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I. Úvod do internetového provozu a právní odpovědnosti 

1.1. Právní odpovědnost 

1.1.1. Definice právní odpovědnosti 

 
V první řadě je potřeba konstatovat, že předmětem této práce je pouze právní odpovědnost, ačkoliv existu-

je mnoho dalších druhů odpovědnosti, jako je například odpovědnost morální. Právní odpovědnost lze defi-

novat jako zvláštní formu právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzni-

ku nové právní povinnosti sankční povahy1. Napřed tedy musí existovat primární právní povinnost, ta musí 

být porušena a tímto porušením vzniká sekundární právní povinnost sankční povahy, zvaná právní odpo-

vědnost. 

Primární právní povinnost, jejímž porušením vzniká právní odpovědnost, musí být definovaná právní nor-

mou a může být rozličná - může to být povinnost něco dát (dare), k jejímuž porušení dochází, například když 

provozovatel internetového obchodu neodešle zakoupené zboží. Může to být povinnost něco konat (facere), 

k jejímuž porušení dojde například v případě, když provozovatel diskusního fóra na webových stránkách 

neodkladně neodstraní příspěvek porušující zákon, ačkoliv byl na jeho existenci a protiprávní povahu proka-

zatelně upozorněn. Vůbec nejčastější primární povinností v prostředí Internetu je bezpochyby povinnost se 

něčeho zdržet (omittere). Jejím porušením jsou veškerá komisivní protiprávní jednání (pirátské útoky, sdě-

lování autorského díla veřejnosti osobou odlišnou od autora a bez jeho licence a mnoho dalších různoro-

dých případů). Posledním typem primární povinnosti je povinnost něco strpět (pati), například užívání hos-

tingové kapacity nebo datové linky spotřebitelem. Ta vzniká stejně jako dare zpravidla na smluvním základě 

a k jejímu porušení dochází nesplněním povinností vyplývajících z dotyčné smlouvy (ono poskytování hos-

tingu nebo internetového připojení). 

Jediným kvalifikačním atributem, který musí primární právní povinnost splňovat, aby byla způsobilá svým 

porušením vytvořit právní odpovědnost, je perfektnost. Sankce, která následuje po porušení primární práv-

ní povinnosti, je právě obsahem právní odpovědnosti. Pokud tato sankce neexistuje (což je případ imper-

fektních právních norem), nemůže porušením primární právní povinnosti vzniknout právní odpovědnost. 

Právní odpovědnost ovšem nevzniká za všech okolností při porušení libovolné právní povinnosti libovolným 

způsobem. Kromě toho je potřeba vymezit jednak subjekt právní odpovědnosti, protože může být odlišný 

od subjektu, který právní povinnost porušil, a jednak okolnosti a podmínky, za jakých ke vzniku právní od-

povědnosti dochází. Mezi základní prvky porušení právní povinnosti (deliktu), které jsou společnými znaky 

všech právních povinností, patří objekt deliktu, objektivní stránka deliktu a subjekt deliktu2. 

1.1.2. Jednotlivé složky a základní kategorie právní odpovědnosti 

 
Objektem deliktu je právně chráněný zájem, který je porušen nebo alespoň ohrožen deliktem. Ten lze zjistit 

obvykle právě z normy, která definuje dotyčnou právní povinnost, může být ovšem specifikován i na jiném 

místě právního řádu. Právně chráněné zájmy lze rozdělit na zájmy veřejné a zájmy soukromé a jim odpoví-

dající veřejnoprávní a soukromoprávní odpovědnosti. 

  

1
  prof. JUDr. Aleš Gerloch, Teorie práva, 5. upravené vydání, Plzeň, 2009, str. 160 

2
  prof. JUDr. Aleš Gerloch, Teorie práva, 5. upravené vydání, Plzeň, 2009, str. 180 



 

Objektivní stránkou deliktu se rozumí porušení primární právní povinnosti. Z hlediska objektivní stránky lze 

delikty dělit na formální a materiální. Zatímco v případě formálních deliktů stačí ke vzniku právní odpověd-

nosti pouhé porušení právní povinnosti (což je typické pro správní a trestní odpovědnost, zatímco v sou-

kromém právu se prakticky nevyskytuje), v případě deliktů materiálních se vyžaduje i určitý společensky 

nebezpečný škodlivý následek. Pak vzniká vždy otázka příčinného vztahu, souvislosti, kauzálního nexu mezi 

jednáním subjektu a protiprávními následky. Např. Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je existence 

příčinné souvislosti mezi protiprávním úkonem a vzešlou škodou; úkon musí být příčinou škody3. Škodlivým 

následkem je porušení nebo ohrožení objektu deliktu. 

Subjektem deliktu je obecně právní subjekt. Ten je ovšem pro různé typy deliktů diferencován. Například 

subjektem odpovědnosti za přestupek nemůže být právnická osoba. U mnoha správních deliktů zase nemů-

že být subjektem odpovědnosti nepodnikající fyzická osoba – například delikty podle §11 zákona 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti. Fyzická osoba se může stát subjektem některých druhů 

právní odpovědnosti pouze, pokud je schopna své jednání ovládat a uvědomovat si jeho případnou spole-

čenskou nebezpečnost. Tyto podmínky se obvykle stanoví jako dosažení určitého věku – v některých přípa-

dech 15 let (např. odpovědnost za přestupek), v některých případech 18 let (plná trestní odpovědnost), v 

některých případech se posuzuje případ od případu, do jaké míry byl potenciální delikvent schopen ovlád-

nout své jednání a uvědomit si jeho společenskou nebezpečnost (např. odpovědnost za škodu) – a jako 

absence duševní poruchy, která by fyzickou osobu činila nepříčetnou4. 

Základní dělení právních odpovědností spočívá ovšem v subjektivní stránce deliktu, tedy ve vnitřním vztahu 

subjektu deliktu k objektivní stránce deliktu. Zatímco u objektivní právní odpovědnosti tato subjektivní 

stránka zásadně nehraje roli (není tudíž třeba jí dokazovat), v případě subjektivní právní odpovědnosti tvoří 

nedílnou součást deliktu, bez které právní odpovědnost nevznikne. 

Objektivní odpovědnost se nevyskytuje v trestním právu fyzických osob, ani v právu přestupkovém. Vysky-

tuje se naopak v právu soukromém. Příkladem soukromoprávní objektivní odpovědnosti je odpovědnost za 

škodu způsobenou provozní činností podle §420a zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění poz-

dějších předpisů, podle něhož je možno posuzovat například i provoz webhostingu, internetového připojení 

a dalších služeb. Dále se vyskytuje poměrně často v právu správním, především v deliktech právnických a 

podnikajících fyzických osob. Objektivní právní odpovědnosti se dělí na odpovědnosti s možností liberace a 

na absolutní právní odpovědnosti, u nichž liberace nepřichází v úvahu. Pokud se liberace připouští, osoba 

jinak odpovědná se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škoda byla způsobena některou ze skutečností, kte-

rou zákon připouští jako liberační důvod. Za takový důvod je zpravidla považována vyšší moc, tj. neodvrati-

telná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat. 

Takovou událostí je např. živelní pohroma5. 

Oproti tomu vznik subjektivní odpovědnosti vyžaduje subjektivní stránku deliktu. Ta je dána třemi prvky – 

motivem (dlouhodobý postoj delikventa), pohnutkou (momentální motiv v okamžiku jednání) a především 

zaviněním (vnitřní vztah klienta vůči protiprávnímu jednání a škodlivému následku). Zavinění je relevantním 

prvkem každé subjektivní právní odpovědnosti, zatímco motiv a pohnutka jsou relevantní pouze v trestním 

právu a navíc obvykle pouze jako přitěžující či polehčující okolnosti nebo kvalifikované skutkové podstaty. 

  

3
  prof. JUDr. Lubomír Kubů, Teorie práva, Praha, 2007, str. 147 

4
  prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., Teorie práva, Praha 2004, str. 202 a 203 

5
  prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., Teorie práva, Praha 2004, str. 207 



 

Zavinění může mít formu úmyslu přímého či nepřímého nebo nedbalosti vědomé či nevědomé tak, jak je 

definuje trestní zákoník v §15 a §16. Úmysl přímý znamená za jinak stejných okolností vyšší stupeň zavinění 

než úmysl nepřímý. Většinou úmyslných deliktů lze spáchat i jen s úmyslem nepřímým. Výjimečně u někte-

rých trestných činů však zákon vyžaduje zavinění ve formě přímého úmyslu, což se vyjadřuje výrazem „s cí-

lem“ (například trestný čin teroristického útoku v §311 odst. 1 písm. c trestního zákoníku, který může být 

páchán formou útoku na infrastrukturu Internetu). Společná složka pro oba tyto druhy úmyslu je existence 

jak složky intelektuální, tak složky volní. V tom tkví také základní rozdíl mezi úmyslem a nedbalostí (u nedba-

losti volní složka chybí)6. Nedbalostně naopak jedná ten, kdo nedodržuje míru opatrnosti, ke které je v rámci 

okolností povinen (objektivní hledisko) a podle svých možností schopen (subjektivní hledisko). Odpovědnost 

za nedbalost je dána spojením hlediska objektivního a subjektivního7. Ke vzniku subjektivní soukromoprávní 

odpovědnosti (v první řadě v obecné odpovědnosti za škodu) stačí kterákoliv forma zavinění, přičemž nevě-

domá nedbalost se presumuje. To znamená, že způsobí-li někdo porušením právní povinnosti škodu, pak za 

předpokladu, že je zletilý a netrpí duševní poruchou, se vychází z toho, že měl i své psychické vlastnosti vyvi-

nuty natolik, že byl schopen rozeznat (předvídat) následky svého chování a zároveň je ovládat neboli že tak-

to protiprávně způsobenou škodu i zavinil. Jestliže se chce proto zprostit občanskoprávní odpovědnosti za 

její způsobení, musí prokázat, že porušení právní povinnosti s následně vzniklou škodou nezavinil – tj. že na 

jeho straně není dána ani nevědomá nedbalost8. Ke vzniku trestněprávní odpovědnosti a odpovědnosti za 

přestupek je potřeba i zavinění prokázat. Není-li u konkrétního deliktu stanoveno jinak, je potřeba ke vzniku 

trestněprávní odpovědnosti úmyslné zavinění, naopak ke vzniku odpovědnosti za přestupek postačí impli-

citně i zavinění ve formě nedbalosti9. 

1.2. Účastníci internetového provozu 
 
Sjednocujícím prvkem právních vztahů, které formují primární právní povinnosti jednotlivých účastníků 

internetového provozu a na ně navazující právní odpovědnosti, je jejich sekundární předmět, kterým je 

internetový provoz. Primární předmět těchto vztahů nemá, jak bylo uvedeno výše, smysl příliš detailně 

zkoumat, protože se po technické stránce velmi rychle mění, zatímco jeho ekonomický význam i právní 

klasifikace zůstávají poměrně stabilní. Co je ovšem u každého právního vztahu nejdůležitější, jsou jeho sub-

jekty a jejich role. Tyto role jsou pro každý jednotlivý právní vztah různé, ale do jisté míry je lze generalizo-

vat do několika typových rolí, které se obvykle pojí s určitou formou účastenství v konkrétních právních 

vztazích. Rozdělení účastníků do následujících typových rolí není samozřejmě dokonale ostré a vystihující, 

protože jednak existují subjekty, které vystupují ve více těchto rolích, a jednak existují účastníci interneto-

vého provozu, jejichž působení je na pomezí těchto rolí. Příkladem může být provozování infrastruktury 

komunitních sítí typu CZFree.Net10, kdy je sporné, zda takový uživatel vystupuje i v roli providera nebo pou-

ze v roli uživatele přípojky. 

  

6
  prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Trestní právo hmotné, 2. vydání, Praha, 2010, str. 218 a 219 

7
  prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Trestní právo hmotné, 2. vydání, Praha, 2010, str. 226 

8
  prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., Občanské právo hmotné II, 4. aktualizované a doplněné vydání, 2006, str. 498 

9
  §14 odst. 2 Trestního zákoníku a §3 Zákona o přestupcích 

10
 Je provoz CZFree.Net nelegální?, Radek Kysilka, 4. 6. 2003 - dostupné na http://www.lupa.cz/clanky/je-provoz-

czfree-net-nelegalni/ 



 

1.2.1. Definiční autority 

 
Na faktickém vrcholu hierarchie těchto rolí stojí dnes tzv. definiční autority. Nejpozději od roku 1995, kdy 

byl dokončen proces zániku Internetové páteře NSFNET, není Internet žádným způsobem centrálně mocen-

sky řízen. Absence centrály (a to jak technické, tak i právní) je svým způsobem součástí identity Internetu a 

naplněním jeho koncepce coby imanentně decentralizované sítě. Tato decentralizace s sebou nese velkou 

svobodu, které se Internet těší po všech stránkách, ale zároveň přináší mnoho nezanedbatelných potíží. 

Zaprvé pro samotné adresování IP protokolem je nutné přidělit každému veřejnému stroji unikátní IP adre-

su, kterou nemůže na celém světě používat nikdo další. Toto rozdělení adres (a dalších informací nutných 

pro směrování - především čísel autonomních systémů směrovacího protokolu BGP, které celý Internet 

používá) musí být celosvětově jednoznačně určeno a zveřejněno všem provozovatelům částí Internetu, aby 

věděli, kam mají internetový provoz vůbec směrovat. K tomuto rozdělení adres a k definici přenosového 

protokolu IP a směrovacího protokolu BGP, je proto nevyhnutelně nutná centrální koordinace. Další centra-

lizované systémy (např. DNS systém) nebo globálně unifikované funkční prvky (například definice trans-

portních a aplikačních protokolů, jako jsou TCP, UDP, HTTP nebo SMTP) do jisté míry také konstituují pova-

hu dnešního Internetu. Tyto centralizované či obecně platné prvky jsou koordinovány právě definičními 

autoritami11. 

Mezi základní znaky definičních autorit patří především to, že jejich pravidla (tzv. definiční normy) jsou 

právně nezávazná, a proto nevynutitelná (jejich porušování může být posuzováno maximálně jako jednání 

proti dobrým mravům), ale přesto jsou široce dodržována, protože jejich dodržování je v zájmu samotných 

subjektů, na něž se tato pravidla vztahují. Pokud by totiž subjekt definiční normy nerespektoval (například 

by se snažil používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny, nebo používal úplně vlastní transportní protoko-

ly), nemohl by po Internetu už z čistě technických důvodů komunikovat s těmi, kteří tato pravidla dodržují. Z 

toho vyplývá, že definiční autoritou se do jisté míry může stát každý, kdo získá libovolným způsobem dosta-

tečný počet subjektů, které budou jeho normy fakticky respektovat - proto bývají za definiční autority pova-

žovány například i Google12 nebo Microsoft, protože každý tvůrce webových stránek musí ve svém zájmu 

vytvářet své stránky tak, aby je Googlebot správně zaindexoval a co nejlépe ohodnotil, a aby je Microsoft 

Internet Explorer uživateli korektně zobrazil. 

Na vrcholu hierarchie definičních autorit v užším pojetí stojí nezisková organizace ICANN (Internet Corpora-

tion for Assigned Names and Numbers), která přiděluje bloky IP adresy a bloky autonomních systémů jed-

notlivým RIR (Regional Internet registry). Těch je od roku 2005 celkem pět (do roku 2002 byly tři a mezi lety 

2002 a 2005 čtyři) a každý z nich spravuje určitou část světa (ARIN Spojené státy, Kanadu a několik ostrovů v 

Karibiku a Tichomoří, LACNIC zbytek Ameriky, AfriNIC celou Afriku, RIPE NCC spravuje Evropu, Blízký východ 

a státy bývalého SSSR a APNIC zbytek Asie, Austrálii a Oceánii)13 v níž tyto bloky IP adres dělí na menší bloky, 

které posléze přiděluje jednotlivým providerům (provozovatelům autonomních systémů)14. ICANN dále 

  

11
  Páni Internetu, Proč se Internet nemůže řídit sám, Jiří Peterka, 1998 - dostupné na 

http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p220.php3 

12
  Schildberger Jakub, Odpovědnost Internetových ISP, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav práva a techno-

logie, 2011, str. 9 

13
  Wikipedia, free encyclopedia, Regional Internet registry - dostupné na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Internet_registry 

14
  Jak získat vlastní IP adresy a autonomní systém?, datacentrum WEDOS, 28. 07. 2010 - dostupné na 
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spravuje kořenovou zónu celosvětového systému DNS, ve které deleguje jednotlivé domény prvního řádu 

na jejich správce (např. .cz doména je delegována na CZ.NIC, z. s. p. o.). Správci domén prvního řádu dále 

delegují domény druhého řádu své doméně na DNS servery jejich držitelů, atd. Poslední významnou funkcí 

ICANN je vydávání technických norem ve formě RFC (Request for comments), které jsou rovněž celosvětově 

akceptovány. 

Definiční autority jsou obvykle nestátní a řízením nezávislé na státech, ačkoliv podléhají jejich jurisdikci. V 

tom také spočívá velká část moci států nad Internetem (vedle jejich přímé jurisdikce nad ISP a nad uživateli) 

- čím důležitější definiční autorita podléhá jurisdikci státu, tím větší šanci má daný stát prostřednictvím své-

ho práva a své politiky Internet ovlivňovat. Nejdůležitější pozici drží pochopitelně Spojené státy americké, 

protože samotný ICANN byl roku 1998 založen jako nezisková společnost podle práva státu Kalifornie a USA 

nad ní vykonávají dohled například prostřednictvím schvalování změn kořenové zóny DNS15. Dalšími vý-

znamnými definičními autoritami, které podléhají jurisdikci USA, jsou certifikační autority a správci generic-

kých domén 2. řádu, jako je .com, .net, .org a další. Tato privilegia USA vůči ostatním státům vedou k časté 

finální aplikaci amerického práva podle kritérií mezinárodního práva soukromého i na mnohé případy, které 

nemají meritorně s USA nic společného16. 

1.2.2. ISP 

 
Specifickou účastnickou rolí mezi účastníky internetového provozu jsou ISP (Internet service providers - 

poskytovatelé internetových služeb). Tato role se sice nevyskytuje pouze ve světě Internetu, ale i v ostat-

ních komunikačních sítích, nicméně ze světa Internetu její koncepce vzešla (jak je patrné z jejího názvu) a na 

Internetu, coby nejobecněji použitelné telekomunikační sítě, se její specifika demonstrují lépe než kdekoliv 

jinde. 

Pro vyjasnění určitých pojmových nejasností je potřeba dodat, že pojem ISP se používá v některých zdrojích 

i ve svém značně zúženém významu coby označení pouze pro poskytovatele internetového připojení (tzv. 

IAP – Internet access provider). IAP jsou ale pouhou podmnožinou ISP a označení ISP bude zahrnovat (ale-

spoň v této práci) skutečně všechny poskytovatele internetových služeb, jak vyplývá z litery této zkratky. 

Konečně i právního hlediska tvoří IAP jen podskupinu ISP (byť s určitými specifiky), a proto je nasnadě je 

zahrnovat do této skupiny a neposuzovat je jako oddělenou roli účastníků internetového provozu. 

Pojem internetových služeb, které ISP poskytují, je ekvivalentní se službami informační společnosti, jejímž 

přenosovým médiem je Internet. Služba informační společnosti, je definována v článku 1.2 směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, jako služba poskytovaná zpravidla za úpla-

tu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost uživatele. Toto ustanovení směrnice bylo do právního 

řádu ČR transponováno prostřednictvím § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách infor-

mační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato kritéria jsou ještě upřesněna v dalších bodech. Za službu poskytovanou na dálku se považuje služba 

poskytovaná bez současné přítomnosti obou stran, což je v případě právních vztahů, jejichž sekundárním 
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předmětem je internetový provoz, splněno pokaždé. Stejně tak i kritérium elektronického poskytování. 

Určitými rozlišovacími prvky jsou tedy pouze obligatorní znak individuální žádosti příjemce služeb a fakulta-

tivní znak úplatnosti, ale i tyto dva jsou ve všech dnes se vyskytujících případech splněny - za poměrně bez-

významnou a zřídka se vyskytující výjimku lze považovat posílání broadcastů nebo směrovacích informací, 

které si uživatel individuálně nevyžádal. Přesto lze internetové služby považovat za ukázkovou podmnožinu 

služeb informační společnosti. 

Role ISP je významná především ve dvou věcech. Jednak jimi vlastněný majetek představuje ve svém sjed-

nocení materiální stránku Internetu jako takového a jednak to jsou právě oni, kdo Internet udržuje na vlast-

ní náklady v provozu. Určité výsadní postavení mezi ISP zaujímají provozovatelé internetové infrastruktury, 

jejichž internetovou službou je poskytování internetového připojení, a to proto, že všichni ostatní účastníci 

internetového provozu jsou na nich díky tomu přímo závislí. Na vrcholu poskytovatelů internetového připo-

jení jsou držitelé autonomních systémů, kteří mezi sebou směrují provoz jako rovný s rovným podle defi-

ničních norem určujících směrování a přidělování bloků IP adres. Takových ISP jsou na Světě v dnešní době 

desítky tisíc17. Každý níže postavený poskytovatel internetového připojení musí mít svého nadřazeného 

poskytovatele, který jemu samému poskytuje konektivitu jako zákazníkovi. 

Dalšími internetovými službami kromě samotného připojení jsou typicky WWW servery, poskytování úložišť, 

DNS servery, e-mailové služby, vyhledávače, sociální sítě, on-line obchody, on-line herny, streaming, VOIP 

služby, centrální prvky hybridních P2P sítí a další. V podstatě všechno, co Internet nabízí kromě samotného 

obsahu vkládaného uživateli, lze označit za internetovou službu. Právní postavení a odpovědnost ISP je jed-

nou ze stěžejních otázek v oblasti internetového provozu celkově, protože právně analogická role vůči ISP 

ve hmotném světě neexistuje. 

1.2.3. Uživatelé 

 
Poslední skupinou účastníků internetového provozu jsou sami uživatelé. Jedná se o nejfrekventovanější roli, 

v níž vystupují právnické osoby, podnikající fyzické osoby (ať už je předmět jejich podnikání spojen s Inter-

netem nebo není), ale většinovým uživatelem Internetu je nepodnikající fyzická osoba, která přistupuje k 

internetu ze spotřebitelského hlediska a jeho technické stránce přílišnou pozornost nevěnuje. 

Uživatelé jsou spádovou kategorií účastníků internetového provozu. Každého účastníka internetového pro-

vozu, který nespadá do žádné z předešlých kategorií, lze považovat za uživatele. 

Uživatelé vystupují vždy jako konzumenti internetových služeb, ale ve vztahu k informacím je tento vztah 

oboustranný. Uživatel může vystupovat jako producent (původce) obsahu, za který potom jako jeho původ-

ce nese plnou odpovědnost, nebo může vystupovat jako konzument obsahu poskytnutého někým jiným. 

Uživatel vystupuje jako původce obsahu pokaždé, když datový (elektronicky vyjádřený) obsah poskytne 

prostřednictvím Internetu k dispozici dalším uživatelům. Toto poskytnutí může být adresné (formou e-

mailové zprávy či zprávy instant messagingu určené konkrétnímu uživateli) nebo může být směřováno k 

předem neurčenému počtu konzumentů, tedy potenciálně úplně komukoliv, například vložením anonymní-

ho příspěvku do diskuzního fóra, publikací článku na svém blogu nebo i sdílením obsahu během jeho staho-

vání pomocí P2P sítí. 

Uživatel vystupuje jako konzument obsahu, pokud zaviněně přijímá internetový obsah, jehož původcem je 

někdo jiný. Ačkoliv pouze konzumuje obsah, nelze jeho odpovědnost úplně vyloučit - například by i jako 
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pouhý konzument odpovídal za stažení počítačového programů bez licence autora - nicméně oproti původci 

je jeho odpovědnost za obsah po všech stránkách výrazně omezena. 

Specificky internetovým problémem je relativně vysoký stupeň anonymity uživatelů. Často se stává, že nel-

ze uživatele dohledat, protože je připojen prostřednictvím providera, který jeho identitu nezná, jelikož po-

skytuje připojení k Internetu veřejnosti, nebo jej poskytuje sice individuálně určeným uživatelům, ale není 

schopen separovat jejich komunikaci, případně jí vůbec neloguje. Druhou možností je, že provider identitu 

uživatele sice zná, ale nelze mu tento fakt prokázat, takže má moc takového uživatele krýt před odpověd-

ností. To má za následek, že na rozdíl od dotyčného ISP, který je vždy bez větších obtíží dohledatelný, není 

možné fakticky dohledat uživatele, který spáchal určitý delikt, a jeho odpovědnost proto zůstane nevyma-

hatelná. 

II. Soukromoprávní odpovědnost na Internetu v oblasti práv duševního 

vlastnictví 

2.1. Autorské právo a práva související 

2.1.1. Východiska autorského zákona 

 
Mezi právními odvětvími, která s nástupem Internetu jednak získala na váze a ekonomické důležitosti a 

jednak byla tímto nástupem meritorně nejvíce zasažena, lze autorské právo řadit bez nadsázky na první 

místo. 

Důvodem ochrany autorského práva a práv duševního vlastnictví obecně je především podpora a docenění 

tvořivých duševních činností, které jsou nezbytné pro prakticky veškerý kvalitativní pokrok lidstva a nezpo-

chybnitelný prospěch z nich má celá společnost. Pokud by duševní vlastnictví nebylo právním řádem reflek-

továno, mělo by to obdobné důsledky jako absence ochrany vlastnických nebo osobnostních práv - takový 

krok by byl v rozporu s účelem státního zřízení vůbec. Stejně tak jako je cílem ochrany vlastnického práva 

nastolení rovnováhy a spravedlnosti v užívání hmotných statků mezi jednotlivé osoby, cílem ochrany práv 

duševního vlastnictví je nastolení spravedlnosti a rovnováhy v přístupu k výsledkům duševní tvorby. Jejich 

nedostatečná ochrana vede k demotivaci těch nejschopnějších lidí, kteří jsou pro pokrok celé společnosti 

naprosto klíčoví a jejich tvorba je proto velmi žádoucí. 

Autorské právo je alespoň v České republice podle tzv. osobnostně-právní teorie považováno za speciální 

osobnostní právo. Na rozdíl od obecných osobnostních práv, která jsou upravena v § 11 - § 16 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o právo, které je upraveno 

zvláštním zákonem a jehož úprava nezahrnuje jen ono samotné subjektivní právo fyzické osoby, ale po-

drobně rozebírá i jeho objekty, další subjekty kromě samotného autora a vymezuje takřka vyčerpávajícím 

způsobem i jeho obsah. 

Tento přístup je ovšem do jisté míry limitován kvůli dualistickému, resp. kvazidualistickému pojetí autor-

ského práva, které jeho obsah rozděluje na stránku osobnostní (tzv. výlučná osobnostní práva) a na stránku 

majetkovou (tzv. výlučná majetková práva). Zatímco výlučná osobnostní práva jsou svým charakterem kla-

sickými osobnostními právy, výlučná práva majetková se i přes svoji osobnostní povahu blíží ekonomicky 

takřka k právu vlastnickému. Tato podobnost ovšem vůbec nespočívá v tom, že by spolu souviselo vlastnic-

tví autorského díla (které může být věcí) a autorské právo k takovému dílu, nýbrž v tom, že majetková práva 

jsou formou výlučných licenčních a podlicenčních smluv efektivně téměř převoditelná a mají stejně jako 



 

vlastnické právo primárně majetkový charakter. Naopak autorské právo a vlastnické právo k autorskému 

dílu mohou existovat vedle sebe a nic nebrání tomu, aby jejich nositeli byly rozdílné osoby. 

Na úrovni harmonizačních směrnic EU i mezinárodních smluv existuje tendence slučovat majetková autor-

ská práva s právem vlastnickým. Ta vyplývá z toho, že v mnohých právních řádech je pojem vlastnického 

práva širší než v právním řádu ČR a zahrnuje i možnost vlastnického práva k autorskému dílu coby nehmot-

nému statku (které je opět rozdílné od vlastnického práva k hmotnému substrátu autorského díla). Pod-

statnou překážku pro tuto harmonizaci představují právě výlučná osobnostní práva, které vlastnickému 

právu příliš podobná nejsou, a proto je pod něj lze těžko subsumovat. 

Ačkoliv je autorské právo coby právo duševního vlastnictví všudypřítomné a odpoutané od věci, v otázce 

jeho ochrany přesto figuruje určitá teritorialita. Ta je dána jednak samotnou jurisdikcí ČR a jednak i omeze-

ním, které je uvedeno v § 107 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

AZ). Podle něho se a contrario ochrana autorských práv v ČR neposkytuje cizím státním příslušníkům, není-li 

zaručena vzájemnost. 

Autorské právo je především soukromým právem, ale obsahuje určité veřejnoprávní aspekty, nebo i celá 

pododvětví, která lze řadit do veřejného práva (např. činnost kolektivních správců). Subsidiárně vůči AZ se 

proto používá občanský zákoník. Ve smyslu těchto principů AZ preferuje smluvní volnost, ale zároveň chrání 

autora coby tzv. slabší smluvní stranu (např. vedle zaměstnance nebo spotřebitele). To se projevuje napří-

klad tím, že k uzavření bezúplatné licenční smlouvy je třeba v ní její bezúplatnost explicitně uvést (§ 49 odst. 

2 AZ). 

Autorské právo je založeno na principu neformální ochrany. Tento princip znamená, že autorské dílo je 

chráněno od svého vzniku automaticky, aniž by bylo třeba ho někde registrovat nebo o jeho ochranu jiným 

způsobem žádat. Chráněno je každé autorské dílo bez ohledu na jeho význam, rozsah či hodnotu. 

2.1.2. Autorské dílo a autorská práva 

 
Primárním objektem ochrany autorského zákona je autorské dílo, které AZ definuje v zásadě jako dílo lite-

rární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádře-

no v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu 

na jeho rozsah, účel nebo význam18. Podstatnými konstitutivními prvky autorského díla jsou tedy jeho ob-

jektivně vnímatelná podoba, jedinečnost a jeho původ coby výsledku tvůrčí činnosti autora. Za autorské dílo 

se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvo-

rem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvo-

rem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či 

jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a 

databáze k ochraně se neuplatňují19. To tedy představuje jistou výjimkou z vlastnosti autorského díla coby 

jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, neboť databáze či počítačový program, které jsou autorovými 

vlastními duševními výtvory, budou autorskými díly, byť by nesplňovaly požadavek jedinečnosti. Ochranu 

AZ výslovně neposkytuje úředním listinám ani výtvorům tradiční lidové kultury. 
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Za autorská díla, která se vyskytují na Internetu, tudíž lze považovat prakticky každý obrázek (dílo výtvarné), 

který nebyl vytvořen čistě strojově, nýbrž jeho tvorbu alespoň řídil člověk (byť například s použitím různých 

programů). Stejně tak je autorským dílem každý člověkem vytvořený zvukový soubor (dílo hudební) nebo 

video (dílo audiovizuální). Texty sepisované člověkem mají povahu díla literárního, pokud se nejedná o ně-

kterou výjimku z toho, co je autorské dílo. Dále je autorským dílem každý počítačový program i databáze. 

Lze tedy snadno nahlédnout, že datové elementy, které lze považovat za autorská díla, tvoří nesporně ma-

joritní objem veškerých užitečných dat, na která lze na Internetu narazit. 

Autor, kterým se rozumí fyzická osoba, která dílo vytvořila20, má vůči autorskému dílu autorské právo. Toto 

právo vzniká samotným vytvořením díla21, což představuje jeden z hlavních rozdílů autorského práva vůči 

těm právům duševního vlastnictví, která nejsou upravena AZ - ta naopak vznikají udělením. Obsahem au-

torského práva jsou výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková22. 

Jak pro výlučná práva osobnostní, tak pro výlučná práva majetková platí, že vznikají bez ohledu na vůli auto-

ra samotným vytvořením díla, autor se jich nemůže vzdát, nemůže je ani převést (translativně) a zanikají 

pouze zákonem stanovenými právními událostmi. 

Výlučnými právy osobnostními jsou ta práva, která jsou úzce vázána na osobu autora, a kromě toho z nich 

obvykle neplyne přímý majetkový prospěch. Zahrnují právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si 

autorství včetně práva rozhodnout zda a jakým způsobem má být autorství na díle uvedeno při zveřejnění a 

dalším užití díla, dále právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně 

nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li autorský zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se 

tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou 

osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spra-

vedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil23. 

Tato práva v zásadě nemůže vykonávat nikdo jiný než autor osobně, a proto v zásadě zanikají okamžikem 

jeho smrti. Bez časového omezení (teoreticky věčně) jsou ovšem chráněna práva osobovat si autorství a 

zákaz užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. 

Oproti tomu výlučnými majetkovými právy jsou ta práva, která nejsou nutně vázána přímo na osobu autora 

a která chrání ekonomické využití díla. Přesto v okamžiku vytvoření díla náleží autorovi, nelze se jich vzdát, 

převést je a dokonce ani postihnout výkonem rozhodnutí. Jediný jejich přechod na osobu od autora odliš-

nou je možný skrze dědění, přičemž dědicem může být i právnická osoba. Patří mezi ně především právo 

dílo užít, jelikož ostatní práva se esenciálně váží k hmotnému světu24. Majetková práva trvají po dobu auto-

rova života a 70 let po jeho smrti25. Jejich nositelem se po autorově smrti stane jeho dědic a po jeho smrti je 
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mohou dědit dále jeho dědicové. Výlučná majetková práva může nabýt i právnická osoba, je-li dědicem, 

nebo stát, pokud se jedná o odúmrť. 

2.1.3. Užití autorského díla 

 
Autorské dílo lze užít různými způsoby, přičemž na Internetu přichází v úvahu pouze užití díla rozmnožová-

ním nebo sdělováním veřejnosti. Ostatní způsoby užití díla opět nepřicházejí v úvahu, protože se vztahují 

pouze k hmotné podobě díla, která internetový provoz pochopitelně netvoří26. 

K užití díla rozmnožováním dochází zhotovováním dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých roz-

množenin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě27. Tedy (pokud se nejedná o 

některou výjimku, jejichž seznam je uveden dále) je rozmnožováním díla každé jeho zkopírování. Kopírovat 

lze v první řadě autorská díla uložená v souborech na sdíleném disku ale kopírováním je i stahování tako-

vých souborů - tedy například stažení programu přes HTTP protokol (z webu) je de-facto jeho zkopírováním, 

neboť původní soubor na serveru zůstane a na lokálním disku vznikne jeho kopie - a jako rozmnožování 

musí být stahování tedy i právně posuzováno. Ze stejného důvodu i stažení souboru přes FTP protokol, jeho 

poslání coby přílohy e-mailové zprávy nebo uložení z pevného disku na přenosný USB flash disk je zhotove-

ním jeho rozmnoženiny a pokud takový soubor reprezentuje jedno nebo více autorských děl, dojde tako-

vým úkonem k jejich užití rozmnožováním. 

Oproti tomu užití díla jeho sdělováním veřejnosti je definováno jako zpřístupňování díla v nehmotné podobě, 

živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově28 a také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdoko-

li může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou 

sítí29. Dále AZ zdůrazňuje fakt, který je ovšem jasný i z obecných právních zásad a textového výkladu ostat-

ních ustanovení zákona, totiž že pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělová-

ní30 není jeho sdělováním veřejnosti. 

Autorské dílo lze veřejnosti sdělovat prostřednictvím Internetu například jeho publikací na webu, na FTP 

serveru nebo sdíleném disku. Samostatnou kapitolu tvoří sdělování díla veřejnosti prostřednictvím P2P sítí. 

Při sdílení jejich prostřednictvím totiž často sděluje dílo veřejnosti i ten, kdo to nemá v přímém úmyslu a 

chce si dílo pouze stáhnout. Tato problematika je podrobněji rozebrána v dalších kapitolách. Sdělováním 

veřejnosti naopak není poslání e-mailové zprávy konkrétnímu příjemci, neboť v takovém případě se nejed-

ná o veřejnost, takže přichází v úvahu pouze jeho užití rozmnožováním. Stejně tak jakékoliv operace v rámci 

vlastního počítače nebo vlastní lokální sítě, která není přístupná z Internetu, nemohou naplnit tento způsob 

užití autorského díla. 

2.1.4. Volná užití autorských děl a zákonné licence 
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K výše uvedeným způsobům užití autorského díla se váže celý systém výjimek definující, která právní jedná-

ní byť odpovídající těmto dvěma definicím, užitím díla nejsou. Nelze ovšem přehlédnout § 29 odst. 1 AZ, 

obsahující tzv. třístupňový test: Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních přípa-

dech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem 

užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Neexistuje tedy výjimka, ani ome-

zení autorského práva, které by bylo v rozporu s běžným způsobem užití díla, nebo by jím byly nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora. To je opět poměrně neurčitý právní pojem, ale najde se mnoho kauz, v 

nichž je jeho význam bezesporný. Dále platí, že volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a 

zpravodajské (§ 34), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence 

pro fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na 

dílo zveřejněné31. 

2.1.4.1. Užití autorského díla pro osobní potřebu 

 
Mezi volná užití, která nepovažují za užití autorského díla, patří především užití pro osobní potřebu fyzické 

osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 

nestanoví-li tento zákon jinak32 a obdobně do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní 

potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla33. Tato dvě ustanovení jsou ovšem dotče-

na další výjimkou (výjimkou z výjimky), která je v oblasti Internetu velmi významná - a to sice v první větě 

§30 odst. 3 AZ: Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového pro-

gramu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu… Tím se 

zavádí další privilegium pro počítačové programy a elektronické databáze, kterým je poskytována vyšší 

ochrana než jiným autorským dílům znemožněním jejich volného užití pro osobní potřebu. 

To má pochopitelně velmi praktické důsledky. Pokud jsou na například na některé webové stránce neo-

právněně publikována hudební díla (skladby, písně,…), audiovizuální díla (filmy), literární díla či výtvarná 

díla a návštěvník této stránky začne dotyčné soubory stahovat, nedopouští se tím užití těchto autorských 

děl, pokud tak činí pro svou osobní potřebu (tedy aby skladby sám poslouchal, filmy shlížel a obrázky si pro-

hlížel). Pokud ovšem (klidně na téže stránce) bude neoprávněně publikován počítačový program a návštěv-

ník by si jej stáhnul s tím, že jej chce používat opět pro osobní potřebu (například pro názornost hrát takto 

publikovanou počítačovou hru), dopouští se tím užití autorského díla rozmnožováním (pořízením její kopie), 

což je protiprávní jednání, za které bude plně odpovědný. 

2.1.4.2. Citace 

 
Další systém výjimek z užití autorského díla představují citace, což je jistě institut hodný právní reflexe, jeli-

kož bez něj by nebylo možno obsah cizích autorských děl ani nijak legálně reprodukovat, hodnotit či kritizo-

vat. Jednak je možno užít výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve vlastním díle, dále je možno užít 

výňatky z cizích děl nebo drobná celá díla pro účely kritiky a recenze takových děl nebo užít i celé dílo pro 

ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospo-

dářského nebo obchodního prospěchu. V těchto případech je ovšem třeba zvláště dbát na kritéria třístup-
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ňového testu, která AZ ve svém § 31 znovu explicitně opakuje. Tedy že užití díla za účelem citace musí být v 

odůvodněné míře, v souladu s poctivými zvyklostmi a nesmí přesáhnout jím sledovaný účel. Navíc, pokud je 

to možné, musí být uvedeno jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem 

se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen34. Při nedodržení těchto podmínek by se jednalo o 

užití autorského díla, které by bez licence bylo opět protiprávním jednáním. 

Mezi dalšími volnými licencemi má v oblasti internetového provozu zvláštní význam nepodstatné vedlejší 

užití díla (§ 38c AZ) a licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a AZ). Existuje ještě několik dalších volných 

licencí, které by i v rámci internetového provozu mohly přijít v úvahu, ale obvykle vyplývají jaksi z logiky věci 

a nemají příliš velký význam35. 

2.1.4.3. Nepodstatné vedlejší užití díla 

 
Oproti tomu licence pro nepodstatné vedlejší užití díla má význam značný: Do práva autorského nezasahuje 

ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku36. Jeho vý-

znam lze ilustrovat například na fulltextovém vyhledávači. Ten pro svou správnou funkcionalitu potřebuje 

znát obsah webových stránek, a proto tyto stránky navštěvuje a texty z nich ukládá do vlastní databáze 

(indexace). Když je potom dotázán klientem na určitou množinu klíčových slov zadaných do vyhledávacího 

políčka, zjišťuje, na kterých stránkách se tato klíčová slova vyskytuje (vyhledáváním ve vlastní databázi) a 

poskytne klientovi odpovídající odkazy. Indexací se provozovatel takového fulltextového vyhledávače do-

pouští užití literárních autorských děl jejich rozmnožováním, jelikož robot ukládá tyto texty do vlastní data-

báze, a to nikoliv pro svoji potřebu, ale pro potřeby správného fungování fulltextového vyhledávače, který 

je poskytován třetím osobám. Jelikož ale úmyslem provozovatele není užívat taková díla a k jejich užití do-

chází tudíž náhodně a nepodstatně, opět se nejedná o užití takových autorských děl. Musí být však splněna 

podmínka třístupňového testu - totiž, že nejsou nepřiměřeným způsobem dotčeny zájmy autora. 

2.1.4.4. Licence pro dočasné rozmnoženiny 

 
Stejně tak má velký význam zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny. Především po nahlédnutí do tech-

nických zákoutí Internetu zjistíme, že bez ní by nebylo možno po datových linkách přenášet žádná autorská 

díla, aniž by se tím ISP dopustil jejich užití rozmnožováním. Pokud se totiž návštěvník webu například roz-

hodne stáhnout si video pro svou osobní potřebu, znamená to z technického hlediska přibližně následující 

postup. Po doručení požadavku ve formě HTTP načte server, na kterém je video uloženo, toto video z disku 

do operační paměti, rozseká ho na několik (v závislosti na velikosti videa) datových balíčků (tzv. packetů37) a 

tyto packety doručí podle vlastní směrovací tabulky nejbližšímu směrovači. Jakmile směrovač přečte celý 

packet, začne ho opět kopírovat na další směrovač podle vlastní směrovací tabulky, až se všechny packety 

zkopírují do operační paměti návštěvníkova počítače. Pokud do toho ještě zahrneme různá cachovaní38 
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nebo překlady adres39, dostaneme se k vysokému počtu tvoření různých kopií. De-facto tak každý směrovač 

včetně zdrojového serveru provedl kopírování celého autorského díla (byť po jednotlivých packetech), které 

provedl jejich provozovatel (návštěvník ani osoba, která ono video na webu vystavila, neměla nad žádným z 

těchto konkrétních procesů přímou kontrolu, jelikož obsah směrovacích tabulek je na jejich vůli nezávislý, 

takže výběr směrovačů neovlivní). Pokud by neexistovala zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny, do-

pustil by se provozovatel každého směrovače, přes něhož proputoval takový datový tok, neoprávněného 

užití autorského díla rozmnožováním. Na tuto problematiku zjevně pamatoval tvůrce AZ v §38a, který zní: 

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 uskutečněný prostředníkem, nebo 

b) oprávněné užití díla. 

Podmínky této zákonné licence jsou sice velmi striktní a uplatňují se všechny kumulativně, ale v podstatě 

všechna technická kopírování při přenosu děl sítí, výkonové meziukládání nebo síťové překlady pod ně lze 

bez problémů subsumovat, jelikož svou povahou výše uvedený paragraf prakticky kopírují. 

2.1.4.5. Zákonné licence k počítačovým programům 

 
Poslední zákonná licence upravená AZ je uvedená v §66 a vztahuje se pouze na počítačové programy. Sta-
noví opět v souladu s logikou věci, že užitím autorského díla - počítačového programu - nejsou žádné ope-
race, které jsou nezbytně nutné k jeho řádnému oprávněnému provozu a užívání, není-li v licenční smlouvě 
explicitně uveden opak. V tomto kontextu AZ explicitně povoluje například i jeho dekompilaci, která je jinak 
především velmi účinnou metodou protiprávního crackování. 

2.1.5. Licenční smlouvy 

 
Nejedná-li se tedy o volné užití díla ani zákonnou licenci, má právo dílo užít pouze autor, resp. nositel výluč-

ných majetkových práv. K tomu, aby kdokoliv jiný mohl užít, potřebuje s nositelem výlučných majetkových 

práv uzavřít pro tento způsob užití autorského díla licenční smlouvu, kterou opět upravuje autorský zákon. 

Licenční smlouva je jediným institutem částečně prolamujícím nepřevoditelnost autorského práva a je v 

zásadě úplatná. Může být uzavřena i jako bezúplatná, ale musí to v ní být explicitně dohodnuto. Speciálním 

typem licence je výhradní licence. V takovém případě nesmí autor udělit licenční smlouvu na daný způsob 

užití díla nikomu dalšímu a není-li dohodnuto jinak, nesmí ani on sám své dílo takovým způsobem nadále 

užívat. Má tedy hospodářský efekt podobný převodu pro pronájmu výhradních majetkových práv, byť jejich 

skutečný převod ani pronájem není možný, jak bylo uvedeno výše. Tento charakter výhradní licence je pod-

tržen i §41 AZ, ve znění pozdějších předpisů, tím způsobem, že i aktivní procesní legitimace pro vymáhání 

nároků vzešlých z výlučných majetkových práv plně přechází na držitele výhradní licence, týká-li se tato 

licence dotčených práv a sám autor nebo jeho právní nástupce tuto legitimaci v rozsahu daném licenční 

smlouvou ztrácí. Výhradní licenční smlouva musí být uzavřena písemně. Bylo-li nabyvateli uděleno v licenční 

smlouvě oprávnění poskytovat podlicence pro určité užití díla dalším osobám, může tak činit smlouvou pod-

licenční. 
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Licenční smlouva jako smluvní typ není v podstatě ničím jiným než obyčejnou soukromoprávní smlouvou, 

takže její úprava uvedená v AZ je v zásadě dispozitivní a smluvně se od ní lze odchýlit. Výjimku představuje 

například vyžadovaná písemná forma pro smlouvu udělující výhradní licenci. Přesto je licenční smlouva by-

tostně dvoustranným právním úkonem - nelze se tedy autorského práva vzdát ve prospěch neomezené 

množiny lidí, kteří by tak bez dalších právních úkonů získali oprávnění autorské dílo užívat. Na druhou stra-

nu je proces kontraktace v případě licenční smlouvy zkrácen a zjednodušen40. 

2.1.6. Práva související s právem autorským 

 
Kromě práva autorského upravuje AZ i další práva duševního vlastnictví - tzv. práva související s právem 

autorským. Tato práva jsou v otázkách internetového provozu rovněž důležitá. Jedná se o práva výkonného 

umělce k uměleckému výkonu, jejichž obsahem jsou stejně jako u práva autorského, výlučná práva osobní a 

výlučná práva majetková41. Dalšími souvisejícími právy jsou právo výrobce zvukového záznamu k jeho zá-

znamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu a právo rozhlasového a 

televizního vysílatele k jeho vysílání. Kromě výlučných osobnostních práv umělce k jeho uměleckému výko-

nu se jedná o práva čistě majetkové povahy, jejich trvání je vesměs podstatně kratší než trvání autorského 

práva a existují vedle autorského práva i vedle sebe. Pokud tedy delikvent například zveřejní na svojí webo-

vé stránce bez jakéhokoliv oprávnění písně extrahované z hudebního CD, pravděpodobně tím poruší jak 

práva autorské autora písní, tak právo umělce k jeho uměleckému výkonu, který byl na CD zaznamenán, tak 

i právo výrobce zvukového záznamu (vydavatele CD) k jeho záznamu. V otázkách užití stejně jako v proble-

matice licenčních smluv se umělecké výkony, zvukové či zvukově-obrazové záznamy ani vysílání neliší od 

autorských děl, a proto lze bez problému aplikovat analogii. Jediným podstatným rozdílem a novinkou 

oproti autorskému právu je problematika zákonných úplatných licenci k uměleckému výkonu a kolektivní 

správa práv umělců. 

Tato zákonná úplatná licence spočívá v tom, že do práva výkonného umělce nezasahuje, kdo užije umělecký 

výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům vysíláním rozhlasem nebo televizí, 

přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání; výkonnému umělci však přísluší právo na odměnu za tako-

vé užití. Toto právo může výkonný umělec vykonávat pouze prostřednictvím příslušného kolektivního správ-

ce42. Podmínkou je ovšem uzavřená smlouva o tomto způsobu užití s příslušným kolektivním správcem a její 

plnění. Potom se autor může domáhat své odměny z této licence pouze prostřednictvím dotyčného kolek-

tivního správce. Pokud tedy například provozovatel televizního vysílání (které může mít formu internetové-

ho streamingu) v souladu s právem získá například hudební záznam, stačí mu, když uzavře smlouvu s kolek-

tivním správcem, a s dotyčným umělcem, jehož výkon je zachycen, nemusí ani komunikovat. Pokud poté 

takový záznam použije ve svém vysílání, do jeho práv k uměleckému výkonu nezasahuje. 

2.1.7. Odpovědnost za škodu podle autorského zákona 

 
Dojde-li tedy k užití autorského díla osobou odlišnou od nositele výlučných majetkových práv, takové užití 

není volným užitím ani není kryto žádnou zákonnou licencí a uživatel ohledně takového způsobu užití neu-

zavřel s nositelem výlučných autorských práv licenční smlouvu (případně podlicenční smlouvu s osobou, 
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která je nositelem výlučných majetkových práv oprávněna podlicence udělovat), jedná se o protiprávní 

jednání se všemi důsledky z toho vzcházejícími. 

Dalšími protiprávními jednáními vzcházejícími z ustanovení AZ, jsou jiné zásahy do autorských práv, které 

jsou definované v § 43 - § 45 AZ. § 43 zachycuje činnost, která se obecně informaticky nazývá crackovaním 

a používá se především u počítačových programů. Často totiž nositel výlučných majetkových práv distribuu-

je počítačový program s omezenou funkcionalitou (například s různými přídavnými omezeními) jako free-

ware43, aby si potenciální zákazník mohl takový program vyzkoušet a lépe (s větší jistotou) se rozhodnout 

pro uzavření úplatné licenční smlouvy, jíž by získal právo užít plnou verzi daného programu. K takové pře-

měně programu z limitované verze na plnou na technické úrovni dochází obvykle vložením registračního 

klíče, do něhož je vtěleno právo program užít a který obdrží pouze oprávněný uživatel při uzavření úplatné 

licenční smlouvy. Crackovaním je pak činnost, která tuto technickou překážku obchází - může být provádě-

no různými technikami od dekompilace44 až po neoprávněné generování klíčů45. Pro právní kvalifikaci je 

rozhodný pojem účinného technického prostředku ochrany práv podle AZ, jež je definován v §43 odst. 3: 

Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo sou-

částka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve 

vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním 

kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatně-

ním kontrolního mechanismu rozmnožování. Jedná se tedy opět o pojem poměrně široký - za takovýto pro-

středek tedy lze považovat jak ochranu pomocí registračního klíče, tak ochranu pomocí registračního serve-

ru stejně jako například ochranu optických disků proti kopírování videa a hudby46. V předchozích dvou od-

stavcích téhož paragrafu označuje AZ za neoprávněný zásah do autorského práva nejen samotné obcházení 

účinných technických prostředků, ale i výrobu, dovoz, příjem, rozšiřování, propagaci, prodej a držení k ob-

chodnímu účelu zařízení, součástek nebo poskytování služeb, které: 

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh, 

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné 

užití, nebo 

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení 

účinných technických prostředků.47, 

čímž podstatně vybočuje z obvyklého doktrinárního rámce protiprávních jednání, neboť takový delikvent se 

pouze připravuje na porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, ale přesto je posuzován, jako by 

takový zájem již ohrožoval nebo porušoval. 

Paragrafy 44 a 45 zákona č. 121/2000 Sb., AZ, ve znění pozdějších předpisů, pouze v podobném duchu kodi-

fikují další jednání, která jsou beztak zjevně proti dobrým mravům (neoprávněné odstraňování nebo změna 
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elektronických informací o správě práv k autorskému dílu, vyvolávání nebezpečné záměny autorských děl, 

atd.), takže jimi způsobenou škodu lze posuzovat i podle odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům, a proto není třeba v rámci soukromoprávní odpovědnosti tato jednání 

příliš hluboce analyzovat. 

Jedním z nejdůležitějších důsledků protiprávnosti takových právních úkonů je opět odpovědnost za takto 

způsobenou škodu podle již výše uvedeného § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. Platí zde opět všechno, co platilo v případě tradiční soukromoprávní odpovědnosti za 

škodu, nicméně některá ustanovení jsou v tomto případě důležitější než jiná. 

Přímá škoda (damnum emergens) bývá zásahy do autorského práva působena zřídka, oproti tomu ušlý zisk 

vzniká pravidelně, a proto je mnohem důležitější. Pro pochopitelné potíže s dokazováním, které vyplývají z 

obecné úpravy občanským zákoníkem, AZ obsahuje podpůrné ustanovení o určení výše ušlého zisku a to 

sice ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dí-

lem48. Pokud se ovšem podaří autorovi prokázat způsoby podle občanského zákoníku vyšší ušlý zisk, může 

pochopitelně vymáhat takovou vyšší částku. Nepřipouští se naopak důkaz opaku ze strany škůdce - tedy 

pokud by škůdce prokázal, že ušlý zisk musel být nižší, než je výše stanovená AZ, nebude mu to nic platné a 

takový ušlý zisk se přesto bude považovat za prokázaný. Z doktrinárního hlediska se tedy jedná o nevyvrati-

telnou právní domněnku ve prospěch žalobce (poškozeného). 

V ostatních otázkách odpovědnosti za škodu lze použít občanský zákoník. Opět je i v tomto případě zcela 

relevantní odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům - tu by bylo mož-

né použít, pokud by se delikvent provinil jednáním, které by bylo proti dobrým mravům, ale nebylo by pod-

le AZ kvalifikováno jako zásah do autorského nebo jiného práva. Je ovšem nutno dodat, že je to sotva mož-

né, protože AZ z tohoto hlediska upravuje možná protiprávní jednání velmi komplexně. Podobně přichází v 

úvahu škoda způsobená na autorských právech provozní činností, která ovšem v klasických případech, kdy 

by bylo lze ji aplikovat (provozovatelé webhostingu, internetového připojení, apod.) je prakticky velmi limi-

tována dále rozebraným zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.1.8. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení podle autorského zákona 

 
Prakticky ještě důležitějším odpovědnostním institutem v rámci AZ je odpovědnost za bezdůvodné oboha-

cení, pro kterou se subsidiárně použije opět občanský zákoník a podstata bezdůvodného obohacení je i v 

tomto případě stejná - jedná se o majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z ne-

platného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný 

z nepoctivých zdrojů49. Bezdůvodného obohacení se lze dopustit i bez zavinění - jedná se tedy na rozdíl od 

základní odpovědnosti za škodu o objektivní odpovědnost, ze které není možné se vyvinit. 

Bezdůvodné obohacení je sběrným institutem - vydání bezdůvodného obohacení se lze domáhat pouze v 

případě, že není možno téhož právní výsledku dosáhnout jiným způsobem. Tímto speciálním způsobem 

dosažení téhož právního výsledku může být podle judikátu Nejvyššího soudu i náhrada škody nebo ušlého 

zisku. Takže v případě, že budou splněny předpoklady odpovědnosti pachatele za způsobenou škodu, usta-

novení o bezdůvodném obohacení se vůči němu neuplatní. Jsou-li totiž ve vztahu dvou subjektů splněny 
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podmínky pro dosažení téhož výsledku (odčerpání neoprávněně získaných hodnot) z titulu náhrady škody a z 

titulu bezdůvodného obohacení, ustanovení o bezdůvodném obohacení se nepoužijí (srovnej Švestka, J., 

Spáčil J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck 2008, 805 a 1183 

s.)50. 

Nárok na náhradu škody je tedy obecně vůči nároku na vydání bezdůvodného obohacení ve vztahu konku-

rence. V rozsahu, v němž je nárok na vydání bezdůvodného obohacení kryt nárokem na náhradu škody, se 

vydání bezdůvodného obohacení nelze domáhat. Může ale nastat situace, kdy při získání bezdůvodného 

obohacení dojde ke způsobení škody na základě jiného, týmž jednáním zasaženého, právního zájmu. Autoři 

komentáře k autorskému zákonu I. Telec a P. Tůma uvádějí, že takováto situace může nastat při neoprávně-

ném prvním vydání díla, kdy dojde k bezdůvodnému obohacení na straně toho, kdo dílo neoprávněně poprvé 

vydá a zároveň vlastníkovi práva ujde zisk, jenž by jinak získal z odměny za první vydání díla, na němž již 

potenciální vydavatel ztratil zájem. [72] Jedná se tedy o jednočinný souběh, avšak jde o dvě samostatná 

skutkové podstaty a dvě samostatné soukromoprávní odpovědnosti. Vzhledem k úpravě v autorském zákoně 

tedy může nastat situace, kdy vlastník práva bude vymáhat dvojnásobek obvyklé odměny za licenci jako 

bezdůvodné obohacení a navíc ještě jednou obvyklou odměnu za licenci jako náhradu škodu, tedy celkově 

trojnásobek výše obvyklé odměny a navíc lze vymáhat i přiměřené zadostiučinění v penězích za případnou 

nemajetkovou újmu.51 

Naopak nutnou podmínkou pro vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení je majetkový prospěch 

obohaceného na úkor dotčeného. K bezdůvodnému obohacení tedy dojde prakticky pouze neoprávněným 

užití autorského díla, uměleckého výkonu nebo dalších objektů, nikoliv například zásahem do výlučných 

osobnostních práv ani výrobou zařízení určených pro obcházení účinných technických prostředků ochrany 

práv. 

Atraktivita bezdůvodného obohacení v rámci odpovědnosti podle AZ spočívá znovu ve speciální úpravě 

takového obohacení - tedy v právní fikci ohledně jeho výše, kterou AZ definuje takto: Výše bezdůvodného 

obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou 

licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného 

nakládání s dílem52. Dojde-li tedy k neoprávněnému užití autorského díla, je tato částka bezdůvodného 

obohacení pouze z jedné poloviny kryta nárokem na náhradu ušlého zisku. Zbytek musí obohacený dotče-

nému nositeli výlučných majetkových práv uhradit na základě nároku na vydání bezdůvodného obohacení. 

Tato právní fikce je samozřejmě fikcí v pravém slova smyslu, neboť při užití tradičního pojetí bezdůvodného 

obohacení, které ctí například občanských zákoník, by výše takového obohacení byla rovna obvyklé odměně 

za získání takové licence a nikoliv jejímu dvojnásobku. 

Pokud tedy dojde k zaviněnému zásahu do autorského práva, může nositel výlučných majetkových práv 

žádat výši obvyklé odměny k získání licence, kterou by jinak k takovému užití potřeba a souběžně navíc tu-

též částku za bezdůvodné obohacení. Pokud dojde k nezaviněnému zásahu (v rámci objektivní odpovědnos-

ti) může vymáhat opět tuto částku, ovšem celou v rámci nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Dojde 
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tedy sice k témuž výsledku, ale ve druhém případě budou absentovat další negativní konsekvence způsobe-

né zaviněným jednáním - například potenciální trestní odpovědnost takového delikventa. 

2.1.9. Odpovědnost za zásahy do výlučných osobnostních práv 

 
Vedle odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení, pro které AZ pouze poskytuje podklady a lehce je 

upravuje, existují další speciální druhy odpovědnosti, jež AZ přímo definuje. 

Jedná se o odpovědnosti přísně objektivní, ze kterých se tedy nelze nejen vyvinit, ale ani nijak liberovat a 

definovány jsou v prvních třech odstavcích § 40 AZ. Byť jsou to odpovědnosti soukromoprávní, mají mnoho 

veřejnoprávních prvků - zjevný sankční charakter, nezávislost na míře způsobené újmy, apod. 

V první řadě se tak autor a po jeho smrti osoba mu blízká nebo příslušný kolektivní správce může vůči kaž-

dému narušiteli domáhat určení svého autorství. Nejedná se v takovém případě o klasickou určovací žalobu, 

protože na rozdíl od její obecné úpravy53 nemusí nutně existovat naléhavý právní zájem na tomto určení. 

Tohoto určení se autor navíc může domáhat nejen vůči každému, kdo do jeho autorského práva již zasáhl, 

ale i vůči každému, kdo toto právo ohrožuje. Za ohrožování autorství lze považovat každou činnost, která 

sice sama jeho porušením není, ale zároveň k jeho porušování pouze nebo především směřuje - tedy napří-

klad marketing on-line shopu, který prodává plagiáty programů a vydává je za oprávněně zhotovené kopie. 

Právo na určení autorství je na rozdíl od ostatních zvláštních nároků součástí výlučných osobnostních, niko-

liv výlučných majetkových, práv. 

Součástí výlučných osobnostních práv je kromě toho i právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu, zejména 

1. omluvou, 

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněži-

tého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k 

zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání54. 

takové zadostiučinění může autor požadovat po libovolném delikventovi při každém zásahu do autorského 

práva. 

Oproti tomu nositel výlučných majetkových práv má opět vůči každému narušiteli nebo ohroziteli jeho au-

torských práv nárok domáhat se zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neopráv-

něného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, 

neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného 

sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy55. 

2.1.10. Právo na sdělení údajů 

 
Svým způsobem opravdu průlomovým opatřením je právo nositele výlučných majetkových práv na sdělení 

údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napo-
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dobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neopráv-

něným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly 

předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě56. Nejedná se 

v podstatě o nic méně než o delegaci oprávnění, kterými jinak disponují pouze orgány veřejné správy (jed-

nak samotné vynucení součinnosti, dále povinnost sdělit údaje a dokonce i identifikovat osoby - analogie s 

povinností svědčit podle trestního řádu se nabízí v první řadě) na samotného autora, resp. jeho právního 

nástupce. To vše je podtrženo faktem, že takovou součinnost může autor vynucovat nejen po samotném 

delikventovi, který do jeho autorského práva zasahuje nebo je ohrožuje, ale i po komkoliv jiném, zejména 

po osobě, která: 

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 

službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo 

ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního pro-

spěchu službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně 

ohrožují, anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo 

distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do 

práva autora nebo je neoprávněně ohrožují.57 

Tento výčet je ale pouze demonstrativní, a proto není příliš důležitý. Takové rozšíření autorských oprávnění 

je jistě vedeno legitimním zájmem o zvýšení vymahatelnosti autorského práva, ale o jeho systematické 

správnosti a praktických důsledcích lze pochybovat a obecně lze pochybovat vůbec i o jeho ústavnosti - 

především pro rozpor s Článkem 2 odst. 1 Ústavy ČR: Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji pro-

střednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. V tomto případě totiž vykonává státní moc sám 

autor. Autora ani jeho právního nástupce nelze v žádném případě považovat za orgán moci zákonodárné, 

výkonné ani soudní a o výkon státní moci se přitom nepochybně jedná, neboť toto oprávnění, kterému od-

povídá povinnost konat (facere) může vymáhat po každém bez jakéhokoliv dalšího právního podkladu, než 

je sám zákon, a tudíž se jedná o vztah subordinační - tedy právě o výkon státní moci. 

Mezi další problémy, které tento institut způsobuje, je například prolomení práva nevypovídat proti osobě 

blízké. Jestliže by například orgán činný v trestním řízení požadoval informace o podezřelém nebo obvině-

ném, který je osobou blízkou dotázané osoby, má tato osoba podle trestního řádu právo odmítnout podání 

vysvětlení58. V případě, že se téže osoby dotáže sám autor na stejného podezřelého v rámci svého oprávně-

ní na poskytování informací podle AZ, nemá dotázaná osoba zákonnou možnost toto vysvětlení odmítnout. 

Tím se toto ustanovení dostává do rozporu taktéž s Listinou základních práv a svobod: Každý má právo 

odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké59, jelikož obsah 
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takového vysvětlení může být velmi snadno použit jako důkaz nebo alespoň indicie k hledání dalších důkazů 

minimálně proti podezřelému z trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem au-

torským a práv k databázi (§ 270 zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), 

čímž by bylo zasaženo jedno z jeho ústavních práv. 

Napravit vady koncepce tohoto právního institutu nelze ani prostřednictvím analogie zákona vůči §3 zákona 

č. 221/2006, o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Takový výklad by 

byl zcela jistě v rozporu s vůlí zákonodárce, který například vložením slova "zejména" záměrně změnil výčet 

povinných osob z taxativního na demonstrativní (tedy rozšířil tuto povinnost na veškeré právní subjekty). 

Proto je úprava práva na informace v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ve výkladu AZ 

nepoužitelná, jelikož se jedná o podstatně rozdílné instituty. 

Zároveň nelze tento právní vztah považovat pouze za odpovědnostní. Pokud toto oprávnění vykonává autor 

vůči jinému právnímu subjektu než je sám delikvent, nemůže se jednat o právní vztah sankční povahy ani 

taková povinnost nenastupuje po porušení primární právní povinnosti (právě proto, že se týká každého a 

žádná primární právní povinnost neexistuje). Pak se jedná o obyčejnou primární právní povinnost, byť takto 

neobvykle koncipovanou. 

2.1.11. Odpovědnosti spočívající v odstranění následků zásahů do autorských práv 

 
Další svébytnou právní odpovědností, jejíž primární právní povinností je zdržení se zásahů do autorského 

práva, je povinnost odstranění následků zásahů do práva, na Internetu zejména zničení zařízení používa-

ných převážně k porušování autorských práv a likvidace samotných plagiátů a neoprávněně zhotovených 

kopií. Tato právní odpovědnost má totiž věcněprávní charakter, takže lpí na věci samotné a může postih-

nout libovolného právní nástupce, který k ní v budoucnu získá vlastnické nebo jiné právo. Korektivem toho-

to opatření je přiměřenost závažnosti porušení práva a přihlédnutí k zájmům třetích osob, zejména spotře-

bitelů a osob jednajících v dobré víře60. 

Nedoceněným ustanovením je písmeno f) téhož odstavce, z níž vyplývá oprávnění autora, do jehož práva 

bylo neoprávněně zasaženo, domáhat se zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušo-

vání nebo ohrožování práva autora. Je sice opět velmi nesystematické svým zásahem proti třetím osobám 

bez ohledu na jejich zavinění protiprávního stavu, ale mohlo by do jisté míry kompenzovat nedostatky způ-

sobené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, alespoň pro oblast autor-

ského práva. Především by mělo velký vliv pro odpovědnost ISP, pokud by mělo přednost vůči jeho ustano-

vením. To ovšem patrně neplatí. Výkladové pravidlo lex posterior derogat legi priori svědčí ve prospěch 

nemožnosti aplikovat toto ustanovení proti ISP, který podle zákona o některých službách informační spo-

lečnosti není odpovědný a pravidlo lex specialis derogat legi generali vede minimálně z teleologického hle-

diska k témuž výsledku. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti byl principiálně 

koncipován jako speciální norma vůči všem zákonům upravujícím právní odpovědnost, zatímco u AZ je ten-

to charakter speciality výrazně slabší a méně podstatný. To lze prokázat nejjasněji právním argumentem 

reductione ad absurdum, který tvrdí, že pokud by všechny zákony upravující odpovědnost byly vůči zákonu č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve vztahu speciality (což by analogicky z této 

presumované pozice AZ vyplývalo), ztratila by tato norma smysl (její ustanovení o odpovědnosti ISP). 
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2.2. Práva průmyslového vlastnictví 

2.2.1. Patentové právo 

 
Mezi ostatními právy duševního vlastnictví má nejvyšší relevanci patrně právo patentové. To je upraveno 

zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 

Patentové právo na rozdíl od práva autorského vzniká až udělením a lze je udělit pouze na vynález, který je 

nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný61. Nejen tedy, že nevzniká automaticky, 

ale lze je navíc udělit pouze na úzce vymezený okruh vynálezů. V první řadě, se musí jednat o nový vynález, 

který překračuje meze dosavadní úrovně lege artis. Za druhé musí jít o výsledek vynálezecké činnosti - tedy 

vynález nesmí vyplývat pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky62. Třetí podmínkou je průmyslo-

vá využitelnost patentovatelného vynálezu, což znamená, že předmět vynálezu může být vyráběn nebo jinak 

využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství63. K tomu zákon o vynálezech a zlep-

šovacích návrzích poskytuje v § 3 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve 

znění pozdějších předpisů, demonstrativní výčet entit, které se za vynález nepovažují. Figuruje v něm napří-

klad počítačový program, matematická metoda nebo způsob vykonávání duševní činnosti. 

Původci patentovatelného vynálezu, tedy tomu, kdo patent vytvořil svou vlastní tvůrčí prací, resp. jeho 

právnímu nástupci vzniká tímto vytvořením právo na patent64, které je materiální podmínkou získání paten-

tu na takový vynález. Formální podmínkou je úspěšně proběhlé řízení o udělení patentu upravené hlavou 

druhou, respektive hlavou třetí (pro tzv. Evropský patent účinný v celé EU) zákona o vynálezech a zlepšova-

cích návrzích, které začíná podáním přihlášky a končí udělením patentu. 

Patent jako takový je majetkovou hodnotou, se kterou se váže výlučné právo využívat vynález, poskytnout 

souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést65. Výlučnost těchto práv brání v je-

jich výkonu ostatním osobám, což je formulováno jako zákaz přímého i nepřímého užívaní v §13 a §13a 

zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl od 

autorského práva je patent plně převoditelný - lze jej tedy translativně postoupit jiné osobě. Lze ovšem i 

udělovat licence a to výhradní i nevýhradní ohledně některých i všech patentových nároků. Doba trvání 

patentu je ovšem maximálně 20 let a za udržování patentu v platnosti je majitel povinen platit každoročně 

poplatky podle zvláštního právního předpisu66. Z výjimek, kdy se nejedná o zásah do patentu, jsou podstatná 

především dvě ustanovení - a to sice využití vynálezu při činnosti prováděné pro neobchodní účely67 a při 

činnosti prováděné s předmětem vynálezu pro experimentální účely68. 
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Patenty se na Internetu vyskytují především v počítačových programech - tedy nejsou udělovány na pro-

gramy samotné, protože to zákon explicitně zakazuje, jak bylo uvedeno výše, ale patentuje se mnoho kon-

strukčních prvků. Mezi nejrozšířenější softwarové patenty patří patenty na datovou kompresi69 a to jak 

obecně, tak i specializovanou na audio, obrázky nebo video, dále se patentují postupy při šifrování dat, uži-

vatelská rozhraní, utility, systémy zpracování dat, herní systémy a další. 

Obvykle při vývoji komerčního software jeho tvůrce uhradí patentovou licenci pro užití vynálezu ve svém 

programu, který bude prodávat, čímž zbaví jeho (legální) uživatele povinnosti patentovou problematiku 

řešit, jelikož tvůrcův náklad na patentovou licenci bude rozprostřen do ceny licencí na takový software 

(podle autorského zákona), kterou uhradí jeho klienti. Mnohem komplikovanější situace nastává u neko-

merčního software, kde tento model nefunguje, jelikož u tvůrce software k prakticky žádnému ekonomic-

kému obratu nedochází, a proto patentová problematika zatěžuje přímo koncové uživatele, čímž tomuto 

modelu právně působí nemalé potíže70. 

Mezi zakázaná přímá užití takových patentů patří už sama výroba počítačových programů využívajících tak-

to patentované vynálezy, stejně jako ruční využívaní předmětu patentu (kompozice programů, která využívá 

patent pouze jako celek) a především programy, které patentovaný vynález užívají, nabízet, uvádět na trh, 

prodávat či užívat. Taková jednání se posuzují opět jako protiprávní úkony, které mohou být podkladem pro 

odpovědnost za škodu či bezdůvodné obohacení. 

Institutem průmyslového vlastnictví velmi podobným patentu je užitný vzor. Ve většině hledisek je s paten-

tem zcela shodný, pouze jeho procesní udělení je rychlejší (nezkoumá se z úřední povinnost jeho novost), 

doba ochrany je od 4 do 10 let (u patentu je až 20 let) a požadavky vynálezeckou činnost jsou značně nižší, 

než je tomu u patentu - připouštějí se i drobná zlepšení. Užitné vzory jsou upraveny zákonem č. 478/1992 

Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2.2. Ochranné známky 

 
Naopak naprosto samostatným institutem průmyslové vlastnictví jsou ochranné známky upravené zákonem 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Jsou poněkud podobnější autorským dílům než patenty a užitné 

vzory a to především šíří svého předmětu, který mohou představovat. Ochrannou známkou může být za 

podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení 

způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby71. I práva k ochranným 

známkám bývají velmi často porušována souběžně s autorskými právy, neboť ochranné známky autorská 

díla bez ohledu na svou rozdílnou povahu často ekonomicky doprovázejí. Ochranné známky ale neporušují 

zákazníci, nýbrž poskytovatelé služeb na Internetu. Nejčastější tedy bude souběh zásahů do práv k ochran-

né známce s neoprávněným užíváním autorských děl jejich sdělováním veřejnosti. Pokud delikvent prodává 

prostřednictvím Internetu zboží zatížené autorským právem, aniž by k tomu měl licenci (např. jedná-li se o 

neoprávněně pořízené rozmnoženiny), bude si k větší důvěryhodnosti takového on-line obchodu (tedy, aby 

jej zákazníci považovali za pravý) dopomáhat zneužíváním ochranné značky vydavatele. Stejná situace na-

stane i u podvodníků prodávajících pirátský software. 
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Aby mohlo být označení registrováno jako ochranná známka, musí ovšem splňovat kromě výše uvedené 

podmínky ještě řadu dalších. Například nesmí být tzv. generikem - tj. musí mít dostatečnou rozlišovací 

schopnost, nemůže být tvořeno výlučně technickými nebo obchodními údaji, nesmí být klamavé, proti dob-

rým mravům, s náboženskými symboly a podobně. 

Z logických důvodů, jelikož se jedná o průmyslové vlastnictví, nelze registrovat známku, která je už je regis-

trovaná, ani známku, která je registrované známce příliš podobná. 

Po úspěšně proběhlém řízení o přihlášce ochranné známky má její vlastník výlučné právo užívat ochrannou 

známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané 

ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je opráv-

něn používat spolu s ochrannou známkou značku R72. Toto právo má ovšem i několik omezení reprodukova-

ných v §10 zákona o obchodních známkách - například nesmí překážet užívání jména, příjmení, názvu či 

adresy, označení nezbytného k určení účelu služby a podobně. Ochrannou známku lze jako objekt vlastnic-

kého práva převést, zastavit, pronajmout, lze na ní vést rozhodnutí i poskytovat licence jak k jejím jednotli-

vým užitím, tak i obecné licence. Ochranná známka platí 10 let, ale lze ji neomezeně obnovovat, vždy na 

dalších 10 let. 

Zásahy do ochranných známek se vyskytují při všech formách internetového pirátství, často bez vědomí 

samotného delikventa, který primárně sleduje buď zásah do autorského práva nebo jiný prospěch spočívají-

cí v porušení jiného právního zájmu než jsou práva duševního vlastnictví. Nejhůře odhalitelné a proto nejzá-

važnější útoky proti právům k ochranným známkám bývají však páchány s jistou mírou latence prostřednic-

tvím marketingových nástrojů - například zadáváním klíčových slov, která odpovídají ochranné známce, při 

katalogizaci parazitující webové stránky73. Na samotnou stránku se ochranná známka neumístí, aby takové 

jednání bylo hůře dokazatelné, ale výsledky vyhledávání budou takovým jednáním pochopitelně výrazně 

ovlivněny a do práv k ochranné známce bude podstatně zasaženo. Jiným oblíbeným zásahem do práv k 

ochranné známce je registrování domén s názvem shodným s ochrannou známkou. Takové jednání je jed-

ním z typů cybersquattingu a je rozhodováno českými soudy poměrně často74. 

2.2.3. Odpovědnost za porušení práv průmyslového vlastnictví 

 
Odpovědnost, jejíž primární právní povinností je zásah do některého práva průmyslového vlastnictví, je 

upravena ve zvláštním zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zá-

konů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Tento zákon 

upravuje kromě samotné procesní stránky i nároky, které má dotčený vlastník vůči delikventovi. Tato 

oprávnění jsou opět významně rozšířena oproti rozsahu tradičních oprávnění dotčeného vlastníka podle 

občanského zákoníku, a tato rozšíření se až nápadně podobají rozšířeným právům autora podle autorského 

zákona. 

V první řadě je rozšířen okruh osob, které mohou vymáhat práva průmyslového vlastnictví. Kromě vlastníka 

jsou jimi i držitelé licencí, kteří se svých práv ovšem nesmějí domáhat bez jeho souhlasu, aniž by mu takový 

záměr alespoň 1 měsíc předem oznámili. 
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Prvním specifickým právem (nikoliv odpovědností) je opět právo na informace. Poznámky týkající se tohoto 

ustanovení podle autorského zákona nejsou ovšem příliš použitelné v tomto případě, jelikož okruh třetích 

osob, vůči kterým oprávněný může uplatňovat toto právo, je vyčten nikoliv demonstrativně, nýbrž taxativně, 

takže se nejedná o právo erga omnes; jde tedy o úpravu výrazně ústavně-konformnější. Jedná se pouze o 

třetí osoby: 

a) které za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držely zboží porušující 

právo, nebo 

b) které za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívaly služby porušu-

jící právo, nebo 

c) o nichž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 

poskytovaly služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo 

d) které byla označeny osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, 

skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb,75 

Poskytování informací má navíc korektiv jak v odstavci 2, který nařizuje soudu zamítnout žalobu, pokud by 

poskytnutí informace bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva76, tak především několik 

dalších omezení v odstavci 4, spočívajících v ochraně práv těchto třetích osob, která jsou zaručena jinými 

předpisy. Absence těchto korektivů je konec konců hlavní vadou obdobné úpravy v autorském zákoně. 

První pravou odpovědností je sankce spočívající ve stažení z trhu nebo likvidaci produktů, jejichž výrobou 

bylo porušeno právo průmyslového vlastnictví nebo nástrojů či zařízení, kterých bylo k porušování práva 

průmyslového vlastnictví převážně užíváno77. 

Vzhledem k soukromoprávnímu charakteru deliktů proti průmyslovým právům se zákonitě jedná i o právo 

na náhradu škodu či vydání bezdůvodného obohacení. I zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

používá v těchto případech subsidiárně občanský zákoník, jeho úprava fikcí a domněnek ohledně výše škody 

je opět o něco pochopitelnější a logičtější, než je tomu v autorském zákoně. Kromě toho stanoví poměrně 

vysokou diskreci soudu ohledně sankčního charakteru těchto fikcí. Obecně platí, že soud může na návrh 

stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo 

porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního po-

platku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj78. Výjim-

ku z tohoto pravidla tvoří fakt, že vůči porušovateli, který jednal nezaviněně (tedy nevěděl ani nemohl vědět, 

že porušuje práva průmyslového vlastnictví), stanoví tuto paušální částku nejméně ve výši licenčního po-

platku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj79. Jsou to 

další právní fikce ve prospěch žalobce, který může touto cestou vymáhat paušalizovanou výši škody či bez-
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důvodného obohacení, ale nic mu nebrání dokazovat skutečnou výši těchto škody či obohacení, zvláště 

pokud by byly vyšší než ony paušální částky. 

Konečně stejně jako v případě autorského zákona má oprávněná osoba právo na přiměřené zadostiučinění, 

byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněži-

tém plnění80. 

III. Trestní odpovědnost na Internetu 

3.1. Úvod do trestní odpovědnosti 
 
Trestní odpovědnost je nejtvrdším typem právní odpovědnosti, především proto, že v jejím rámci lze uklá-

dat tresty, jež v rámci jiných odpovědností nepřicházejí v úvahu (např. trest odnětí svobody). Jedná se o 

veřejnoprávní odpovědnost, jejíž zjišťování a vymáhání není závislé na aktivitách a snaze poškozených sub-

jektů, nýbrž je iniciativně realizováno orgány činnými v trestním řízení (především Policií ČR a Státním za-

stupitelstvím)81. Proto lze tento typ právní odpovědnosti uplatňovat pouze v případech společensky škodli-

vých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu82. 

Jde se o odpovědnost přísně subjektivní (alespoň co do trestní odpovědnosti fyzických osob). Žádná objek-

tivní trestní odpovědnost fyzické osoby neexistuje. Navíc je potřeba zavinění ve formě úmyslu, pokud není 

staveno, že pro odpovědnost za určitý konkrétní trestní čin postačí zavinění ve formě nedbalosti83. Tyto 

formy zavinění jsou v §15 a §16 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

dále rozvedeny. Trestní odpovědností rozumíme odpovědnost za trestný čin. Trestným činem je protiprávní 

čin, který za trestný označuje trestní zákoník a který vykazuje znaky tam uvedené84. Každý trestný čin lze 

tedy subsumovat pod konkrétní skutkovou podstatu určitého trestného činu uvedenou ve zvláštní části 

trestního zákoníku. Z toho důvodu se jedná na rozdíl od ostatních oborů právní odpovědnosti o legislativně 

homogenní blok soustředěný prakticky do jediného předpisu. Trestným činem proto zejména nemůže být 

čin, který není protiprávní. Specifickou kategorii těchto činů tvoří činy, které by byly protiprávní, a tudíž i 

trestné, pokud by při jejich spáchání nebyla přítomna některá z okolností vylučujících protiprávnost. Nejdů-

ležitější okolností vylučující protiprávnost je svolení poškozeného, které definuje §30 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů - tedy pokud se jedná o objekt trestného činu, s nímž může 

jinak poškozený disponovat, a subjekt, jinak poškozený, udělí s činem souhlas, nemůže jít o trestný čin. Na-

příklad pokud je penetrační útok prováděn bezpečnostním analytikem za účelem odhalení bezpečnostních 

chyb v systému s výslovným nebo alespoň důvodně předpokládaným souhlasem jeho provozovatele, nelze 

konstatovat, že analytik, v případě, že by takovou chybu objevil, je odpovědný za trestný čin Neoprávněné-

ho přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. 
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Další okolností vylučující protiprávnost je přípustné riziko - to je poměrně řídkou okolností a je aplikovatel-

né reálně pouze na nedbalostní trestné činy85. Stejně tak krajní nouze a nutná obrana se v prostředí Inter-

netu prakticky nevyskytují. 

Podle §111 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se trestným činem 

rozumí jen soudně trestný čin, a pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá něco jiného, též příprava k trest-

nému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc. Tím se trestní odpovědnost za určitých 

podmínek rozšiřuje i na další případy, kdy k naplnění skutkové podstaty nedošlo, případně na další subjekty 

než pachatele. Příprava k trestnému činu je definována v §20 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, a je trestná pouze za poměrně přísných podmínek - musí se jednat o přípravu 

zvlášť závažného zločinu (tj. horní hranice trestní sazby alespoň 10 let86), u něhož je zvláštní části výslovně 

stanoveno, že jeho příprava je trestná. Proto se v internetové kriminalitě přichází v úvahu nanejvýše u 

trestných činů Teroristického útoku (§ 311 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů), Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403 záko-

na č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a Podněcování útočné války (§ 407 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Oproti tomu pokus trestného činu 

je trestný u všech trestných činů a v internetové kriminalitě se vyskytuje poměrně často - typickým příkla-

dem jsou neúspěšné pirátské útoky, které nevedly k zamýšlenému prolomení zabezpečení informačního 

systému. Organizátorství, návod a pomoc jsou definovány v § 24 odst. 1 písm. a), b) a c) téhož zákona. V 

rámci internetové kriminality se vyskytují pravděpodobně ještě častěji než v kriminalitě hmotného světa. To 

je dáno specifickými kvalifikačními předpoklady k páchání podstatné části internetových trestných činů. 

Například penetrační útok obvykle nemůže provést úplný amatér, a čím je pachatel kvalifikovanější, tím 

vyšší bývá úspěšnost jeho trestné činnosti. Proto se často formují organizované zločinecké skupiny87, které 

potřebují informatiky jako pachatele těchto trestných činů a osoby, které mají z trestného činu prospěch, 

obvykle vystupují pouze jako účastníci trestných činů v pozici organizátorů nebo návodců. Naopak osoby, 

které počítačovým pirátům umožňují nebo usnadňují páchání trestných činů činnostmi, k nimž není potřeb-

ná odborná kvalifikace (např. obstarání fyzického přístupu k počítačům), vystupují jako pomocníci. U trest-

ných činů, k jejichž páchání se žádná specifická kvalifikace nevyžaduje, se tyto role vyskytují ve stejných 

kontextech jako v kriminalitě hmotného světa. 

3.1.1. Internetová kriminalita 

 
Trestní odpovědnost je poměrně specifická i z hlediska mezinárodněprávního. Stačí obvykle kterýkoliv me-

zinárodní prvek trestného činu k tomu, aby tento čin mohl být stíhán ve více státech. Kupříkladu působnost 

českého trestního zákoníku je vymezena velmi široce - podle zásady teritoriality lze podle něj stíhat všechny 

trestné činy, k jejichž spáchání došlo, nebo jejichž účinek nastal na území ČR. Podle zásady personality lze 

stíhat všechny trestné činy spáchané českými občany, nebo osobami bez státní příslušnosti, které mají v ČR 

trvalý pobyt, ať už byly spáchány kdekoliv. Zásady univerzality, subsidiární univerzality, registrace a ochrany 

zakládají působnost českého trestního zákoníku i vůči některým trestným činům, které byly spáchány cizími 
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státními příslušníky v zahraničí88. Problematika rozhodného práva je v trestněprávní oblasti (v kontrastu s 

oblastí soukromoprávní) naprosto triviální - soud České republiky aplikuje vždy pouze právo ČR. Aplikace 

jiného práva nepřichází v tomto případě v úvahu. 

Díky Internetu coby celosvětové síti dojde k zapojení mezinárodního prvku v internetové kriminalitě velmi 

snadno. Pokud skutková podstata trestného činu spočívá ve zveřejnění některých informací (například po-

rušení autorského práva), lze jej oprávněně považovat za spáchaný ve všech státech světa (a stíhat jej ve 

všech jurisdikcích, kde je daný čin trestný), protože dané informace jsou prostřednictvím Internetu dostup-

né všude. Pokud skutková podstata spočívá v určité komunikaci, lze trestný čin považovat za spáchaný ve 

všech státech, kterými tato komunikace procházela89. 

Obecně lze ještě konstatovat, že mezi internetovými trestnými činy jsou ve vyšší míře zastoupeny veřejně 

spáchané trestné činy, jelikož přímo v §117 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, je šíření prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě jednou z taxativně vyčte-

ných podmínek veřejnosti trestného činu. Význam institutu osoby blízké a její zproštění od povinnosti svěd-

čit90 je v internetové kriminalitě rovněž vyšší, protože tyto osoby často sdílejí stejnou přípojku, jejímž pro-

střednictvím jsou páchány trestné činy. Vyšetřování se potom obvykle zastaví na nemožnosti určení kon-

krétního pachatele (jež je bezpodmínečnou podmínkou trestního postihu), protože všichni uživatelé přípoj-

ky odmítají svědčit proti sobě i proti ostatním uživatelům - osobám blízkým91. 

Internetovou kriminalitu lze systematicky rozčlenit podle okruhů objektů trestných činů, proti nimž útoky 

směřují. Problémem tohoto přístupu je především tradiční promíchanost takových objektů a komplexita 

kriminálních operací, které, nejedná-li se o amatérskou a málo závažnou kriminalitu, směřují proti mnoha 

objektům, přičemž ohrožení či poškození většiny z nich je zamýšleno pouze jako prostředek k poškození 

cílového objektu. Skutečný internetový kriminálník vždy kombinuje útoky na počítače s útoky na data, která 

pak může použít k útokům proti dalším počítačům nebo ke zvýšení privilegií92 v počítači již dobytém. Skupi-

nu takto ovládnutých počítačů poté snadno může zneužít (s mnohem menším rizikem odhalení, než kdyby 

využíval legálně užívaný počítač) k šíření závadového obsahu, k protiprávnímu sdílení autorských děl či k 

provádění tradičních forem kriminality. 

Záběr této práce je konzistentně zúžen na kriminalitu, která spočívá v zásazích do autorského práva a do 

práv průmyslového vlastnictví. 
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  §4, §5, §6, §7 a §8 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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 Německo - místní působnost trestních norem a Internet, Pospíšil Martin, 17. 1. 2002, on-line dostupné na 

http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=61318 
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 §100 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů a §125       -

----zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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 Počítačová kriminalita, Michal Jangl, 2007, Diplomová práce, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra 

trestního práva 
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Testing for privilege escalation, OWASP, 6. 2. 2009, on-line dostupné na 

https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Privilege_escalation_%28OWASP-AZ-003%29 



 

3.2. Internetová kriminalita spočívající v zásazích do práv duševního vlastnictví 

3.2.1. Zásahy do práv duševního vlastnictví 

 
Jak bylo zmíněno již v otázkách soukromoprávní odpovědnosti, jedním z nejvýznamnějších neblahých dů-

sledků nástupu Internetu je i velmi ztížená ochrana práv duševního vlastnictví (především práva autorského 

a práv s ním souvisejících). Ekonomické škody způsobené internetovou kriminalitou na právech duševního 

vlastnictví jsou obrovské93, z čehož lze snadno dovodit, že přiměřená ochrana těchto práv prostředky trest-

ního práva (při těch největších a nejnebezpečnějších útocích) je v právním kontextu ČR nezbytná. 

Trestné činy pokrývající tuto tématiku jsou soustředěny v části II., hlavě VI, dílu 4. trestního zákoníku jako 

trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu a jsou rozděleny podle práv duševního 

vlastnictví, která jsou jejich objektem. 

3.2.1.1. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

 
Nejdůležitějším trestným činem z této skupiny je trestný čin Porušení autorského práva, práv souvisejících s 

právem autorským a práv k databázi (§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů). Ten postihuje všechny nikoli nepatrné zásahy do autorského práva nebo do práv souvisejících94. 

Může se tedy jednat o libovolné neoprávněné užití autorského díla nebo objektu některého z práv souvise-

jících s právem autorským ať už jeho rozmnožováním nebo jeho sdělováním veřejnosti. To může být prove-

deno buď bez vědomí, nebo proti vůli autora (tj. užití díla bez licence), aniž by se jednalo o volné užití nebo 

zákonnou licenci nebo i překročením licence či nedodržením podmínek v licenční smlouvě. Tento trestný čin 

lze spáchat i jinými způsoby zásahu do autorského práva nebo práv souvisejících, než je neoprávněné užití. 

Případy dalších zásahů do autorského práva definuje autorský zákon v § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 

Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (obcházení účinných technických prostředků ochrany 

práv a výroba zařízení určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany práv) a v § 44 odst. 1 

téhož zákona (umožňování, usnadňování a zastírání porušování autorského práva stanovenými způsoby). 

Přesto nelze na každý případ porušení autorského práva v míře menší než nepatrné automaticky vztahovat 

trestní odpovědnost. Trestní odpovědnost je totiž odpovědností přísně subjektivní, a proto ji v žádném pří-

padě nelze vztahovat na nezaviněná jednání, která jsou v soukromém právu kryta objektivní odpovědností. 

Pokud někdo například zasáhne do autorského práva v rámci své provozní činnosti (neoprávněně užije dílo), 

aniž by věděl ani vědět mohl, že cizí autorské právo porušuje, bude z takového jednání odpovědný za škodu 

způsobenou provozní činností (§420a občanského zákoníku), ale nebude z něj odpovědný trestně, protože 

tento delikt nezavinil a nezaviněné jednání nemůže být trestným činem95. 

Stejně nelze trestně postihovat jednání, která jsou porušením autorského práva, ale jsou zaviněna pouze ve 

formě nedbalosti - ať už vědomé nebo nevědomé. Skutková podstata nepřipouští zavinění z nedbalosti, a 

proto je nutno aplikovat § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpi-

sů, který v takovém případě vyžaduje zavinění ve formě úmyslu. Při pouhé nedbalosti by se sice jednalo o 

zaviněné jednání, za které bude delikvent soukromoprávně odpovídat i podle obecné odpovědnosti za ško-
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 Nejvíce počítačových pirátů je v Praze, tvrdí BSA, Novinky.cz, 6. 10. 2006, on-line dostupné na 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/97682-nejvice-pocitacovych-piratu-je-v-praze-tvrdi-bsa.html 
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 Hlava II., zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
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 §13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 



 

du způsobenou porušením právní povinnosti (§420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů), ale trestný nebude. Naopak forma úmyslu postačí kterákoliv - jak úmysl přímý 

(což je patrně nejčastější), tak úmysl nepřímý. O porušení autorského práva ve formě nepřímého úmyslu 

půjde například, když pirát zkopíruje obsah celého disku z počítače oběti (aby mohl důkladně na vlastním 

stroji prozkoumat veškeré citlivé informace, které se na něm nacházejí), ale na disku se budou vyskytovat i 

počítačové programy, které tím užije rozmnožováním. Pak bude cílem jeho jednání sice špionáž, ale bude 

srozuměn i s užitím takových autorských děl. 

Druhou podmínku trestnosti podle tohoto trestného činu je, aby se jednalo o zásah nikoliv nepatrný. Jedná 

se o změnu, kterou přinesl nový trestní zákoník - v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. ani v jeho posledním 

účinném znění se nevyskytovala. O nikoliv nepatrný zásah se jedná, pokud zásah způsobil poškozenému 

nikoliv nepatrnou škodu. Ta je definována v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, jako alespoň 5000,- Kč. Důvodem jejího zavedení byla subsidiarita trestní represe 

- tudíž postih méně závažných forem porušení autorského práva pouze soukromoprávní a správní96 cestou. 

Podnětem k této změně bylo patrně rozhodnutí pléna Ústavního soudu I. ÚS 69/06, které konstatovalo, že 

proti jednáním porušujícím práva vyplývající z občanskoprávních předpisů je třeba v prvé řadě brojit sou-

kromoprávními prostředky podle zásady vigilantibus iura. Při jejich nedostatečnosti uplatnit sankce správní, 

a teprve na posledním místě, jako ultima ratio, právo trestní. Opačný přístup, tedy užití trestněprávního 

postupu, aniž by prostředky jiných právních odvětví byly použity, by byl v rozporu s již naznačeným princi-

pem subsidiarity trestní represe, který vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě97. 

Jedná se jistě o správnou úvahu a pozitivní změnu trestního zákonu, ale nesystematicky se tím rozevřely 

nůžky mezi trestním postihem čistě internetové kriminality a internetové kriminality spočívající v útocích 

proti právům duševního vlastnictví - a to v neprospěch ochrany práv duševního vlastnictví, neboť trestný čin 

Neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestní-

ho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) žádný takový korektiv závažnosti bohužel nemá, a přesto lze 

vysledovat mnoho případů, kdy je trestní postih jeho pachatelů přinejmenším přehnaný, jak již bylo zmíně-

no výše. 

Zároveň pro autora nebo nositele výlučných majetkových práv jsou trestněprávní instituty obvykle jediným 

účinným prostředkem, jehož pomocí se svého práva může domoci. Jen velmi výjimečně je v jeho vlastních 

silách sehnat dostatek důkazního materiálu, aby mohl svého škůdce nebo bezdůvodně obohaceného do-

hledat a posléze usvědčit občanskoprávní cestou. Naopak zvláštní oprávnění orgánů činných v trestním 

řízení přinášejí pravidelně lepší výsledky – alespoň je tomu tak u amatérských pachatelů, kteří se k vlastní 

anonymizaci při páchání tohoto trestného činu staví laxně, nebo ji realizují příliš primitivně. I tento fakt je 

významným důvodem (alespoň dokud není odpovědnost za internetový provoz řešena komplexně a syste-

maticky), proč by trestní odpovědnost za zásahy do autorského práva a práv souvisejících měla mít jak 

v právním řádu, tak i v trestněprávní praxi své místo již od dostatečně malých škod, které způsobí, aniž by 

bylo nutné, aby se pokaždé jednalo o činnost s kritickou mírou společenské škodlivosti (a kterou by tedy 

v jiných právních odvětvích, kde je shánění důkazů snazší, bylo možno postihovat pouze prostředky sou-

kromého práva). 
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nických osob za správní delikt 
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Kvalifikovanou skutkovou podstatou se takové porušování autorského práva stane, pokud bude vykazovat 

znaky obchodní činnosti, při způsobení značné škody, při získání značného prospěchu, nebo spáchání tako-

vého činu ve značném rozsahu. V prostředí Internetu se sice vyskytují všechny tři tyto možnosti - od prodeje 

crackovaného software až po prodej padělaných výrobků v on-line obchodech, ale nejobvyklejší kvalifiko-

vanou skutkovou podstatou je právě spáchání takového činu ve značném rozsahu. Často je pro orgány čin-

né v trestním řízení problematické přesně vyčíslit způsobenou škodu, zvláště existuje-li velké množství po-

škozených a k získání velkého prospěchu příliš často nedochází - resp. tento prospěch může být opět distri-

buován mezi velké množství konzumentů Internetového obsahu, kteří se tak dostanou bez relevantní proti-

hodnoty k autorským dílům, za které by legální cestou museli platit. Naopak původci Internetového obsahu, 

kteří nabízejí relativně velké množství autorských děl, se vyskytují, a s dokazování tohoto rozsahu nebývají 

závažnější problémy, pokud se podaří kontrolně zjistit, jaké množství autorských děl pachatel nabízel nebo 

jaké množství jich měl uložených v počítači (druhá varianta se týká pochopitelně především počítačových 

programů, protože jejich užití pro osobní potřebu je nepřípustné podle § 30 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely trestního řízení nelze ovšem užít při posuzová-

ní výše škody fikci z §40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednalo by se totiž o analogii v neprospěch pachatele, která je v otázkách trestního práva hmotného nepří-

pustná98. Orgánům činným v trestním řízení tedy nezbývá než dokazovat skutečně způsobenou škodu. 

Ještě přísněji trestnou kvalifikovanou podstatou je získání prospěchu velkého rozsahu nebo způsobení ško-

dy velkého rozsahu - tedy nad 5 000 000,- Kč99. 

3.2.1.2. Trestné činy proti průmyslovým právům 

 
Velmi podobným trestným činem z této skupiny je Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269 zákona č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Toho se dopustí každý, kdo zasáhne nikoliv 

nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodi-

čového výrobku100. Téma nikoliv nepatrného zásahu stejně jako všechny kvalifikované skutkové podstaty 

jsou naprosto shodné jako u předchozího trestného činu. Na rozdíl od něj tento trestný čin ovšem neodka-

zuje na autorský zákon, nýbrž na několik zákonů upravujících práva průmyslového vlastnictví a to sice zákon 

č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákon č. 

207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových 

výrobků. Zásahem do práv průmyslového vlastnictví se rozumí opět jejich libovolné porušení (ve smyslu 

soukromoprávní odpovědnosti), které je úmyslné (tedy zaviněné ve formě úmyslu podle §15 zákona č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Stejně jako u prokazování výše škody způ-

sobené zásahem do autorského práva opět nelze použít fikci podle § 5 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o 

vymáhání práv z průmyslového vlastnictví z důvodu nepřípustnosti analogie v neprospěch pachatele. 

Posledním trestným činem z této skupiny je Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Ten zakládá trestnost mj. toho, 

kdo přes Internet poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo 

jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou, toho, kdo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje a toho, kdo 

pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní za-
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 Článek 39 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 

99
 §138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

100
§ 269 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 



 

měnitelné101. U tohoto trestného činu se na rozdíl od dvou předchozích nevyžaduje škoda nikoliv nepatrná, 

neboť samotný fakt tohoto jednání formou úmyslného zavinění znamená dostatečně závažný delikt, aniž by 

bylo třeba dále zkoumat šíři způsobené škody. Kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu jsou 

ale už vázány na získání určitého prospěchu (značného, resp. velkého rozsahu) nebo spáchání takového činu 

v určitém (značném, resp. velkém) rozsahu. 

3.3. Trestní odpovědnost právnických osob na Internetu 
 
Zákonem č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, účinným od 1. 1. 2012, 

došlo k rozšíření okruhu trestně odpovědných subjektům o právnické osoby (do té doby mohla být trestně 

odpovědnou pouze fyzická osoba). Přes různé kontroverze ohledně tohoto nového zákona, k němuž zatím 

schází judikatura, se předpokládá, že se tím usnadní dokazování některých trestných činů alespoň co do 

odpovědnosti právnické osoby, která měla z trestného činu prokazatelně prospěch102, protože právě doka-

zování je v dnešní době patrně největším problémem internetového práva vůbec, jelikož ono je tím fakto-

rem, který rozevírá nůžky mezi právně žádoucím a faktickým stavem. 

U právnické osoby, coby legální entity neoplývající vědomím ani vůlí, nelze nijak operovat s pojmem zavi-

nění, neboť zavinění je vnitřním stavem pachatele vůči porušení objektu trestného činu. Namísto pojmu 

zavinění se u subjektivní stránky trestní odpovědnosti právnických osob hodnotí přičitatelnost trestného 

činu právnické osobě. 

Trestným činem spáchaným právnickou osobou se rozumí trestný čin, který spáchaný jejím jménem nebo v 

jejím zájmu, anebo v rámci její činnosti. Takový trestný čin může být spáchán libovolným jednáním statu-

tárního orgánu, člena statutárního orgánu, jiné osoby oprávněné za právnickou osobu jednat (například 

prokuristy), fyzické osoby, která vykonává u takové právnické osoby řídící nebo kontrolní činnost, nebo 

kterékoliv jiné osoby, která fakticky vykonává rozhodující vliv na její řízení. U těchto osob se může jednat o 

libovolné právní jednání, které bylo provedeno jménem právnické osoby, v jejím zájmu nebo v rámci její 

činnosti. Takový čin lze právnické osobě přičítat vždy103. 

Kromě toho lze právnické osobě přičítat trestný čin, který byl spáchán opět buď jejím jménem, nebo v jejím 

zájmu, anebo v rámci její činnosti, stalo-li se tak jednáním jejího zaměstnance nebo osoby mu postavené 

naroveň (např. černý zaměstnanec nebo živnostník zapojený ve švarcsystému), pokud takové jednání za-

městnanec spáchal v rámci plnění pracovních úkonů. Dotyčné jednání ale zároveň musel buď spáchat na 

základě rozhodnutí právnické osoby nebo osob uvedených v předchozím odstavci nebo tyto osoby neučinily 

dostatečná opatření, aby k takovému jednání nedošlo, anebo se dostatečně nepostaraly o odstranění ná-

sledků takového trestného činu104. 

Okruh trestných činů, kterých se mohou právnické osoby dopustit, je užší než okruh trestných činů, které 

mohou spáchat fyzické osoby, byť skutkové podstaty jsou stejné. Všechny tyto trestné činy jsou vyjmeno-
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vány v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento se-

znam zahrnuje trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k data-

bázi (§ 270 trestního zákoníku), ale nikoliv už trestné činy proti průmyslovým právům. 

Obecným problémem trestní odpovědnost právnických osob je pochopitelně především fakt, že právnická 

osoba je přes všechny právní konstrukce pouhou fikcí, takže sama svou vůlí ani rozumem netvoří ona krimi-

nální rozhodnutí, za která je trestána - ta jsou opět dílem určitých fyzických osob. Pokud tedy fyzická osoba 

zůstane nepostižena a veškerý trest dolehne pouze na právnickou osobu, nic kromě určitých ekonomických 

komplikací této fyzické osobě v zásadě nebrání založit novou právnickou osobu a pokračovat ve stejné 

trestné činnosti - navíc důkladně poučena o bezpečnostních vadách svého předchozího postupu. Tím je 

přínos trestní odpovědnosti právnických osob oproti jejich pouhé správní odpovědnosti podstatně umenšen, 

jelikož i správní postih právnické osoby je způsobilý pachateli přivodit obdobné ekonomické potíže. 

IV. Správní odpovědnost 
 
Správní odpovědnost je opět typem veřejnoprávní odpovědnosti, která je uplatněna v případech, kdy do-

chází k zásahům do veřejných zájmů, případně i do soukromých zájmů, ale soukromoprávní odpovědnost se 

v takových případech jeví jako nedostatečná. Správní odpovědnost se nevztahuje na nejtěžší případy proti-

právních jednání, která jsou kryta trestněprávní odpovědností - odpovědnost za trestný čin vylučuje odpo-

vědnost za správní delikt, jedná-li se o stejný skutek a stejný objekt ochrany, neboť vícenásobný postih té-

hož v téže věci by byl v rozporu s právním principem ne bis in idem. 

Správní odpovědnost je roztříštěna do mnoha různých zákonů - nejedná se tedy o centralizovaný okruh 

odpovědností, který představuje trestní právo. Správní odpovědnost ani nemá svou obecnou úpravu, která 

by platila alespoň subsidiárně pro všechny případy, jako je tomu u soukromoprávní odpovědnosti a občan-

ského zákoníku105. Jediným poměrně kompaktním systémem zůstává přestupková odpovědnost, která je 

upravena v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přestupková odpovědnost 

je ovšem poměrně úzkou podmnožinou správní odpovědnosti. Další správní delikty související s interneto-

vým provozem se vyskytují především v zákonech upravujících práva duševního vlastnictví, spamming, regu-

laci reklamy, e-government, sázení po internetu, datové schránky nebo elektronické podpisy. Okruh správ-

ních deliktů je ve srovnání se soukromoprávními delikty i trestnými činy jednak nepřiměřeně široký a jednak 

velmi nesystematický a nepřehledný. I proto si následující výčet internetových správních deliktů nečiní ná-

roky na úplnost, jak tomu bylo u popisů dvou předchozích skupin právních odpovědností. 

4.1. Přestupky 
 
Přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin106. Z přestupku může být odpovědná pouze fyzická osoba (odpověd-

nost právnické osoby za přestupek nepřichází v úvahu) a na rozdíl od odpovědnosti za trestný čin implicitně 
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postačí zavinění z nedbalosti (v případě, že by bylo vyžadováno zavinění ve formě úmyslu, musel by být 

tento fakt v zákoně explicitně uveden)107. 

Obecnou úpravu přestupkové odpovědnosti, přestupkové právo procesní a mnoho konkrétních skutkových 

podstat přestupků upravuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl 

od trestných činů jsou další skutkové podstaty přestupků rozptýleny i po dalších zákonech. 

Přestupková odpovědnost přichází v úvahu obvykle v případech, ve kterých by jinak nastala trestní odpo-

vědnost, ale nebyl pro ni splněn některý z kvalifikačních znaků skutkové podstaty (například dostatečná 

výše způsobené škody nebo obecně rozsah takového jednání). Proto přestupková odpovědnost nemá místo 

v ochraně objektů formálních a hypertrofovaných trestných činů, jejichž skutkové podstaty podobné kvalifi-

kační znaky neobsahují. 

4.2. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob nemají žádnou centrální úpravu obecné části ani 

procesní problematiky. U přičitatelnosti jednání fyzických osob právnickým osobám platí v podstatě stejná 

pravidla jako u přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Od přestupkové odpovědnosti se odpo-

vědnost za tyto správní delikty liší tím, že k jejich spáchání v zásadě není třeba zavinění - jedná se tedy o 

objektivní odpovědnost na rozdíl od odpovědnosti za přestupek, která je přísně subjektivní. Právnická nebo 

podnikající fyzická osoba se může odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

po ni bylo možné považovat, aby ohrožení nebo porušení objektu správního deliktu předešla. Důkazní bře-

meno v tom případě ale leží na ni samotné (ona sama má povinnost prokazovat tuto skutečnost). 

4.3. Společná část 

4.3.1. Přestupky a správní delikty na úseku práv duševního vlastnictví 

 
Práva duševního vlastnictví jsou právy soukromými, takže zásahy proti nim řeší v první řadě poškozený ces-

tou soukromého práva. Jelikož to se pro účinnou ochranu nositelů práv duševního vlastnictví jeví jako nepo-

stačující, existuje i trestní postih za zásahy do těchto práv. Konkrétně se jedná o trestné činy Porušení au-

torského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269 téhož 

zákona) a Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268 tamtéž). 

Je však zjevné, že existují zásahy do autorského práva, které nedosahují intenzity trestného činu porušení 

autorského práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, na jejichž postihu je veřejný zá-

jem. Jedná se o přestupky podle § 105a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, a o správní delikty podle §105b téhož zákona. 

Přestupku podle autorského zákona se dopustí fyzická osoba, která neoprávněně užije autorské dílo, umě-

lecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi108. Opro-

ti trestnému činu se nevyžaduje rozsah nikoliv nepatrný ani zavinění ve formě úmyslu, protože k odpověd-

nosti za přestupek stačí implicitně nedbalostní zavinění. Do tohoto přestupku budou spadat jak neoprávně-

ná užití autorských děl a dalších objektů chráněných autorským zákonem, která byla sice úmyslná, ale ne-
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dosahují rozměru nikoliv nepatrného, tak neoprávněná užití autorských děl, která byla zaviněna nedbalost-

ně a dosahují libovolných rozměrů. Stejně jako u kteréhokoliv jiného přestupku však musí jít o zaviněné 

jednání, takže je nutno delikventovi prokázat alespoň zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Přichází však 

v úvahu zavinění v libovolné formě. 

Stejná skutková podstata se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby podle § 105b odst. 1 písm. a) 

zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zakládajícího jejich odpovědnost 

za správní delikt. V případě správního deliktu není potřeba zavinění prokazovat, ale právnická osoba za 

správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 

porušení právní povinnosti zabránila109. Tím se liší tato odpovědnost například od odpovědnosti za vydání 

bezdůvodného obohacení, protože ta podobnou liberaci nepřipouští. 

Dalším přestupkem (pro fyzickou osobu) a zároveň analogickým správním deliktem (pro podnikající fyzickou 

nebo právnickou osobu) je zásah do autorského práva podle § 43 odst. 1 a 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o obcházení účinných pro-

středků ochrany práv podle autorského zákona, o vyrábění zařízení sloužících k obcházení účinných pro-

středků a o zásahy do elektronických informací o správě práv k dílu. Tato tématika byla už rozebrána v rám-

ci soukromoprávní odpovědnosti. Dělicí čarou mezi trestným činem a tímto přestupkem je opět kumulativ-

ně nikoliv nepatrný rozsah a zavinění ve formě úmyslu. Za přestupek i správní delikt neoprávněného užití 

díla hrozí pokuta až 150 000,- Kč a za přestupek či správní delikt jiného neoprávněného zásahu do autor-

ského práva pokuta až 100 000,- Kč. 

Přestupky proti právům průmyslového vlastnictví definuje přímo § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k 

obchodní firmě lze považovat každý neoprávněný výkon práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového 

vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv. Od trestného činu porušení chráněných průmyslových práv se 

tento přestupek liší opět tím, že postačí zavinění ve formě nedbalosti a tím, že není vyžadován nikoliv nepa-

trný rozsah zásahu. Za tento přestupek hrozí pokuta až 15 000,- Kč. Jiné správní delikty na úseku porušování 

práv průmyslového vlastnictví neexistují. 

V. Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu 

5.1. Odpovědnost uživatelů 

5.1.1. Implicitní odpovědnost uživatelů 

 
Vzhledem k tomu, že veškerý datový tok po Internetu, až na bezvýznamné výjimky110, je prováděn na zákla-

dě individuální žádosti uživatele, lze uživatele považovat za plně odpovědného za samotné uskutečnění 

takového přenosu i za parametry, které je uživatel schopen ovlivnit. Jedná-li se tedy o interakci s jiným počí-

tačem, odpovídá uživatel za její formu i za vztah ke konkrétnímu stroji. Stejně tak je uživatel odpovědný za 

obsah, který šíří jeho publikací nebo rozesíláním i za obsah, který stahuje nebo obecně získává pomocí In-

ternetu z jiných počítačů. Odpovědnost uživatelů za vlastní jednání je tedy neomezená a odpovídá odpo-
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vědnostem v plném rozsahu předchozích kapitol, byť povětšinou půjde o odpovědnosti subjektivní. Výjim-

kou jsou některé odpovědnosti za zásahy do práv duševního vlastnictví (např. náhrada nemajetkové újmy 

nebo vydání bezdůvodného obohacení) a některé správní delikty, za které i obyčejný uživatel, který nevyvíjí 

žádnou licencovanou ani provozní činnost, odpovídá objektivně - tedy bez ohledu na zavinění. 

Naopak uživatel nebude odpovídat za skutečnosti, nad kterými žádnou kontrolu nemá. Nelze ho považovat 

za odpovědného například za směrovací cestu, kterou jeho paket poputuje do určeného cíle, pokud ji nemá 

šanci ovlivnit. Přesto taková skutečnost, byť nezaviněná, může mít svou relevanci například při posuzování 

jurisdikce. Když při prohlížení webové stránky uživatelův prohlížeč stáhne a spustí dekorující JavaScript, 

který je počítačovým programem111 a který byl na dané stránce umístěn bez vědomí autora, aniž by to bylo 

uživatelovou vůlí, a aniž by o tom uživatel věděl, nebude za takové jednání odpovědný, neboť neměl reál-

nou šanci se mu vyhnout. Veškerá odpovědnost naopak bude spočívat na původci takového zdrojového 

kódu, který jeho publikací spáchal nejen užití počítačového programu sdělováním veřejnosti, ale i jeho užití 

rozmnožením, ačkoliv k samotnému dokonání takového deliktu dojde až načtením stránky nic netušícím 

uživatelem. 

5.1.2. Odpovědnost za nedbalé zabezpečení vlastního počítače 

 
Složitější situace nastává, pokud se uživatel stane nástrojem jiného pachatele, ale na základě vlastního zavi-

nění - tedy pokud měl možnost se takovému zneužití sama sebe vyhnout. Typickým subjektem takového 

jevu je uživatel nebo obecně administrátor, který má špatně zabezpečený vlastní počítač a následkem toho 

se internetovému pirátovi podaří nad takovým počítačem získat kontrolu (i zcela strojově pomocí interne-

tového červa). Pak logicky dojde k tomu, že pirát takový počítač zneužije k další protiprávní činnosti. Odpo-

vědnost piráta stran práva trestního, správního i občanského je nepochybná, ale zároveň je nutno počítat s 

jeho anonymitou - tedy s tím, že samotného piráta poškozený ani orgán činný v trestním řízení často nikdy 

nedohledá. 

Z trestněprávního hlediska nelze takového správce počítače, který se provinil pouze špatným zabezpečením, 

považovat za odpovědného za trestné činy, k jejichž spáchání je potřeba zavinění ve formě úmyslu. Naopak 

za nedbalost ho postihnout lze. Méně častou formou nedbalosti bude v tomto případě nedbalost vědomá - 

to ale neznamená, že by se vůbec nemohla vyskytnout. Půjde o případy, kdy administrátor odpovídající 

kvalifikaci má, ví o nedostatečnosti bezpečnostních opatření, a přesto s nimi nic nedělá, spoléhajíce bez 

dostatečného důvodu na to, že zrovna jeho systému se útoky internetových pirátů vyhnou. 

Častější formou zavinění bude nedbalost nevědomá - tedy, že administrátor systému ať už díky své nedo-

statečné kvalifikaci nebo díky lenosti nebude dbát o bezpečnost vlastního systému, aniž by si byl vědom 

závažnosti bezpečnostních chyb, které jsou způsobilé jej kompromitovat. Co se týká nevědomé nedbalosti, 

musí mít takový delikvent reálnou možnost vědět o bezpečnostních chybách svého systému a jejich rámco-

vé nebezpečnosti. O takový případ patrně nepůjde, když pirát použije Zero day exploit112, jehož objevení 

překračuje úroveň lege artis mezi informatiky zabývajícími se administrací obdobných systémů. Pak by ne-

bylo možné mluvit o zavinění ze strany administrátora, jehož systém by byl kompromitován, a tím pádem 

ani o žádné jeho subjektivní odpovědnosti. 
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Administrátor počítače, který se provinil jeho slabým zabezpečením, bude moci být trestně odpovědný za 

internetové trestné činy Neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z ne-

dbalosti (§ 277 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a Ohrožení utajo-

vané informace z nedbalosti (§ 318 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 

za stejných okolností, za jakých se jich mohl dopustit (resp. jejich analogií se zaviněním ve formě úmyslu) 

jejich přímý pachatel. U všech těchto trestných činů půjde o poměrně krajní případy a mohou nastat pouze 

při správě specifických informačních zdrojů nebo zařízení (osobní údaje, utajované skutečnosti a obecně 

prospěšná zařízení). Navíc přichází v úvahu trestný čin Poškození záznamu v počítačovém systému a na no-

siči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů), který nelze zavinit úmyslnou formou a k jehož spáchání dojde, pokud pachatel 

takovým nedostatkem zabezpečení umožní pirátský útok, kterým bude na samotném informačním systému 

způsobena značná škoda (tj. alespoň 500 000,- Kč113). 

Jiný pohled na danou problematiku je potřebný z hlediska soukromoprávního. Pokud lze provozovatele 

daného stroje vinit z vědomé nebo alespoň nevědomé nedbalosti za jeho zabezpečení, je na základě poru-

šení generální prevence114 takovým jednáním nebo opomenutím založena jeho odpovědnost za škodu způ-

sobenou porušením právní povinnosti podle §420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Za takovou škodu bude odpovídat společně a nerozdílně s přímým škůdcem115. Pouze v odůvodněných pří-

padech může soud tuto solidární odpovědnost přeměnit na dílčí116. To však podle konstantní judikatury 

nepřichází v úvahu, pokud by se takovou změnou výrazně zhoršila dobytnost náhrady škody ze strany po-

škozeného117. Pokud tedy přímý pachatel nebude dohledatelný, nepřichází tato varianta v úvahu a provozo-

vatel nezabezpečeného počítače, z něhož byl veden takový útok, bude odpovídat za způsobenou škodu v 

plném rozsahu. 

Stran vzájemného regresu mezi přímým pachatelem (v případě, že se podaří prolomit jeho anonymitu a 

unést důkazní břemeno o způsobené škodě) a provozovatelem zneužitého počítače je rozhodující § 439 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který zní: Kdo odpovídá za ško-

du společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody. Je jednoznač-

né, že podle této definice bude účast na způsobení vzniklé škody mnohem vyšší u přímého škůdce než u 

správce zkompromitovaného systému. Podle zhodnocení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 1967, sp. zn. Pls 

3/6. (R III/67) je takové spoluzavinění škody možné (jeden škůdce odpovídá formou zavinění úmyslného a 

druhý nedbalostního) a bude úkolem soudu rozvrhnout rozsah škody mezi oba škůdce. Toto zhodnocení 

tedy presumuje pouze omezený regres vůči přímému škůdci. Naopak v analogickém případu komentář k 
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občanskému zákoníku118, který řeší tento souběh obou forem zavinění v kauze spoluzavinění poškozeného, 

směřuje k regresu úplnému, neboť podle něho je míra zavinění nedbalostního oproti úmyslnému zavinění 

přímého škůdce většinou natolik zanedbatelná, že s ní nelze vůbec počítat. 

5.1.3. Odpovědnost uživatelů za cizí obsah 

 
Některé technologie, jako například hypertext, umožňují pomocí jednoznačných adres (Uniform resource 

locator - URL119) adresovat cizí obsah. Základní formou adresace je publikace odkazu (linking), přičemž ná-

vštěvník takové stránky si může vybrat, jestli na dotyčný odkaz klikne nebo neklikne. Pokud uživatel odkazu-

je na svůj vlastní obsah, nepřináší linking žádné nové právní skutečnosti. Byl-li odkazovaný obsah ilegální, 

uživatel odpovídá přímo za obsah, a pokud byl legální, nemůže odkazováním porušit svá vlastní práva. 

Odkazování samo o sobě je součástí svobody projevu a nepředstavuje právně závadné jednání, i když odka-

zuje na cizí obsah, který je například autorským dílem nebo je chráněn některým právem průmyslového 

vlastnictví, je-li veřejný. Podmínkou však je, aby odkazování na takový předmět práva duševního vlastnictví 

nebylo zavádějící (například aby si odkazující nepřisvojoval formou takového odkazu autorství k cizímu au-

torskému dílu). 

5.1.3.1. Deep linking 

 
Jedním ze způsobů odkazování, který by mohl jevit jako hraniční z hlediska dobrých mravů, je tzv. deep 

linking120. Tedy odkazování na určitou část cizího webu, čímž je tato část oddělena od zbytku (návštěvník se 

k ní nedostane tradiční cestou z hlavní stránky) a vytržena z kontextu. Navíc tím mohou být dotčeny zájmy 

provozovatele odkazované podstránky, které mohou spočívat v zobrazování reklamy nebo jiných informací 

na hlavní stránce. Pokud se návštěvník dostane pomocí deep-linking rovnou na podstránku, tuto reklamu 

tím efektivně obejde. Je tedy otázkou, zda se takové jednání příčí dobrým mravům, zda se jedná o neopráv-

něné užití autorských děl (jejich sdělováním veřejnosti), nebo zda je takové jednání naopak právně nezá-

vadné. V rámci ČR k tomuto tématu bohužel žádná judikatura není, ale v Německu, kde je právní řád po-

měrně podobný tomu českému (díky harmonizaci těchto řádů v režii EU) konstatoval Spolkový soudní dvůr, 

že deep-linking pouze využívá jednu ze základních možností hypertextu a kdo zveřejní na webu nějaké au-

torské dílo, musí počítat s tím, že toto dílo bude dostupné i bez explicitního průchodu hlavní stránkou, takže 

deep-linking sám o sobě, pokud nepřekonává účinné technické prostředky k ochraně autorského práva, 

protiprávní není121. S tímto odůvodněním lze plně souhlasit i kontextu práva ČR, a deep linking tudíž pova-

žovat v zásadě za legální. 

5.1.3.2. Inlining a framing 
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Způsob adresace, který hranici dobrých mravů ovšem nepochybně porušuje, je tzv. inlining122. Inlining spo-

čívá v tom, že se cizí autorská díla (například obrázky, hudba či videa) přímo zobrazují na jiné stránce, jako 

by byly její součástí a uživatel bez zkoumání zdrojového kódu nebo HTTP komunikace nepozná, že jsou ulo-

žena na úplně jiném webovém serveru. Toto vkládání cizího obsahu do vlastních stránek lze tedy nepo-

chybně považovat za užití autorského díla jeho sdělováním veřejnosti. K provádění inliningu vůči cizímu 

obsahu je tedy v zásadě potřeba uzavřít s nositelem výlučných majetkových práv licenční smlouvu, jinak se 

jedná o neoprávněné užití autorského díla jeho sdělováním veřejnosti (§ 18 zákona 121/2000 Sb., autor-

ského zákona, ve znění pozdějších předpisů), který indukuje i správní a případně i trestní odpovědnost de-

likventa. Variantou inliningu je framing123. Framing takto využívá nejen cizí prvky, ale přímo cizí HTML do-

kumenty (tedy celé webové stránky), které jsou pomocí speciálních tagů zobrazeny v původní stránce. Pří-

pad framingu je asi teoreticky nejtěžší, co se týká určení, zda se jedná o jednání proti dobrým mravům, je-li 

takto framingem vytěžován cizí web. Od linkingu i deep-linkingu se framing liší tím, že cizí stránku rovnou 

načítá bez dalšího přičinění uživatele (při linkingu je mu pouze nabídnut odkaz na cizí stránku) a také skrývá 

URL cílového webu. Od inliningu se naopak liší tím, že cizí obsah zobrazuje v původním kontextu jako celý 

HTML dokument a nikoliv rozdrobeně jeho jednotlivé prvky. U framingu je tedy podle všeho nutné ohodno-

tit pro každý případ, zda se jeho realizátor snaží zobrazením cizí stránky přesvědčit uživatele, že je zobraze-

ná stránka vlastně součástí jeho webu nebo zda explicitně uvede zdroj. U některých webových stránek, 

které jsou vytěžovány framingem může být zdroj zjevný i z jejich samotného obsahu. Judikatura v ČR opět 

neexistuje, ale v Německu, kde byl framing dlouhou dobu bez další považován za neoprávněné užití autor-

ského díla, soud v Kolíně nad Rýnem judikoval opačné stanovisko124 - tedy, že v případech, kdy je cizí obsah 

a jeho zdroj jasně rozeznatelný, je framing cizích stránek v souladu s právem. 

Všechny dosud uvedené možnosti adresace cizího obsahu se však týkaly pouze situací, kdy sám cizí obsah je 

nezávadný a legálně publikovaný. Diametrálně odlišná situace však může nastat, pokud tento obsah bude 

závadový, zasahující do práv duševního vlastnictví nebo jeho publikace bude z jiného důvodu zakázána. 

Pokud je z kontextu odkazů na takový obsah evidentní záměr stimulovat jeho sledovanost, dopouští se au-

tor těchto odkazů spoluúčasti na sdělování takového obsahu veřejnosti resp. šíření takového obsahu a tyto 

odkazy samotné je potom potřeba posuzovat stejně ilegálně jako obsah, na který odkazují. Evidentní je 

tento záměr především v případě deep-linkingu přímo na autorská díla, například hudební nahrávky nebo 

filmy nebo na soubory obsahující závadový obsah125. Co se týká formy takových odkazů, má smysl v této 

sekci posuzovat pouze odkazy manuálně vytvořené. Pokud by se jednalo o odkazy vytvářené například full-

textovým robotem, vztahovalo by se na ně speciální ustanovení o odpovědnosti ISP ve formě caching, resp. 

v USA ještě speciálnější ustanovení o ISP ve formě vyhledávací služby. 

Tyto odkazy mohou být vytvořeny opět s rozdílnými mírami zavinění. Může se jednat o nezaviněnou tvorbu 

(například nebylo možné dostupnými prostředky rozeznat, že se jedná o neoprávněně publikované autor-

ské dílo, pokud je takto publikováno velmi důvěryhodnou formou), pak tvůrce takových odkazů v zásadě 
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neodpovídá (s výjimkou odpovědnosti za zásah do výlučných osobnostních práv). Může se ale jednat o zavi-

něné jednání ve všech čtyřech stupních zavinění (přičemž nepřímý úmysl bude s vědomou nedbalostí opět 

splývat). Každá z těchto forem zavinění pak postačí k soukromoprávní odpovědnosti za škodu126 a správní 

odpovědnosti za přestupek. Úmyslné formy i k trestní odpovědnosti, která se ukládá za zpřístupňování nebo 

šíření takového obsahu127. 

Pokud je naopak z kontextu takového odkazu zřejmé, že není zveřejněn s úmyslem stimulace sledovanosti 

závadného obsahu, ani tak objektivně nepůsobí (pak by se mohlo jednat o delikt ve formě nevědomé ne-

dbalosti), není jeho publikace protiprávní stejně jako v případě odkazování legálního materiálu - takové 

jednání je naopak chráněno jako výkon svobody vyjadřování128. Vyšší požadavky na bezvadnost takového 

obsahu jsou samozřejmě kladeny při framingu a inliningu, protože ty způsobují jeho přímé načtení návštěv-

níkem bez možnosti další volby. V takovém případě bude posunuta především hranice mezi nezaviněným 

jednáním a zaviněním ve formě nevědomé nedbalosti, protože těmito formami adresace tvoří delikvent cizí 

obsah faktickou součástí vlastního webu, takže za něj odpovídá stejně, jako by publikoval jeho kopii. 

5.2. Odpovědnost ISP 

5.2.1. Hranice mezi rolí uživatele a rolí ISP 

 
Imanentní činností ISP je poskytování internetových služeb. Vlastnosti těchto služeb byly popsány v úvodu, 

a to sice poskytování prostřednictvím Internetu, na individuální žádost uživatele odeslanou prostřednictvím 

Internetu, její poskytování na dálku (tedy nikoliv jen v rámci lokální sítě) a zpravidla za úplatu. Na základě 

této definice je tedy nutné odmítnout různá pojetí ISP, která jsou z hlediska specifik jejich odpovědnosti 

bezvýznamná. Znovu je za vhodné na tomto místě zdůraznit, že do pojmu ISP zahrnujeme veškeré poskyto-

vatele internetových služeb (např. uložišť, webhostingů, mailových serverů, atd.) a nikoliv pouze poskytova-

tele internetového připojení (ty označujeme jako IAP – Internet access provider). 

Zaprvé činnost ISP nemá nic společného s jeho případným živnostenským oprávněním ani se soustavností 

nebo výdělečným provozováním služeb. V roli ISP může vystupovat obyčejný uživatel a to i zcela legálně, 

aniž by se dopouštěl protiprávního jednání. Pro ukázku lze uvést provozování webového serveru nebo pro-

xy serveru na vlastním počítači, který má veřejnou IP adresu nebo alespoň přesměrovaný dotyčný port, 

nebo bezplatné poskytování internetového připojení členům vlastní domácnosti. Dále je poměrně podstat-

ný fakt, že tentýž subjekt může vystupovat simultánně jako uživatel i jako ISP. Pokud například ISP provozu-

je webhosting, vystupuje takto při samotném provozu jako ISP. Jakmile ovšem začne rozesílat e-maily s 

vyúčtováním a fakturami svým zákazníkům, nejedná se už o činnost ISP, a toto jeho jednání (rozesílání e-

mailových zpráv) je nutno posuzovat jako jednání jednoho z uživatelů Internetu. 

Činnost ISP je specifická mimo jiné i tím, že ISP nikdy žádné přenosy sám neiniciuje. Musí být vždy o takový 

přenos individuálně uživatelem požádán. Zároveň tyto přenosy ale realizuje, a to vlastním jménem a na 

vlastní náklady. ISP se tedy nemůže přímo úmyslně dopustit například penetračního útoku nebo užití autor-

ského díla rozmnožováním, protože o takovou činnost by musel být požádán uživatelem. Naopak nelze 
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vylučovat jeho odpovědnost v kauzách, které spočívají v pouhém zpřístupňování určitých informací (užití 

autorského díla jeho sdělováním veřejnosti, šíření dětské pornografie, atd.). 

Role ISP je důležitá z hlediska dalšího aspektu, který se váže k samotné podstatě internetového provozu. 

Ten jsme definovali jako provoz využívající jednu z verzí IP protokolu neprobíhající čistě po lokální síti. Každý 

paket internetového provozu musí mít tedy podle specifikace IP protokolu dvě IP adresy - a to sice zdrojo-

vou a cílovou. Význam ISP v této tématice spočívá v tom, že jsou to obvykle právě ISP, komu jsou IP adresy 

přidělovány a taková informace (tedy který ISP odpovídá za kterou IP adresu) je veřejná129. Neexistuje tedy 

internetový provoz, k němuž by nebylo možné zjistit dva konkrétní subjekty, které jsou držiteli zdrojové a 

cílové IP adresy, přičemž nepůjde-li o koncové uživatele takových rozměrů, že jsou sami v WHOIS databázi 

zaneseni, budou těmito subjekty ISP. Při zpřístupňování informací se opět jedná o umožnění internetového 

provozu, jehož stranou je počítač, který informaci zpřístupňuje. ISP zároveň vědí, nebo alespoň mohou vě-

dět, kdo jsou jejich bezprostřední klienti, kteří jejich IP adresy využívají. Mezi těmito klienty mohou být další 

ISP. Tento řetězec vztahů se ovšem prostřednictvím hierarchie ISP dostane až ke každému koncovému uži-

vateli, který iniciuje internetový provoz. Stejně tak, pokud ISP nezpřístupňuje informace sám, lze skrze tuto 

hierarchii dohledat jejich skutečného původce. To dává ISP důkazní moc identifikovat každého účastníka 

internetového provozu, přičemž tato identifikace je dodnes úhelným kamenem pro každou odpovědnost 

účastníků internetového provozu. I tento fakt společně s tím, že ISP často nemají zájem nebo přímo odmíta-

jí identifikovat své klienty, svědčí o mimořádné důležitosti odpovědnosti ISP. 

Pokud ISP publikuje nebo zpřístupňuje obsah, jehož je sám původcem - tedy pokud například obchodní 

společnost provozuje webový server (jenž je nepochybně službou informační společnosti), ale zveřejňuje na 

něm pouze vlastní obchodní nabídky - jde opět o režim neomezené odpovědnosti podle předchozích kapitol 

tak, jako tomu bylo u uživatelů. Bude-li tedy takový obsah zahrnovat například autorská díla, k jejichž sdělo-

vání veřejnosti nebude ISP oprávněn, bude za jejich protiprávní užití plně odpovědný. Stejně tak bude ISP 

plně odpovědný i trestně, dojde-li publikováním vlastního obsahu k naplnění skutkové podstaty některého 

trestného činu, který jím bude zaviněn (v případě, že ISP bude fyzickou osobou) nebo který mu bude přičita-

telný (v případě, že ISP bude právnickou osobou). Obdobně i v tomto případě platí odpovědnost ISP ve stej-

né míře jako u uživatele, pokud se ISP ve formě nedbalosti proviní nedostatečným zabezpečením vlastního 

systému, což bude mít za následek jeho napadení a zneužití k páchání další protiprávní činnosti. 

Problematičtější situace nastává, publikuje-li ISP cizí obsah - tedy obsah, jehož původcem je uživatel, který 

pouze využije infrastrukturu ISP ke zpřístupňování takového obsahu prostřednictvím Internetu. Podobnou 

otázkou je i odpovědnost ISP za internetový provoz (za jeho uskutečnění a následky), který realizuje na indi-

viduální žádost uživatele a za meziukládání takových informací i jejich případné poskytování jiným uživate-

lům pro jejich rychlejší doručování při opakovaných žádostech. 

5.2.2. Situace před zákonem č. 480/2004 Sb. 

 
Odpovědnost ISP za cizí obsah a za cizí přenosy, které ISP přesto osobně vykonává svým jménem, je téma-

tem poměrně novým, které se v dobách klasického práva vůbec nevyskytovalo, ani se nevyskytovaly analo-

gické situace, jejichž právní klasifikaci by bylo možné převzít. 

Nová situace spočívala v tom, že tyto problematické právní účinky vznikají sice jako důsledek určité smlouvy 

mezi uživatelem a ISP, ale nevyplývají ze smlouvy samotné (naopak vznikají dodatečným jednáním klienta, 
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které ISP na jeho příkaz realizuje) a projevují se zásahy do práv třetích osob místo toho, aby zasahovaly 

klasicky do práv smluvních stran, takže nejde o kontraktuální problematiku. 

Odpovědnost klienta, který daný přenos inicioval a po ISP jeho realizaci vyžádal, nebo který určil závadnou 

informaci k šíření, je nepochybná. Obvykle se bude jednat o zavinění ve formě úmyslu (a to navíc nejčastěji 

přímého), protože většinou si klient bude svého protiprávního jednání vědom. Co ovšem zůstává problema-

tickým, je odpovědnost ISP, který tyto protiprávní operace přímo realizuje (byť na výslovný příkaz klienta). 

Zde už se několik analogií nabízí. Je sice vyloučeno zavinění ISP ve formě přímého úmyslu, ale pokud by ISP 

o protiprávnosti takové operace věděl nebo jí důvodně předpokládal a bez sebemenšího ohledu na toto 

vědomí by jí stejně provedl, půjde z jeho strany o zaviněné chování a to ve formě nepřímého úmyslu. Stej-

nou formu zavinění lze konstatovat i v případě, kdy klient zpřístupní prostřednictvím hostingu ISP závadový 

obsah a ISP, ačkoliv si bude protiprávnosti takového obsahu vědom, proti tomu nic nepodnikne a zveřejní 

jej. Velice subtilní je bohužel rozdíl mezi zaviněním ve formě nepřímého úmyslu a zaviněním ve formě vě-

domé nedbalosti. Spočívá ve vnitřním postoji ISP nebo osoby, která jedná nebo má povinnost jednat jeho 

jménem, vůči škodlivému následku. V prvním případě s ním bude jednající srozuměn, ve druhém si jej ne-

bude přát, ale bude vědět o tom, že hrozí a přesto bude bez přiměřených důvodů spoléhat, že nenastane. 

Jedná se tedy o velmi jemnou nuanci, kterou lze zvenčí posoudit jen velmi obtížně. U formálních deliktů 

není pro tuto formu zavinění místo, naopak u poruchových deliktů půjde o vnitřní vztah jednajícího k této 

poruše. Přesto pro konstatování zaviněného jednání formou nepřímého úmyslu nebo vědomé nedbalosti je 

potřeba prokázat, že byl ISP s protiprávností činu seznámen. To je v době samotného jednání téměř ne-

možné, protože prakticky všechny činnosti, které ISP vykonává, jsou prováděny automaticky. Jedinou výjim-

ku by mohly představovat například moderované diskuze, na nichž administrátor ručně kontroluje každý 

odeslaný příspěvek ještě před jeho zveřejněním. 

Častějším projevem protiprávního jednání ISP na příkaz klienta, zaviněného ve formě nepřímého úmyslu 

nebo vědomé nedbalosti, bude opomenutí. K němu dojde tak, že klient zpřístupní prostřednictvím hostingu, 

který ISP provozuje, ilegální obsah. Samotné zpřístupnění provede ISP opět zcela strojově pomocí nějakého 

skriptu fungujícího naprosto bez manuálních zásahů, takže ISP nebude mít tušení o protiprávnosti takového 

obsahu. Posléze však třetí osoba prokáže ISP jeho protiprávnost (protiprávnost některých obsahů, jako na-

příklad dětské pornografie, je evidentní, naopak u většiny autorských děl pouhé poukázání na ně nebude 

stačit k prokázání jejich protiprávnosti) a ISP zůstane nečinný nebo dokonce explicitně odmítne takový ob-

sah smazat či znepřístupnit. Pak se bude jednat z jeho strany o opomenutí ve formě nepřímého úmyslu 

nebo vědomé nedbalosti, které je zcela reálně představitelné. V takovém případě ovšem nebude ISP odpo-

vědný za samotné zveřejnění obsahu, ale za dodatečnou nečinnost při jeho požadovaném znepřístupňování. 

Lze jej tedy vinit například z porušení generální prevence130 a následné odpovědnosti za škodu způsobenou 

porušením právní povinnosti131, která vznikla formou ušlého zisku nositeli výlučných majetkových práv. 

Těžko jej lze ale touto formou vinit například z užití autorského díla jeho zpřístupňováním veřejnosti132 a na 

něj navazujícího trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k 
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databázi133, protože tyto delikty byly dokonány už v době, kdy ISP o protiprávnosti jednání, které prováděl, 

neměl ponětí. 

Zavinění ve formě nevědomé nedbalosti se ISP může dopustit patrně jen teoreticky. Podmínkou takto zavi-

něného deliktu je, že aniž ISP ví o protiprávnosti přenosu, který provádí (resp. o protiprávnosti obsahu, kte-

rý na klientův příkaz publikuje), má reálnou možnost jeho protiprávnost detekovat a navíc je taková detek-

ce jeho povinností. 

Takovou detekce by jednak musela být možná bez paralyzace systému (bylo by samozřejmě teoreticky 

možné sledovat každý paket a zkoumat jeho případnou protiprávnost - tedy zkoumat, zda není součástí 

autorského díla, analyzovat, zda poslání několika takových paketů není pokusem o prolomení bezpečnosti 

jiného systému, apod., ale tím by se veškerý datový provoz zpomalil k naprosté nepoužitelnosti). Za detekce 

použitelné bez paralyzace systému lze považovat například zakazování standardních portů některých široce 

známých P2P protokolů, které se téměř vždy používají ilegálně k porušování autorských práv, nebo tarpito-

vání134 při skenech portů135, které jsou opět velmi často vedeny ilegálními úmysly. Problémem ovšem je, že i 

v těchto dvou případech, které lze bez pochyb označit za krajní, mohou existovat využití, která jsou zcela 

legální (například skenovat vlastní počítač za účelem odhalení děr ve firewallu nebo sdílet open-source 

software pomocí P2P sítě). Proto už tuto podmínku deliktů spáchaných ISP ve formě nevědomé nedbalosti 

lze považovat za prakticky nesplnitelnou. 

Druhou podmínkou zavinění ve formě nevědomé nedbalosti je povinnost takovou kontrolu provádět. Ta by 

musela být stanovena například zákonem (což není) nebo by musela být součástí právních zvyklostí v da-

ném odvětví, aby bylo možné ji subsumovat pod generální prevenci podle občanského zákoníku. Žádná 

taková zvyklost opět neexistuje, naopak, stále více se prosazuje princip síťové neutrality136, který by byl s 

takovým jednáním v přímém rozporu, a pokud by ISP takovýto postup aplikoval, aniž by si jeho možnost 

vyhradil ve smlouvě, porušoval by své smluvní povinnosti vůči klientům, kterým své internetové služby po-

skytuje. Z těchto důvodů lze i tuto podmínku nevědomě nedbale zaviněných deliktů považovat za nemož-

nou. 

5.2.3. Charakter činnosti ISP 

 
Z analýzy jednotlivých forem zavinění tedy vyplývá, že se prováděním přenosů a publikováním obsahu na 

žádost klientů, se ISP může dopustit zaviněného deliktu pouze v případě, že ví o protiprávnosti přenosu 

nebo obsahu už v době jeho uskutečnění, resp. publikace. Dále se může dopustit zaviněného deliktu, pokud 

obsah, o jehož závadnosti se dozvěděl dodatečně, odmítá smazat nebo znepřístupnit, čímž poruší princip 

generální prevence. V ostatních případech jde o delikty nezaviněné a lze tedy naprosto vyloučit jeho trestní 

odpovědnost i obecnou odpovědnost za škodu podle § 420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zá-

koníku, ve znění pozdějších předpisů. Stále však přichází v úvahu jiný typ soukromoprávní odpovědnosti a 
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to sice odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností podle §420a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud by totiž bylo lze činnost ISP považovat za provozní, odpovídal by ISP za veškeré škody, které způsobí 

plněním příkazů svých deliktů, i kdyby nevěděl a nemohl vědět o jejich protiprávnosti. Občanský zákoník ani 

jiný zákon definici provozní činnosti nepodává, ale nová judikatura vykládá pojem provozní činnosti jako 

činnost související s předmětem činnosti (zpravidla podnikatelské, obchodní), kterou fyzická nebo právnická 

osoba vyvíjí ve formě tzv. provozu, tedy zpravidla opakovaně za použití určitých organizačních opatření, 

někdy s využitím různých technologií či postupů, včetně věcí, jimiž je místo činnosti (provozovna) vybaveno137. 

Pod tuto definici lze obvykle zařadit i provoz internetových služeb, resp. neexistuje pádný argument, proč 

by (minimálně podnikatelské) poskytování internetových služeb nemělo být provozní činností. Jinou otáz-

kou, zda má být jako provozní činnost posuzováno například poskytování internetového připojení spolubyd-

lícímu na koleji nebo jiné vykonávání role ISP bezúplatně a v malém rozsahu. Tato otázka ovšem zůstala 

nedořešenou až do přijetí zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dokud 

zůstane tento zákon nebo jeho koncepce součástí právního řádu ČR, bude se jednat o otázku čistě teoretic-

kou, jež byla přehlušena novou právní úpravou, která je vůči občanskému zákoníku ve vztahu speciality. 

V případě, že bychom poskytování internetových služeb považovali za provozní činnost a tudíž z něj vyvozo-

vali odpovědnost ISP za škodu způsobenou provozní činností podle §420a odst. 2 písm. a zákona č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bude mít ISP nárok na regres proti klientovi, který 

takovou škodu zavinil138. Mohlo by se samozřejmě stát, že vlivem insolvence klienta bude taková náhrada 

nedobytná, takže jí ponese sám ISP, což by při mnohosti takových případů a absenci odpovídajícího pojiště-

ní mohlo vést i k jeho úpadku, ale zároveň nelze pochybovat o mnoha pozitivních vlivech na právní kulturu 

Internetu, které by ve srovnání s tou dnešní taková právní úprava měla. 

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

 
V prvopočátcích Internetu speciální úprava odpovědnosti ISP za přenosy a obsah svých klientů pochopitelně 

neexistovala. To především proto, že obchodní model, který by umožnil provádět cizí přenosy a poskytovat 

cizí obsah, vznikl až několik let po decentralizaci a komercializaci Internetu. Předtím byl jediným subjektem, 

kterého by bylo možné označovat jako ISP, sám provozovatel internetové páteře. Internetová kriminalita i 

internetové deliktní právo vůbec tehdy byly v plenkách. 

Speciální úprava odpovědnosti ISP novým zákonem, který bude ve vztahu speciality vůči ostatním normám 

upravujícím právní odpovědnost, nevzešla samozřejmě z České republiky. Se stejnými problémy se potýkala 

zahraniční právní praxe dávno před jeho přijetím v České republice. 

5.2.4.1. Historická úprava odpovědnosti ISP v USA 

 
Státem, který jako první zákonem explicitně omezil odpovědnost ISP za cizí provoz a obsah, byly Spojené 

státy americké. To se konec konců dalo očekávat, protože USA jsou státem, kde Internet vznikl, a proto 

dodnes udávají tón jeho rozvoji, přičemž ostatní státy mnohdy pouze kopírují právní instituty zavedené v 

USA. Způsob, kterým tak bylo učiněno, je ovšem poměrně odlišný od způsobu úpravy v evropských státech. 

Prvním zákonem, který omezil odpovědnost ISP v USA, byl Communications Decency Act (CDA) ze dne 8. 2. 
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1996, který obecně a velmi široce nejen limitoval, ale prakticky odstranil odpovědnost ISP za cizí obsah - 

konkrétně konstatoval, že ISP nesmí být nikdy považován za původce nebo odesílatele obsahu, který byl 

poskytnut nebo odeslán jinou osobou139. ISP tím byl naprosto zbaven odpovědnosti za provoz i obsah, jehož 

původcem byl někdo jiný - a to i v případě, že si ISP byl protiprávnosti takového provozu nebo obsahu vě-

dom. Zároveň byla omezena i z druhé strany jeho odpovědnost vůči klientům i třetím osobám za blokování 

nebo mazání veškerého jejich obsahu, který jím byl v dobré víře seznán jako protiprávní. 

5.2.4.2. Historická úprava odpovědnosti ISP v Německu 

 
O necelé dva roky později i v Evropě posunul tuto otázku (odpovědnosti ISP za cizí provoz a obsah) z práv-

ně-teoretické do soudně-praktické pozice případ trestního řízení vedeného proti výkonnému řediteli ISP 

společnosti CompuServe Inc., která působí jako dceřinná společnost americké společnosti America On-Line 

(AOL). Společnost CompuServe prostřednictvím svých serverů umožňovala přístup k více než 200 diskusním 

skupinám (newsgroups), na kterých byla jednotlivými uživateli veřejně zpřístupněna taková pornografie, 

která porušovala příslušné německé trestní normy. Přístup k těmto materiálům byl pochopitelně umožněn i 

německým uživatelům. Společnost CompuServ posléze uzavřela přístup k těmto skupinám celosvětově (čímž 

způsobila určitou senzaci - "Německé mravní normy aplikovány na celý svět!“) a zároveň zmiňovaný výkonný 

ředitel její německé pobočky byl soudem v Mnichově odsouzen k peněžitému trestu ve výši 100 000 DM a k 

podmíněnému odnětí svobody na dva roky. Odvolací soud nakonec rozsudek zrušil a obžalovaného ředitele 

zprostil obžaloby s tím, že neexistovala žádná právní odpovědnost společnosti CompuServe za obsah jednot-

livých diskusních skupin140. V návaznosti na to Německý spolkový parlament přijal zákon o informačních a 

komunikačních službách (Infromations und Kommunikationsdienste Gesetz) ze dne 1. 8. 1997, jehož prvním 

článkem byl tzv. Teledienstgesetz. Ten konstatoval, že ISP odpovídá za vlastní obsah, ale neodpovídá za cizí 

obsah, který zpřístupňuje, aniž by si byl vědom jeho existence a není-li přiměřené po něm požadovat, aby 

protiprávnost takového obsahu detekoval strojově141. Dále není provider odpovědný za žádný obsah, k ně-

muž pouze poskytuje přístup (tedy neukládá jej a nemá nad ním kontrolu), přičemž vytváření technických 

kopií (srov. zákonnou licenci pro dočasné rozmnoženiny podle §38a zákona č. 121/2000 Sb., autorského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů) se považuje za zpřístupňování. Pokud se ISP ovšem dozví o ilegálním 

obsahu, je povinen zablokovat k němu přístup, je-li to technicky realizovatelné a účelné. Tento zákon tedy v 

Německu zbavil ISP odpovědnosti za veškeré přenosy a limitoval jejich odpovědnost za cizí obsah výše uve-

denými podmínkami. Tím se  lišil od CDA v USA, který je zbavuje odpovědnosti za cizí přenosy a cizí obsah 

bezpodmínečně. Jednalo se o průřezový zákon limitující veškeré druhy i typy právních odpovědností. S ně-

kolika novelizacemi, které jej v této otázce (díky evropským harmonizacím) uvedly prakticky do shody s 

úpravou ČR, platil v Německu až do 1. 3. 2007. 

5.2.4.3. Specialní úprava odpovědnosti ISP v USA ve vztahu k zásahům do copyrightů 
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O další necelá dva roky později byl ovšem v USA schválen Digital Millenium Copyright Act (DMCA), který 

vstoupil v platnost 28. 10. 1998. Tento zákon je vůči CDA ve vztahu speciality, takže v otázkách odpovědnos-

ti ISP za zásahy do duševního vlastnictví není po schválení tohoto zákona již dále možné používat § 230 CDA. 

Samotný zákon je složkovou právní normou, která poměrně uceleně doplnila úpravu práv duševního vlast-

nictví USA reflexí nových okolností, které přinesl nástup Internetu. Odpovědnosti ISP se týká jeho jediný 

paragraf a to sice 512, který DMCA vkládá do zákona Copyright Act of 1976 (jehož novelizací je ostatně celý 

DMCA). Tento paragraf ovšem svým rozsahem představuje prakticky samostatný zákon142 a za pozornost 

stojí i fakt, že podmínky, kterým musí ISP dostát, aby se vyvázal z odpovědnosti za cizí obsah porušující prá-

va duševního vlastnictví, jsou podle DMCA podstatně tvrdší než podle Teledienstgesetz i než podle pozděj-

šího zákona o některých službách informační společnosti platného v České republice. Tím se právům dušev-

ního vlastnictví dostalo v USA významného privilegia, neboť odpovědnost ISP za veškerý jiný protiprávní 

obsah i provoz se v USA řídí i nadále podle CDA a ten jejich odpovědnost bez dalších podmínek naprosto 

vylučuje. 

Úprava odpovědnosti ISP za cizí obsah v DMCA je podstatně podrobnější než v Teledienstgesetz. Vymezuje 

několik specifických rolí, ve kterých ISP vystupuje - tři základní, tedy samotný přenos (mere conduit), výko-

nové meziukládání (caching) a ukládání informací (hosting), ale činí tak velmi podrobně a striktně. K nim 

přidává i další role (poskytování vyhledávání, vzdělávací instituce), které ani dnešní evropská úprava nezná. 

Kromě podmínek, které ukládá ISP k omezení jeho odpovědnosti Teledienstgesetz jsou zde explicitně zave-

deny další upřesňující podmínky, a to sice povinnost ISP jednat pouze zcela strojovým automatickým způ-

sobem bez lidských zásahů, povinnost dodržovat standardizované přenosové protokoly nebo povinnost 

dodržovat plnou transparenci143 při cacheování (nejen co do odstraňování informací, ale i co do jejich změn). 

Velmi důležitou podmínkou, kterou musí ISP pro získání omezené odpovědnosti navíc splňovat, je absence 

ekonomického profitu z cizího protiprávního obsahu. Ta směřuje především proti hostingům profitujícím z 

reklamy, které své zákazníky fakticky lákají právě na protiprávní obsah. Dalším obecným požadavkem kla-

deným na ISP je respektování prostředků ochrany copyrightů, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat 

(to by nešlo, kdyby respekt k takovým prostředkům nadměrně zatěžoval systém, kdyby takové prostředky 

nedodržovaly široce užívané formáty a protokoly, apod.). Kromě povinnosti odstraňovat obsah, který byl 

ISP nahlášen jako závadný (nikoliv přímo prokázán jako závadný, jak je tomu v Evropě), je v DMCA zavedena 

i povinnost součinnosti při uskutečňování takové komunikace. 

Zavádí totiž celý systém komunikačních a odpovědnostních vztahů. ISP, který chce uplatňovat limitovanou 

odpovědnost podle tohoto zákona (safe harbour), musí zveřejnit své kontaktní údaje. Je-li mu doručena 

zpráva ohlašující obsah zasahující do jeho copyrightu (která musí splňovat několik požadavků - například 

přesné označení protiprávního materiálu, ověřený podpis nositele exkluzivních majetkových práv k objektu 

duševního vlastnictví, atd.), je ISP bez dalšího povinen takový obsah znepřístupnit a informovat o tom jeho 

původce, je-li mu znám. Pokud původce obsahu toto tvrzení rozporuje, musí ISP 10 - 14 dní poté obsah 

znovu zpřístupnit, leda by se dozvěděl o zahájeném soudním sporu na toto téma. Postupuje-li ISP podle 

těchto pravidel, je zproštěn odpovědnosti nejen vůči majiteli copyrightu, ale i vůči původci obsahu (ti po-
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tom odpovídají jeden druhému za případnou škodu či jinou újmu). Naopak tento speciální komunikační 

systém mezi majiteli copyrightů, původci obsahu a ISP je udržován z prostředků, které povinně poskytují ISP. 

To je logickým vyústěním faktu, že nikoliv majitelé copyrightů, nýbrž ISP jsou ve světě práva novou rolí, 

která má zájem na této speciální úpravě limitující jejich odpovědnost ve srovnání s jinými subjekty vykoná-

vajícími provozní činnost. 

5.2.4.4. Úprava odpovědnosti ISP na úrovni EU 

 
Tím tedy musíme konstatovat, že existují dva historicky fungující způsoby limitace odpovědnosti ISP za cizí 

provoz a obsah. Průkopníkem prvního z nich je Německo, které poskytuje jediný zákon upravující veškeré 

druhy i typy právních odpovědností uniformně. Druhým z nich je systém USA, kde se limitace odpovědnosti 

ISP provádí složkově, přičemž odpovědnost ISP v otázkách práv duševního vlastnictví je limitována mnohem 

méně a přísněji než v jiných oblastech (míra evropské limitace jde přibližně středem mezi těmito dvěma). 

Jelikož práva duševního vlastnictví představují právní zájem, který byl příchodem internetu zasažen patrně 

nejvíce, je taková právní úprava pochopitelná. Na druhou stranu všechny internetové odpovědnosti mají 

velmi mnoho spojujících znaků, takže složková úprava tohoto tématu se nejeví jako příliš systematická. 

Druhým rozdělujícím prvkem je fakt, že v evropských úpravách musí být ISP protiprávnost obsahu prokázá-

na (aby skutečně věděl o protiprávnosti), zatímco v USA stačí pouhé ohlášení (tedy vzbuzení podezření) a 

ISP už musí jednat. I proto je v USA korekční mechanismus proti údajné ilegalitě obsahu ze strany jeho po-

skytovatelů, protože kdyby bylo stejně jako v Evropě podmínkou nepochybné prokázání ilegality takového 

obsahu, postačila by i tam pouze soudní forma takové korekce. 

V roce 2000 se německou úpravou inspirovaly i orgány Evropských společenství a seznali, že tématika ome-

zení odpovědnosti ISP je důležitým právním institutem, který by tudíž měl být harmonizován. Stalo se tak 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, která kromě jiného uložila členským státům přijmout 

legislativní opatření k omezení odpovědnosti ISP. Proponovaná úprava je velmi podobná té v Teledienstge-

setz, některé otázky však explicitně nestanoví a nechává je na samotných státech. 

5.2.4.5. Odpovědnost ISP za cizí obsah a provoz v ČR 

 
Tuto směrnici implementovala Česká republika zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti. Ten po vzoru většiny evropských legislativ rozděluje ISP, jejichž odpovědnost limituje, do tří 

skupin. První skupinou jsou ISP, kteří realizují cizí přenos (mere conduit), druhou skupinou jsou ISP, kteří 

provádějí výkonové meziukládání cizích přenosů (caching) a třetí skupinou jsou ISP, kteří ukládají cizí obsah 

(hosting). 

Tento zákon stanoví pro každý z těchto typů ISP výčtovou metodou, kterou z podmínek musí ISP splnit, aby 

za cizí přenos či obsah odpovídal. Jeho odpovědnost je potom ve smyslu těchto ustanovení objektivní a bez 

možnosti liberace. Pokud naopak žádnou z podmínek nesplní, je takové odpovědnosti bez dalšího zproštěn. 

Kumulativní splnění níže uvedených podmínek tedy lze považovat za liberační důvod z objektivní odpověd-

nosti ISP za cizí obsah a cizí přenosy. 

ISP typu mere conduit za obsah cizích přenosů odpovídá, když přenos sám iniciuje, když určí příjemce či 

odesílatele, anebo když určí nebo změní obsah přenosu. Za změnu obsahu nelze ovšem (z teleologického 

hlediska) považovat každou změnu, jako třeba snížení TTL144 na routeru. Změnou obsahu se rozumí pouze 

změna sémantické části a nikoliv pouhý strojový zásah do technických údajů. 
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ISP provádějící caching odpovídá za obsah takto uložených dat zaprvé v případě, že změní obsah informace 

(k čemuž patří stejná poznámka o nesémantických změnách jako v předchozím odstavci). Dále odpovídá za 

meziuložený obsah, pokud nedodrží pravidla přístupu k informaci. K tomu dojde například u webových 

stránek, které poskytují placený či autorizovaný obsah, ke kterému oprávněně přistoupí první uživatel tako-

vého ISP. Jestliže potom na stejný web bude chtít přistoupit jiný jeho zákazník, který nic nezaplatil nebo 

nedisponuje přístupovými údaji k webu, nesmí mu ISP poskytnout meziuloženou kopii od prvního zákazníka, 

protože by tím prolomil ochranu takových dat a byl by z toho odpovědný. 

Dalším případem, kdy ISP typu caching odpovídá za obsah meziuložených informací, je nedodržení pravidel 

o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví145. Tím je především 

fakt, že mezinačtená informace má svou životnost, potřebuje reflektovat změny původního zdroje a občas 

se podle nich aktualizovat. ISP, který by poskytoval nepřiměřeně starou kopii, by potom odpovídal za obsah 

takovýchto dat. 

Poměrně netradiční variantou, kdy bude ISP odpovídat za obsah cacheovaných informací, je kauza překro-

čení povoleného užívání technologie s cílem získat údaje o užívání informace. Ta by byla naplněna, kdyby v 

rámci cacheování došlo k neoprávněnému sběru osobních dat nebo ke spáchání trestného činu Porušení 

tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších před-

pisů). Pokud by ISP takto jednal, navíc by odpovídal i za obsah, jehož caching prováděl. 

Poslední podmínku pro odpovědnost ISP typu caching za obsah uložených informací představuje nepřijetí 

opatření vedoucí k odstranění a znepřístupnění takové informace v případě, že informace byla ve svém 

původním místě odstraněna, znepřístupněna nebo soud nařídil její znepřístupnění. Tato podmínka tedy 

alespoň v dnešní době koliduje s podmínkou nedostatečné aktualizace informací. Kromě toho přikazuje ISP 

reflektovat soudní zákazy publikace informací. 

Odpovědnost ISP typu hosting za cizí obsah nastává v případě, kdy ISP mohl vzhledem k předmětu své čin-

nosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou pro-

tiprávní146. Stejně tak ISP odpovídá za obsah, o jehož protiprávnosti se prokazatelně dozvěděl a neučinil 

veškeré kroky, které po něm lze požadovat, vedoucí ke smazání nebo zablokování takové informace. První 

podmínka relativizuje odpovědnost ISP podle jeho činnosti a konkrétního případu, čímž ale prakticky k 

právní jistotě příliš nepřispívá, naopak druhá podmínka jednoznačně zavádí institut srozumění s protipráv-

ním charakterem uložené informace. Zákon navíc dodává, že ISP vždy odpovídá za obsah uložených infor-

mací, pokud na chování uživatele vykonává rozhodující vliv. Tím se vyjasňuje pojem cizího obsahu na obsah, 

na jehož tvorbě se ISP nepodílel. 

Zákon navíc v §6 explicitně zprošťuje ISP od povinnosti dohlížet na obsah jím přenášených informací a po-

vinnosti aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Z toho vy-

plývá, že aby ISP skutečně věděl o protiprávní povaze informace, musí mu být tato protiprávnost prokázána 

- tedy pokud někdo bude ISP tvrdit, že informace, kterou ukládá, je protiprávní, ale toto tvrzení neprokáže, 

nemá ISP žádnou povinnost se takovou kauzou dále zabývat, dokud mu někdo patřičné důkazy nepředloží. 

5.2.4.6. Vadná implementace směrnice o elektronickém obchodu 
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Z ekonomického hlediska se ISP typu hosting dělí na placené, které získávájí finanční prostředky přímo od 

svých klientů, a na neplacené, které profitují z reklamy, jež je v rámci poskytování ukládacích služeb zobra-

zována. Zatímco první skupina nemá žádný zvláštní zájem na vysoké náštěvnosti vlastních serverů a tudíž 

ani na potenciálním frekventování nelegálního obsahu na nich uloženého, u té druhé je návštěvnost přímo 

úměrná jejím příjmům bez ohledu na její smluvní vztah s poskytovatelem obsahu. Při přesné transpozici 

bodu 42 by z omezení odpovědnosti ISP typu hosting musela být druhá skupina zcela vyloučena, protože se 

její činnost neomezuje na technický postup, ale zahrnuje i reklamní činnost, která je na provozování tech-

nického zařízení funkcionálně závislá a dodává mu veškerý ekonomický smysl. Bylo by to účelné i vzhledem 

k aktuálně nejvíce frekventovaným uložištím, která profitují z reklamy tím, že umožňují nebo dokonce 

obecně podněcují své klienty k ilegálnímu užívání autorských děl jejich sdělováním veřejnosti, aniž by byla 

prokazatelná jejich účast (kauzální nexus) na tom kterém konkrétním případu takového porušování. Z toho 

důvodu tato úložiště úmyslně profitují z protiprávních činností svých klientů, protože jejich provozovatelé 

jsou s tímto jevem srozuměni a využívají ho, a proto by podle požadavků ekvity měli odpovídat za takto 

způsobené škody i v konkrétních případech, pro něž byla jejich strategickým jednáním pouze vytvořena 

příležitost. 

Podobná podmínka je konečně zakotvena i v americkém DMCA, konkrétně v § 512 (c), 1.B, tím, že ISP typu 

hosting, aby se mohl zprostit odpovědnosti za cizí obsah, nesmí mít finanční prospěch přímo přičitatelný 

protiprávní aktivitě v případě, že má možnost a právo tuto aktivitu kontrolovat a zamezit jí. Podmínky sta-

novené evropskou směrnicí jsou však ještě tvrdší - podle ní stačí, pokud se ISP v rámci provozování sítě za-

bývá ještě nějakou další aktivitou. Tato aktivita musí být mít vztah s předmětem odpovědnosti (tj. musí s 

provozem technické infrastruktury souviset, protože extenzivní výklad tohoto požadavku by zjevně nedával 

smysl), ale na rozdíl od DMCA se nepožaduje existence ekonomického profitu výslovně svázaného s proti-

právním obsahem - stačí související činnost, která se neomezuje na provozování technické infrastruktury. 

Ke konkrétním případům významných datových úložišť je jisté, že omezení odpovědnosti ISP by se podle 

této směrnice nemohla dovolávat nejen známá pirátská úložiště jako například ulozto.cz, ale ani free web-

hostingy jako například webzdarma.cz, které zobrazují s cizím obsahem reklamu, a ani klasické úschovny 

jako například uschovna.cz, které jsou omezeně využitelné pro šíření obsahu mezi veřejnost. Důvodem toho 

je, všechny tyto ISP typu hosting se kombinují provozování technické infrastruktury se zobrazováním rekla-

my. Jiný právně klasifikovatelný rozdíl mezi nimi patrně není. Limitace odpovědnosti se vztahuje na ISP typu 

hosting, jehož činnost spočívá v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby. Ukládání by však sa-

mo o sobě nemělo vůbec žádný smysl, pokud by nebyla možnost tato data posléze také vyzvednout - tj. 

stáhnout. Vzhledem k tomu, že ISP nemá povinnost legitimovat příjemce své služby, nemůže ani zamezit 

tomu, že data stáhne osoba odlišná od té, která je poslala. Jediným podstatným rozdílem by mohlo být 

umožnění šíření ve smyslu sdělování autorských děl veřejnosti, ale z tohoto hlediska je právní kvalifikace 

kvalitativně stejná a liší se jen co kvantitativních měřítek takových služeb. Ani ISP, který poskytuje vyhledá-

vání mezi soubory, nijak nenutí uživatele svá data šířit, pokud jim nezakazuje tato data zašifrovat (a to žád-

né známé uložiště přímo nezakazuje) a ani určitá opatření proti šíření dat (např. limitace počtu stažení, pří-

stupový kód, apod.) uplatňovaná klasickými úschovnami nemohou zabránit šíření takového obsahu úplně. 

Privilegování těch ISP, které neposkytují vyhledávání a vytváří další překážky pro šíření cizího obsahu, by 

bylo ve zjevném rozporu s bodem 46 důvodů této směrnice, který presumuje ochranu svobody projevu. 

Svoboda projevu ale spočívá především v šíření informací (srov. Čl. 16 Listiny základních práv a svobod), a 

proto předpokládá, že dotyčný ISP bude umožňovat šíření takového obsahu (jinak by toto ustanovení bylo 

úplně zbytečné). Paradoxně tedy odpovědnost ISP, který inkasuje od svého klienta platbu za hosting a tím 

mu umožní šířit libovolné informace mezi veřejnost, bude touto směrnicí omezena, zatímco odpovědnost 

ISP, který poskytuje pouze jednorázovou úschovnu, ale zato zobrazuje reklamu, limitována nebude. 



 

Praktické dopady nepřesné transpozice této směrnice zákonem o některých službách informační společnos-

ti nemá. Došlo totiž k tomu, že byla České republice uložena povinnost limitovat odpovědnost ISP a Česká 

republika ji limitovala v ještě větším rozsahu (pro větší množinu jednání), než po ní tato směrnice požadova-

la. Proto implementovala tuto směrnici korektně, pouze určitými opatřeními šla i za její rámec. Nelze však 

tvrdit, že by členským státům bylo zakázáno zavádět další limitace odpovědnosti ISP za cizí obsah. Zároveň 

je potřeba konstatovat, že směrnice nikdy nemá přímý horizontální účinek, takže by byla přímo aplikovatel-

ná pouze v případě, že oním ISP, jehož odpovědnost byla vadně omezena, by byla přímo Česká republika. V 

opačném případě by byla limitace odpovědnosti ISP platná a účinná (pokud by nebyla například v rozporu s 

ústavním pořádkem) a bylo by na místě pouze domáhat se náhrady škody za špatnou transpozici směrnice 

po České republice. 

5.3. Odpovědnost definičních autorit 
 
Odpovědnost definičních autorit je obecně velmi zúžena. Málokdy totiž lze jejich jednání propojit kauzální 

závislostí se škodlivým následek a formální delikty, kterých by se mohly v rámci své činnost dopustit, jsou 

bezvýznamné. Moc definičních autorit spočívá především ve vydávání definičních norem - tedy stanovení 

přenosových protokolů, formátů, apod. V rámci této činnosti si lze těžko představit jednání, které by bylo 

lze subsumovat například pod generální prevenční klauzuli z občanského zákoníku nebo pod porušení jiné 

právní povinnosti. Přenosové protokoly, formáty a další technikálie jsou totiž dodržovány naprosto dobro-

volně a případným viníkem za škody, které mu byli způsobeny například protokolem, je buď poškozený sám, 

nebo jiný účastník provozu, který si měl nezávadnost takového protokolu zkontrolovat. Prakticky se totiž 

nestává, že by respektované definiční autority vydaly nějaký protokol, který by nebyl již předtím široce vy-

zkoušen. 

Odpovědnost definičních autorit může být naopak důsledkem určitých individuálních rozhodnutí, které ISP 

provádějí. Mezi ně lze řadit například přidělování IP adres147 a čísel autonomních systémů148. Pokud by v 

těchto případech definiční autorita rozhodla diskriminačně nebo svévolně, odpovídala by například podle § 

15 odst. 1 zákona č. 83/1990, o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, protože IP adresy a čísla 

autonomních systémů se přidělují pouze členům geograficky příslušného RIR. 

Mezi další jednání zakládající odpovědnost definičních autorit patří především přidělování doménových 

jmen. Konkrétně v případě, kdy registrované doménové jméno bude zasahovat do práv k ochranné známce 

třetí osoby nebo bude samo o sobě zásahem do jejích osobnostních práv, bylo by možno uvažovat i o odpo-

vědnosti registrátora nebo správce nadřazené domény. To především proto, že správce nadřazené domény 

ani její registrátor na rozdíl od Úřadu průmyslového vlastnictví nejsou státními orgány, nýbrž soukromými 

osobami, které navíc z protiprávní registrace takové domény finančně profitují (registrátor dostává od drži-

telů domén každoroční udržovací poplatky). Podle konstantní judikatury ovšem správce domény CZ.NIC, z. s. 

p. o. ani registrátor za zásah spočívající v registraci určitého doménového jména, neodpovídá149 - to přede-

vším proto, že několika ochranným známkám může připadat stejné doménové jméno, a jelikož takovou 

doménu může na základě registračních pravidel získat nanejvýš jeden z několika možných, nelze po regis-
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trátorovi rozumně požadovat, aby přednostní práva (která mohou být dána kromě ochranné známky napří-

klad i jménem uchazeče) k doménám předem kontroloval. Zcela nepochybně by však správce domény od-

povídal za opomenutí, pokud by se odmítl podrobit rozsudku, který by mu nařizoval takovou dotyčnou do-

ménu převést nebo zrušit její registraci. Stejně tak by správce odpovídal za porušení smlouvy v případě, že 

by registraci domény neoprávněně zrušil nebo vůbec odmítl provést. 

VI. Konkrétní případ - Peer-to-Peer sítě a práva duševního vlastnictví 
 
Pro demonstraci zatím vesměs teoretických tezí byla problematika P2P sítí a autorských práv zvolena z dů-

vodu, že se jedná o aktuální téma, které má velké ekonomické dopady a jeho právní klasifikace je zvláště v 

některých otázkách velmi komplikovaná. 

6.1. Úvod do P2P sítí 
 
P2P je označení architektury, v níž spolu přímo komunikují jednotlivé uzly. Jde tedy o pravý opak architektu-

ry klient-server150, kde menší část počítačů vystupuje jako servery a větší část jako klienti, přičemž servery 

jsou statické, s veřejnou IP adresou, stále spuštěné, adresované systémem DNS a poskytují služby i obsah a 

klienti jsou naopak dynamičtí, se soukromou IP adresou, vypínají se podle potřeby, jsou anonymní a využí-

vají služby a obsah poskytovaný servery. Slabým místem architektury klient-server jsou pochopitelně serve-

ry. Výpadek serveru znamená naprostou paralyzaci takové sítě a přesto je to server, kdo je stále nejvíce 

vytížený, protože k němu přistupuje mnoho klientů zároveň a on je musí všechny najednou obsluhovat. K 

tomu je potřeba připočíst vysokou exponovanost serveru - tedy fakt, že s veřejnou IP adresou je mnohem 

snáze ohrozitelný jak penetračními, tak i DoS útoky, které v lepším případě dále vyčerpávají jeho systémové 

prostředky. 

Další "slabinou" serverů, která je v kontextu této práce zvláště relevantní, je dohledatelnost serverů. Není-li 

server nijak efektivně anonymizován (což je mnohem těžší a teoreticky komplikovanější postup než anony-

mizace klienta a realizuje se obvykle paradoxně pomocí transparentních P2P sítí151), má veřejnou IP adresu, 

podle které je snadno dohledatelný a při uvážení faktu, že musí zůstat stále on-line, není problémem jej v 

poměrně krátké době lokalizovat. Stěhování serveru je velmi nepříjemné a nepružné, protože vyžaduje 

změny DNS záznamů a IP adres, potřebu nové konfigurace a minimálně v průběhu přemisťování musí být 

vypnutý, takže síť po tu dobu nefunguje. 

P2P architektura reaguje na tento fakt buď úplným, nebo alespoň částečným odbouráním role serverů. V 

čisté P2P síti mají všechny uzly stejnou funkci a mohou vystupovat jak v roli klienta, tak i v roli serveru. Sa-

mozřejmou vlastností P2P sítě je, že klient se může kdykoliv odpojit nebo se může připojit nový uzel a na 

chod sítě jako celku to nebude mít vážné dopady. 

V P2P síti při stoupajícím počtu uzlů roste u většiny služeb celkové výkonnost sítě, protože roste počet ser-

verů a existuje část uzlů, která po určitá časová období nevykonávají roli klienta. To zvyšuje poměr mezi 

klienty a aktuálně dostupnými servery ve prospěch serverů. V architektuře klient-server naopak rostoucí 

počet klientů znamená strmý propad výkonnosti takové sítě, protože se klienti musí dělit o výpočetní i pře-
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nosovou kapacitu serveru, která zůstává stále stejná. Obrovskou výhodou P2P sítě je především její robust-

nost, tedy fakt, že je velmi těžké ji zlikvidovat, protože si dokáže poradit s výpadkem libovolného počtu uzlů. 

De-facto je tedy nutné odpojit, ovládnout nebo zahltit všechny uzly takové sítě, zatímco u klient-server ar-

chitektury stačí paralyzovat jediný počítač (server), aby se taková síť rozpadla. Poslední velkou výhodou P2P 

sítí jsou snížené náklady, protože poskytovatel P2P služby může využívat výpočetní a přenosovou kapacitu 

svých klientů k poskytování služeb jiným klientům. Příkladem tohoto přístupu může být například Skype152. 

Z hlediska autorských práv jsou významné pouze distribuční P2P sítě, byť existuje i mnoho jinak zaměřených 

P2P sítí (například pro distribuované výpočty či anonymizaci), distribuční sítě nejlépe umožňují neoprávně-

né užívání autorských děl jejich rozmnožováním či sdělováním veřejnosti. 

P2P architektury se dělí do několika kategorií, které se nazývají také generacemi, protože každá z nich zažila 

své období, v němž dominovala. Sice se jedná o P2P sítě s centrálním řízením (1. generace P2P sítí), čisté 

P2P sítě (2. generace P2P sítí) a hybridní P2P sítě (3. generace P2P sítí). 

6.2. P2P sítě s centrálním řízením 
 
První generace distribučních P2P sítí se vyznačovala tím, že se stricto sensu o žádné P2P sítě nejednalo. V 

podstatě existoval pořád jediný centrální server a ostatní klienti přistupovali k tomuto serveru. Jedinou 

změnou oproti klasické klient-server architektuře byl fakt, že samotné přenosy dat probíhaly mezi klienty. Z 

tohoto hlediska tedy klienti plnili roli serveru, aby server nebyl tolik vytěžován. Stále se však tyto sítě potý-

kaly s problémem serveru, coby single point of failure153, takže po jeho paralyzaci bylo možné maximálně 

tak dokončit stávající přenosy (i to je ovšem výhoda oproti klasické klient-server architektuře), ale další se 

již zahájit nedaly. Doba životnosti takové sítě byla v omezené míře prodloužitelná ještě cacheováním řídí-

cích dat ze serveru na klientech, ale aktualizovat tato data bez serveru nebylo možné, takže jeho výpadek 

beztak nesměl být dlouhodobý. 

Server v distribučních P2P sítích této generace představoval především pevný adresní bod, který byl veřejný 

(nebo alespoň známý všem klientům, jestliže se jednalo o soukromou síť) a který klientům poskytoval in-

formace o uložení souborů na jiných klientech stejně, jako od klientů přijímal oznámení o souborech, které 

mají oni sami uložené a poskytují je ostatním. V pokročilejších případech mohl klientům přikazovat určité 

replikace, aby prostřednictvím mirroringu154 vytvářeli zálohy atraktivních souborů, které by ze sítě úplně 

vypadly, pokud by se odpojil klient, který je poskytuje. Stejně tak mohl provádět autentizaci a autorizaci 

klientů, kontrolovat ekvitu uploadu (nebo alespoň nabízení uploadu) a downloadu jednotlivých klientů, aby 

nedocházelo k nájezdům ani parazitismu, což jsou velmi negativní jevy, které funkčnost P2P sítí ohrožují. K 

nájezdu dochází, když mnoho klientů chce najednou od jediného klienta stahovat data (například proto, že 

jako jediný právě nabídl nějaký vysoce žádaný soubor). Pak dojde k tomu, že takového potká stejný osud 

jako server v klient-server architektuře a nastane jeho zahlcení. Parazitismu se v P2P sítích naopak dopouš-
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tějí klienti, kteří stahují velké množství dat, ale žádná data sami nenabízejí, čímž snižují efektivitu takové sítě 

a nikterak nepřispívají k jejímu chodu. 

6.2.1. Napster 

 
Za typického představitele P2P sítí první generace lze považovat první verzi Napsteru. Napster byl P2P sítí 

první generace, která se zabývala distribucí MP3 souborů, přičemž velká většina z nich (podle rozsudku 80%) 

byla chráněna autorským právem a distribuována tudíž nelegálně. Na centrálním serveru, který fungoval 

jako registr, autentizátor a zároveň jako vyhledávač, byl uložen seznam MP3 souborů (jejich názvů) a ke 

každému názvu IP adresa a TCP port klienta, na němž bylo možno takový soubor stáhnout. Pokud soubor se 

stejným názvem poskytovalo více klientů, byli u takového jména uloženi všichni. Všechny MP3 soubory tedy 

byly uloženy na klientech. Pro komunikaci mezi serverem a klientem i pro komunikaci mezi klienty navzájem 

používal Napster vlastní komunikační protokol. Samotná aplikace fungovala tak, že se klient přihlásil k cen-

trálnímu serveru, poslal mu (prostřednictvím klientské aplikace) svůj seznam souborů, které nabízí (kterých 

muselo být určité množství měřeno objemem dat) a potom mohl vyhledávat pomocí regulárních výrazů 

indexované soubory a pokud nějaký našel, požádal klienta, který jím disponoval, o jeho stažení. Stejně tak 

obsluhoval ostatní klienty, kteří si vyžádali některý z jeho souborů. Celý ekonomický projekt vydělával (po 

započtení nákladů nutných k údržbě centrálního serveru) na zobrazování reklamy v klientských aplikacích. 

Vzhledem k tomu, že prakticky žádná konkurenční služba tehdy neexistovala, velmi rychle vzrostla jeho 

popularita a počet uživatelů se vyšplhal k 40 milionům. 

Tato fakta již postačí k právní kvalifikaci tohoto případu jak podle dnešního českého práva, tak podle teh-

dejšího práva USA (tehdy už byl účinný § 512 DMCA). Je zcela nepochybné, že klient, který nabízel MP3 

soubory chráněné autorským právem, se tím dopouštěl sdělování autorských děl veřejnosti (samotným 

nabízením, aniž by je někdo stahoval). Naopak samotným stahováním se protiprávního jednání nedopouštěl, 

protože takové nakládání lze subsumovat pod volné užití díla pro osobní potřebu. Na provozovatele cen-

trálního serveru ovšem není možné pohlížet bez dalšího jako na ISP poskytujícího hosting, protože autorská 

díla nebyla uložená přímo na něm. 

Údaje, které byly na centrálním serveru uloženy třetími osobami (klienty), obsahovaly název souboru a jeho 

umístění - zde je nápadná podobnost s URL v hypertextu. Tento obsah je tedy možno subsumovat pod lin-

king realizovaný s úmyslem stimulace návštěvnosti odkazovaných děl - tedy co do důsledku jejich sdělování 

veřejnosti. Podle výše uvedené analýzy linkingu se tedy jednalo o obsah, který lze považovat za stejně zá-

vadný, jako obsah na který odkazuje (jeho tvůrce reálně šíří odkazovaný obsah) a proto je na jeho publikaci 

potřeba nahlížet jako na publikaci autorského díla samotného. 

Potom již lze aplikovat ustanovení o odpovědnosti ISP poskytujícího hosting, který je odpovědný za cizí ob-

sah, pokud ví nebo vzhledem k okolnostem může vědět o jeho protiprávnosti nebo pokud se o jeho proti-

právní povaze prokazatelně dozví a neučiní kroky k jeho znepřístupnění. 

Podle práva USA byl tento případ ještě jasnější, protože provider hostingu ekonomicky profitoval z ilegální-

ho obsahu (zobrazováním reklamy v klientském programu). Na tom stavěla i žaloba Recording Industry As-

sociation of America, kterou na Napster 7. 12. 1999 podala. RIAA prokázala, že její členové jsou držiteli co-

pyrightu k více než 70% sdílených MP3 souborů a poukázala na zobrazování reklamních proužků v klientské 

aplikaci i k přístupu správců Napsteru k výsledkům vyhledávání jasně o svědčícím o ilegalitě odkazovaného 

obsahu. Soud (napřed okrskový soud pro Severní okrsek Kalifornie a potom i federální odvolací soud pro 

devátý okruh) dal RIAA zapravdu a přikázal Napsteru zabránit dalšímu šíření hudby chráněné autorským 



 

právem155, čímž odboural důvod jeho ekonomické existence, centrální server Napsteru byl odstaven a celá 

síť se v důsledku toho rozpadla. 

6.3. Čisté P2P sítě 
 
U Napsteru a dalších sítí první generace se projevila jejich hlavní slabina, která spočívala v tom, že žalobci 

stačí donutit provozovatele centrálního serveru k jeho odstavení, čímž celou síť zlikviduje. Čisté P2P sítě 

byly tedy reakcí na tento fakt a vyznačovaly se naprostou rovnocenností všech počítačů připojených do sítě. 

Tentokrát již skutečně platilo, že takovou síť nelze paralyzovat vyřazením jednoho ani několika počítačů, 

které do ní byly připojené. O to těžší je technická stránka věci při koordinaci takových sítí, autorizaci při 

přístupu k poskytovanému obsahu a při dalších problémech, které se nakonec ukázaly pro tuto architekturu 

osudnými. 

Nejjednodušší variantou čistých P2P sítí byly nestrukturované P2P sítě. Jejich hlavní nevýhodou bylo rekur-

zivní a tudíž velmi pomalé vyhledávání distribuovaného obsahu, přičemž ani nebylo zaručeno, že odpovída-

jící obsah bude skutečně nalezen, ačkoliv se v síti vyskytoval. Efektivnější architekturu čistých P2P sítí před-

stavovaly strukturované sítě, které využívaly techniku adresování obsahem. Jejich kritické místo nespočívalo 

ve vyhledávání obsahu (to naopak fungovalo dobře), ale v samotném připojování a odpojování uzlů. Každý 

uzel strukturované P2P věděl o svých sousedech a znal i přibližnou strukturu sítě podle distribuovaných 

hashovacích tabulek. Byly vyvíjeny i poměrně složité protokoly, které tento problém řešily - mezi nejzná-

mější a nejčastěji implementované patří CAN, Pastry, Chord a především Kademlia156. Všem těmto protoko-

lům byl ovšem společný fakt, že nedisponovaly žádným efektivním autorizačním mechanismem (ani neu-

možňovaly jeho nasazení), což vedlo k tomu, že jediný anonymní klient mohl takovou síť zničit nebo alespoň 

na neúměrně dlouhou dobu paralyzovat, a proto se strukturované distribuční P2P sítě v globálních rozmě-

rech ani veřejném užívání neuchytily. 

6.3.1. FastTrack 

 
Typickým představitele nestrukturované čisté P2P sítě je síť FastTrack. Ta vznikla v roce 2003 a její původní 

klientskou aplikací byla KaZaA. Jednalo se o plně decentralizovanou síť bez centrálního prvku. Pro připojení 

k ní bylo potřeba se připojit k alespoň jednomu stávajícímu klientovi a od něho teprve získat potřebné 

množství takových přímých klientů, kteří fungovali jako sousedé. Když klient vyhledával obsah, zeptal se na 

něj všech svých sousedů. Pokud sousedé sami tento obsah nedrželi, zeptali se dalších a takto se dotaz lavi-

novitě šířil. Nakonec, pokud došlo k jeho nalezení, se klient připojil přímo k jeho držiteli a soubor si od něho 

stáhl. Výhodou této architektury byla naprostá nezničitelnost sítě, protože s plnou decentralizací neexisto-

val žádný počítač, který by byl důležitější než jiné a zbytek sítě se s výpadkem kteréhokoliv počítače snadno 

vyrovnal. Ačkoliv byla síť založena společností Sharman Networks, která vytvořila klientský program KaZaA, 

neměla tato v moci ji po připojení dostatečného počtu jiných klientů zrušit, a proto existovala i poté, co 
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Sharman Networks s vidinou prohraného soudního sporu přestala tuto síť i program KaZaA jakkoliv podpo-

rovat157. 

Zcela zjevnou nevýhodou této architektury bylo až zoufale pomalé vyhledávání, které se vylepšilo na únos-

nou úroveň částečnou centralizací sítě pomocí tzv. ultrapeers - počítačů, které držely seznamy sdílených 

souborů od mnoha sousedních klientů, aby nebylo s každým vyhledávacím dotazem ptát úplně všech počí-

tačů - stačilo se dotázat jen ultrapeers, kterých bylo řádově méně než všech klientů. Druhým problémem 

této sítě byl nedostatek autorizace, takže bylo možno z ní stahovat, aniž by stahující cokoliv sdílel. Tento 

problém byl zpočátku maskován softwarovou ochranou zabudovanou v původním klientovi (KaZaA), který 

neumožňoval stahování bez sdílení, ale v krátké době došlo k napsání alternativního klienta již bez tohoto 

omezení158. 

Právní klasifikace této sítě je z praktického hlediska jednodušší než u Napsteru. Každý uživatel, který nabízel 

autorská díla, se opět dopouštěl jejich užívání sdělováním veřejnosti. Pokud byly sdíleny počítačové pro-

gramy, dopouštěl se i každý peer, který je od jiného stahoval, jejich užití rozmnožováním. Ultrapeer shro-

mažďováním seznamů vystupoval jako ISP ve formě caching a všichni klienti vystupovaly při vyhodnocování 

dotazů jako ISP typu mere conduit. 

Stejně jako v případě Napsteru došlo i tentokrát k soudním sporům (a to nikoliv proti ultrapeerům, protože 

jich bylo moc a odstavení některých z nich by tudíž kromě odstrašujícího efektu k ničemu nevedlo), ale proti 

tvůrcům klientského software (konkrétně Grookster a KaZaA). V prvním případě byl tvůrce podle americké-

ho práva seznán vinným porušováním cizích autorských práv, do kterých sice nezasahoval přímo, ale pod-

něcoval své uživatele k takovému jednání (tzv. inductment)159, druhý spor skončil mimosoudním vyrovná-

ním a distancem od dříve vyprodukovaného klientského programu. Na fungování zavedených sítí (např. 

výše uvedený FastTrack) soudní spory podstatný vliv neměly, jelikož jednak již v té době existovaly alterna-

tivní klientské aplikace distribuované jako Open Source160 a jednak nebylo reálně možné zabránit všem uži-

vatelům zakázané aplikace v jejím dalším používání ani v jejím šíření. 

Tato soudní rozhodnutí by ovšem v podmínkách práva ČR těžko obstála, protože jejich vynesení Nejvyšším 

soudem USA umožnil precedenční systém amerického práva umožňující takto široký výklad zásahů do au-

torských práv. Přesto jsou v ČR inspirativní v tom smyslu, že ačkoliv nebylo možné dovodit přímou odpo-

vědnost reálného delikventa (tvůrce aplikací), dospělo se k podobnému výsledku prokázáním napomáhání - 

tedy umožňování či usnadňování protiprávní činnosti, které se v právním řádu ČR vyskytuje coby účasten-

ství trestného činu ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. To představuje vůči klasické soukromoprávní cestě zajímavou alternativní 

metodu právního postupu proti P2P sítím. 

6.3.2. Technologické problémy čistých P2P sítí 
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Druhá generace P2P sítí nakonec odešla ze scény nikoliv cestou právních zásahů, ale skrze své technické 

nedostatky, které se útočníci učili stále lépe zneužívat a tyto sítě tím efektivně paralyzovat a ničit161. Ne-

možnost vyvažování stahovaných dat těmi sdílenými způsobila nárůst stahujících a ubývání sdílejících, což 

vedlo k přetěžování sdílejících (jako v architektuře klient-server), čímž se kruhově podněcoval jejich další 

úbytek. Druhým neméně závažným problémem bylo zahlcování těchto sítí podvrženými daty, protože síť 

sama nedisponovala žádným čistícím mechanismem. Proti DoS útokům spočívajícím v tom, že klient tvrdí, 

že disponuje každým souborem, ale odesílá náhodně generovaná data nebo předává ultrapeerům neko-

nečné seznamy souborů, které ve skutečnosti nedrží, vedly k totálnímu zahlcení všech větších sítí fungují-

cích na tomto principu, a ty se posléze staly prakticky nepoužitelnými162 a neobstály v konkurenčním boji s 

hybridními sítěmi, které těmito neduhy netrpěly nebo sice trpěly, ale v mnohem snesitelnější míře. 

Ačkoliv se tedy čisté P2P sítě ukázaly pro distribuci souborů v konečném důsledku nepoužitelnými, protože 

neobstály v bezpečnostních podmínkách soudobého Internetu, představovaly novou entitu, která byla de-

facto specializovaná na ilegální šíření autorských děl, přičemž právní prostředky v boji proti ní značně selhá-

valy. 

6.4. Hybridní P2P sítě 
 
V reakci na největší problémy čistých P2P sítí, mezi které patřila nízká škálovatelnost, nemožnost autorizace 

ani vynucování rovnováhy mezi posílanými a stahovanými daty a především absence kontroly obsahu, zača-

ly vznikat nové sítě, které se snažily zkombinovat výhody čistých P2P sítí (decentralizace, robustnost, distri-

buované ukládání) se schopnostmi, které jsou s to poskytovat pouze centrální prvky (autorizace, řízení pro-

vozu, kontrola pravosti a integrity dat). Tyto sítě byly odvozeny od čistých P2P sítí, k jejichž koordinaci byla 

přidávána určitá centralizovaná funkcionalita ale pouze v nezbytně nutné míře, protože každá centralizace s 

sebou nese exponovanost a zranitelnost. V první řadě se už nejednalo o jednolité celosvětové sítě, ale o 

menší segmenty, pro něž jeden nebo více takových centralizovaných prvků tvořilo kontaktní místo, na kte-

rém se uživatelé kontaktovali jeden s druhým, vyměňovali si seznamy souborů a posléze celé soubory. V 

druhé řadě bylo centralizovaných prvků pro každý takový segment (v ideálním případě) více, aby výpadek 

jednoho z nich nezničil celý segment, a tyto centralizované prvky prováděly autorizace uživatelů a ve ztíže-

ných bezpečnostních podmínkách i autorizace samotného obsahu. Stejně tak zajištovaly specifické služby 

pro propojování uživatelů, kteří nedisponovali veřejnou IP adresou163. Ve třetí řadě byla aplikační logika v 

maximální míře umístěna v klientech samotných, kteří se tak více starali sami o sebe a nespoléhaly zbyteč-

ně na činnost centrálních prvků. 

6.4.1. BitTorrent 

 
Zatím nejdokonalejší a nejrozšířenější hybridní P2P sítí je BitTorrent164. Jeho specifikem, které se projevilo 

jako velmi progresivní, je absence jakéhokoliv vyhledávacího mechanismu a adresace čistě pomocí tradič-
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ních transportních protokolu TCP/IP. Tím BitTorrent umožňuje pro sdílení prakticky každého souboru vytvo-

řit zvláštní P2P síť, která je funkčně izolovaná od ostatních, čímž přispívá k vysoké decentralizaci. Každý ta-

kový soubor nebo celý adresář, který je prostřednictvím BitTorrentu sdílen, je definován pomocí speciální 

datového souboru s koncovkou .torrent165. V tomto souboru je specifikován jeho název, velikost jednotli-

vých chunků, jejich kontrolní součty166, IP adresa, protokol a port jednoho nebo více trackerů a unikátní 

identifikátor. Tyto soubory jsou potom velmi malé (řádově desítky kB), snadno distribuovatelné a jsou uklá-

dány obvykle na specializovaných webových serverech, které zároveň poskytují i vyhledávání v nich podle 

názvů cílových souborů. 

Druhou specialitou BitTorrentu, která umožňuje mnohem rychlejší distribuci než jiné hybridní P2P sítě, je 

koncept výše uvedených chunků a vysoce distribuovaného ukládání. Každý soubor je rozdělen na velké 

množství malých částí, které jsou zaměnitelné (jejich integritu lze snadno zkontrolovat podle torrentového 

souboru, protože ten obsahuje kontrolní součet každého z nich). Velmi rychle tak dojde k odhalení podvod-

ného peera (po stažení prvního vadného chunku od něj - nebude odpovídat jeho kontrolní součet), zatímco 

v ostatních sítích došlo k detekci podvrženého obsahu až po jeho kompletním stažení. Zároveň klient, který 

ještě nestáhl celý soubor, může posílat již stažené chunky dalším klientům, kteří je ještě nemají, a může 

různé chunky stahovat paralelně od několika různých klientů. Všechny tyto efekty akcelerují síť, a to přede-

vším v případě, že daný soubor stahuje mnoho klientů najednou. 

Klient hlásí všem trackerům (které jsou on-line), kolik dat si od kterého klienta stáhl. Pokud tracker zjistí u 

některého z klientů na základě těchto ohlášení značný nepoměr mezi staženými a odeslanými daty, přesta-

ne mu poskytovat adresy ostatních peerů, dokud nesrovná nepoměr sdílením svým stažených chunků. I 

tento kontrolní mechanismus je možné obcházet simulací většího počtu klientů, kteří hlásí, že od skutečné-

ho klienta vydatně stahují, aniž by reálně existovali, ale je to obecně obtížnější než u čistých P2P sítí. Hlavní 

kontrolu beztak provádí sami klienti, kteří vzhledem k malým rozměrům sítě mohou regulovat rychlost ode-

sílání tomu kterému klientovi podle rychlosti, kterou od něho stahují167. 

Tracker si především pamatuje ke každému souboru, který trackuje, všechny své klienty a poté, co mu klient 

nahlásí, které chunky má a které ne, jej odkáže na příslušného peera, který drží jemu chybějící chunky. Mů-

že také provádět autorizaci uživatelů a regulovat jejich chování. Ke každému souboru zná ale jenom je-

ho .torrent file, takže samotnými daty nikdy nedisponuje. Často bývá propojen s webovým serverem, který 

poskytuje .torrent soubory, ale není to nutné. 

Další zajímavostí, která se váže k BitTorrentu je fakt, že se používá obrovské množství různých klientů, při-

čemž původní klientská aplikace napsaná v Pythonu, se vyskytuje už jen okrajově, protože nedisponuje po-

kročilejšími schopnostmi nových klientů. Stejná je situace i na poli software pro trackery, které je však 

mnohem jednodušší než klientská aplikace. 

V praxi probíhá distribuce prostřednictvím BitTorrentu tak, že je jeden startovací peer (seeder), který má 

celý soubor. Ten si vybere tracker, vygeneruje podle souborů, které chce sdílet .torrent file, ten uploaduje 

na tracker a na webovém serveru ho poskytne všem uživatelům. Pro distribuci je především důležitý dosta-
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tečný počet dostatečně rychlých seederů, kteří budou ochotni jej sdílet. K tomu se nezřídka používají na-

bourané počítače nebo stroje umístěné v různých obskurních jurisdikcích, které autorské právo příliš efek-

tivně nevymáhají. Pád jednoho ze seederů přitom vůbec nic neznamená, protože může být pohotově na-

hrazen dalšími. Rozbít takovou síť je reálně možné jen odstavením všech trackerů. Těch obvykle nebývá 

mnoho (řádově jednotky), ale problematická je jejich právní kvalifikace. 

6.4.1.1. Právní kvalifikace BitTorrentu 

 
V první řadě je potřebné vyvrátit nesmyslné argumenty spočívající v tom, že peer obvykle sděluje jen část 

autorského díla, zatímco jeho zbývající stahují klienti z jiných zdrojů. Pokud tedy vypne bittorrent okamžitě 

po stažení dotyčného torrentu, může si být jist, že poslední chunk, který stáhl, nikomu neposlal. Taková 

argumentace je samozřejmě naprosto protismyslná, protože se jedná o společné jednání - seeder se úmysl-

ně účastní distribučního systému a ačkoliv sám naplní jen část skutkové podstaty, jedná tak ve srozumění s 

ostatními delikventy k dosažení společného cíle. Tento způsob jednání je vystižen institutem spolupachatel-

ství (§21 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), spoluškůdcovství (§ 438 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a analogicky jej lze použít pro 

veškerá protiprávní jednání, která zahrnují i neoprávněné užití díla jeho sdělováním veřejnosti podle autor-

ského zákona. Podobně lze tuto námitku vyvrátit výkladem reductio ad absurdum - tedy pokud by existovali 

dva pachatelé, kteří by provozovali webové stránky (každý svou) a na nich by publikovali pirátské filmy a to 

takovým způsobem, že by film zabalili do dvoudílného archivu, první z nich by zveřejnil první díl na své 

stránce a druhý pachatel by zveřejnil druhý díl opět na své vlastní stránce. Podle této argumentace by neby-

lo možné je jakkoliv postihovat, byť je jejich jednání homomorfní vůči prosté publikaci takového filmu jed-

ním z nich. 

6.4.1.2. Odpovědnost klientů 

 
Není tedy pochybnosti o tom, že seeder se dopouští užívání autorského díla jeho sdělováním veřejnosti, byť 

pošle například jen jediný chunk a zbylou část si klienti stáhnou od jiných. Problémem je, že seeder často 

běží v pirátsky ovládnutém cizím počítači, jehož oprávněný uživatel o tom ani neví. Stejně tak se protipráv-

ního jednání dopouští ovšem i každý klient, který má v úmyslu dílo pouze stáhnout, protože v průběhu sta-

hování ho poskytuje nebo alespoň nabízí ostatním. To je pro mnohé amatérské uživatele samozřejmě neví-

taná změna, která však jen dokazuje důležitost technických detailů pro správnou právní klasifikaci, protože 

rozhraní klienta BitTorrentu se podobá například rozhraní HTTP či FTP download managerů a jeho používání 

probíhá velmi podobně. 

Zcela specifická situace může nastat u klientů, kteří systematicky porušují pravidla těchto sítí a obcházením 

autorizačních opatření trackerů z nich stahují, aniž by byli ochotni vyhovět jakýmkoliv žádostem ostatních 

klientů o upload chunků, které tito již sami drží168. Vzhledem k tomu, že v případě BitTorrentu se u takto 

modifikovaných klientů jedná o poměrně sofistikovanou činnost (klient před trackerem předstírá, že drží a 

nabízí určité chunky, přičemž drží jiné chunky a nenabízí žádné), jde jistě o jednání proti dobrým mravům a 

navíc by bylo možno takové jednání posuzovat jako trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému 

systému a nosiči informací podle § 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, protože porušováním protokolu a sdělováním nepravdivých informací trackerům dochází k pře-

konávání bezpečnostních opatření a neoprávněný přístup, který takto útočník získává spočívá v tom, že má 
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možnost ze sítě stahovat data, aniž by nějaká uploadoval - umožnění uploadu lze považovat za podmínku 

pro získání přístupu k souborům ze sítě. Vyvstává otázka, zda síť, jejímž cílem je protiprávní šíření autor-

ských děl, požívá trestněprávní ochrany, ale tato problematika je legislativně již inkorporována do tzv. okol-

ností vylučujících protiprávnost (§ 28 - § 32 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů), a proto nezbývá než konstatovat, že i taková síť trestněprávní ochrany požívá, protože pod žád-

nou takovou okolnost zmíněné jednání subsumovat nelze. 

Neoprávněného užívání autorských děl jejich sdělováním veřejnosti se takový klient dopustit nemůže, pro-

tože tento způsob využívání sítě vylučuje každý (byť potenciální) upload. Může se samozřejmě dopustit užití 

autorského díla rozmnožováním, pokud by byl prostřednictvím P2P sítě sdílen počítačový film nebo elek-

tronická databáze. Stejně tak je velmi pravděpodobně, že se dopouští užívání veškerých autorských děl 

jejich rozmnožováním, protože nesplňuje první podmínku třístupňového testu (§ 29 odst. 1 zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů), aby se mohlo jednat o užití pro osobní 

potřebu (§ 30 odst. 1 tamtéž), jelikož o běžný způsob užití díla se zajisté nejedná. Lze tedy bez dalšího kon-

statovat, že každý klient BitTorrentu, který stahuje autorská díla, se dopouští jejich užívání, a pokud využívá 

pirátské klientské programy, které obcházejí omezení protokolu pro zabránění uploadu, jeho právní pozice 

se ještě zhoršuje o další skutkovou podstatu z čistě internetové kriminality. 

6.4.1.3. Odpovědnost provozovatelů trackerů 

 
Ekonomicky důležitější je odpovědnost provozovatelů trackerů. Objektem deliktu je autorské dílo, které je 

však uloženo pouze na klientech a které si jej posílají mezi sebou. Role trackeru spočívá v tom, že si pamatu-

je klienty, kteří se k němu přihlásí, a jednotlivé chunky, které tito klienti drží. Tato data, která tracker ucho-

vává, lze považovat za odkazy, které směřují přímo na datové zdroje (tj. ke klientům), takže na ně lze použít 

ustanovení o linkingu. Jelikož tato data neslouží k ničemu jinému než k šíření odkazovaných autorských děl, 

je jejich publikaci možné považovat za užívání takových děl jejich sdělováním veřejnosti. Pokud by tedy pro-

vozovatel trackeru přidal manuálně torrent definující soubor s nějakým autorským dílem, dopustil by se 

užití takového díla. Problém je ale v tom, že do trackeru přidávají tyto soubory často sami uživatelé - tedy 

klienti, kteří trackované torrenty sdílí. 

Potom je nutno tyto odkazy na autorská díla, která směřují k jejich šíření, považovat za cizí obsah, za který 

provozovatel trackeru odpovídá pouze jako ISP ve formě hosting podle § 5 a § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídal by za ně tedy, pouze 

pokud by subjektivně mohl vědět o jejich protiprávnosti. Vzhledem k výslovnému zproštění povinnosti, aby 

ISP na daný obsah dohlížel nebo hledal skutečnosti poukazující na jeho protiprávnost, je v praxi použitelná 

pouze druhá podmínka zakládající jeho odpovědnost požadující, aby se provozovatel trackeru prokazatelně 

dozvěděl o protiprávní povaze autorských děl a tudíž i explicitních odkazů na ně a dotyčné torrenty by přes-

to nepřestal trackovat. 

Bylo by tedy nutné provozovatele trackeru explicitně notifikovat o faktu, že torrent, který trackuje, neo-

právněně šíří autorské dílo. Kdyby tuto notifikaci odmítl nebo ignoroval, odpovídal by za jeho šíření také 

(vedle všech klientů). Pokud by bylo obtížné kontaktovat samotného provozovatele trackeru, je možné tuto 

odpovědnost (ISP typu hosting) uplatnit vůči všem jeho nadřízeným ISP až po držitele dotyčné IP zapsaného 

v WHOIS databázi, protože tracker musí mít veřejnou IP adresu a musí být stále on-line stejně jako každý 

jiný server. 

6.4.1.4. Odpovědnost provozovatelů torrentových portálů 

 



 

Ještě o něco komplikovanější situace nastává u odpovědnosti provozovatelů webových stránek, které nabí-

zejí .torrent soubory a vyhledávání v nich. V samotných torrentových souborech totiž zdánlivě žádná rele-

vantní informace není - jsou v nich jména souborů, jejich velikost, počet chunků a kontrolní součty. Ani jed-

na z těchto informací není relevantní, protože autorská díla nepředstavují. Jediným relevantním údajem je 

adresa nebo adresy trackerů, které je možno považovat za odkaz na odkaz na autorské dílo a to opět zcela 

účelový se záměrem takové autorské dílo šířit. Odkaz na odkaz představuje sice nepřímou formu odkazová-

ní, ale sémanticky je s přímým odkazem naprosto isomorfní, takže i na takový přímý odkaz lze pohlížet jako 

na formu linkingu. 

Ukládáním .torrent souborů se provozovatel webového portálu opět dostává do role ISP ve formě hosting 

(pokud předpokládáme, že torrenty sám nepublikuje, ale dělají to jeho uživatelé). Opět je tudíž prostřednic-

tvím notifikací napřed nutné prokázat mu protiprávnost obsahu, který uložené torrenty představují, aby 

bylo možno dovozovat jeho odpovědnost. 

6.4.1.5. Trestněprávní aspekt odpovědnosti provozovatelů trackerů a torrentových portálů 

 
V otázkách odpovědnosti trackerů by ovšem od schválení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, mohla hrát podstatnou roli trestněprávní stránka věci. V první řadě je 

potřeba podotknout, že trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a 

práv k databázi (§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), je zahrnut 

mezi trestnými činy které jsou přičitatelné právnickým osobám169. Pokud by se tohoto trestného činu (nebo 

pokusu o něj či některé formy účastenství) dopustila některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a, b ac) 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo zaměstnanec či 

osoba v podobném postavení za podmínek uvedených v § 8 odst. 2 písm. b) tamtéž, byl by takový čin přiči-

tatelný právnické osobě, která je provozovatelem trackeru nebo torrentového portálu. Pak by byla povinna 

i k úhradě škody poškozenému170 na úrovni soukromoprávní. 

Nejčastější formou spáchání tohoto trestného činu bude kromě přímého pachatelství (například kdyby pro-

vozovatel trackeru stahoval bittorrentovým klientem pomocí vlastního trackeru) účastenství ve formě ná-

vodu či pomoci. K těmto formám účastenství může dojít i prostřednictvím zdánlivě nezávadného marketin-

gu trackerů nebo torrentových portálů, které bude konkludentně vyzývat ke sdílení či stahování (jež je v 

důsledku ovšem také sdílením) určitého obsahu, o jehož principiální ilegalitě nelze pochybovat. V trestním 

právu se totiž u účastenství trestného činu nevyžaduje, aby takové jednání bylo samo o sobě protiprávní. 

Proto trestní právo tímto způsobem obchází hráz, kterou představuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dalším trestným činem, kterého by se tyto 

osoby mohly dopustit, a který je také vyčten v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnic-

kých osob a řízení proti nim, je podněcování k trestnému činu (§ 364 zákona č. 40/2009 Sb., trestního záko-

níku, ve znění pozdějších předpisů). 

Pokud tedy, ať už v reklamě ve webových katalozích, nebo například v diskuzi na portálu samotném některá 

z osob, jejichž trestné činy lze přičítat právnické osobě, vyzývá (byť nepřímo) k protiprávnímu sdílení soubo-

rů nebo vyjadřuje srozumění s protiprávními aktivitami, které na dotyčném trackeru nebo portálu probíhají, 

přichází v úvahu jejich trestní postih a tím i trestní postih samotného provozovatele. Je jistě potřebné zo-

hlednit význam takového vyjadřování a unést celou důkazní linii (od prokázání alespoň nepřímého úmyslu 
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přes prokázání nikoliv nepatrného zásahu až po spárování pachatele s daným příspěvkem), ale může být z 

tohoto hlediska výhodné, že pro přičitatelnost trestného činu právnické osobě není nutné prokázat jeho 

spáchání konkrétní fyzickou osobou, pokud by právnické osobě bylo možné přičítat takový čin bez ohledu 

na to, která z podezřelých fyzických osob jej spáchala171. Taková situace může nastat například, když kon-

krétní počítač, z něhož byl příspěvek poslán, je umístěn v uzavřené provozovně dotyčné právnické osoby. 

6.4.1.6. BitTorrent a práva průmyslového vlastnictví 

 
Další právní slabiny současných P2P sítí mohou spočívat v porušování málo známých softwarových patentů, 

bittorrent konkrétně patentu o distribuci mediálních souborů pomocí adaptivních transportních protoko-

lů172. Pokud by v právě probíhajícím patentovém sporu173 nebyl držitel tohoto patentu uspokojen ani pora-

žen, znamenalo by to znemožnění bezplatného užívání veškerých bittorrentových klientů i trackerů po dobu 

jeho platnosti potenciálně v podstatné části Světa včetně ČR174. Pak by provozování každého trackeru bylo 

automaticky ilegální, i kdyby trackoval z autorskoprávního hlediska naprosto nezávadné torrenty. Již hůře 

by však bylo takové provozování trackeru postižitelné bez součinnosti majitele patentů - tedy prostředky 

trestního práva (trestný čin porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 zákona č. 40/1964 Sb., 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Problém je totiž v tom, že bez předchozí medializace 

kauzy bude problémem prokázat provozovatelům trackerů alespoň nepřímý úmysl při zásazích do patentů, 

protože vzhledem ke komplikovanosti patentové problematiky bude dost pravděpodobné, že o existenci 

dotyčného patentu nebudou ani vědět. Druhým problémem tohoto trestného činu je fakt, že není vylisto-

ván v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, tudíž nebude 

nikdy přičitatelný právnické osobě. Pro postih právnické osoby by tedy byla nutná aktivní intervence majite-

le patentu nebo jeho zmocněnce v každém konkrétním případě prostředky soukromého práva. 

VII. Závěr - legislativa de lege ferenda 

7.1. Závěr  - problematika internetového provozu obecně 
 
Jak vyplývá ze všech předchozích kapitol, největším problémem práva internetového provozu je hluboká 

propast mezi faktickým a právně požadovaným stavem. Konkrétně se jedná o problém dokazování, které je 

podmínkou realizace každého typu odpovědnosti a to na Internetu plošně selhává. V první řadě se jedná o 

již mnohokrát zmiňovanou faktickou anonymitu, která je podle mého názoru zapříčiněna především ne-

vhodným legislativním rámcem v ČR a jednak mezinárodní povahou Internetu. Ostatní legislativní oblasti 
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jsou buď bezproblémové, nebo se jejich problémy nemohou projevit, protože kvůli nemožnosti dokazování 

nedochází k jejich aplikaci. 

7.1.1. Nevyváženost mezi právy a povinnostmi ISP 

 
Oním nevhodným legislativním rámcem nemám na mysli nic jiného, než právě úpravu odpovědnosti ISP 

provedenou v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, která je velmi nevyvážená v tom smyslu, že liberuje ISP z odpovědnosti, kterou by jinak nesly, ale 

neprovádí účinná protiopatření, která by směřovala k efektivnějšímu postihu přímých pachatelů. Přinej-

menším nedoceňuje jedinečnou úlohu ISP při identifikaci těchto přímých pachatelů, v níž jsou ISP naprosto 

nenahraditelní, a která by měla být podmínkou každé jejich liberace z odpovědnosti za cizí obsah či provoz. 

Prvním podstatným nedostatkem stávající úpravy je vysoká míra ignorance technického pozadí. Veškerá 

legislativa upravuje elektronickou komunikaci jako celek, ale přitom se jedná o specificky internetové pro-

blémy, které jiné typy elektronické komunikace doprovázejí v bezvýznamné míře. Internetovým provozem 

je každý provoz, který neprochází pouze po lokální síti, a je adresován jednou z verzí IP protokolu. Proto 

každá informace, která je na sítí vystavována (internetový obsah), nebo po ní putuje (internetový provoz) 

má tedy svou zdrojovou IP adresu. Každá taková IP adresa je přidělená některému subjektu (LIR175), který 

navíc musí být povinně (alespoň v ČR) členem Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE 

NCC), protože ten přiděluje IP adresy v geografické části Světa, do které spadá i Česká republika. Přiřazení IP 

adres jednotlivým LIR (a případně i jejich klientům, kterým LIR mohou delegovat část svého rozsahu) je ve-

řejné - konkrétně lze tyto údaje zjistit například v WHOIS databázi176. 

Drtivá většina osob, které vykonávají funkci LIR, a tudíž jím RIPE NCC přiděluje IP adresy přímo, jsou ISP. 

Těch pár ostatních výjimek představují velké společnosti, které jsou natolik rozsáhlé, že se jim vyplatí origi-

nárně si alokovat IP adresy i za cenu velkých fixních nákladů (například ony členské poplatky v RIPE NCC), 

které jim tato alokace způsobí, a nespoléhat se na jiné ISP - naopak chtějí vůči každému z nich vystupovat 

jako rovný s rovným na nejvyšší úrovni směrovací hierarchie. 

Každý LIR může část svého adresního rozsahu veřejně delegovat na jiné subjekty, které potom budou u 

příslušných adres zveřejněny místo něho v WHOIS databázi. Až do tohoto bodu je všechno naprosto jasné a 

jednoduché - dojde-li k protiprávnímu úkonu zveřejněním obsahu, může si každý zjistit IP adresu, jejímž 

prostřednictvím je takový obsah zveřejňován a tuto adresu vyhledat v WHOIS databázi, kde zjistí konkrétní 

osobu, která má dotyčnou IP adresu alokovanou. Stejně tak když dojde k protiprávnímu útoku (například ke 

špionážnímu útoku na informační systém) nebo k pokusu o něj, administrátor napadaného nebo ohrožené-

ho systému snadno z dotyčných paketů vyčte zdrojovou IP adresu i osobu, která si ji alokovala. 

Problém nastává, je-li v WHOIS databázi uložen pouze ISP, který tuto IP adresu neveřejně deleguje na ně-

kterého ze svých klientů nebo několik takových klientů skrze tuto IP adresu připojuje k Internetu prostřed-

nictvím technologie NAT (překladu adres). Takový ISP se potom liberuje z odpovědnosti za obsah, který je 

publikován prostřednictvím takové IP adresy, i za provoz, který z této IP adresy odchází, s tím, že splňuje 

liberační podmínky podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, ale zároveň odmítne identifikovat osobu, která tento obsah publikovala nebo provoz 

iniciovala s tím, že o ní buď sám neví, protože si nevede logy (například u NAT) nebo o ní sice ví, ale v da-
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ném případě nemá žádnou povinnost ji vyžadující osobě sdělovat. Tím poškozený ztratí reálnou možnost 

skutečného delikventa vystopovat a usvědčit. 

7.1.2. Objektivní odpovědnost za IP adresu s možností liberace 

 
Jediným smysluplným institutem, který by tuto problematiku řešil komplexně, by bylo zavedení objektivní 

odpovědnosti za IP adresu s možností liberace. Osoba zapsaná u IP adresy v WHOIS databázi by objektivně 

odpovídala za veškerý obsah, který by byl prostřednictvím této adresy publikován, a za veškerý internetový 

provoz, který by z ní odcházel. V případě, že by se jednalo o ISP (libovolných rozměrů), mohl by se tento z 

takové odpovědnosti liberovat za obdobných podmínek, jaké jsou ve výše uvedeném zákoně, nicméně na-

víc by byl povinen bez zbytečného odkladu na výzvu sdělit identitu osoby, jíž dotyčnou IP adresu neveřejně 

delegoval, nebo která dotyčný provoz iniciovala. Tuto výzvu by měla být oprávněna vznést vůči ISP každá 

osoba, které na takové informaci prokáže naléhavý právní zájem. Pokud by jí ISP přesto identitu nesdělil, 

odpovídal by za takový přenos či obsah vůči ní objektivně, jako by byl sám jeho původcem či iniciátorem. 

Taková povinnost ISP by poměrně vyváženě rozmístila práva a povinnosti mezi poškozené internetovými 

delikty a mezi ISP. Každý ISP by se sice dále mohl liberovat z odpovědnosti za cizí obsah a provoz, ale pokud 

jednu IP poskytoval více klientům, musel by vést logy. To by ovšem nepředstavovalo žádnou fatální zátěž, 

jelikož kromě zdrojové a cílové IP adresy by si musel pamatovat pouze transportní protokol a pokud by se 

jednalo o TCP nebo UDP, ještě zdrojový a cílový port. ISP, který vede na svém počítači uživatelské účty, by 

musel vědět, kdy byl který uživatel přihlášen a pokud by umožňoval paralelní přihlášení více uživatelů, mu-

sel by umět i odlišit síťový provoz generovaný různými uživateli. Dobu uchovávání (tedy možnost vznášení 

takovýchto výzev k identifikaci) by bylo vhodné rozumně limitovat na dobu několika týdnů až měsíců od 

doby, kdy proběhl dotyčný přenos nebo kdy dotyčná informace přestala být publikována. Pozdě vzneseným 

výzvám by ISP nebyl povinen vyhovět. 

Zároveň by ISP musel znát všechny svoje zákazníky a více dbát na zabezpečení vlastní infrastruktury. Dosta-

tečné zabezpečení by pro ISP mělo být samozřejmostí, protože je v daném oboru profesionálem. Odbourání 

anonymity klientů by se projevilo prakticky pouze zánikem naprosto anonymních wifi sítí, což je však třeba 

považovat za nutnost, pokud je vůle nějakou odpovědnost vůbec řešit. 

Takto koncipovaný institut objektivní odpovědnosti za IP adresu, pokud by byl bezchybně legislativně im-

plementován, by zabránil veškerým problémům s identitou delikventa a zároveň by rozvoj Internetu nijak 

výrazně nebrzdil a výrazně by nekomplikoval provoz prakticky žádných existujících struktur. Buď by osoba, 

která je zapsaná v WHOIS databázi, usvědčila další osobu, nebo by za delikt odpovídala sama. Osoba, které 

by takto bylo prokázáno, že daný obsah nebo provoz byl v její moci, nápodobně, až by se poškozený dostal 

řetězově k samotnému delikventovi nebo k někomu, kdo by nebyl schopen prokázat delegaci dotyčného 

obsahu či provozu na někoho dalšího. Ten byl za nastalý delikt posléze odpovědný. 

V otázkách trestní odpovědnosti by bylo vhodné takovou odpovědnost limitovat a zavést nedbalostní kvazi-

delikt, podobný například Opilství (§ 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů), za který by odpovídala osoba jinak odpovědná za trestný čin s vyšší sazbou, pokud by za něj byla 

odpovědná formou této objektivní odpovědnosti, ale samotné jeho spáchání by jí nebylo prokázáno. Nao-

pak soukromoprávní či správní odpovědnost takové osoby by mohla zůstat nezmírněna. 

7.1.3. Mezinárodní aspekt Internetu a možnosti jeho překonání 

 
Jistou překážku tomuto uspořádání by ale představoval mezinárodní prvek. Jestliže by osoba, která je za-

psaná v WHOIS databázi, žádným způsobem nepodléhala jurisdikci ČR, dala by se situace řešit pouze mezi-



 

národními smlouvami, jejichž podmínkou by bylo zavedení obdobného systému v ostatních státech, a které 

by na základě vzájemnosti povolovaly i přeshraniční výzvy k odkrytí identity. Druhou (a lepší) možností by 

bylo zapojení RIR, kteří by takto nespolupracujícím LIR zrušili delegaci dotyčných IP adres. K takovéto změně 

by byla potřebná pouze odpovídající legislativa států, pod jejichž jurisdikci RIR spadají (v případě RIPE NCC, 

pod nějž spadá i ČR, je to Nizozemí, u APNIC Austrálie, u AfriNIC Mauricius, u LACNIC Uruguay a u ARIN Spo-

jené státy americké). 

Pokud by se naopak postupovalo cestou mezinárodních smluv, bylo by lze uvažovat i o povinném blacklis-

tování IP adres tuzemskými ISP, když by jejich držitelé odmítali spolupracovat. To by pak vytvářelo i tržní 

motivaci každému subjektu, jehož klienti by chtěli komunikovat s osobami ve státech zúčastněných v tako-

vém systému, aby informace o identitě svých klientů jejich příslušníkům poskytoval. 

Argumentem ve prospěch řešení těchto jurisdikčních problémů prostřednictvím RIR a nikoliv cestou mezi-

národních smluv je v podstatě opačný trend vůči blacklistování IP adres zahájený například v Chile nebo v 

Nizozemsku, který uzákoňuje tzv. síťovou neutralitu. Síťová neutralita spočívá v tom, že operátor je povinen 

všechny pakety zpracovávat uniformně (tedy nejen žádné z nich neblokovat, ale dokonce ani neupřednost-

ňovat některé před jinými), zároveň je povinen se s každým jiným zájemcem za „rozumných“ podmínek 

propojit a vyměňovat si s ním data a především je povinen umožnit uživatelům přistupovat k veškerému 

legálnímu obsahu, který je na Internetu dostupný, a stejně tak umožnit libovolnou legální formu komunika-

ce s každým jiným uživatelem sítě177. Potom by blokování některých obsahů nebo meziuživatelské komuni-

kace jen z toho důvodu, že dotyčný ISP odmítá spolupracovat při identifikaci svých klientů, bylo v přímém 

rozporu s tímto trendem. 

Naopak jestliže by byl takový ISP prostřednictvím příslušného RIR odpojen od Internetu kompletně, o zásah 

do síťové neutrality by se nejednalo, protože by pak nebyl přístupný nikomu. Jediným lehce negativním 

efektem, k němuž by došlo v případě, že by existovalo mnoho ISP a států, které by je za to nepostihovaly, a 

ti by se odmítli této deanonymizace účastnit i za tu cenu, že by kvůli tomu byli odpojeni od Internetu. Ti by 

potom mohli pod jurisdikcemi různých rozvojových nebo obecně podporujících států vybudovat něco jako 

stínový internet, který by měl své definiční autority, byť by mnoho definičních norem mohl přebírat z main-

streamového Internetu a který by byl v podstatě místem bez práva, tak jako je jím fakticky dnešní Internet. 

Reálným problémem by taková stínová síť mohla být teprve až ve chvíli, kdy by mohla konkurovat main-

streamovému Internetu. Pokud by byla podporována některými státy, nebylo by možné proti ní zasahovat 

jinak, než její sabotáží a zakazováním na území států spolupracujících s oficiálními RIR na deanonymizaci 

Internetu. 

7.2. Závěr - autorské právo na Internetu 
 
Ačkoliv považuji komplexní řešení problematiky práva internetového provozu, jak je nastíněno v předcho-

zích odstavcích, za jedinou cestu vedoucí k narovnání právních vztahů i ve všech složkových oblastech, které 

byly vyjmenovány u jednotlivých typů odpovědností, je třeba připustit, že jejich legislativní implementace 

zabere jisté množství času a případná mezinárodní harmonizace o to více. Proto je možné se zaměřit i na 

určitá témata složkově (jak to provedl výše zmíněný DMCA v USA roku 1998) a snažit se jejich situaci zlepšit 

i bez komplexního řešení odpovědnosti účastníků internetového provozu. 
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Stejně jako v DMCA i v tomto případě by se mělo jednat především o autorské právo, protože je ekonomic-

ky nejvýznamnější a hlavně zásah do něj způsobený nástupem Internetu je komparativně nejcitelnější. Je 

mu potřeba věnovat zvýšenou pozornost už proto, že se vyskytují zcela rozdílné názory i na jeho nejzáklad-

nější pojetí v této nově nastalé situaci. 

7.2.1. Autorskoprávní abolicionismus 

 
Radikální zastánci abolicionistického přístupu v podstatě tvrdí, že koexistence Internetu a autorských práv 

jako takových je z principu nemožná, přičemž jejich argumenty je možno rozdělit do několika skupin. Mezi 

první typ patří argumenty proti právní regulaci jako takové178, tedy anarchistické - tyto jsou z právního hle-

diska irrelevantní, jelikož popření autorských práv odvozují z popření práva jako takového. 

Dalším typem abolicionistických argumentů jsou argumenty libertariánské, které napadají nákladnost opat-

ření, která by umožnila autorská práva účinně vymáhat - podle nich by tyto náklady měli nést sami autoři a 

nikoliv všichni daňoví poplatníci prostřednictvím státu179. S tím je úzce spojený další libertariánský argu-

ment, že tato účinná opatření nejen, že jsou nákladná, ale především příliš zasahují do svobod jednotlivce180. 

Tyto argumenty jsou již smysluplnější než ty anarchistické a dílčí postřehy jejich zastánců mohou být užiteč-

né, nicméně lze jim oběma vytknout zásadní systémovou nedůslednost - jednak totiž, že každé právní opat-

ření nutně přináší státu náklady - ať už to je financování justičního systému nebo dokonce i samotných le-

gislativních těles, a proto náklady nemohou být důvodem odepření ochrany právům a jednak, že každé 

právní opatření do jisté míry musí nutně zasáhnout do výkonu lidských svobod, což ovšem neznamená je-

jich popření. Každému právu totiž odpovídá povinnost ostatních subjektů toto právo respektovat. Proto ani 

určité omezení výkonu lidských svobod není důvodem, proč by nemělo být možné taková práva vymáhat. Je 

ovšem nutno přiznat, že jak náklady, tak omezování výkonu lidských svobod jsou nežádoucími vedlejšími 

účinky takových opatření a měly by se vyskytovat pouze v míře nezbytně nutné. 

Nejzajímavější a nejkvalifikovanější abolicionistické argumenty ovšem poukazují na výše zmíněný obrovský 

rozpor mezi právním a faktickým stavem, který v oblasti autorského práva skutečně dosahuje až obludných 

rozměrů181. Na základě této skutečnosti ovšem bez dalšího postulují, že není reálně možné tento stav práv-

ními prostředky zvrátit, takže jediným konzistentním legislativním řešení nastalé situace je přestat chránit 

autorská práva vůbec. 

Přes zdánlivou koherenci tohoto mínění je nutno opět upozornit na dvě argumentační díry, které jej vyvra-

cejí. Především je možné, že rozpor právního stavu se stavem faktickým je způsobem právě nedostatečnými 

a neefektivními právními prostředky (ne)umožňujícími vynucování autorských práv, a že jisté posílení a pře-

devším racionalizace těchto prostředků by reálně vedly k většímu přiblížení faktického stavu ke stavu práv-

nímu. Tedy nikdo zatím nevyvrátil a těžko někdy vyvrátí, že stávající úroveň ochrany autorských práv je ta 
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nejlepší možná a není možné dosáhnout (podstatně) lepších výsledků jejími změnami. Konec konců každá 

změna legislativy směrem ke komplexnímu řešení práva internetového provozu nastíněnému v předchozí 

kapitole, by faktický stav k právně žádanému podstatně přiblížila. Druhá díra této argumentace spočívá v 

principiální rezignaci na ochranu práv, která málokdo dodržuje. Ochrana práv, která jsou porušována, je 

totiž samotným smyslem objektivního práva. Pokud by totiž nějaké právo nikdo nerušil, nebylo by třeba 

jeho výkon chránit a veškerá jeho legislativní úprava by byla naprosto zbytečná. Například fakt, že se stále 

páchají nové a nové vraždy, a ne vždy se je daří vyšetřit, nepřiměl tyto odpůrce ochrany autorských práv k 

rezignaci na ochranu práva na život a k výzvám žádajícím vyškrtnutí trestného činu vraždy z trestního záko-

níku, protože se nedaří jej efektivně vynucovat. Samotná norma má kromě toho určitý výchovný efekt a 

tvoří jisté morální mínění u svých adresátů, a to jak doslovně, tak prostřednictvím možnosti, že v tom kte-

rém konkrétním případě bude skutečně vynucována, takže existence takové normy má smysl i v případě, že 

se jí vynucovat v zásadě nedaří. 

Mírnější verze autorskoprávního abolicionismu prosazují "pouze" například zúžení pojmu autorských děl 

nebo rozsahu autorských práv, která by měla být chráněna. Jejich problémem je opět nedůslednost, která 

by vedla k bezdůvodné diskriminaci některých autorů oproti jiným, k čemuž neexistují objektivní důvody. 

Autorská práva i jejich obsah tvoří poměrně ucelený systém, který nelze svévolně omezovat ani účelově 

rozšiřovat. 

7.2.2. Snahy o cenzuru Internetu 

 
Opačné extrémní názory na koexistenci Internetu a autorských práv často vyplývají z nízkého povědomí o 

technických možnostech Internetu a z představy, že lze kontrolovat obsah přenášených informací jakkoliv, 

kdekoliv a především alespoň potenciálně kompletně a spolehlivě182, což je samozřejmě osudný omyl. Tyto 

názory navrhující plošnou cenzuru Internetu, kontrolu všech datových toků a snad i strojové rozpoznávání 

autorských děl se ovšem často naprosto míjí se světem reality, neboť jejich zastánci nechápou principiální 

nemožnost technické realizace takových řešení183. Plošná cenzura v konečném důsledku vede k segregaci 

uživatelů podle jejich informatické zdatnosti, schopností obcházet nastavené překážky a maskovat zakáza-

nou komunikaci šifrováním a steganografií do povolených typů komunikace, jak je známo z některých států, 

které se o cenzuru internetového provozu pokoušely nebo stále pokouší184. Proti pokročilým uživatelům je 

naprosto bezzubá a nemá reálnou šanci je ohrozit v jejich počínání. Ve svém konečném efektu tedy zavádí 

pouze nerovnost v právech na základě určitých odborných schopností, čímž právo jako takové a vůbec jeho 

smysl naopak systematicky rozkládá, podstatným způsobem snižuje atraktivitu Internetu jako takového (i z 

hlediska naprosto legitimních způsobů jeho užívání) a blokuje jeho rozvoj. 

Podobně nevhodné představy se projevují i různými opatřeními, která zavádějí bohužel i členské státy EU, a 

která se snaží nahradit klasickou právní odpovědnost za porušování autorských práv nesouvisejícími a práv-

ně těžko podchytitelnými sankcemi, které se z právního a dokonce i z ekonomického hlediska míjejí se svým 
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účinkem. Příkladem tohoto jevu je dosud platný zákon ve Francii ze dne 12. 6. 2009, o podpoře distribuce a 

ochraně autorských děl na Internetu (Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet), 

který zavádí za porušování autorských práv na Internetu trest odpojení internetové přípojky. Tomuto záko-

nu je třeba přiznat dílčí prvky správně směřovaného postupu (např. právě ono vynucování součinnosti po 

ISP185), ale zároveň je nutno konstatovat jeho bytostně nesystematickou koncepci (odpojení přípojky od 

Internetu za porušování autorských práv je nesouvisejícím186 a neúčinným trestem187) nemluvě pak o jeho 

faktické bagatelizaci celého problému nahrazováním klasických právních odpovědností za porušování au-

torských práv různými upomínkami nebo výše zmíněnými technickými pseudosankcemi, jejichž obcházení je 

opět triviální a účinnost tudíž prakticky nulová. 

Přes určité výdobytky obou extrémních přístupů ke koexistenci autorských práv a Internetu je progresivní a 

z hlediska přirozeného práva jediný přípustný pouze kompletní retencionismus autorských práv, který 

ovšem bude jejich ochranu spíše přizpůsobovat světu Internetu, než že by se pokoušel za každou cenu (a 

marně) změnit Internet k obrazu tradičních prostředků jejich ochrany. 

7.2.3. Alternativní možnosti vyvážení vzájemných práv autorů a uživatelů autorských děl 

 
Velmi inspirativním zdrojem pro složkové řešení tohoto problému je § 25 zákona č. 121/2000 Sb., autorské-

ho zákona, ve znění pozdějších předpisů, který zavádí paušální placení odměn za užívání autorských děl 

prostřednictvím příslušných kolektivních správců. Podobný institut (byť jde opět o velmi nesystematické 

řešení) by bylo snadno možné zavést i na Internetu a povinnost úhrady paušálních odměn by byla uložena 

držitelům jednotlivých bloků IP adres (byť alternativní metody ukládání by byly rovněž možné). Jednalo by 

se o jistou formu internetového poplatku, kterou by držitelé bloků IP adres regresně vyžadovali od svých 

klientů, čímž by bylo dosaženo požadované ekvity mezi držiteli autorských práv a uživateli Internetu, kteří 

by tak získali možnost s takto hrazenými autorskými díly volně nakládat. Bohužel by tento model byl dopro-

vázen určitými potížemi, mezi nimiž by na prvním místě figurovalo značné odbourání tržního prostředí, jeli-

kož rozdělení takovýchto odměn by prováděl kolektivní správce a libovolná forma přerozdělování (ať už by ji 

kolektivní správce prováděl diskrečně nebo mu byla nařízena právním předpisem) nevede k tak kvalitní 

distribuci prostředků jako volný trh. Především u počítačových programů by se jednalo o velmi podstatný 

problém. Dalším pochopitelným problémem je diskriminace těch uživatelů Internetu, kteří autorská díla 

užívají v menší míře nebo neužívají, protože fakt, že někteří uživatelé Internetu se dopouštějí užívání cizích 

autorských děl podstatně více než jiní, je nepopiratelný. Přesto lze o takové úpravě (především u umělec-

kých děl) uvažovat, protože bez komplexního řešení problematiky práva internetového provozu se jeví jako 

nejúnosnější z možných scénářů. 
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I v tomto případě by byl hlavní otázkou zahraniční prvek - tedy to, že by se dotyčný stát stal překladištěm 

autorských děl, na jehož území by zahraniční uživatelé skladovali a sdíleli autorská díla, čímž by unikaly před 

jurisdikcí vlastních států. Jednalo by se však o problém ostatních států a jejich příslušníků, nikoliv o problém 

státu samotného - proto se jedná o komplementární postup vůči snahám o společnou úpravu odpovědnosti 

za IP adresy, který by byl účinný, pokud by jiné státy nechtěly kooperovat. Snahy o podobnou právní úpravu 

ekonomických vztahů mezi autory či umělci a mezi konzumenty uměleckých děl se již vyskytly i v zahraničí. 

Konkrétně se jedná o snahu Songwriters association of Canada o zavedení poplatku za každé internetové 

připojení s tím, že by pak každý mohl legálně šířit i stahovat veškerá hudební autorská díla188. 

Pokud by tedy některý ze států přistoupil k této úpravě formou paušálních poplatků, znamenalo by to pro 

ostatní státy potřebu buď takovou úpravu napodobit, nebo dosáhnout alespoň toho, že se paušální úprava 

v daném státě nějakým způsobem nebude vztahovat na zahraniční uživatele (což však není příliš reálné), 

anebo pokračovat ve stávajícím kurzu, kdy se právo alespoň vůči těm kvalifikovanějším uživatelům Interne-

tu nedaří vymáhat prakticky vůbec. 
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