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Anotace (abstrakt) 

Práce se zabývá mezinárodní Obchodní dohodou proti padělatelství, zkráceně 

ACTA. Ta se na počátku roku 2012 dostala do centra pozornosti veřejnosti i médií  

a jejímu odhlasování v Evropském parlamentu předcházely poměrně nevídané protesty. 

Práce se soustředí zejména na oblast internetu, jakoţto celosvětově rozšířeného média, 

do jehoţ svobody měla ACTA v zájmu ochrany autorských práv zasahovat.  

 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený soubor o ACTA, který by slouţil k uvedení do 

problematiky a jako základ k dalšímu pokračování ve studiu tohoto tématu. V první 

části je popsáno pozadí přípravy dohody, její přijímání v Evropské unii s důrazem na 

Českou republiku a zároveň jsou zmíněny i obsahem související americké návrhy 

zákonů PIPA a SOPA. 

  

Ve druhé části je pozornost věnována samotnému obsahu dohody. Stručně je 

vysvětlen význam kapitol a oddílů ACTA. Přiblíţena je i současná právní úprava 

internetu, zejména tamní ochrany práv duševního vlastnictví. Práci doplňují výhrady, 

které k ACTA měla společnost a jejich hodnocení z hlediska oprávněnosti.  

 

 

 

 



   

Abstract 

 This thesis deals with international Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also 

known as ACTA. It came to attention of public and media in the beginning of 2012 and 

its ratification in the European parliament had been preceded by extensive protests. The 

thesis concentrates on the topic of Internet as a worldwide spread independent media 

and the way ACTA was supposed to interfere with it in the name of copyright 

defending. 

  

The aim of this work has been to create a comprehensive file about ACTA which 

could serve as an introduction to this issue and also as a minimum for further studying 

of this subject. The background of preparation of this agreement is described in the first 

part as well as its accepting in the EU – with emphasis on the Czech Republic – and also 

similar American bills PIPA and SOPA are mentioned. 

  

The second part is addressing the very content of the agreement. The meaning of 

chapters and sections of ACTA is briefly explained, described is the present law 

adjustment of the Internet, mainly the law protection of intellectual property on the 

Internet. The objections of public to ACTA and their evaluation in terms of validity are 

added in the thesis, too. 
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Úvod 
 

ACTA je zkratkou pro Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní 

dohoda proti padělatelství. Začátkem roku 2012 se název této vícestranné mezinárodní 

obchodní dohody s trestněprávními prvky skloňoval ve všech světových médiích. 

Snahou tvůrců bylo vytvořit mezinárodní systém pro vynucování práv duševního 

vlastnictví. Pozornost smlouvy byla zaměřena nejen na ochranu proti padělání 

hmotného zboţí, ale rovněţ na internetové distribuční a informační technologie. 

 

„Odvážil bych se tvrdit, že 90% webových stránek tak či onak porušuje něčí 

autorská práva,“ píše ve své knize Internet a autorské právo Jiří Čermák.
1
 Zároveň je 

všeobecně uznávaná skutečnost, ţe zdravý systém ochrany práv duševního vlastnictví 

vede k ekonomickému růstu a inovativní činnosti, a to i v rozvojových zemích.
2
 Z toho 

důvodu je ochrana práv duševního vlastnictví, kam spadá i autorské právo, prioritní.  

V § 118 občanského zákoníku se píše, ţe předmětem občanskoprávních vztahů jsou mj. 

i jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští. Právě sem můţeme zařadit 

nehmotné statky. Úprava vlastnického práva v tomtéţ zákoně je však zařazena do části 

věcných práv, z čehoţ můţe plynout, ţe předmětem vlastnických práv můţe být jen věc 

hmotná. Lépe uţ je vlastnické právo k nehmotným statkům, a tedy  

i k předmětům duševního vlastnictví, upraveno v Listině základních práv a svobod.  

V článku 11, odstavci prvním stojí, ţe kaţdý má právo vlastnit majetek, tj. nejen věc, 

ale i práva a jiné majetkové hodnoty.  

                                                 
1
 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde Praha, 2003, s. 19. ISBN 80-7201-423-4. 

 
2
 DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, 

dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde Praha, 2004, s. 20. ISBN 80-7201-467-6. 
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Máme tedy psáno, ţe lze vlastnit nehmotné statky a práva k nim náleţející. 

V dnešní době internetu je ovšem velmi těţké zajistit, aby toto vlastnické právo nebylo 

porušováno. „Internet jakožto fenomén současné doby má výrazně multiteritoriální 

globální charakter a lze jen velmi stěží koordinovat a regulovat všechny dopady jeho 

existence. V rámci uplatnění internetu se výrazně projevuje jeho multifunkční charakter 

a také skutečnost, že ve svém celku nepodléhá žádné státní moci. (…) Charakteristickým 

rysem tohoto média je rovněž globální dostupnost účastníků při značném stupni 

zachování jejich anonymity.“
3
 Dohoda ACTA se snaţila i proti těmto nedostatkům 

ochrany bojovat. 

 

Předkládaná práce se skládá celkem z osmi kapitol. První kapitola je úvodem do 

bakalářské práce. Druhá kapitola pojednává o amerických návrzích zákonů nazývaných 

PIPA a SOPA. Tyto návrhy se projednávaly v době, kdy zástupci Evropské unie 

podepisovali přistoupení k ACTA, a upozornily na problematiku regulace internetu. 

Právě ony zvýšily obecné povědomí o moţných změnách, které by se dotkly i občanů 

jinde ve světě. Evropané mohli skrz média sledovat americké protesty a moţná i ty 

zapříčinily jejich nesouhlas s ACTA. 

 

Třetí kapitola se snaţí vysvětlit vznik ACTA. V jednotlivých podkapitolách 

popisuji zrod dohody a vývoj jejího přijímání. Důraz je kladen na Evropskou unii a 

zmíněna je i situace v České republice.  

 

                                                 
3
 KŘÍŢ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Praha: Linde Praha, 1999, s. 75. ISBN 

80-7201-190-1. 
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Čtvrtá kapitola stručně popisuje jednotlivé kapitoly a ustanovení ACTA. Je 

nastíněn její obsah i hlavní problematika, kterou upravuje. Dohodu v tomto rozsahu 

práce nelze citovat doslova, snaţila jsem se proto vybrat to hlavní, aby byl čtenář 

obeznámen s meritem věci a lépe kontextuálně porozuměl následujícím kapitolám.  

 

Pátá kapitola je nazvána jako Reakce na dohodu. Ilustruje, jak se k dohodě 

stavěli státní představitelé (tedy obecně ti, kdo dohodu vyjednávali), právníci jakoţto 

odborníci, kteří dokáţí ustanovení vyloţit a vysvětlit jejich účinky, či drţitelé 

autorských práv, kteří po ochraně svých děl volají a zpřísnění úpravy by uvítali. 

Popsáno je i hnutí Anonymous, jehoţ činnost hlasování o ACTA doprovázela. Příznivci 

Anonymous jsou koncoví uţivatelé internetu, kteří se zajímají o jeho svobodu  

a protestují proti regulacím. 

 

V šesté kapitole pojednávám současnou mezinárodní právní úpravu týkající se 

internetu. Z unijní legislativy jsem vybrala dvě stěţejní směrnice. Popisuji  

i mezinárodní dohodu TRIPS, na niţ ACTA přímo navazovala, a představuji Světovou 

organizaci duševního vlastnictví, která stojí za tzv. Internetovými úmluvami. 

 

Sedmá kapitola se pak snaţí čtenáři popsat hlavní stíţnosti, které občané na 

ACTA měli, a objektivně odhadnout, zda byly oprávněné. Poslední kapitolou je závěr. 

Vzhledem k tomu, ţe oblast, ze které tato bakalářská práce pochází, je velmi dynamická 

a obsáhlá, nepřináší tato práce výklad úplný a uzavřený. Snaţila jsem se popsat to 

nejdůleţitější, aby byl čtenář zasvěcen do problematiky a sám si mohl utvořit názor, 

kam je nutné pokračovat. 
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Oproti tezím jsem práci rozšířila o dvě kapitoly. Původní kapitolu Návrh dohody 

ACTA jsem z důvodu rozsahu i lepší přehlednosti rozdělila na dvě, přičemţ v první 

představuji vznik dohody a postup jejího přijímání, ve druhé pak obsah dohody 

samotné. V průběhu psaní, kdy se, zejména v internetových zdrojích, opakovaly často 

stejné stíţnosti na dohodu, jsem pocítila nutnost přidat ještě kapitolu právě s popisem 

těchto nejčastějších výtek. Tyto výtky jsou zde popsány a já jsem se snaţila zjistit, zda 

se zakládají na pravdivých informacích či stojí na mylném pochopení. 
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1. Předchozí pokusy regulace (PIPA, SOPA) 

 

Ochrana autorských práv je v dnešní době často nedostatečná a nejasná, proto je 

snahou vyspělých států upravit svou legislativu tak, aby nedocházelo k ţádným otázkám 

a nositelé práv duševního vlastnictví byli uspokojeni. Tato práce se zabývá mezinárodní 

dohodou ACTA, ale shodou okolností o malou chvíli dříve vzbudily podobnou 

kontroverzi návrhy amerických zákonů Protect IP Act (Preventing Real Online Threats 

to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, PIPA, předloţen 12. 

května 2011 Patrickem Leahym) a Stop Online Piracy Act (SOPA, předloţen 26. října 

2011 Lamarem Smithem). Návrhy se zabývaly velmi podobným tématem jako ACTA, 

proto bych je zde ráda zmínila a představila. Zatímco SOPA byla předloţena ve 

Sněmovně reprezentantů, PIPA se projednávala v Senátu. Oba navrhované zákony měly 

řešit problematiku on-line pirátství se zvláštním zřetelem na nelegální kopie filmů a 

jiných médií, které jsou volně ke staţení na zahraničních serverech.   

 

Kdyby návrhy prošly, obviněnému, jenţ by desetkrát a více za půl roku bez 

povolení sdílel autorskými právy chráněný obsah, by hrozilo aţ pět let vězení. Americká 

vláda a drţitelé autorských práv by měli právo ţádat soudní zákaz proti jakýmkoliv 

stránkám, které by umoţňovaly nebo usnadňovaly pirátství. Teoreticky by se mohlo stát 

i to, ţe by byl vypnut celý web jen proto, ţe obsahuje odkaz na podezřelou stránku.
4
 

                                                 
4
 Sopa and Pipa anti-piracy bills controversy explained. In: BBC News [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/technology-16596577 
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Poskytovatelé internetových sluţeb, platebních sluţeb
 
(například PayPal

5
) a inzerenti se 

sídlem v USA by měli zakázáno obchodně spolupracovat se stránkami, které mohou 

autorská práva narušovat. SOPA na rozdíl od PIPA ještě poţadovala, aby internetové 

vyhledávače ze svých výsledků takové webové stránky odstraňovaly. Na internetu by se 

nesměly objevit ţádné informace o tom, jakým způsobem se dají blokované stránky 

navštívit.  

 

Návrhy původně poţadovaly i to, aby sami poskytovatelé internetového 

připojení bránili svým uţivatelům připojit se na podezřelé stránky. Získat přístup na 

takové webové stránky by se tedy stalo téměř nemoţným. Technologie, která toto 

umoţňuje, se nazývá blokování DNS a tento postup se jiţ nyní vyuţívá v Číně nebo 

Íránu. Proti tomu ostře vystoupili odpůrci návrhu. Předkladatelé návrhů tato opatření 

tedy vypustili.   

 

Oba návrhy uvítaly televizní, filmové, hudební i kniţní společnosti (například 

ABC, Viacom, News Corporation či Time Warner).
6
 Americká společnost Go Daddy, 

na níţ se registrují internetové domény, návrhy podpořila a během dvou dnů přišla o 36 

tisíc domén. Podporu zákonů poté stáhla.
7
 Kritiky obou návrhů byly velké internetové 

sluţby, např. Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, Yahoo, eBay, LinkedIn či AOL.  

 

                                                 
5
 Výhrůţná odstávka Wikipedie zabrala, politici otáčejí. In: Aktuálně.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=729564 

 
6
 Organizace Media Matters provedla na přelomu let 2011/2012 výzkum, jak o návrhu SOPA informují 

média. Z výzkumu vzešlo, ţe média, která patří korporacím podporující návrh, o něm vůbec 

neinformovala, padla jen jedna letmá zmínka na CNN. 

STUDY: SOPA Coverage No Match For Kim Kardashian And Tim Tebow. In: Media Matters [online]. 

2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://mediamatters.org/blog/2012/01/13/study-sopa-coverage-no-

match-for-kim-kardashian/186175 
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Ačkoliv se návrhy zákonů týkaly jen USA, ovlivnily by uţivatele internetu po 

celém světě. Právě proto se napříč zeměmi vzedmula veliká vlna nevole, kritiky  

a odporu. Regulace, která měla zajistit lepší ochranu duševního vlastnictví, by mohla 

mít významně negativní celosvětový dopad na svobodu a nezávislost internetu.  

 

18. ledna 2012 došlo k největšímu online protestu v historii. Mnoho webových 

stránek, mezi něţ patřily i velikáni jako Google, Reddit, Craigslist, Wordpress, Flickr, 

Amazon i Wikipedia, pro tento den změnilo svou podobu a místo svého obvyklého 

obsahu informovali o návrzích zákonů. Pod petici Google, která hlásala, ţe přijetí 

návrhů bude mít za následek cenzuru internetu a omezení obchodu, podepsalo na 7 

milionů lidí.
8
 Protesty probíhaly i v ulicích. Prezident Obama vyzval zákonodárce, aby 

texty návrhů přepracovali. „Všechny snahy o potírání internetového pirátství musí dávat 

pozor na riziko cenzury zákonných aktivit a nesmí bránit inovacím,“ uvedl mluvčí 

Bílého domu. 
9
  

 

Hlasování o návrzích SOPA i PIPA bylo 20. ledna 2012 odloţeno na neurčito. 

Zhruba 40 senátorů, kteří za návrhem PIPA stáli, svou podporu po protestech stáhli. „Ve 

světle posledních událostí jsem se rozhodl odložit úterní hlasování o Protect IP Act,“ 

uvedl ve svém prohlášení
10

 senátor Harry Reid. Lamar Smith, který předloţil návrh 

SOPA, vyjádřil: „Vyslechl jsem kritiky a jejich obavy o navrhovaných předpisech proti 

                                                                                                                                               
7
 GoDaddy podporou SOPA přišel o více neţ 35 tisíc domén. In: Lupa.cz [online]. 2011 [cit. 2013-05-

16]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/godaddy-podporou-sopa-prisel-o-vice-nez-35-tisic-domen/ 
8
 Sopa and Pipa bills postponed in US Congress. In: BBC News [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16655272 

 
9
 Wikipedia a další vypnou své sluţby kvůli antipirátskému zákonu. In: Technet.cz [online]. 2012 [cit. 

2013-05-16]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/wikipedia-a-dalsi-vypnou-sve-sluzby-kvuli-

antipiratskemu-zakonu-py3-/sw_internet.aspx?c=A120117_070001_sw_internet_vse 

 
10

 SenatorReid. PIPA. In: Twitter [online]. 20 Jan 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

https://twitter.com/SenatorReid/status/160367959464878080 
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online pirátství beru vážně. Je zřejmé, že musíme přezkoumat náš postoj k řešení 

problému se zahraničními zloději, kteří kradou a prodávají americké vynálezy a 

produkty.“
11

  

2. Dohoda ACTA 

2.1 Počátky jednání o ACTA 

 

Podle Michaela Geista
12

 začaly první rozhovory o ACTA uţ v roce 2006 mezi 

Spojenými státy, Kanadou, Evropskou unií, Švýcarskem a Japonskem. Tato 

vyjednávání nebyla zaštítěna ţádnou mezinárodní institucí a aţ v říjnu 2007 tyto země 

vydaly společné prohlášení, ve kterém informovaly o započetí jednání, k němuţ se brzy 

přidaly i další státy: Austrálie, Jiţní Korea, Nový Zéland, Mexiko, Jordánsko, Maroko, 

Singapur a Spojené arabské emiráty. Veškerá jednání však byla vedena v utajení bez 

účasti zástupců občanské společnosti. Ovšem materiály týkající se dohody Spojené státy 

americké poskytly komerčním společnostem, které působily jako poradci
13

. Tyto 

společnosti a další zástupci hudebního, filmového a softwarového průmyslu měly 

moţnost předkládat své návrhy a připomínky a podílet se tak na přípravě pracovní verze 

ACTA.  

 

                                                                                                                                               
 
11

 Sopa and Pipa bills postponed in US Congress. In: BBC News [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16655272 

 
12

 The ACTA Guide, Part One: The Talks To-Date. In: Michael Geist [online]. 2010 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.michaelgeist.ca/content/view/4725/125/ 

 
13

 Who are the cleared advisors that have access to secret ACTA documents?. In: Knowledge Economy 

International [online]. 2009 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors 
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Konečný text dohody byl zveřejněn aţ v polovině listopadu 2010
14

, do té doby 

jeho příprava probíhala v tajnosti a přístup k němu měl jen omezený okruh osob. 1. října 

2011 v Tokiu tuto dohodu podepsalo osm zemí
15

 (USA, Austrálie, Kanada, Japonsko, 

Maroko, Nový Zéland, Singapur, Jiţní Korea). „Dne 1. října 2011 osm zástupců 

vyjednávajících stran podepsalo dohodu ACTA, která se stane nejvýznamnější 

vícestrannou dohodou v historii o prosazování práv duševního vlastnictví,“ stojí na 

stránkách United States Trade Representative.  „ACTA je průkopnickou iniciativou 

klíčových obchodních partnerů, která posílí mezinárodní právní rámec pro efektivní boj 

proti padělání a pirátství.“
16

 K osmi státům se 26. ledna 2012 přidalo 22 zástupců zemí 

Evropské unie (včetně České republiky, za níţ ji podepsala mimořádná a zplnomocněná 

velvyslankyně ČR v Japonsku Kateřina Fialková). Smlouvu ze zemí EU nepodepsalo 

Německo, Nizozemsko, Slovensko, Kypr a Estonsko.  

2.2 Evropská unie 

 

Evropská unie má v současné době 27 členských států. Aby byla dohoda ACTA 

účinná na celém území unie, bylo zapotřebí dohodu schválit ve všech jednotlivých 

státech a zároveň i Evropským parlamentem. 26. ledna 2012 v Tokiu dohodu podepsalo 

22 členských států. Podle prohlášení Japonska, které je depozitářem dohody, se 

                                                 
14

 Současný text smlouvy ACTA se však od původní formulace značně liší, od zveřejnění došlo k mnoha 

změnám.  
 
15

 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In: Office of the United States Trade 

Representative [online]. 2011 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors 

 
16

 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In: Office of the United States Trade 

Representative [online]. 2011 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors 
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zbývajících 5 států EU (Německo, Nizozemsko, Slovensko, Kypr, Estonsko) chystalo 

dohodu podepsat ihned poté, co budou dokončeny příslušné vnitrostátní procedury.
17

  

 

Uţ 3. února však polský předseda vlády Donald Tusk oznámil, ţe Polsko 

pozastavuje svůj proces ratifikace. Podle něj jeho vláda před podpisem dohody vše 

dostatečně nezkonzultovala a je třeba prověřit, zda dohoda neohrozí polské občany.
18

 

Polsko brzy následovaly další státy včetně České republiky. 17. února Polsko oznámilo, 

ţe ACTA ratifikovat nebude. Podle Donalda Tuska byl podpis dohody chybou. 

Vysvětlil, ţe od té doby vláda diskutovala s několika odborníky a dospěli k závěru, ţe 

ACTA neodpovídá realitě 21. století. „Zdá se nepochybné, že se ACTA pokouší 

prosazovat duševní práva za příliš vysokou cenu. Za cenu svobody internetu.“
19

 

 

22. února 2012 Evropská komise odsouhlasila předloţení dohody ACTA 

Evropskému soudnímu dvoru. Ten měl posoudit, zda je dohoda v souladu se základními 

právy a svobodami EU, jako jsou svoboda projevu a informací nebo ochrana údajů  

a vlastnických práv v případě duševního vlastnictví.
20

 Tato informace nepotěšila 

zastánce dohody, neboť takový krok mohl její přijetí výrazně zpomalit.  

 

                                                 
17

 Signing Ceremony of the EU for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In: Ministry of 

Foreign Affairs of Japan [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html 

 
18

 ACTA's EU future in doubt after Polish pause. In: ZDNet [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.zdnet.com/actas-eu-future-in-doubt-after-polish-pause-3040094978/ 

 
19

 Dohoda ACTA v Európe padá, Poľsko ju odmietlo prijať. In: TECHsme.sk [online]. 2012 [cit. 2013-05-

16]. Dostupné z: http://tech.sme.sk/c/6264958/dohoda-acta-v-europe-pada-polsko-ju-odmietlo-prijat.html 

 
20

  Dohodu ACTA posoudí Soudní dvůr EU. In: Evropská komise - Česká republika [online]. 2012 [cit. 

2013-05-16]. Dostupné z: 

ttp://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120223_dohodu_acta_posoudi_soudni_dvur_eu_cs.htm 
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Poté, co 26. ledna 2012 22 členských států EU dohodu podepsalo, odstoupil 

hlavní zpravodaj Evropského parlamentu Kader Arif ze své funkce. Jednání podle něj 

byla neprůhledná a dohoda problematická. „Tato dohoda bude mít zásadní důsledky na 

životy lidí, a přesto je děláno vše pro to, aby se k ní Evropský parlament nemohl 

vyjádřit. (…) Chtěl bych vyslat silný signál a upozornit veřejnost na tuto nepřijatelnou 

situaci. Nebudu se účastnit této maškarády. (…) Chci co nejdůrazněji veřejně kritizovat 

celý proces, který vedl k podpisu této smlouvy. Nebyly přizvány žádné nepolitické 

organizace, jednání jsou od začátku neprůhledná, podpis byl opakovaně odkládán bez 

udání vysvětlení. Byly také ignorovány požadavky Evropského parlamentu, které jsme 

mnohokrát předložili. (…) Každý ví, že dohoda ACTA je problematická v otázkách 

osobní svobody, ve způsobu, jakým přenáší odpovědnost na poskytovatele internetového 

připojení, svými důsledky na výrobu obecných léčiv nebo jak malou ochranu dává 

zeměpisným označením.“ uvedl Arif ve zprávě, kterou vydal před svou rezignací.
21

 Jeho 

nástupcem se stal David Martin. I on vydal důrazné doporučení proti ratifikaci dohody. 

„Nad zamýšlenými benefity mnohem více převažuje potenciální ohrožení občanských 

svobod.(…) Některé části textu jsou velmi vágní a panuje nejistota ohledně jejich 

výkladu. Z toho důvodu by Evropský parlament v budoucnu pod dohodou ACTA nemohl 

zajistit odpovídající ochranu občanských práv.“ 
22

   

 

Diskuse o ACTA poté probíhala v pěti parlamentních výborech
23

. Všechny 

vydaly doporučení či stanovisko dohodu odmítnout.
24

 Nakonec o otázce s konečnou 

                                                 
21

 ACTA je maškaráda, řekl zpravodaj europarlamentu a rezignoval. In: Technet.cz [online]. 2012 [cit. 

2013-05-16]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/acta-je-maskarada-rekl-zpravodaj-europarlamentu-a-

rezignoval-pt3-/sw_internet.aspx?c=A120127_125837_sw_internet_nyv 

 
22

 Euro MP David Martin dismisses anti-counterfeiting treaty. In: BBC News [online]. 2012 [cit. 2013-05-

16]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/technology-17728045 

 
23

 Výbor pro mezinárodní obchod, Výbor pro rozvoj, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor 

pro právní záleţitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
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platností rozhodoval 4. července 2012 celý Evropský parlament. Podle tiskového 

odboru Evropského parlamentu hlasovalo 478 poslanců proti přijetí, 39 pro a 165 se 

zdrţelo hlasování.
25

 V celé Evropské unii tak smlouva nemůţe vstoupit v platnost. 

Parlament poprvé vyuţil moţnosti odmítnout mezinárodní obchodní smlouvu 

(pravomoc nabytá přijetím Lisabonské smlouvy). „Jsem velmi potěšen, že parlament 

následoval mé doporučení smlouvu ACTA odmítnout,“ konstatoval po hlasování britský 

poslanec David Martin, který předkládal podklady k hlasování. Zopakoval své výhrady, 

ţe dokument je příliš vágní, můţe být nesprávně vykládán a mohl by tedy ohrozit 

občanské svobody. Zároveň však zdůraznil, ţe je potřeba nalézt alternativní způsob 

ochrany duševního vlastnictví v EU. „Jedná se o historicky největší porážku Evropské 

komise. Největší vliv měli externí aktivisté, kteří jednali s Evropským parlamentem. 

Kritizoval jsem ACTA a Komise mě nevyslyšela. Zlepšit by se měla definice 

internetových poskytovatelů i sankcí. Otázka je, co bude následovat. Komise se chce 

s ACTA obrátit na Evropský soudní dvůr.“ dodal Martin.
26

  

 

Někteří europoslanci naopak nad výsledkem hlasování vyjádřili lítost. Podle 

některých jejich kolegové nenašli dost politické odvahy postavit se pirátství či podlehli 

dezinformační kampani. Jednání o souhlasu s ACTA vzbudilo nebývalou občanskou 

aktivitu. Tisíce občanů EU demonstrovalo v ulicích nebo e-mailem či telefonicky 

                                                                                                                                               
 
24

 ACTA now rejected by four EP committees. In: European Parliament [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120529IPR45936/html/ACTA-

now-rejected-by-four-EP-committees 

 
25

 Evropský parlament odmítl protipirátskou smlouvu ACTA. In: ČT 24 [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/184797-evropsky-parlament-odmitl-protipiratskou-

smlouvu-acta/ 

 
26

 ACTA neplatí. Smlouvu europoslanci zamítli. In: Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné 

z: http://www.lidovky.cz/acta-neplati-europoslanci-smlouvu-zamitli-f2v-/zpravy-

svet.aspx?c=A120704_131217_ln_zahranici_mtr 
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vyzívaly europoslance, aby dohodu odmítli. Parlament rovněţ obdrţel petici, kterou 

podepsalo 2,8 milionu občanů z celého světa.   

 

Evropská komise 20. prosince 2012 stáhla návrh na přezkum u Evropského 

soudního dvora a definitivně tak ukončila proces schvalování dohody. Komise přiznala, 

ţe neexistuje ţádná reálná šance, ţe by dohoda byla v Evropské unii přijata.
27

  

 

Jedinou zemí, která dohodu ratifikovala, tak zůstává Japonsko. Podle článku 39 

byla dohoda otevřená k podpisu do 1. května 2013. V platnost mohla vstoupit třicet dní 

poté, co by byla uloţena šestá listina o ratifikaci, přijetí nebo schválení u depozitáře, 

jímţ je vláda Japonska. 

  

2.3 ACTA a Česká republika 

 

Česká republika byla 26. ledna 2012 jednou z 22 zemí, která se pod dohodu proti 

padělatelství podepsala. Jiţ 6. února však premiér Petr Nečas proces ratifikace 

pozastavil s odůvodněním, ţe vláda chce nejprve analyzovat reálné dopady smlouvy. 

Podle premiéra vláda nechce „v žádném případě připustit situaci, kdy by nějakým 

způsobem byly ohroženy občanské svobody a svobodný přístup k informacím.“ 

Následovat proto měla analýza a porady s externími odborníky. „Opravdu se musíme 

podívat na to, co by to obnášelo v reálném životě“ vysvětlil Nečas.
28

 K tomuto kroku ho 

moţná vedly předchozí útoky na ODS. 4. února hackeři, kteří se hlásí k hnutí 

                                                 
27

 Euro Commission abandons ACTA court request. In: The Register [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.theregister.co.uk/2012/12/20/acta_gets_last_last_rites/ 
28

 Nečasův kabinet couvá od podpisu dohody ACTA. In: Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/necasuv-kabinet-couva-od-podpisu-dohody-acta-fm8-/zpravy-

domov.aspx?c=A120206_151526_ln_domov_sm 
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Anonymous (viz dále), napadli webové stránky politické strany a umístili na ni své 

vlastní prohlášení, v němţ odsuzují dohodu.
29

 A ještě 6. února hackeři stihli získat  

a zveřejnit osobní data téměř 28 000 členů ODS. "Krádež některých osobních údajů 

členů ODS je daleko za hranou toho, pod čím si lze představit svobodné využívání 

internetu. Anonymous tímto krokem potvrzují, že jim nejde o seriózní diskusi, ale o 

nátlakové aktivity za hranicí zákona," sdělil hlavní manaţer ODS Jan Kočí.
30

 

K seznamu osobních dat byla připojena i výzva k odmítnutí ACTA.  

 

3. Obsah ACTA  
 

Finální text dohody byl zveřejněn 15. dubna 2011 a obsahuje 45 článků. Ty jsou 

rozděleny do šesti kapitol: Výchozí ustanovení a obecné definice, Právní rámec pro 

prosazování práv k duševnímu vlastnictví, Postupy prosazování, Mezinárodní 

spolupráce, Institucionální opatření a Závěrečná ustanovení.  

 

Kapitola I. Výchozí ustanovení a obecné definice – první kapitola popisuje 

působnost dohody a její vztah k jiným dohodám. Prohlašuje, ţe závazky podle 

stávajících dohod zůstanou v platnosti. Stát musí uplatňovat opatření jen na ta práva 

duševního vlastnictví, která jsou na jeho území chráněna. Strany mohou prosazovat 

práva k duševnímu vlastnictví rozsáhleji, neţ dohoda vyţaduje. Nachází se zde i úprava 

zpřístupňování informací a definice hlavních pojmů dohody. Dohoda se vztahuje i na 

svobodná celní pásma smluvních stran. 

                                                 
29

 Hackeři z Anonymous napadli web ODS. In: Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/hackeri-z-anonymous-napadli-web-ods-d60-/zpravy-

domov.aspx?c=A120202_072745_ln_domov_Pta 
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Kapitola II. Právní rámec pro prosazování práv k duševnímu vlastnictví – druhá 

kapitola je rozdělena do pěti oddílů. V oddílu Obecné povinnosti je stanoveno, ţe právní 

řády jednotlivých stran dohody musí zahrnovat účinné postupy prosazování práv, 

nápravná opatření a opatření s odrazujícím účinkem. Postupy ovšem nesmí být 

zneuţívány, nesmí vytvářet překáţky legálnímu obchodu a musí respektovat princip 

proporcionality (mezi závaţností porušení, zájmy třetích stran, platnými opatřeními, 

opravnými opatřeními a sankcemi musí panovat rovnováha).  

 

Oddíl Občanskoprávní prosazování zajišťuje dostupnost občanskoprávního, 

případně správního řízení pro majitele práv. Soudcům má být dána pravomoc nařídit 

soudní zákaz („nařídit straně, aby upustila od porušování“), přiznat náhradu škody či 

nařídit zničení zboţí porušující autorská práva nebo zboţí s padělanou ochrannou 

známkou.  

 

Oddíl Opatření na hranicích je jedním z nejdiskutovanějších. Celní úřady 

mohou z vlastní iniciativy nebo na ţádost majitele práv pozastavit propuštění 

podezřelého zboţí. Oddíl se uplatňuje i u zboţí obchodní povahy zasílaného v malých 

zásilkách, zatímco v případě malého mnoţství zboţí neobchodní povahy nacházejícího 

se v osobním zavazadle cestujícího je moţno od uplatnění tohoto oddílu upustit.  

 

V oddílu Trestněprávní prosazování je vyţadováno, aby přinejmenším 

v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva 

nebo práv s ním souvisejících v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení  

                                                                                                                                               
30

 Hackeři zveřejnili osobní data tisíců členů ODS. In: Lidovky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/hackeri-zverejnili-osobni-data-tisicu-clenu-ods-f5w-
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a tresty. Za trestné činy z článku 23 hrozí odnětí svobody a vysoké finanční pokuty, 

které by měly působit odstrašujícím způsobem.  

 

Poslední oddíl kapitoly II. má název Prosazování k duševnímu vlastnictví 

v digitálním prostředí. Strany dohody mají zajistit postupy občanskoprávního  

a trestněprávního prosazování práv, umoţňující účinné kroky vůči porušování práv 

v digitálním prostředí (a to včetně „ protiprávního využívání možností distribuce 

v širokém měřítku pro neoprávněné účely“). Nesmí ale dojít k porušení zásad svobody 

projevu, práva na spravedlivý proces a práva na soukromí.  

 

Strana můţe dále v souladu se svými právními předpisy a nařízeními zajistit, ţe 

její příslušné orgány budou mít pravomoc nařídit poskytovateli internetových sluţeb, 

aby majiteli práv neprodleně poskytl informace umoţňující identifikaci účastníka, jehoţ 

účet byl údajně vyuţit v rámci činností porušujících právo. Majitel práv musí uplatnit 

ţalobu na porušení práva k ochranné známce, autorskému právu či právu souvisejícímu 

a tyto informace vyţadovat pro účel ochrany nebo prosazování těchto práv. Tímto 

postupem nesmí dojít k vytváření překáţek zákonné činnosti a musí být zachovány 

základní zásady jako svoboda projevu, právo na spravedlivý proces a soukromí. 

 

Kapitola III. Postupy prosazování – Od stran se očekává, ţe budou podporovat 

rozvíjení specializovaných odborných znalostí svých příslušných orgánů odpovědných 

za prosazování práv k duševnímu vlastnictví, shromaţďování a analýzu statistických 

údajů a dalších důleţitých informací týkající se porušování práv k duševnímu 

vlastnictví, a interní koordinaci mezi svými příslušnými orgány. Rovněţ se strany 

                                                                                                                                               
/media.aspx?c=A120206_101007_ln-media_glu 
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v případě potřeby snaţí podpořit vytvoření a zachování formálních nebo neformálních 

mechanismů, jako jsou poradní skupiny, jejichţ prostřednictvím mohou jejich příslušné 

orgány získávat názory majitelů práv a jiných významných zúčastněných stran.  

 

Kapitola IV. Mezinárodní spolupráce – mezinárodní spolupráce je pro účinnou 

ochranu práv duševního vlastnictví velmi důleţitá, proto by měla být podporována bez 

ohledu na původ zboţí nebo sídlo či státní příslušnost majitele práv. Spolupráce probíhá 

i mezi jednotlivými orgány, dochází ke sdílení informací a budování kapacit a technické 

pomoci.  

 

Kapitola V. Institucionální opatření – smluvní strany zřídí výbor ACTA,  

ve kterém budou zastoupeny všechny strany. Mezi pravomoci výboru bude spadat 

přezkoumávání provádění a působení dohody, posuzování navrţených změn  

a rozhodování o podmínkách přistoupení člena Světové obchodní organizace. Výbor 

můţe zřizovat ad hoc výbory nebo pracovní skupiny, vyţadovat stanoviska nevládních 

osob nebo skupin, vydávat doporučení a sdílet informace a osvědčené postupy s třetími 

stranami. Výbor sám přijme svá pravidla a postupy. Rozhodnutí výboru jsou přijímána 

na základě konsenzu.  

 

Kapitola VI. Závěrečná ustanovení – poslední kapitola se zabývá zejména 

procedurálními otázkami. Dohoda je otevřena k podpisu účastníkům jejího projednávání 

a jiným členům WTO, které mohou účastníci schválit na základě konsenzu, do 1. května 

2013. Vstoupí v platnost třicet dnů od data uloţení šesté listiny o ratifikaci, přijetí nebo 

schválení. Od dohody je moţno i odstoupit písemným oznámením depozitáři (japonská 

vláda). Změny dohody se navrhují výboru.  
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4. Reakce na dohodu 

4.1 Anonymous 

 

„My jsme anonymous. My jsme legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Očekávejte 

nás.“ V souvislosti s protesty celý svět zaznamenal existenci Anonymous. Jako symbol 

si toto hnutí vybralo tvář Guye Fawkse, který před 400 lety plánoval atentát na 

britského krále a měl v úmyslu zapálit Sněmovnu lordů. Před dokonáním byl dopaden, 

jeho pokus je ale znám a představuje akt vzdoru proti vládnoucím. Jeho postava byla 

znovu vzkříšena v komiksu a posléze i filmu V jako Vendeta, kde hlavní hrdina nosí 

masku Fawkse a bojuje proti fašistické vládě a policejní perzekuci v postapokalyptické 

Británii. 

 

Anonymous je bezejmenná entita, anonymní a na sobě nezávislé hnutí. Takto se 

představují sami aktivisté: "Jsme skupinou jedinců, které spojují společné ideály. 

Nejspíš Anonymous znáte, přestože přesně nevíte, kdo jsme. Jsme vaši bratři a sestry, 

rodiče i děti, vaši šéfové i podřízení. Jsme znepokojení občané kolem vás. Anonymous 

jsou všude a zároveň nikde. Naše síla spočívá v našem množství.“
31

 

 

V minulosti skupina stála například za kampaní proti scientologické církvi nebo 

velkým hudebním společnostem. Pod názvem Operation Payback spustili kybernetický 

útok proti společnostem Mastercard, Visa a PayPal, které přestaly zprostředkovávat 

platby ve prospěch serveru WikiLeaks, který zveřejňuje tajné depeše americké 
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diplomacie.
32

 Začátkem nového desetiletí se skupina začala objevovat i v médiích, 

v roce 2012 ji časopis Time zařadil do ţebříčku 100 nejvlivnějších osob.
33

 „Náš cíl je 

jednoduchý: Zajistit právo na to, že internet bude svobodný a nebude kontrolován 

žádnou entitou, ani firmami, ani vládami,“ napsali Anonymous v prohlášení na svém 

webu Whyweprotest.net.  

 

V souvislosti s ratifikací dohody ACTA se skupina Anonymous začala 

projevovat i v České republice. Terčem jejich útoku v lednu 2012 se staly servery 

Ochranného svazu autorského, české vlády i Evropského parlamentu.
34

 Cílem bylo 

vyjádřit nesouhlas s ACTA. V únoru útok pokračoval napadením webu politické strany 

ODS, kde zastánci hnutí vydali prohlášení odsuzující dohodu: 

 

„ACTA staví zájmy vybraných mediálních korporací nad práva člověka. Kvůli 

ochraně duševního vlastnictví vybraných subjektů se my všichni musíme vzdát části 

svých práv. ACTA předjímá, že každý z nás je zlodějem. Schválením ACTA nás námi 

volení zástupci zbavují soukromí ve jménu ekonomických zájmů kasty privilegovaných. 

Budeme monitorování a kontrolováni v reálném i virtuálním světě. ACTA legalizuje 

privilegované postavení úzké skupiny subjektů na trhu. ACTA klade všem lidem za 

povinnost chránit cizí duševní vlastnictví, a to na vlastní náklady, ale prostředky, které 

                                                                                                                                               
31

 Mé jméno je Legie.“ Anonymní hackeři brání WikiLeaks i svobodu internetu. In: Idnes.cz [online]. 

2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/me-jmeno-je-legie-anonymni-hackeri-brani-

wikileaks-i-svobodu-internetu-1zj-/zahranicni.aspx?c=A101209_182738_zahranicni_aha 

 
32

 Mé jméno je Legie.“ Anonymní hackeři brání WikiLeaks i svobodu internetu. In: Idnes.cz [online]. 

2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/me-jmeno-je-legie-anonymni-hackeri-brani-

wikileaks-i-svobodu-internetu-1zj-/zahranicni.aspx?c=A101209_182738_zahranicni_aha 
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 The World's 100 Most Influential People: 2012. In: TIME [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112122,00.html 
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určí ACTA. Budeme to tedy my, spotřebitelé, kteří zaplatí za ochranu duševního 

vlastnictví jiných. Budeme to tedy my, kteří budou okradeni pod záminkou podezření, že 

my sami jsme kradli! Budeme okradeni o svá práva, majetek i důstojnost!“
35

 

 

4.2 Čeští politici 

 

Mezi českými politiky překvapivě panovala v otázce ACTA shoda.
36

 Marek 

Benda, poslanec za ODS a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru, 

prohlásil: "Je samozřejmě dobré, pokud by se ochraňovalo duševní vlastnictví, na druhé 

straně to musí mít nějaké meze. Není možné trestat každé stažení do počítače či 

pověšení na web ani umožnit volnou kontrolu počítačů." Jeho opoziční kolega z ČSSD 

Jan Hamáček zdůraznil nepříjemnosti při přechodu hranic: „Smlouva by mohla 

znamenat podstatné snížení komfortu občanů při cestování. Při důsledném uplatňování 

by umožnila kontroly iPadů, notebooků a tak dále.“ Viktor Paggio, poslanec za Věci 

Veřejné dohodu ACTA označil za boj vydavatelských společností proti novým 

technologiím. V represích ale řešení nevidí. 

 

Smírnější k protipirátské dohodě byl zástupce TOP 09 v Poslanecké sněmovně 

Stanislav Polčák: „Žádná mezinárodní smlouva nemůže prolomit základní principy 

ochrany soukromí v české ústavě. Neobávám se proto, že by schválení dokumentu bylo 

                                                                                                                                               
34

 Anonymous napadli servery OSA, web české vlády i Evropského parlamentu. In: Technet.cz [online]. 

2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/anonymous-napadli-servery-osa-web-ceske-

vlady-i-evropskeho-parlamentu-1mp-/sw_internet.aspx?c=A120126_134112_sw_internet_nyv 

 
35

 Čeští Anonymous ovládli web ODS. K odporu proti smlouvě ACTA vyzvali i Klause. 
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zásadním problémem. Podobně jako u jiných smluv zřejmě bude možné dohodu přijmout 

s výhradami k některým pasážím, které by mohly být v rozporu s ústavou. Pokud bude 

zjevné, že někdo výrazným způsobem porušuje autorská práva, tak jde dohoda správným 

směrem." Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba prohlásil, ţe navrhne vládě, ať 

spornou dohodu projedná Ústavní soud.
37

  

 

Jednou z nejvýraznějších postav při projednávání ACTA v Evropském 

parlamentu byla europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová, která se v Evropském 

parlamentu mj. specializuje na oblast IT průmyslu a práva spotřebitelů a uţivatelů na 

internetu. Sama iniciovala, aby byl finální text dohody zveřejněn, a kritizovala 

nedostatky.
38

 „Systémovým problémem smlouvy je, že země, kde je největší objem 

pirátství (Čína, Indie, Brazílie), nebyly účastny jednání a není pravděpodobné, že by ke 

smlouvě přistoupily, takže ani nelze očekávat zásadní průlom v ochraně duševního 

vlastnictví.“ Dohoda podle ní můţe zlepšit standardy ochrany práv v některých zemích, 

například v Mexiku či Maroku, problémem ale je, ţe rozšiřuje trestněprávní postih i na 

nekomerční aktivity.
39
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4.3 Čeští právníci 

 

Vzhledem k tomu, ţe ACTA je právní dokument, v souvislosti s kterým byla 

omílána porušení základních práv a svobod, zajímala se média o vyjádření právních 

znalců. Advokát Vratislav Urbášek pro Lidové noviny prohlásil, ţe v dohodě jsou zájmy 

na ochranu duševního vlastnictví stavěny nad všechny ostatní zájmy - v krajních 

případech nad takové základní principy procesního práva, jako je právo na spravedlivý 

proces či presumpci neviny (naopak by mohlo dojít k zavedení presumpce viny). 

Výklad dohody ACTA je dle jeho názoru nejednoznačný, coţ by v budoucnosti mohlo 

vést k chybám při přejímání do národních legislativ. „Umožňuje hraniční kontroly 

elektronických zařízení (počítačů, telefonů), zdali jich nebylo použito při porušení 

autorských práv, čímž dochází k absolutnímu narušení soukromí a možnosti zneužití  

k šikaně či konkurenčnímu boji,“ vysvětlil a dodal, ţe pokud by dohodu ratifikoval 

Evropský parlament i parlament České republiky a ustanovení dohody by vstoupily 

v platnost, kontroly by mohly být i v rámci Evropské unie.
40

 

 

Odlišný a s dohodou mnohem smírnější názor uvádí na svém blogu právník 

Tomáš Sokol: „Četl jsem smlouvu několikrát a zatím mi připadá, že se „vejde“ do 

stávajících zákonů. V každém případě ale platí to, co Ústavní soud řekl opakovaně. 

Jedním ze zásadních znaků právního státu je princip přiměřenosti, který předpokládá, 

že opatření omezující základní práva či svobody nesmějí svými negativními důsledky 

přesáhnout klady, které představuje veřejný zájem na těchto opatřeních. Podobně mluví 

                                                 
40
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o proporcionalitě článek 6 odst. 3 smlouvy ACTA. Nemyslím, že nám hrozila redukce 

osobních práv či svobod, nebo dokonce cenzura. Pojmem „nás“ ovšem míním ty, kteří 

nepotřebují internetové prostředí k distribuci a získávání autorských děl, bez placení 

autorských honorářů.“
41

 Se Sokolovým pohledem na problematiku souhlasí i Ivo Telec, 

odborník na právo duševního vlastnictví. Zde uvádím výňatek z jeho příspěvku na blogu 

Jiné právo: „Podíváme-li se však do konečného znění Dohody ACTA, zjistíme, že hrany 

se hodně otupily a závazky z dohody vyplývající pro nás nepředstavují v podstatě nic 

nového. Podle předběžného právního náhledu by v důsledku ratifikace této dohody 

nebylo zapotřebí v českém právu zásadně nic měnit. Anebo nikoli nic podstatného, snad 

některý detail, který by si možná vyžádal upřesnění. Podobně to v zásadě (nikoli snad 

bezvýjimečně) platí i pro právo EU.“
42

 

 

Přidává se i Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie: „Ta smlouva 

nestanoví nic nového, co by tady už nebylo, nebo se o tom už nediskutovalo. V textu, co 

jsem četla, nevidím nic, co by vyžadovalo po Česku zavést něco, co ještě v právním řádu 

není. Možná jedině žádost o zastavení malých obchodních zásilek, které porušují 

autorská práva, ale nejsem si úplně jistá, jestli už to v české legislativě zakotveno není. 

(…) Veškeré prvky, které ta dohoda přináší, vychází už z mezinárodních úmluv, které 

byly schváleny mnohem dřív. Například na dohodu TRIPS přistoupilo v roce 1995 asi 

150 států. Přijetí ACTA v zemích, kde je ochrana autorských práv nižší než v Evropě 

nebo Americe, může znamenat zvýšení úrovně zákonů na vymáhání práv v dané zemi. 

Pro Česko, troufám si říct i pro Evropu, tam ale nevidím skutečně nic nového.  
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V autorském zákoně případně v jiných zákonech už dnes vycházíme z mezinárodních 

úmluv a směrnic.“
43

 

 

4.4 Držitelé autorských práv 

 

Poslanci a politici se k dohodě tedy staví spíše negativně (ačkoliv otázkou 

zůstává, zda jejich postoj vychází z podrobného prostudování textu dohody a jejích 

moţných dopadů, anebo zda chtějí potěšit většinovou společnost, a tedy i voliče), 

zatímco někteří právníci tvrdí, ţe běţným občanům dohoda nic nového nepřinese  

a podobné instituty jiţ naše právo zná. Je tedy na místě uvést i vyjádření osob 

z hudebního a filmového průmyslu. Právě oni pociťují porušování práv duševního 

vlastnictví nejvíce a volají po větší ochraně.  

 

Jan Bradáč, producent a ředitel distribuční společnosti Falcon, zareagoval na 

kritiku ACTA za to, ţe omezí svobodu internetu a svobodu slova: „Není správné, když 

si někdo bere něco, co není jeho, za co nezaplatil. Svoboda slova a krádež jsou dvě 

rozdílné věci.“ Podobně argumentoval i reţisér Jan Svěrák: „Svobodný přístup  

k informacím nelze zaměňovat se svobodným přístupem k intelektuálnímu vlastnictví,  

a tedy k soukromému majetku. Nikdo by se neměl obohacovat na něčí úkor,“ řekl. Petr 

Janda soudí, ţe muzikanti i filmaři si za svoje díla zaplatit zaslouţí a není správné 

rozdávat duševní vlastnictví zdarma. „Obě strany sporu by se měly nějakým způsobem 

dohodnout a ne se skrývat za anonymitu. Když někdo složí nějaké dílo a chce ho dát 
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zdarma na internet, je to samozřejmě jeho věc. Ale když to někdo nechce, měl by být 

nějak chráněn,“ uvedl.  

 

Aleš Danielis, ředitel Bontonflimu, rovněţ uvedl, ţe ochrana duševního 

vlastnictví potřebuje posílit: „Každý, kdo jakýmkoliv způsobem investuje do vytvoření 

nějaké hodnoty a je mu zcizena, tím trpí. Hackeři nejdou jen po zcizování filmových děl, 

ale i po bankovních účtech. Ukazuje se tak, že jim jde o finance. Je to krádež majetku, 

nezáleží, zda ve formě finanční na bankovním účtu či intelektuální. Pokud si společnost 

neuvědomí, že jejich hodnota je stejná, budeme s tím mít vždy problémy."
44

  

 

4.5 Reakce politiků po odmítnutí dohody 

 

Evropský parlament 4. července 2012 přijetí dohody definitivně odmítl. Tento 

krok pochopitelně vzbudil reakce (především kladné) napříč českým politickým 

spektrem.
45

 Petr Nečas okomentoval, ţe rozhodnutí není překvapivé a musíme jej 

respektovat. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu z ODS pochválil postup České 

republiky: „Ukázalo se, že bylo rozumné, když jsme byli zdrženliví. Pro EU je v tuto 

chvíli důležité hledat jiné řešení ochrany duševních práv.“ Rozhodnutí potěšilo i jeho 

stranického kolegu Marka Bendu: „Samozřejmě jsem rád, že se tak stalo, smlouva se 

pokoušela petrifikovat stav, vrátit ho do doby před pěti lety.“  
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Ani Viktor Paggio ze strany LIDEM nebyl zaskočen: „Bylo to očekávatelné. 

Předcházela tomu negativní analýza Maastrichtské univerzity, následně smlouvu 

odmítly i čtyři evropské výbory. Já to čekal. Ta smlouva byla špatně napsaná, 

obsahovala vágní pojmy. Stejně by to český parlament odmítl, ale já jsem rád, že se tak 

stalo na evropské úrovni.“ Rozhodnutí uvítal i Petr Gazdík z TOP 09: „Domnívám se, že 

je to správný krok. Dohoda ACTA má sice na první pohled bohulibý účel, ale 

přesahovala hranici ochrany osobní svobody.“ 

 

Od počátku veřejných jednání proti dohodě ACTA bojovala nejviditelněji 

pirátská strana. Po hlasování Evropského parlamentu učinil prohlášení do médií její člen 

Mikuláš Ferjenčík: „Jsme samozřejmě moc rádi. Odmítnutí ACTA dokládá, že  

v Evropském parlamentu existuje elementární demokracie. Jsem rád, že tlak občanů 

dokázal zastavit snažení obřích nadnárodních korporací, a beru to jako vítězství (nejen) 

Pirátské strany.“ 

 

Z řad ČSSD se do médií vyjádřila Hana Orgoníková se slovy, ţe nesmíme 

dopustit, abychom omezovali internet. Nad věcí se musí vést odborná debata  

a nemůţeme připustit, aby se omezovala svoboda slova, ačkoliv ona samozřejmě 

nesouhlasí s plagiátorstvím. Její kolega Lubomír Zaorálek uvedl, ţe předkladatelé 

návrhu neuspěli z důvodu, ţe neměli pro omezení internetu dostatečné argumenty. 

Výsledek hlasování povaţuje za výsledek veřejné diskuze.  

 

Nejistě působila odpověď Soni Markové (KSČM): „Zřejmě to bude správný 

krok, když proti dohodě proběhly v Evropě takové masivní protesty lidí. Určitá pravidla 

jsou potřeba, ale musí vyhovovat veřejnosti,“ naopak razantní postoj zaujal Jiří 
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Paroubek z Národních socialistů: „Národní socialisté patřili k prvním, kteří v České 

republice tuto smlouvu jednoznačně odmítli. Už její samotné převzetí českou zástupkyní 

v Japonsku, které proběhlo zcela v tichosti, stejně jako její projednání vládou, 

vyvolávalo oprávněné otázky, proč se o tak zásadním dokumentu nevedla široká veřejná 

diskuse. Národní socialisté uvítají debaty o ochraně duševního vlastnictví na internetu, 

nicméně je třeba tak činit otevřeně."
46

 

 

5. Současná úprava 

5.1 Úprava v evropském právu 

5.1.1 Směrnice o elektronickém obchodu 

 

Oficiální vyjádření EU tvrdila, ţe smlouva ACTA nijak nepřesahuje ani nemění 

stávající platné unijní předpisy upravující povinnosti poskytovatelů internetového 

připojení. Nejdůleţitější je v tomto případě směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES z 8. června 2000, která reagovala na vývoj moderních komunikačních 

prostředků. Upravuje zejména uzavírání smluv prostřednictvím internetu, odpovědnost 

poskytovatelů internetových sluţeb a další aspekty elektronického obchodování. 

Směrnice je jedním z právních aktů, které můţe EU vydávat. Pro členské státy je 

závazný výsledek, kterého mají dosáhnout, a směrnici si v určeném období 

implementují do vlastního právního řádu.  

 

Čtvrtý oddíl směrnice o elektronickém obchodu má název Odpovědnost 

poskytovatelů zprostředkovatelských sluţeb. Členské státy zajistí, aby v případě 

                                                 
46

 Zamítnutí dohody ACTA uvítali čeští politici napříč stranami. In: Epravo.cz [online]. 2012 [cit. 2013-

05-16]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/zamitnuti-dohody-acta-uvitali-cesti-politici-
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poskytování sluţby informační společnosti spočívající v přenosu informací 

poskytnutých příjemcem sluţby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke 

komunikační síti nebyl poskytovatel sluţby odpovědný za přenášené informace, pokud: 

a) není původcem přenosu; b) nevolí příjemce přenášené informace a c) nevolí  

a nezmění obsah přenášené informace (článek 12).
47

 To v praxi znamená, ţe 

poskytovatelé připojení a provozovatelé emailových serverů nebudou odpovědni za cizí 

informace, které přenášejí. Stejně tak nebude poskytovatel sluţby odpovědný za 

automatické dočasné ukládání informací do vyrovnávací paměti.  

 

Článek 14 uvádí, ţe poskytovatel neručí za dlouhodobě uloţené cizí informace 

tehdy, pokud nemá ţádné znalosti o protiprávní povaze obsahu a po získání těchto 

znalostí protiprávní obsah bezprostředně odstraní nebo zabrání přístupu k němu.
48

 

Předcházející ustanovení jsou doplněny článkem 15, jímţ je vyloučena povinnost 

poskytovatele dohlíţet na jím přenášené nebo ukládané informace a povinnost aktivně 

vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost.  

 

Shrneme-li čtvrtý oddíl směrnice o elektronickém obchodu, zjistíme, ţe účelem 

je osvobodit poskytovatele od odpovědnosti za cizí informace vzhledem k tomu, ţe 

jejich role je pasivní a pouze zajišťují přepravu informací od třetích stran. Poskytovatelé 

připojení ani poskytovatelé volného prostoru (host provider) za normálních okolností  

a při nesplnění zvláštních podmínek nenesou ţádnou odpovědnost za jimi 

                                                                                                                                               
napric-stranami-84196.html 
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zprostředkované nebo uloţené informace. Směrnice však zároveň upřesňuje, ţe členské 

státy mohou zavést povinnost pro provozovatele webových stránek co nejdříve 

informovat příslušné orgány veřejné správy o údajných ilegálních aktivitách uţivatelů 

internetu. Stejně tak mohou členské státy stanovit poţadavky pro poskytovatele 

hostingu, aby sdělovali příslušným orgánům informace, díky nimţ bude moţné zjistit 

vlastníky hostovaných stránek.
49

 

5.1.2 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví 

 

Chybějící harmonizační úprava dodrţování práv duševního vlastnictví na 

evropské úrovni zavdala příčinu k přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodrţování práv duševního vlastnictví. Směrnice 

sjednotila podmínky pro uplatňování práv ve všech členských státech a zajišťuje stejnou 

úroveň ochrany duševního vlastnictví v celém vnitřním trhu.  

5.2 TRIPS 

 

Dohoda ACTA, jak se v její preambuli uvádí, „hodlá poskytnout účinné  

a vhodné prostředky doplňující dohodu TRIPS za účelem prosazování práv k duševnímu 

vlastnictví“. Hned v článku 1 je pak dohoda TRIPS  zmíněna znovu: „Tato dohoda 

(myšleno ACTA) v žádném případě neruší závazky jedné strany vůči jakékoli jiné 

straně podle stávajících dohod včetně dohody TRIPS.“  
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Dohoda TRIPS (celým jménem Dohoda o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví) je mezinárodní dohodou uzavřenou mezi 158 členskými státy 

Světové obchodní organizace. Dohoda TRIPS byla jednou z mnoha příloh Dohody  

o zřízení Světové obchodní organizace a dala mj. vzniknout i specializovanému orgánu 

Světové obchodní organizace, který dohlíţí na působení TRIPS.  Zavádí minimální 

standardy ochrany práv duševního vlastnictví, postupy vynucování práv a řešení sporů.  

„V současnosti je nejkomplexnější mezinárodní smlouvou v oblasti práv duševního 

vlastnictví, neboť upravuje většinu předmětů tvořící práva duševního vlastnictví a navíc 

i prostředky dodržování práv duševního vlastnictví, stejně jako normy týkající se 

dostupnosti, rozsahu a užití těchto práv.“
50

   

 

Ke sjednání došlo v roce 1994, účinnosti nabyla k 1. lednu 1996. Převaţují v ní 

tzv. non self-executing ustanovení, tedy taková, jeţ se nemohou přímo aplikovat. Pro 

členské státy Světové obchodní organizace je součástí mezinárodního práva veřejného, 

pro Evropskou unii smíšenou vnější smlouvou závaznou pro orgány EU i členské státy. 

Je součástí unijního práva, ovšem bez bezprostředního účinku a jednotlivci se jí tak 

nemohou u soudů Evropské unie domáhat. Úplně bezmocní ale občané nejsou. Dle 

nařízení Rady 94/3289/ES se subjekty tehdy ještě Evropských společenství mohou 

obracet na Komisi se svými stíţnostmi na porušování smlouvy TRIPS.
51

 

 

TRIPS obsahuje i zvláštní předpisy týkající se opatření na hranicích. „Celní 

orgány, na nichž spočívá břímě hraničních opatření, jsou vůbec prvními státními 
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orgány, které mohou zasáhnout proti nelegálnímu obchodu. Jestliže by se dařilo odrážet 

obchod s padělaným a pirátským zbožím už na hranicích, nebylo by třeba nákladných  

a zdlouhavých procedur ve vnitrozemí.“
52

 Podstatou je přerušení celního řízení  

o propuštění zboţí do volného oběhu k ţádosti majitele práva nebo na základě iniciativy 

celních orgánů. Jedná se o zboţí podezřelé z označení známkou otrocky napodobenou 

(padělané zboţí) anebo z porušování autorských nebo souvisejících práv, pokud jde  

o pořizování kopií (pirátské zboţí).
53

 

5.3 WIPO 

 

WIPO je zkratkou pro Světovou organizaci duševního vlastnictví, zaloţenou 

Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví v roce 1967. Je primární 

mezinárodní základnou pro ochranu práv duševního vlastnictví, zdrojem normotvorby, 

místem, kde se sjednávají mezinárodní smlouvy. A bohuţel i místem, kde se projevuje 

konflikt mezi vyspělými a rozvojovými státy v oblasti duševního vlastnictví. Právě 

rozpory mezi „bohatým severem a chudým jihem“ obecně zpomalují posun v ochraně 

práv duševního vlastnictví.  

 

Na první Mezinárodní konferenci WIPO o elektronickém obchodě a duševním 

vlastnictví v září 1999 byl na valném shromáţdění schválen členskými státy pracovní 

plán činnosti nazvaný WIPO Digital Agenda. Plán obsahuje 10 bodů včetně vstupu 

internetových smluv WIPO v platnost či vytvoření vhodných principů a pravidel pro 
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určení okolností odpovědnosti poskytovatele online sluţeb za práva duševního 

vlastnictví.
54

  

 

Mezi WIPO a Radou pro TRIPS při Světové obchodní organizaci panuje 

institucionální dvojkolejnost v ochraně práv duševního vlastnictví. Z toho důvodu 

vzniká problém vztahu dvou vedle sebe stojících institucí. Pro dosaţení cílů byla nutná 

spolupráce a sbliţování a vyhýbání se duplicitě. Tomu pomáhá i Dohoda mezi WIPO  

a WTO z konce roku 1995.  

 

Díky WIPO vznikly i dvě tzv. Internetové úmluvy – Smlouva o právu autorském 

(WCT) a Smlouva o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT). 

Těmito smlouvami bylo nově přiznané právo uţití díla, výkonu a zvukového záznamu 

v digitálním prostředí, zejména na internetu. Závazky z Internetových úmluv WIPO 

implementovala Informační směrnice a americký Digital Millenium Copyright Act. 

Podle 3. článku Informační směrnice nedochází k vyčerpání práva při sdělování díla 

veřejnosti v nehmotné podobě, zejména jde-li o případy sdělování díla na internetu. 

Otázka vyčerpání práv tak nevzniká u sluţeb online.
55

  

 

Co se týče odpovědnosti poskytovatele online sluţeb, Internetové úmluvy WIPO 

tuto oblast neřeší, výjimkou jsou pouze Společná prohlášení k čl. 8 WCT, podle nichţ 
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pouhé provozování hmotného zařízení k umoţnění nebo uskutečnění sdělování díla 

(např. provozování internetu) není samo o sobě sdělováním díla veřejnosti.
56

 

 

6. Nejčastější výtky k ACTA 
 

Dá se předpokládat, ţe většina obyvatel se obsah ACTA dozvídala skrz média. 

Ta od sebe informace přebírají a je otázkou, nakolik jsou relevantní. Vybrala jsem 

nejčastější výtky směřované k Obchodní dohodě proti padělatelství a s pomocí 

oficiálních vyjádření zainteresovaných subjektů se je pokouším uvést na pravou míru  

a vyhodnotit, nakolik byla ACTA hrozbou a nakolik vykonstruovanou zmedializovanou 

panikou.  

6.1 Příprava v tajnosti a netransparentnost vyjednávání 

 

U obchodních dohod je běţné, ţe vznikají v tajnosti. V tomto případě je ale 

oponováno, ţe ACTA nelze brát jako obyčejnou dohodu, neboť dosahuje 

mezinárodního významu a můţe mít hluboké dopady. Text dlouho vznikal za zavřenými 

dveřmi, veřejnost se neměla moţnost k obsahu a k jednotlivým ustanovením vyjádřit. 

 

 „Neveřejnost jednání je v těchto případech zcela standardní postup. Na národní 

úrovni byly dodrženy všechny postupy stanovené Směrnicí vlády ke sjednávání 

mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání a na 

evropské úrovni pak postupy vyplývající ze zakládacích smluv. Obdobně se postupuje  

u jakékoliv jiné mezinárodní smlouvy, kterou uzavírají členské státy a EU. V rámci 
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vyjednávání, které v ČR koordinovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se na vytváření 

a přípravě české pozice podílela všechna ministerstva a úřady, do jejichž působnosti 

spadají jednotlivé části dohody (Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, Úřad průmyslového vlastnictví). 

Veřejnost byla informována ohledně cílů a hlavní náplně jednání od počátku jednání  

o dohodě.“
 57

  

 

Po kaţdém kole vyjednávání vydala Evropská komise shrnující zprávu. Text 

dohody, o němţ byla jednání vedena, byl zveřejněn 10. dubna 2010. Evropská komise 

organizovala tiskové briefingy a rovněţ svolala čtyři konference pro zainteresované 

subjekty (pořádané v červnu 2008, dubnu 2009, květnu 2010 a lednu 2011 v Bruselu), 

které byly otevřené pro všechny – občany, pracovníky z oboru, nevládní organizace  

a tisk.
58

  

 

„Je však pravdou, že jednání trvala poměrně dlouho a EU a její členské státy 

zastávaly v jejich průběhu názor, že by již neměla být v pozdějších fázích utajována. 

Nicméně při jednáních tohoto typu strany respektují stanoviska ostatních a některé státy 

si přály neveřejné jednání až do dosažení konečné podoby textu.“
59

 Můţeme si tedy 

vyvodit, ţe státy mimo Evropskou unii prosazovaly, aby byla jednání vedená 

v soukromí a na veřejnost se dostal aţ finální text dohody. Pokud je sjednávána taková 

dohoda mezinárodního rozsahu, do její přípravy zasahuje mnoho zástupců států.  Uţ tak 
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je jistě těţké nalézt shodu. Aby se ke kaţdému návrhu vyjadřovali občané a o kaţdém 

postupu byli informování, je pravděpodobně utopická představa. Jediná verze dohody, 

která je pro občany důleţitá, je ta finální a ta se na veřejnost dostala, občané vyjádřili 

nesouhlas a dohoda přijata nebyla. Předchozí verze dohody nepovaţuji za relevantní. 

6.2 Nutnost rozsáhlých změn zákonů 

 

 

„Aby ACTA byla dodržována, musí dojít k rozsáhle změně zákonů a zavedení 

nových procesů, rozšíření pravomocí řady orgánů. ACTA jako taková je zbytečná, 

stávající právní úpravy řeší autorská práva, padělky a další problematiku dostatečně.“
60

 

 

Jak jsem jiţ uváděla v kapitole Reakce na dohodu, odborníci se víceméně 

shodují, ţe ACTA nepřináší ţádné nové instituty, které by naše, případně evropské 

právo jiţ neznalo. Navíc samotné evropské právo, kterým je Česká republika vázána, je 

v mnoha případech rozvinutější neţ současné mezinárodní standardy. „ACTA se zabývá 

pouze způsoby, jakými mohou společnosti a jednotlivci uplatňovat svá práva u soudu, 

na hranicích nebo na internetu. Nevytváří nová práva duševního vlastnictví ani 

nedefinuje jejich nabývání, trvání, rozsah ochrany, registraci atd. Země dohody budou 

vymáhat práva podle svých vlastních zákonů.“
61

 

 

Hlavním cílem dohody je zakotvit společný standard v oblasti vymáhání práv 

duševního vlastnictví. „EU a její členské státy však již tento standard ve svých právních 

předpisech dosahují. ČR ani EU nemusí měnit své stávající právní předpisy kvůli přijetí 
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a uplatňování Dohody. Kromě základního standardu Dohoda obsahuje i ustanovení, 

která mohou smluvní strany uplatňovat dobrovolně a nikdo je k tomu nemůže nutit, ale 

ani jim to zakazovat.“
62

 Právě mezi tato „dobrovolná“ ustanovení patří i ta kontroverzní, 

např. ustanovení článku 16 odst. 2 Dohody zmiňující prohledávání příručních zavazadel 

(prohledávání notebooku dohoda neobsahuje, taková kontrola přesahuje rámec kontroly 

zavazadla a moţnost takového přesahu z ţádného ustanovení ACTA nevyplývá). Aby 

takové postupy vstoupily v platnost a byly uplatňovány, Česká republiky by musela 

přijmout příslušné předpisy, ale stejně tak by toto opatření mohla zavést, i kdyby ţádná 

Dohoda sjednána nebyla. Co se týče těch ustanovení ACTA, která se týkají autorských 

práv, taková ustanovení uţ český právní řád zná. Jsou obsaţena v dříve přijatých  

a platných mezinárodních úmluvách (zejména TRIPS, Internetové úmluvy WIPO), 

kterými je ČR na základě článku 10 a 10a Ústavy vázána a jsou součástí našeho 

právního řádu.
63

 

6.3 Cenzura webových stránek a omezování internetu 

 

Velké obavy veřejnosti se týkaly internetu. Není se čemu divit, s internetem 

přijde denně do styku téměř kaţdý a mnozí si bez něj nedokáţí představit svůj ţivot. 

Proto kdyţ se v souvislosti s ACTA začala objevovat hesla jako cenzura, regulace 

apod., vzedmula se vlna vzrušených emocí a debat. 
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„V dohodě není jediné ustanovení, které by ospravedlňovalo toto tvrzení. 

Dohoda je o potírání protiprávních aktivit velkého rozsahu, často páchaných zločinnými 

spolky nebo organizacemi. Netýká se používání internetu jednotlivci v běžném životě. 

Dohoda neomezí práva jednotlivce na přístup k informacím či svobodu projevu ani 

nepřinese uzavírání internetových stránek (na rozdíl od návrhů některých zákonů v USA 

– SOPA a PIPA). Samotné stahování pro osobní potřebu autorskoprávně chráněného 

obsahu je za podmínek stanovených autorským zákonem možné.“
64

 

 

Podle dohody ACTA smluvní strana (tedy stát) můţe (ale nemusí, jde  

o moţnost, ne povinnost) v souladu se svými právními předpisy stanovit, aby příslušné 

státní orgány mohly nařídit poskytovateli internetových sluţeb, aby nositeli práv, která 

jsou porušována, neprodleně poskytl informace umoţňující identifikaci účastníka, který 

tato práva údajně porušuje. Něco takového ale zná náš právní řád uţ dnes. Podle § 40 

odst. 1 písm. c) autorského zákona se můţe autor, do jehoţ práva bylo neoprávněně 

zasaţeno nebo jehoţ právu neoprávněný zásah hrozí, domáhat sdělení údajů o osobách, 

které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly rozmnoženiny či 

napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě.  

 

Podobná moţnost vyplývá i z čl. 47 dohody TRIPS: Členové mohou stanovit, že 

soudní orgány mají pravomoc nařídit porušovateli, aby oznámil majiteli práva totožnost 

třetích osob zapojených do výroby a distribuce porušujícího zboží nebo služeb a jejich 

distribuční síť, pokud by to nebylo v nepoměru k závažnosti porušení.
65
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Analýza dohody ACTA – srovnávací tabulka s právním řádem České republiky 

potvrzuje, ţe všechna opatření vyplývající z ustanovení dohody ACTA, které je ČR 

povinna zavést, jsou jiţ v ČR zavedena.
66

 

 

S autorskými díly uveřejněnými na internetu se ale pojí palčivý problém. Jak 

praví Kříţ: „Působení internetu je nepochybně i jedním z důkazů postupující 

dematerializace v autorskoprávních vztazích a ve výměně kulturních hodnot vůbec. 

Vytvoření této komunikační sítě tak do značné míry potlačuje význam hmotných 

předmětů a materiálních statků ve sféře konzumace kulturních hodnot.“
67

 V současnosti 

se prostřednictvím internetu šíří nekontrolovatelný objem dat. Mezi těmito daty jsou  

i autorskoprávně chráněná díla. Celý proces distribuce a šíření má celosvětový charakter 

a lze předpokládat, ţe do budoucna se budou moţnosti internetu a sdílení obsahu ještě 

rozrůstat. Kontrola je velmi omezená. „Pozoruhodné a zároveň i velmi znepokojivé  

a nebezpečné je, s jakou tolerancí a velkorysostí se staví veřejné mínění a do určité míry 

i společnost jako celek k tomuto jevu, který ve svých důsledcích společnost jednoznačně 

poškozuje.“
68
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Závěr 
 

Obchodní dohoda proti padělatelství vzbudila mohutné emoce. Dohoda, díky 

které měly státy sjednotit postihy a postupy proti těm, kteří porušují práva duševního 

vlastnictví, se změnila v symbol jakéhosi útlaku a pokusu o potlačení svobody 

nakládání s díly podléhajícím autorským a jiným právům duševního vlastnictví, která 

zde, dovolím si tvrdit, panuje. V lidech je stále zakořeněno, ţe stáhnout si z internetu 

neviditelná data je něco jiného neţ krádeţ předmětu v obchodě.  

 

ACTA nebyla o kontrole a sledování osobní komunikace na internetu. Neměla 

cenzurovat webové stránky. Netýkala se případů, kdy občané vyuţívají internet. 

Nevedla k omezování základních práv (např. kontrola notebooků na letištích, sledování 

internetové aktivity). Respekt k základním právům, jako je právo na soukromí, svobodu 

slova a ochrany údajů byl výslovně uveden jako základní princip dohody. ACTA 

neměnila existující evropskou legislativu, nevytvářela nová práva duševního vlastnictví, 

naopak se týkala procedur a opatření k vymáhání existujících práv a k potírání 

porušování velkého rozsahu, často páchaných kriminálními organizacemi. 

 

Tak proč se dohoda nepovedla? Domnívám se, ţe prvotním důvodem je její 

utajené sjednávání. To se totiţ mnohým nelíbilo, upozornili na celou věc média  

a dohoda začala být pod mnohem přísnějším dohledem. Nešťastný je nejasný  

a nejednoznačný obsah dohody. Pokud bylo záměrem tvůrců potírat kriminální činnost 

velikého rozsahu, tedy takovou, kde porušování práv duševního vlastnictví slouţí ke 

komerčnímu účelu a k obohacování, mělo to být v dohodě uvedeno, aby se nemuseli 

obávat teenageři se staţenou hudbou v MP3 přehrávačích a turisté, kteří si z trhu  

z ciziny jako suvenýr přiváţejí padělek. Protoţe právě tyto obavy vznikly a utišit je 
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nebylo snadné. Dohodu si kaţdý můţe vyloţit po svém a otevírá se tak prostor pro 

dezinterpretace.  

 

V médiích se nikde neobjevilo, ţe v ACTA nemají všechny ustanovení stejnou 

váhu. Některá jsou obligatorní a stát, který by k dohodě přistoupil, by je musel 

dodrţovat. Ovšem některá mají jen fakultativní charakter (např. neslavný článek 16 

odst. 2 o opatření na hranicích), tj. je na uváţení smluvní strany, zda se jimi bude řídit.  

Dohoda ACTA uţ v platnost vstoupit nemůţe. V článku 40 stojí, ţe v platnost by 

vstoupila poté, co by byla uloţena šestá listina o ratifikaci, přijetí, nebo schválení, 

ovšem k tomu uţ nedojde. Kauza ACTA je příkladem síly sjednocené společnosti. Ta 

vyjádřila tak silný nesouhlas, ţe ho zástupci států nedokázali ignorovat. Otázkou 

zůstává, co dál. Kdyţ ne ACTA, jistě přijde jiná dohoda, která se pokusí sporné oblasti 

práv duševního vlastnictví upravit. Oblast je to ošemetná a jak uţ jsem zmínila, v lidech 

stále ještě panuje pocit, ţe do jejich aktivity na internetu by jim nikdo neměl zasahovat. 

Jisté je, ţe tvůrci nebudou opakovat stejné chyby.  

 

Internet tedy zůstává nadále volným, zdánlivě anonymním prostorem, kde nikdo 

nehlídá a kaţdý si můţe dělat, co uzná za vhodné. Jsou tací, kteří se snaţí autorská 

práva na internetu chránit. Ovšem v takovém objemu dat, který na internetu denně 

proudí, je individuální hlídání porušení téměř nemoţné a podaří se zachytit jen 

minimum. Dle mého názoru se blíţí doba nových ochranných prvků, přísnějších postihů 

i protestů poškozených autorů.  

 

 

 

 



   

 

42 

  

Summary 

Intellectual property protection has positive impact on public and helps its 

development. However it is difficult to make sure that those rights are not violated. Lots 

of goods are being forged and films and music downloaded illegally from the Internet. 

For this protection to be effective, it needs to be worldwide. 

In 2006 the negotiation between a few countries started. But it wasn’t until 2010 

that the text of the agreement was published, until then the negotiations had taken place 

behind closed doors which drew unwanted attention. In February of 2012 the agreement 

was signed by the EU but only a few days after Poland turned the opposite way and said 

that it will not accept the agreement because it violates fundamental rights and 

freedoms. Other countries followed including the Czech Republic. Approximately in the 

same time the USA was supposed to be voting about the bills SOPA and PIPA which 

would have restricted the free Internet. These laws would have had impact on users all 

over the world. That’s why people and giant corporations like Google or Wikipedia 

protested against them as well as ACTA. 

Everybody took notice of the movement of hacktivists known as Anonymous. 

There were great worries that the Internet would have been censored and Internet 

providers would have been turning of the connection, worries about notebook checks on 

airports. Yet those concerns were unjustified. The intention of the authors was to affect 

criminals committing big crimes, not individuals. 

The EU then voted on ACTA and the result was disapproving. According to 

lawyers the things on which ACTA aimed are already established. The most important 

is an international agreement called TRIPS and then the Directive on Electronic 

Commerce in the EU. We also have WIPO, the World Intellectual Property 

Organization. 

The ACTA agreement is therefore not valid but there will exist a need for such 

one in the future. People steal on the Internet because they feel anonymous. And 

because they steal non-material data, they consider it in a different way than a theft in a 

store. Our society tolerates this and it has to change. 
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Seznam zkratek 
 

ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

 

autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

DNS – Domain Name System 

 

EU – Evropská unie 

 

ES – Evropské společenství 

 

Listina základních práv a svobod – zákon č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

PIPA - Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual 

Property Act of 2011 

 

SOPA - Stop Online Piracy Act 

 

TRIPS - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

 

Ústava – zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

WCT - WIPO Copyright Treaty 

 

WIPO - World Intellectual Property Organization 

 

WPPT - WIPO Performances and Phonograms Treaty 

 

WTO - World Trade Organization 
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