1ia-/clanek.A110714_113524_bw-magazin_lou.idn. Dostupné z 

WWW: http://www.lupa.cz/clanky/intel-insider-drm-zadratovane-primo-v-nbsp-cpu/. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_m%C3%A9dium&action=edit&redlink=1
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Oporu pro právo autora spočívající v DRM nalézáme na mezinárodní úrovni 

v WIPO Copyright Treaty (WCT) a WIPO Performances and Phonograms Treaty 

(WPPT) 
136

 a na úrovni evropské v zmíněné směrnici č. 2001/29/ES o harmonizaci urči-

tých aspektů autorského práva v informační společnosti. Harmonizací této směrnice se 

do českého Autorského zákona dostává i vymezení protekce technických prostředků 

ochrany práv v § 43 AZ. V souvislosti s technickou ochranou např. fyzického nosiče 

proti kopírování, vyvstávají námitky ohledně práva uţivatele, si vytvořit rozmnoţeninu 

pro svojí osobní potřebu (za splnění podmínek tří stupňového testu). V tomto případě je 

nutno aplikovat prioritu práva autora na technickou ochranu, které stojí nad právem 

uţivatele dílo rozmnoţit. 

Pokud takový prostředek chce poţívat tuto ochranu, musí se jednat o prostředek 

skutečného druhového funkčního určení, tedy měl by obvykle slouţit k ochraně díla. 

Zároveň je zde hledisko účinnosti takového technického prostředku, tedy jeho vlastnos-

ti, která skutečně účinně omezuje nepovolené úkony třetích osob, a reálně mohou dosa-

hovat cíle ochrany. Demonstrativní výčet v §43 odst. 3 AZ uvádí jako příklady „šifro-

vání, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu roz-

mnoţování“. Samozřejmě, ţe ţádná technologie ochrany není stoprocentní, takţe tato 

zákonná ochrana se vztahuje i na technické ochrany překonané a prolomené. I v tomto 

případě ale je třeba splnit podmínku, aby k jejich obcházení nedocházelo běţně dostup-

nými prostředky
137

.  

 

7.2 HADOPI 

Jedním z trendů moderní silové ochrany práv je cesta vytvoření speciálního úřadu pro 

monitoring internetového provozu, který v případě porušení práva, disponuje pravomocí 

rušitele sankcionovat. Spletitou cestu měla ke své konečné podobě francouzská právní 

norma HADOPI, v médiích označovaná jako „třikrát a dost“ či „elektronická gilotina“. 

                                                 

136
 viz. zpráva WIPO The Impact of the Internet on Intellectual Property Law [online]. 2002 [cit. 2011-

08-26].WIPO.int.Dostupné z WWW: 

http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html#3a>. 

137
 OTEVŘEL , Petr . DRM a hudební průmysl [online]. 2007-02-20 [cit. 2011-08-26]. Pravoit.cz. Do-

stupné z WWW: <http://www.pravoit.cz/article/drm-a-hudebni-prumysl>. 
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Tento úřad vzniknuvší za bouřlivých okolností roku 2009 měl zpočátku velice široké 

pravomoci. Na základě podnětu zájmových skupin drţitelů majetkových sloţek autor-

ských práv, byl odeslán dopisem uţivateli příkaz k přerušení nezákonného jednání (sdí-

lení, stahování, drţení) a v případě jeho neuposlechnutí do určité doby HADOPI přiká-

zal poskytovateli internetového připojení, ať uţivatele odpojí od sítě internet. Krom 

pochybností, které provázely lobování pro tento zákon, jeho samotné přijetí, protesty 

odborné i neodborné veřejnosti, zde vyvstaly i otázky porušování základních práv a 

svobod. V červnu roku 2009 Ústavní rada po předloţení Národním shromáţděním tedy 

přezkoumala tento zákon a shledala jeho hlavní část v rozporu s Deklarací práv člověka 

a občana, porušujíc principy presumpce neviny, dělbu moci a svobody slova. V říjnu 

téhoţ roku se přezkoumávaný zákon revidoval a pravomoci HADOPI byly značně 

okleštěny. Francouzi tak jako první vytvořili úřad fungující na bázi spojky mezi majiteli 

práv a poskytovateli internetového připojení. Tento úřad se nazývá Haute Autorité pour 

la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) neboli Vy-

soký Úřad pro Distribuci (Tvůrčích) Děl a (Autorsko)právní Ochranu na Internetu.  

 

Procedura funguje tak, ţe HADOPI dostává upozornění od tzv. sworn agentů, kteří za-

stupují majitele práv. HADOPI následné poţádá poskytovatele internetového připojení 

o odtajnění IP adresy ve lhůtě osmi dnů. Po té HADOPI pošle elektronickou poštou 

poskytovateli varovný dopis, aby byl odeslán majiteli IP adresy. Pokud se nelegální 

chování do šesti měsíců opakuje, HADOPI opět zašle varovný dopis nejen emailem, ale 

i doporučeným dopisem. Pokud se znovu toto chování opakuje, předá HADOPI spis 

státnímu zástupci, který případ dle svého uváţení předloţí soudu. Samosoudce v tomto 

řízení můţe rozhodnout o pokutě ve výši aţ 300 000 EUR, trestu odnětí svobody aţ na 

tři roky, nebo odpojení od internetu.  

V praxi vypadá HADOPI poměrně zahlcené – za devět měsíců své existence eviduje 

zhruba 13 000 000 protiprávních jednání, rozeslalo 470 000 prvních upomínek a 20 000 

druhých upomínek. Desítka případů skončilo u soudu
138

. Evidujeme jiţ i první rozhod-
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nutí
139

, které odpojilo od internetu 54 letého učitele, který na svou obranu říká, ţe se mu 

naboural někdo cizí do jeho bezdrátové sítě Wi-fi, jejímţ prostřednictvím došlo 

k ilegální činnosti. 

Osobně zde vidím jednu z největších trhlin koncepce HADOPI. Zakládá totiţ objektivní 

odpovědnost vlastníkům IP adresy, nikoliv však opravdovým pirátům. Takový vlastník 

můţe kromě provozovatele domácího Wi-fi routeru, být i veřejná instituce jako škola, 

nebo soukromá instituce jako internetová kavárna. Není řešitelný ani mobilní či satelitní 

internet, maskování se za cizí IP adresu či „neviditelný“ pohyb po internetu díky mo-

derním způsobům šifrování (SSL). 

Právní trhlinu vidím i v sankcích odpojování od internetu. Tato praxe můţe naráţet na 

právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a 

bez ohledu na hranice, jak je upraveno ve Všeobecné deklaraci práv. Přísně regulovaný 

internet tak můţe omezit výkon tohoto práva
140

. 

8. Závěr 

Internet je jeden veliký nekontrolovatelný oceán. Tvorba a vynucování práva zdají se 

být činnostmi velmi obtíţnými. Pokud nenarazíme na limity technické, objeví se limity 

právní. Internet nemá ţádného vlastníka, ţádné vedení a zákony. Státy jistě mohou kon-

trolovat určité subjekty na internetu, není však v jejich silách kontrolovat celý globální a 

propojený oceán internetu, podobně jak to můţeme spatřovat v situaci námořního pirát-

ství v oblasti Afrického rohu. 

Obecná otázka odpovědnosti na internetu, je zatím doslova v plenkách. Neustálená ju-

dikatura, jíţ jsme svědky tento fakt jenom dokazuje. Lidstvo ke zkoumání těchto témat 

potřebuje ještě pár let akademické práce a soudního rozhodování k jasnému zodpověze-

ní základních otázek. Osobně si myslím, ţe v postupující globalizaci v našem hmotném 

světě a v hotové globalizaci ve světě informačním je cestou i postupná globalizace  
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práva informačních technologií a také práva duševního vlastnictví. Mezinárodní spolu-

práce je zde klíčová. 

Jak bylo nastíněno, tak přes autory vyhrané soudní spory míra pirátství neustále stoupá. 

Represe jakou se vydala Francouzská republika se mi také příliš efektivní nezdá, i kdyţ 

by bylo spravedlivé si na její výsledky počkat o něco déle.  

 

Ochrana autorských práv by se dle mého názoru měla nasměrovat především na spolu-

práci zástupců zájmů autorů (vydavatelské společnosti, kolektivní správci) 

s poskytovateli sluţeb umoţňujících porušování autorských práv ve velké míře (sluţby 

typu storage), podobně jak to jiţ bylo učiněno společností Google Inc. Z této spolupráce 

by dokázali profitovat jak poskytovatelé těchto sluţeb, tak i autoři. Dále bych doporu-

čoval převzít iniciativu a vytvořit lepší tzn. rychlejší a přehlednější sluţby za přiměřený 

poplatek, kde by uţivatel nalezl to, co hledá na webových stránkách poskytovatelů slu-

ţeb poškozujících zájmy autorů. Na tomto místě bych si dovolil tento názor podpořit 

faktem, ţe klasické stahování jiţ dnes začíná být věcí minulostí a uţivatelé přecházejí 

ke konzumaci hudby a videí přes tzv. streaming
141

. V blízké době je moţné očekávat 

masivní rozšíření streamingu i na mobilních zařízeních. 

V poslední době se hodně hovoří o tzv. kulturním paušálu či dani z internetu, která by 

se měla vybírat celoplošně od všech  majitelů přípojek k internetu a pomocí ní sanovat 

ušlé zisky autorům. Osobně v tomto přístupu nevidím veliký přínos uţ jenom z hlediska 

spravedlnosti této daně, kdy existuje velké procento uţivatelů autorské právo neporušu-

jících. Dále samotná distribuce vybraných prostředků by budila kontroverzi a v těchto 

návrzích mi i chybí mechanismus náhrad pro vývojáře počítačových programů. 

U P2P sítí bych se zaměřil především na dohledání skupin, které de facto stojí za rozši-

řováním děl v masovém měřítku – není jich zas tak mnoho. P2P sítě, podle některých na 

ústupu, fungují dnes téměř výlučně na bázi torrentových souborů. Kromě programátorů 

uţivatelských klientů pro stahování není koho postihnout. 
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V souvislosti s tzv. volným uţitím díla bych upřesnil třístupňový test v § 29 odst. 1 Au-

torského zákona, který dnes funguje jako vodítko pro posouzení kaţdého konkrétního 

případu k definici volného uţití. Institut volného uţití se dnes míjí zákonodárcovým 

úmyslem a dochází tak k jeho masivnímu zneuţívání.  

Další cestu vidím v důsledném potírání linkování (včetně odkazů na torrent soubory) na 

nelicencovaný obsah, kde bych si v krajním případě dokázal představit speciální normy 

upravující tato chování. Významnou roli by však měla hrát soudní rozhodnutí řešící tyto 

otázky. 

Nutné je se také zamysleti nad samotnou motivací uţivatele k těmto jednáním. Asi ni-

kdy se nepodaří vštípit všem uţivatelům principy spravedlivé odměny pro autora a vţdy 

se najdou jedinci, kteří si díla budou obstarávat ilegální cestou. Nezřídka jsou to pak ti 

samí, které veškeré protiakce komentují úvahami o informační či internetové svobodě. 

Přesto bych ale cestu prevence a osvěty nezatracoval, resp. nevzdával. Je nutné přijmout 

za vlastní, ţe s přístupem k právům a svobodám, je i patřičné zachovávat jistou míru 

individuální odpovědnosti kaţdého za své chování. Tak jako ve fyzickém světě, ani v 

internetovém prostředí nelze bez odpovědnosti udrţitelně koexistovat či tento svět roz-

víjet správným směrem ku prospěchu všech. 
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Seznam Zkratek 

AZ Zákon č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s prá-

vem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

CD Compact disk 

Bernská úmluva Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl z roku 

1886 ve znění pozdějších revizí 

BD Blu-ray disk 

BSA Business Software Alliance 

DRM Digital Rights Management 

DVD Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc 

EU  Evropská Unie 

HADOPI Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits 

sur Internet 

IFPI The International Federation of the Phonographic Industry (Mezinárodní 

federace hudebního průmyslu) 

IP Internet protocol, adresa komunikace na bázi protokolu internet 

Listina  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

MPAA  Motion Picture Association of America 

OČTŘ  Orgány činné v trestním řízení 

P2P  Peer-to-peer 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

PC  Osobní počítač 

TČ   Trestný čin 

TŘ  Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád 

http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=cs-CZ
http://www.mpaa.org/
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TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Orga-

nizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu) 

WIPO  World Intellectual Property Organisation
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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku odpovědnosti subjektů vyskytujících se 

na internetu a problematika pirátství. Jedná se především o rozbor, jak jednotlivé sub-

jekty mohou být odpovědné za porušování autorskoprávních norem.  Záměrem této di-

plomové práce nebylo komplexní zpracování všech relevantních aspektů pirátství a vy-

plývající odpovědnosti, ale zejména probrat nejvíce diskutované aktuální problémy. 

Téma jsem si vybral z důvodu osobního zájmu o studium dynamicky se rozvíjejícího 

oboru práva informačních technologií a práv duševního vlastnictví. 

 

Práce je rozdělena na osm kapitol, kaţdá se vypořádává s určitou problematikou tohoto 

tématu. 

První dvě části hovoří obecně o internetu a schopnosti práva se na internetu prosadit. 

Zmiňovány jsou především otázky legitimity práva na internetu, důvody existence práva 

na internetu a obzvláště význam autorskoprávní ochrany. Část třetí mapuje formální 

prameny autorského práva  přizpůsobené éře digitalizace autorských děl. 

Těţištěm vztahů na internetu jsou otázky určování jurisdikce a rozhodného práva, které 

jsou popsány v kapitole čtvrté. Rozebrány jsou přístupy z hlediska určovatelů – místo 

škodní události, místo plnění a místo státní příslušnosti subjektu. 

 O odpovědnosti subjektů, jak o nich hovoří zákon o některých sluţbách informační 

společnosti, je pojednáno v kapitole páté. Jedná se o řešení klasifikací tzv. poskytovate-

lů sluţeb informační společnosti a vyvozování odpovědnosti dle sluţby jakou poskytují. 

Subjekty, díky kterým je umoţněné masivní porušování autorských práv, a jejich moţná 

odpovědnost je popsána v kapitole šesté. Záměrně jsem se nepokoušel o úplný výčet 

těchto subjektů, ale pouze těch z hlediska našeho tématu nejdůleţitějších jako např. P2P 

systémy, vyhledávače, sluţby file storage a linking. Výklad o těchto subjektech byl do-

plněn příslušnou judikaturou. 

Vybrané aktuální trendy v ochraně práv duševního vlastnictví jsou zmíněny v kapitole 

sedmé. Především se jedná o DRM technologie a rozbor francouzského přístupu 

k problematice pirátství formou normy HADOPI. 

Kapitola osmá celé téma uzavírá a nabízí moţné cesty řešení problémů pirátství na in-

ternetu. 
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Diploma Thesis Summary 

The Internet and the copyright – the scope of liability of the individual entities and ways 

of protection against the piracy 

 

This thesis is focused on liabilitiy of the individual entities occurring on the Internet 

and piracy issues. It is primarily an analysis of how individual subjects may be respon-

sible for violations of copyright rules. The aim of this thesis was 

not complete processing of all relevant aspects of piracy and the resulting responsibili-

ties, but in particular to highlight the most topical issues discussed. I chose 

the topic because of personal interest to study the dynamically developing field of in-

formation technology law and intellectual property law. 

 

The work is divided into eight chapters, each dealing with a problem with this topic. 

 

The first two chapters talk about Internet  in general  and the ability this the Inter-

net law  to push through the Internet. Mentioned are mainly questions the legitimacy of 

law on the Internet, the reasons for the existence of  the Internet law and especially 

the importance of copyright protection. Part three charts the formal sources of copy-

right in the digital era adapted to works of authorship. 

The focus of relationships on the Internet are issues of determining jurisdiction and ap-

plicable law, as described in Chapter Four. Approaches are discussed in terms of 

factors - place the harmful event, place of performance and place of the nationality of 

the entity. 

The responsibilities of entities, as described in Certain services of information society 

Act, is discussed in Chapter Five. This is a solution to the classification of information 

service providers  and inferring of liability by services which they provide. 

The entities that make possible massive copyright violations, and their pos-

sible liabilityis described in chapter six. I deliberately did not attempt an exhaustive list 

of these entities, but only those of the most important aspects of our topic, such as P2P 

systems, search engines, services of file storage and linking.  Interpretati-

on of thesesubjects was accompanied by the relevant case law. 
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Selected current trends in intellectual property rights protection are mentioned in the 

seventh chapter. Above all it is a DRM technology and analysis of the French approach 

to the issue of piracy by the law HADOPI. 

Chapter Eight concludes the whole issue and offers possible ways of solving problems 

of piracy on the Internet. 
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