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Úvod 

Od chvíle zformování elektronické informační sítě Internet byli poskytovatelé 

služeb informační společnosti pod tlakem, aby převzali odpovědnost za přenášené a 

ukládané informace. Nositelé autorských práv chtěli poskytovatele služeb postavit do 

stejné role, jakou zastávají vydavatelé ve světě tištěných médií. Snažili se přitom na 

poskytovatele uplatnit přísný režim odpovědnosti za obsah zasahující do práv na 

ochranu osobnosti či porušující autorská práva. S rychlým rozvojem Internetu a neustále 

narůstajícím objemem dostupných informací začalo být ovšem přísné pojetí 

odpovědnosti poskytovatelů služeb neudržitelné a hrozilo zablokováním dalšího rozvoje 

informační společnosti. Na přelomu tisíciletí se proto zákonodárci Evropské unie a 

Spojených států amerických rozhodli pro přijetí zvláštní právní úpravy odpovědnosti 

poskytovatelů služeb informační společnosti. Tato pravidla – označovaná jako „safe 

harbor“ (bezpečné přístaviště) – nabídla poskytovatelům služeb ochranu před 

odpovědností pramenící z jednání koncových uživatelů, avšak pouze pod podmínkou že 

poskytovatelé budou k přenášeným informacím zachovávat neutrální a pasivní přístup. 

Následující vývoj byl na obou stranách Atlantiku značně odlišný. Zatímco v USA 

nabízí soudní rozhodnutí poměrně konstantní interpretaci pravidel safe harbor se silnou 

ochranou pro poskytovatele služeb informační společnosti,1 vývoj v členských státech 

EU byl pro poskytovatele služeb značně nepředvídatelný. V této práci se věnuji právě 

rozbouřeným vodám safe harbor a jejich interpretaci ze strany evropských soudů a 

zákonodárců. Soustředím se přitom výhradně na svébytnou oblast odpovědnosti za 

porušování autorských práv, a nezabývám se proto potenciální odpovědností 

poskytovatelů služeb ve vztahu k jiných druhům jednání (např. odpovědnost za zásah 

do práva na ochranu osobnosti). 

                                                
1 Silnou ochranu poskytovatelů služeb potvrdilo nedávné rozhodnutí amerického soudu (United States 
Court of Appeals for the Second Circuit) ve věci Viacom v. YouTube, ve které se společnost Viacom 
domáhala náhrady škody na poskytovateli YouTube (provozující internetové stránky umožňující sdílení 
videí) pro údajné „masivní a troufalé“ porušování autorských práv. Viz rozhodnutí: Viacom Int'l, Inc. v. 
YouTube, 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012). 
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Poskytovatelé služeb plní v prostředí Internetu nezastupitelnou úlohu. Díky 

překotnému rozvoji služeb informační společnosti, rychlosti a narůstajícímu množství 

informací přenášených prostřednictvím Internetu se ve vztahu k poskytovatelům služeb 

brzy ukázala tradiční kritéria odpovědnosti jako nevhodná, ba dokonce neudržitelná. 

První kapitola této práce se proto věnuje vysvětlení specifického postavení 

poskytovatelů služeb, problematice odpovědnostního režimu aplikovaného na jejich 

služby, úpravě pravidel safe harbor v právu Evropské unie (EU) a jejich následné 

transpozici do právního řádu České republiky. 

Druhá kapitola líčí vývoj evropské judikatury v otázce odpovědnosti 

poskytovatelů služeb. Popisuje cestu k aktivně-preventivnímu přístupu a následný návrat 

zpět k pasivně-reaktivnímu přístupu při potírání porušování autorských práv na 

Internetu. V první části této kapitoly se zabývám judikaturou členských států během 

první dekády nového tisíciletí a krátce popisuji významná soudní rozhodnutí, ve kterých 

se nositelé autorských práv snažili založit u poskytovatelů služeb aktivně-preventivní 

povinnost k předcházení porušování autorských práv. Tato rozhodnutí značně nabourala 

koncept pravidel safe harbor zakotvených v právu EU a poskytovatelé služeb byli pod 

značným tlakem zaujmout de facto postavení vydavatele odpovědného za obsah 

dostupný na Internetu. V druhé části této kapitoly se věnuji reakci Soudního dvora EU 

(SDEU) a jiných vyšších soudních instancí. Právě jejich rozhodnutí vrátila interpretaci 

odpovědnosti poskytovatelů zpět k pasivně-reaktivnímu přístupu a značně tak zklidnila 

rozbouřené hladiny evropského safe harbor. Kapitola pokračuje rozborem nedávného 

rozsudku SDEU ve věci UPC Telekabel Wien, který se zabýval možností, resp. 

povinností poskytovatelů služeb blokovat přístup uživatelů k internetovým stránkám. 

V diskusi ohledně tohoto rozsudku popisuji znepokojivý trend přesunu odpovědnosti za 

protiprávní obsah na provozovatele internetové infrastruktury. 

Na pozici poskytovatelů služeb a jejich odpovědnost měla vliv nejen soudní 

rozhodnutí, ale i legislativa a legislativní iniciativy některých členských států EU. 

Vývoj v této oblasti je předmětem třetí kapitoly. Podrobněji se pak zabývám posledním 

pokusem z dílny italského telekomunikačního regulátora. Tento značně kontroverzní 

italský systém se rovněž snaží o přesun odpovědnosti za porušování autorských práv na 

provozovatele internetové infrastruktury. 
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Čtvrtá kapitola popisuje vzrůstající spolupráci nositelů autorských práv a 

poskytovatelů služeb informační společnosti. Poskytovatelé služeb začínají dobrovolně 

zaujímat aktivnější postavení a výměnou za možnost účelnějšího využití obsahu se 

snaží předcházet porušování autorských práv. Zdá se, že tento vývoj přináší zatím 

největší efekt v boji s porušováním autorských práv a „internetovým pirátstvím,“ a má 

veskrze pozitivní potenciál pro všechny zúčastněné strany, včetně koncových uživatelů 

Internetu. 

Ovšem i dobrovolný přesun poskytovatelů služeb k aktivní prevenci porušování 

autorských práv může mít závažné důsledky pro koncové uživatele a fungování 

Internetu. Nebezpečí aktivně-preventivních poskytovatelů služeb a implikace 

v oblastech mimo autorské právo rozebírám v kapitole páté. Závěr práce je pak věnován 

úvahám de lege ferenda se zaměřením na proceduru notice-and-takedown. 

1 Postavení poskytovatelů služeb informační společnosti v 

prostředí Internetu a jeho právní úprava 

Poskytovatelé služeb informační společnosti tvoří základní stavební kameny 

Internetu. Činnost providerů kryje širokou škálu aktivit odehrávajících se v online světě 

a jejich role je proto nezastupitelná. Bez poskytovatelů služeb by neexistovaly 

vyhledávače ani úložiště dat, přenos dat po síti by byl komplikovaný a i samotné 

připojení k Internetu by bylo velmi složité. Bez poskytovatelů služeb by Internet 

připomínal své prvopočátky, kdy sloužil jako komunikační a výzkumná síť propojující 

pouze malé množství počítačů a byl přístupný pouze uživatelům s dostatečnými 

technickými znalostmi. 
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1.1 Poskytovatel služeb informační společnosti – vymezení pojmu 

K vysvětlení pojmu poskytovatel služeb informační společnosti nejlépe poslouží 

definice obsažená v tuzemském právním předpise 2  – zákoně č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti (dále jen „zákon o SIS“). Tento zákon 

definuje pojem následovně: 

[S]lužbou informační společnosti [se rozumí] jakákoliv služba 

poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele 

podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; 

služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z 

elektronického zařízení pro ukládání dat.3 

Elektronickými prostředky zákon rozumí „zejména síť elektronických komunikací, 

elektronická komunikační zařízení, automatické volací a komunikační systémy, 

telekomunikační, koncová zařízení a [elektronickou poštu].“4 Poskytovatelem je pak 

„každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační 

společnosti.“5 Dalším důležitým pojmem je uživatel, kterým se rozumí „každá fyzická 

nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem 

vyhledávání či zpřístupňování informací.“6, 7 

                                                
2 Tuzemská právní definice je odvozena z práva EU, kde jsou základní definice obsaženy ve směrnici 
2000/31/ES (Směrnice o elektronickém obchodu), resp. ve směrnici 98/34/ES, o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických předpisů (ve znění směrnice 98/48/ES) na kterou Směrnice o 
elektronickém obchodu odkazuje. Dle mého názoru je však k vysvětlení pojmů vhodnější tuzemská 
právní úprava, jejíž text je poněkud srozumitelnější a „ucelenější“. 
3 § 2 pism. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o SIS“). 
Pro podrobnější popis pojmu „služba informační společnosti,“ jakož i výčet služeb které nelze pod tento 
pojem řadit, viz např. dokument na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, dostupný 
na: http://www.mpo.cz/dokument84484.html. 
4 § 2 pism. c) zákona o SIS, Id. 
5 § 2 pism. d) zákona o SIS, Id. 
6 § 2 pism. e) zákona o SIS, Id. 
7 Pro zjednodušení pojmosloví v této práci budu pro pojem poskytovatel služeb informační společnosti 
nadále používat několik označení: poskytovatel, poskytovatel služeb, provider nebo zprostředkovatel; 
a pro pojem síť elektronických komunikací budu užívat užší označení: Internet. 



5 

Pro zjednodušení a lepší představu, můžeme poskytovatele služeb rozdělit do 

dvou základních kategorií: 

Za prvé - poskytovatelé připojení, kteří zajišťují infrastrukturu internetové sítě. 

Jsou to v podstatě silnice, dálnice, potrubí a elektrická vedení internetového světa. 

Jejich hlavní činností je propojování elektronické komunikační sítě a zajištění přenosu 

dat mezi jednotlivými body v rámci Internetu.8 

Za druhé - poskytovatelé obsahu, kteří naplňují internetovou síť nejrůznějším 

obsahem. Poskytovatelé obsahu nabízejí různé služby, ale jednou ze základních činností 

je tzv. hosting. Jde o uchovávání a zpřístupňování dat na pevném disku který je 

nepřetržitě připojen k Internetu. Uživatel, který zná kyberprostorovou adresu takového 

úložiště (typicky ve formě „www.“ domény), se k němu může připojit a uložená data 

prohlížet. Tato uložená data mohou mít navenek nejrůznější formu, např.: emailový 

účet, webová stránka (www.prf.cuni.cz), služba pro sdílení fotografií a videa (Flickr, 

YouTube), sociální sítě (Twitter, Facebook), aplikace cloud-computing (Google Drive, 

iCloud), či prostá úložiště souborů (Ulozto.cz, Rapidshare). 

1.2 Problematika odpovědnosti poskytovatelů služeb9 

Poskytovatelé služeb informační společnosti vytváří infrastrukturu Internetu a 

naplňují ho obsahem. Obsah a infrastruktura nemohou existovat jedno bez druhého.10 

                                                
8 Poskytovatelé připojení můžeme dále rozdělit do skupin podle potenciálního dosahu jejich sítě a objemu 
přenášených dat – tzv. Tier-groups. Skupinu Tier-1 reprezentují velcí operátoři páteřní sítě; do skupiny 
Tier-2/3 patří „propojovatelé“ regionálních sítí a lokální distributoři internetového připojení. Velké 
telekomunikační společnosti plní často role obou těchto skupin (např. Telefónica, Deutsche Telekom 
[Něm.], AT&T [USA]). Z právního hlediska je zajímavé, že zatímco ve světě přepravy a distribuce 
některých tradičních komodit vyžaduje právo EU a národní legislativa, aby operátoři centrální přenosové 
sítě (Tier-1) vystupovali jako samostatné entity oddělené od lokálních distributorů za účelem zajištění 
rovné soutěže a nediskriminace při přístupu k páteřním přenosovým soustavám; pro online svět podobně 
přísná pravidla stanovena nejsou. Viz např. pravidla EU požadující aby provozovatelé centrálních 
přepravních soustav zemního plynu působili jako samostatné společnosti: Článek 9 Směrnice 2009/73/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, OJ 2009/L 211. 
9 Pro přehledný popis této problematiky, viz: POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb 
informační společnosti. Právní rozhledy 23/2009, s. 837. 
10 Činnosti poskytovatelů připojení a poskytovatelů obsahu se překrývají a často poskytují služby z obou 
oblastí, např. společnost Telefónica (tradiční poskytovatel připojení) poskytuje jak službu internetového 
připojení, tak i služby poskytování video obsahu podle přání zákazníků (video-on-demand); stejně tak 
společnost Google (tradiční poskytovatel obsahu) začala v některých městech USA poskytovat ultra-
rychlé připojení k internetu – Google Fiber. 
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Role poskytovatelů je proto v prostředí Internetu nezastupitelná. Prakticky veškeré 

aktivity realizované prostřednictvím Internetu probíhají zprostředkovaně. Oproti 

reálnému prostředí, kde jednáme zpravidla přímo, potřebujeme v prostředí Internetu 

zprostředkovatele, kteří nám umožní komunikovat s druhou stranou. Logickým 

důsledkem je, že tito prostředníci se poskytnutím nutných technických prostředků 

de facto i de iure podílejí na uskutečněných jednáních, a to jak právních tak 

protiprávních. S postupným rozvojem Internetu tak bylo zřejmé, že tradiční konstrukce 

odpovědnosti za protiprávní jednání je ve vztahu k poskytovatelům služeb neudržitelná. 

Naprosto nezastupitelná funkce providerů a zároveň jejich faktická participace na 

veškerém jednání prováděném prostřednictvím Internetu si žádaly specifickou úpravu 

jejich právního postavení. 

Pro založení, resp. ponechání objektivní odpovědnosti za některé soukromoprávní 

delikty (např. zásah do osobní integrity člověka, porušení práv duševního vlastnictví, 

nekalosoutěžní jednání, atp.) svědčil u poskytovatelů služeb fakt, že se na těchto 

jednáních nejen fakticky podílejí, ale že z nich do jisté míry dokonce profitují. Při 

zachování „tradičního“ pojetí ostatně poskytovatel služeb může – v případě 

nespravedlivého postihu – uplatnit regresní nárok vůči konkrétnímu uživateli. Navíc 

hrozilo, že vynětím poskytovatelů služeb ze spoluodpovědnosti za určitá jednání, 

nebude kvůli anonymitě Internetu možné tato jednání nijak postihnout, ani proti nim 

uplatnit zdržovací nebo odstraňovací nárok. 

Na druhé straně ovšem stojí argument, že ačkoli poskytovatel služeb protiprávní 

jednání zprostředkovává, v souhrnu jeho aktivit je pro něj konkrétní případ přenosu 

informací zcela zanedbatelný (a to nejen z ekonomického hlediska) a navíc se tak 

zpravidla děje automaticky bez přímého zásahu zprostředkovatele. Dále lze 

argumentovat, že uplatnění regresního nároku není reálné, protože velká část 

internetových služeb, a především pak těch protiprávních, probíhá anonymně. Uplatnit 

na služby providerů tradiční formu objektivní odpovědnosti by de facto znamenalo 

postavit je do role „vydavatele“ odpovědného za obsah informací jejichž přenos, 

uchování či zpracování zprostředkovali. Poskytovatel služeb by musel monitorovat 

obsah každého diskusního příspěvku, prohledávat obsah každého emailu či přeposílané 

zprávy, kontrolovat každý nahraný soubor a monitorovat obsah všech informací 
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procházejících skrz jeho síť. Splnění takové povinnosti bylo kvůli obrovskému 

množství informací přenášených na Internetu nejen technicky nemožné, ale mělo by i 

zásadní důsledky v jiných oblastech – především pro soukromí a ochranu osobních 

údajů uživatelů.11 

Z těchto důvodu se zákonodárci po celém světě rozhodli chránit postavení 

poskytovatelů a jejich odpovědnost pomocí zvláštní právní úpravy, která si kladla za cíl 

zajistit nerušený rozvoj Internetu a zároveň zabezpečit účinnou ochranu práv. 

Následující podkapitoly se věnují stručné charakteristice legislativní úpravy 

odpovědnosti providerů a jejich ochrany v právu EU a České republiky. 

1.3 Právní rámec Evropské unie 

Na přelomu tisíciletí přijala Evropská unie legislativní úpravu odpovědnosti 

poskytovatelů s cílem zajistit jejich ochranu a další rozvoj Internetu a souvisejících 

služeb. Směrnice 2000/31/ES (dále jen „Směrnice o elektronickém obchodu“)12 zavedla 

do evropského práva tzv. „safe harbor“ – podmínky, při jejichž splnění jsou 

poskytovatelé služeb chráněni před odpovědností za obsah informací, které proudí skrz 

Internet, či jsou případně uloženy na sítích providerů. Inspirací evropské úpravy byla 

nepochybně legislativa přijatá nedlouho předtím ve Spojených státech amerických 

v rámci Digital Millennium Copyright Act (DMCA).13 Výsledkem je, že Americká a 

Evropská úprava odpovědnosti providerů je, až na malé odchylky, prakticky totožná. 

DMCA spolu se Směrnicí o elektronickém obchodu pak prakticky nastavily globální 

standard úpravy odpovědnosti providerů, jehož základním pravidlem je pasivně-

reaktivní přístup k porušování autorských práv na Internetu. Jinými slovy – k tomu, aby 

byl provider chráněn speciálním režimem odpovědnosti za porušování autorských práv 

(safe harbor), musí k obsahu přistupovat pasivně a neutrálně, ale v případě že se o 

protiprávním obsahu dozví, musí aktivně reagovat a závadný obsah odstranit. 

                                                
11 Viz níže Kapitola 5. 
12 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu"), 
OJ 2000/L 178. 
13 USA. Zákon. 17 U.S. Code § 512. 
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Poskytovatel musí reagovat na porušování práv až ve chvíli, kdy je účinně 

seznámen s protiprávním obsahem přenášených či uchovávaných dat, typicky poté, kdy 

je na tuto protiprávnost upozorněn třetí osobou (např. nositelem autorských práv). Jinak 

zůstává poskytovatel k obsahu dat pasivní (tj. neví, co je jejich obsahem) a nakládá s 

nimi neutrálním způsobem. Pasivně-reaktivní přístup je podpořen čl. 15 Směrnice o 

elektronickém obchodu, který zakazuje ukládání obecné povinnosti dohledu pro 

poskytovatele služeb.14 Poskytovatelé služeb tedy nemohou být ze strany státu nuceni 

aktivně monitorovat obsah přenášených informací či kontrolovat obsah ukládaných dat. 

Z právního hlediska je zmíněného pasivního postavení poskytovatelů dosaženo 

zajímavým způsobem. Pravidla obsažená ve Směrnici o elektronickém obchodu totiž 

nijak nezakazují aktivní monitorování obsahu ze strany providerů, pokud se pro 

monitorování provider sám dobrovolně rozhodne. Poskytovatel služeb proto v zásadě 

může prohledávat obsah nahraných dat. Pravidla safe harbor ovšem od takového 

aktivního monitorování silně odrazují. Jakmile totiž poskytovatel začne monitorovat 

obsah informací, získá nevyhnutelně i účinné seznámení s případným protiprávním 

obsahem nacházejícím se na jeho serverech. Pokud takový obsah bezodkladně 

neodstraní, ponese za tento obsah příslušnou odpovědnost. Safe harbor tak nabízí jakýsi 

dobrovolný režim, kterému se poskytovatelé mohou podřídit a být v bezpečí před 

odpovědností za protiprávní obsah – odtud také označení safe harbor. Důležitým 

a často opomíjeným aspektem safe harbor je tak značné navýšení ochrany soukromí 

uživatelů Internetu.15 Provideři mohou nahlížet do obsahu nahraného uživateli pouze za 

cenu ztráty ochrany před odpovědností za protiprávní obsah. 

Směrnice o elektronickém obchodu (stejně jako DMCA) dělí aktivity providerů do 

tří kategorií: (i) mere conduit (prostý přenos), (ii) caching (ukládání do vyrovnávací 

paměti), a (iii) hosting (shromažďování informací). Všechny tři aktivity spolu navzájem 

souvisí a provideři často vykonávají všechny současně. V následujících odstavcích 

krátce charakterizuji jednotlivé aktivity a podmínky, které musí poskytovatel splnit, aby 

mohl spoléhat na ochranu před odpovědností v rámci pravidel safe harbors. 

                                                
14 Čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu. 
15 Viz níže Kapitola 5. 
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1.3.1 Mere conduit16 

Prvním typem aktivity je prostý přenos informací, tedy situace, kdy poskytovatel 

služby přenáší informace poskytnuté uživatelem, propojuje různé části Internetu nebo 

k němu zprostředkovává přístup. Mimo provozovatele fyzické komunikační 

infrastruktury patří do této skupiny i poskytovatelé komunikačních služeb, např. instant 

messaging (posílání krátkých zpráv) či telefonování prostřednictvím Internetu (Voice 

over Internet Protokol – VoIP).17 Aby bylo činnost poskytovatele možné kvalifikovat 

jako „prostý přenos,“ musí být splněna řada podmínek: (i) provider není původcem 

přenosu ani příjemcem přenášené informace; (ii) provider nesmí měnit obsah přenášené 

informace; (iii) přenos musí být řízen automatickými procesy; a konečně 

(iv) krátkodobé přechodné kopie přenášených informací nejsou veřejně přístupné, slouží 

výhradně pro uskutečnění přenosu a nejsou uchovávány déle, než je nezbytně nutné k 

uskutečnění přenosu. 

Jinými slovy – mere conduit chrání poskytovatele před potenciální odpovědností 

za obsah přenášených informací pouze pokud je poskytovatel v celém přenosu pasivní. 

Manipulace s přenášenou informací ze strany poskytovatele (např. prohledávání obsahu, 

výběr příjemců, či iniciace celého přenosu) může vyústit v odpovědnost za přenášený 

obsah. V roli mere conduit vystupují zpravidla poskytovatelé připojení, kteří přenášejí 

data mezi jednotlivými body v rámci své sítě. 

1.3.2 Caching18 

Caching, neboli ukládání do vyrovnávací paměti, je směrnicí definováno jako 

automatické dočasné a přechodné ukládání informací, které slouží pouze pro co možná 

nejúčinnější následný přenos informace na žádost jiných uživatelů. Při přenosu 

informace z místa "A" do místa "B" může být pro poskytovatele výhodné vytvořit na 

této cestě krátkodobé kopie. Technologie caching je nezbytná i při prohlížení 

internetových stránek v zařízení koncového uživatele, které vytváří krátkodobé kopie 

                                                
16 Čl. 12 Směrnice o elektronickém obchodu. 
17 POLČÁK, Radim. op. cit. supra 9. 
18 Čl. 13 Směrnice o elektronickém obchodu. 
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zobrazovaných stránek přímo v paměti koncového zařízení - např. osobního počítače.19 

Stejně tak může být účelné vytvořit dočasné kopie na serverech poskytovatele pro 

rychlejší přístup k datům původně uloženým na vzdálenějších serverech. Pro ilustraci, 

pokud chce uživatel nacházející se v Praze zpřístupnit obsah na internetové stránce 

uložené na serverech v San Francisku, může provider tuto stránku uložit do vyrovnávací 

paměti (cache), tj. vytvořit její kopii na svých serverech, např. v Brně. V důsledku 

tohoto „meziuložení“ nemusí každý požadavek na přístup k předmětné stránce (ať už od 

stejného uživatele nebo od uživatelů dalších) cestovat internetovou sítí z Prahy do San 

Franciska a zpět, ale pouze mnohem kratší vzdálenost mezi uživatelem v Praze a 

servery providera v Brně, kde je uložena kopie obsahu internetové stránky. Uživatelé 

tak mají výhodu rychlejšího přístupu k požadovanému obsahu a poskytovatelé připojení 

mohou značně snížit objem dat přenášených mezi vzdálenými body komunikační sítě.20 

Směrnice o elektronickém obchodu opět specifikuje několik podmínek, které musí 

být splněny, aby bylo možné podřadit činnost poskytovatele pod pojem caching. 

Poskytovatel (i) nesmí měnit obsah dočasně ukládaných informací a (ii) musí je 

pravidelně aktualizovat v souladu s obecně uznávanou praxí. Dále (iii) poskytovatel 

musí zachovat podmínky přístupu k informacím, jak byly nastaveny jejich původcem 

(např. zachováním chráněného přístupu po zadání hesla), jakož i (iv) zachovávat údaje o 

užívání uložených informací (např. počet uživatelů, kteří navštívili danou stránku). (v) 

Poskytovatel musí neprodleně odstranit či zamezit přístupu k informacím, které byly ze 

svého výchozího umístění odstraněny, nebo jejichž odstranění bylo nařízeno soudem či 

jiným správním orgánem.   

Poslední z výše uvedených podmínek dobře ilustruje pasivně-reaktivní přístup 

požadovaný Směrnicí o elektronickém obchodu a pravidly safe harbor. Dokud je 

poskytovatel pasivní a vůči obsahu neutrální - tj. přechodné ukládání se děje 

                                                
19 Otázku vytváření automatických krátkodobých kopií přímo v koncovém zařízení uživatele řešil Soudní 
dvůr Evropské Unie ve svém nedávném rozhodnutí ve věci C-360/13. Soud potvrdil, že se jedná o 
nedílnou součást technologického procesu, ke kterému není zapotřebí zvláštní svolení autora konkrétního 
díla. Viz rozhodnutí SDEU ve věci C-360/13, Public Relations Consultants Association v. Newspaper 
Licensing Agency and Others, ze dne 5. června 2013 [dosud neuveřejněno v Úředním věstníku]. 
20  Pro podrobnější vysvětlení funkce caching a jejích výhod, viz např.: http://docforge.com/wiki/ 
Web_application/Caching. 
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automaticky bez zkoumání obsahu - nebude odpovídat za obsah porušující autorská 

práva. Zároveň však musí poskytovatel reagovat na změny obsahu v jeho původním 

umístění a případně takový obsah ze své vyrovnávací paměti odstranit. 

1.3.3 Hosting21 

Zatímco v případech mere conduit a caching jde o časově limitované nakládání s 

informacemi, poskytovatelé hostingových služeb mohou uchovávat informace po velmi 

dlouhou, případně i časově neohraničenou dobu. Podmínky pro výjimku z odpovědnosti 

jsou podobné jako u aktivity caching a jsou opět založeny na pasivně-reaktivním 

přístupu: (i) Data musí být poskytnuta uživatelem, resp. příjemcem hostingových 

služeb. Provider se zbaví odpovědnosti, pokud (ii) nebyl účinně seznámen s protiprávní 

povahou činnosti uživatele nebo informací uložených na jeho serverech. (iii) Pokud se 

poskytovatel o protiprávním obsahu dozví, musí jej neprodleně odstranit nebo k němu 

zamezit přístup. I v případech, kdy chybí „účinné seznámení,“ (iv) si nesmí být 

poskytovatel vědom skutečností nebo okolností, z nichž by byla protiprávnost zjevná. 

Tento poslední požadavek, který je rovněž obsažen v Americké úpravě DMCA,22 je 

označován jako „red flag knowledge“23 a soudy USA je aplikován na situace, kdy je 

porušení autorských práv zjevné rozumně uvažující osobě.24 

Oproti aktivitám mere conduit a caching kategorie hosting nevyžaduje, aby 

provider přistupoval k datům zcela pasivně. Poskytovatelé hostingu tak mohou do jisté 

míry  zasahovat do nahraných dat, aniž by tím narušili svou ochranu proti odpovědnosti 

za protiprávní obsah. Pro efektivní fungování hostingových služeb je totiž v praxi často 

nezbytné nahraná data pozměnit.25 Aby poskytovatel zachoval svou ochranu před 

                                                
21 Čl. 14 Směrnice o elektronickém obchodu. 
22 USA. Zákon. 17 U.S.C.A. § 512(c)(1)(A)(ii). 
23 LEE, Edward. Decoding the DMCA Safe Harbors. Columia Journal of Law & the Arts. 2008-2009, 
vol. 32, s. 233. 
24 Viz odůvodnění rozhodnutí soudů USA ve sporech týkajících se stejných požadavků DMCA: USA. 
Rozsudek ve věci Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012); Capitol Records, LLC v. 
Vimeo, LLC, F.Supp.2d (S.D.N.Y. 2013). 
25 Poskytovatel hostingu může např. automaticky změnit velikost nahraných souborů nebo formátování 
textu, přizpůsobit zobrazení internetové stránky pro koncové zařízení (smartphone, tablet či počítač), atd. 
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odpovědností, musí nahraná data modifikovat neutrálním způsobem,26 a tato modifikace 

musí probíhat automaticky, aniž by se poskytovatel „účinně seznámil“ s obsahem 

nahraných informací.27 

1.3.4 Notice-and-takedown 

Jak již bylo zmíněno výše, na poskytovatele služeb nesmí být uvalena obecná 

povinnost monitorovat obsah informací přenášených či ukládaných na jejich sítích. Na 

protiprávní obsah jsou proto poskytovatelé nejčastěji upozorněni skrze proceduru 

notice-and-takedown [nahlášení a stažení]. Tento postup dává třetím stranám (zpravidla 

nositelům autorských práv) možnost upozornit poskytovatele na obsah porušující 

autorská práva. Jakmile se takto poskytovatel účinně dozví o protiprávním obsahu, musí 

neprodleně jednat a takový obsah odstranit či k němu zamezit přístup. Zatímco 

americká úprava DMCA obsahuje poměrně detailní popis celé procedury,28 v evropské 

úpravě Směrnice o elektronickém obchodu podrobnější popis nenalezneme a přesné 

nastavení pravidel je tak ponecháno v dispozici jednotlivých členských států. 

V důsledku toho není procedura notice-and-takedown v rámci EU jednotná a její 

                                                
26 Právní řád ani judikatura nestanoví jasné hranice mezi neutrální změnou dat a aktivní správou obsahu, 
kterou se poskytovatel účinně dozví o protiprávním obsahu. Rozsah, s jakým může poskytovatel 
zasahovat do nahraných či přenášených dat, je předmětem pokračující diskuse. Viz např.: VAN EECKE, 
Patrick. Online service providers and liability: A plea for a balanced approach. Common Market Law 
Review. 2011, vol. 48, issue 5, s. 1481. 
27  Oproti Směrnici o elektronickém obchodu požaduje navíc DMCA, aby poskytovatelé služeb 
v případech, kdy mohou kontrolovat aktivity uživatelů, nezískávali finanční prospěch jako přímý 
důsledek protiprávních aktivit [17 U.S.C.A. § 512(c)(1)(B)]. Jinými slovy odpovědnost poskytovatelů 
služeb může být založena i v případech, kdy protiprávní obsah přináší poskytovateli finanční obohacení. 
Judikatura ovšem příliš nespecifikuje, co lze považovat za „přímé“ a co za „nepřímé“ obohacení. „Přímé“ 
obohacení by bylo pravděpodobně možné dovodit, pokud by protiprávní obsah byl hlavním důvodem 
přístupů uživatelů k předmětné internetové stránce. Stejně tak může být za „přímé“ obohacení 
považováno umísťování komerční reklamy na stránky s protiprávním obsahem. Tento požadavek byl 
ovšem poněkud relativizován judikaturou, kdy Americký soud rozhodl, že poskytovatel může být chráněn 
pravidly safe harbors i v případech kdy získává přímý finanční prospěch, viz rozhodnutí ve věci Io Group 
v. Veoh Networks, 586 F.Supp.2d 1132 (N.D.Cal. 2008). 
28 USA. Zákon. 17 U.S.C.A. § 512(c)(3). 
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pravidla se mohou lišit dokonce i v rámci jednotlivých členských států.29 Tato situace je 

nejen v rozporu s proklamovanými cíli Směrnice o elektronickém obchodu,30 ale 

především vytváří značnou právní nejistotu pro poskytovatele, kteří chtějí poskytovat 

jednotné služby v rámci celé Evropské unie.31 

1.4 Právní úprava České republiky 

V souladu s právem EU byla Směrnice o elektronickém obchodu promítnuta do 

tuzemského právního řádu již zmíněným zákonem č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti („zákon o SIS“), který nabyl účinnosti v září 2004. 

Mimo odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti se zákon o SIS zabývá 

i pravidly pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky. Do vydání zákona o 

SIS nebyla odpovědnost poskytovatelů služeb speciálně řešena a její úprava tak byla 

ponechána na dohodě mezi poskytovateli služeb a jejich uživateli. To samozřejmě 

přinášelo pro poskytovatele služeb značné riziko, jelikož nebylo možné zbavit se 

smluvně odpovědnosti za případný protiprávní obsah, 32  resp. pasivní procesní 

legitimace v případě protiprávního jednání uživatelů. 

Úprava odpovědnosti poskytovatelů služeb v zákoně o SIS kopíruje úpravu 

Směrnice o elektronickém obchodu. V části nazvané „Odpovědnost poskytovatelů 

zprostředkovatelských služeb“ (§§ 3 až 6) nalezneme úpravu již zmíněných činností: 

(i) mere conduit – odpovědnost za obsah přenášených informací (§ 3); (ii) caching – 

odpovědnost za obsah automaticky dočasně ukládaných informací (§ 4); a (iii) hosting – 
                                                
29 Přes chybějící komplexní úpravu nalezneme v právu EU alespoň minimální požadavky pro proceduru 
notice-and-takedown. Dle čl. 5 odst. 1 písm. c) Směrnice o elektronickém obchodu musí provider 
poskytnout přinejmenším „údaje, které umožňují rychlé navázání kontaktu s poskytovatelem služeb a 
přímou a účinnou komunikaci s ním, včetně adresy jeho elektronické pošty.“ Viz též výrok rozsudku 
SDEU C-298/07: „poskytovatel služeb je povinen poskytnout příjemcům služby ještě před uzavřením 
smlouvy s nimi vedle adresy své elektronické pošty také další informace, jež umožňují rychlé navázání 
kontaktu a přímou a účinnou komunikaci“ (OJ 2008/C 313). 
30 Recitál 1 Směrnice o elektronickém obchodu zní: „Rozvoj služeb informační společnosti v prostoru bez 
vnitřních hranic je důležitým prostředkem pro odstranění překážek, které rozdělují evropské občany.“  
31 V lednu 2012 zahájila Evropská komise veřejné konzultace k procedůře notice-and-takedown (Komisí 
obecně označené jako notice-and-action). Účelem konzulatcí bylo zjištění názorů a potřeb 
zainteresovaných subjektů a vytvoření odvětvových standardů. Výsledky těchto konzultací ovšem nebyly 
zveřejněny. Viz: http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm. 
32 VANÍČEK, Zdeněk. K zákonu o některých službách informační společnosti. Právní rozhledy 24/2009, 
s. 889. 
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odpovědnost za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (§ 5). Zákon o 

SIS pamatuje rovněž na zákaz povinnosti obecného dohledu (§ 6). Tuzemská úprava je 

oproti evropské směrnici stručnější a český zákonodárce zvolil i poněkud odlišnou 

jazykovou formulaci. Zatímco Směrnice o elektronickém obchodu používá gramatickou 

konstrukci: „poskytovatel není odpovědný jen pokud...;“ zákon o SIS přistupuje k výčtu 

podmínek ve stylu: „poskytovatel je odpovědný jen pokud...“ I když praktický dopad 

ustanovení zůstává stejný, považuji v tomto ohledu za logičtější gramatickou stavbu 

Směrnice o elektronickém obchodu. Ze znění zákona o SIS by se totiž mohlo zdát, že 

poskytovatelé služeb disponují jakousi obecnou imunitou a zákon pouze stanoví 

výjimky, ve kterých může být jejich odpovědnost založena. Naopak Směrnice o 

elektronickém obchodu konstruuje svým zněním spíše výjimky z obecné odpovědnosti, 

při jejichž splnění se poskytovatel může zbavit odpovědnosti za protiprávní obsah. 

Závěr, že i zákon o SIS stanoví pouze výjimky z jinak obecné odpovědnosti 

poskytovatelů, potvrzuje i výkladové stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (dále 

jen „MPO“), které uvádí, že „institut neexistence obecné odpovědnosti podle § 3 až 6 

zákona č. 480/2004Sb. nelze považovat za absolutní, neboť stanoví pouze podmínky, za 

kterých je určité jednání vyjmuto z odpovědnosti, přičemž dojde-li k úmyslnému 

porušení povinností podle jiných právních předpisů, nelze se tohoto institutu 

dovolávat.“33 

Zmíněné výkladové stanovisko MPO popisuje i tuzemskou interpretaci tzv. „red 

flag knowledge,“ 34 tedy odpovědnost poskytovatele hostingových služeb v případě kdy 

je protiprávní povaha obsahu zjevná vzhledem k předmětu, okolnostem a povaze 

činnosti poskytovatele [§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o SIS]. Dle stanoviska MPO se 

poskytovatel služeb nemůže dovolávat ochrany před odpovědností v případě, kdy si 

musí být vědom skutečnosti, „že výše jeho příjmů nebo výnosů přímo souvisí s mírou 

protiprávního obsahu [ukládaného] uživateli.“35 Takovým případem mohou být zejména 

internetová „úložiště“ (např. tuzemská uloz.to, nebo hellshare.cz) u kterých zjevně 
                                                
33 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výkladové stanovisko k § 3 až 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti (12. září 2012), s. 4. Dostupné na: http://www.mpo.cz/dokument 
107038.html. 
34 Viz výše Kapitola 1.3.3. 
35 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Op. cit. supra 33, s. 1. 
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převažuje obsah zveřejněný a šířený bez souhlasu nositelů autorských práv, a která 

často nepřímo podporují protiprávní sdílení autorských děl finančním odměňováním 

uživatelů, jejichž soubory dosáhnou velkého počtu stažení.36 

V souladu s právem EU kopíruje národní právní úprava odpovědnosti 

poskytovatelů úpravu stanovenou ve Směrnici o elektronickém obchodu. Shodnou 

úpravu, s pouze minimálními odchylkami, nalezneme ve všech členských státech EU.37 

V dalším výkladu proto odkazuji přímo na ustanovení Směrnice o elektronickém 

obchodu, avšak uvedené poznatky lze obecně aplikovat i na tuzemskou legislativu, resp. 

zákon o SIS, jakož i na legislativu dalších členských států. Jak demonstrují další 

kapitoly, přestože právní rámec odpovědnosti poskytovatelů služeb je v celé EU 

prakticky totožný, soudní výklad na úrovni členských státu přinesl poměrně rozdílné 

výsledky. 

2 Cesta od pasivně-reaktivních k aktivně-preventivním 

poskytovatelům služeb a cesta zpět 

Přestože Směrnice o elektronickém obchodu požaduje, aby provideři zachovávali 

neutrální postavení s pasivně-reaktivním přístupem k porušování autorských práv, 

soudní interpretace těchto pravidel přinesla v některých členských tátech EU velmi 

rozdílné výsledky. Tato kapitola zkoumá významná soudní rozhodnutí, která měla vliv 

na pozici poskytovatelů služeb a jejich odpovědnost za porušování autorských práv 

skrze jimi nabízené služby. První část ilustruje tlak ze strany některých národních soudů 

a tendenci přesunout providery do aktivně-preventivní pozice při snaze o zamezení 

porušování autorských práv na Internetu. Další část této kapitoly popisuje reakci SDEU, 

který ve svých rozhodnutích interpretoval pravidla safe harbor, a vrátil providery zpět k 

pasivně-reaktivnímu přístupu. Závěr této kapitoly je pak věnován podrobnějšímu 

                                                
36 Např., za každých tisíc stažení souboru o velikosti 2 GB může uživatel, který tento soubor nahrál, 
získat přes 700 Kč. Viz „partnerský program“ Hellshare: http://www.hellshare.cz/earncredit. 
37 Pro detailní přehled o národní legislativě transponující Směrnici o elektronickém obchodu, viz: 
VERBIEST, Thibault; SPINDLER, Gerald; et al. Study on liability of Internet intermediaries. Studie 
připravená pro Evropskou komisi, Markt/2006/09/E, Service Contract ETD/2006/IM/E2/69, 12. listopadu 
2007. 
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rozboru nedávného rozhodnutí SDEU ve věci UPC Telekabel Wien a jeho důsledkům 

pro poskytovatele služeb informační společnosti. 

2.1 Směrem k aktivně-preventivnímu přístupu 

Přestože účelem evropské směrnice je zajistit jednotný právní režim a zacházení v 

celé Evropské unii, pro poskytovatele služeb se skutečnost brzy ukázala být jiná. 

Netrvalo dlouho a rozvíjejícím se službám informační společnosti v proklamovaném 

„prostoru bez vnitřních hranic“38 se do cesty začalo stavět stále více bariér a rozdílných 

národních pravidel. 

2.1.1 Vývoj judikatury v členských státech EU – cesta špatným směrem 

Nečekané výsledky přinesla především rozhodnutí francouzských soudů. Ve věci 

Lafesse v. MySpace39 shledal pařížský soud poskytovatele MySpace odpovědným za 

porušování autorských práv, přestože společnost MySpace poskytovala služby jako 

typický hosting-provider. Dle zjištění soudu umožňovala MySpace svým uživatelům 

vytvářet personalizované webové stránky a nahrávat na ně multimediální obsah (včetně 

videa), z čehož pak společnost finančně profitovala tím, že po stranách videí nahraných 

uživateli zobrazovala komerční reklamy. Tyto skutečnosti soudu postačily k tomu, aby 

kvalifikoval MySpace jako „vydavatele“ obsahu, odpovědného za veškerý obsah 

nahraný uživateli na své stránky. Dle pařížského soudu jednala společnost MySpace 

mimo rámec článku 14 Směrnice o elektronickém obchodu40 a nemohla se proto 

dovolávat ochrany před odpovědností za protiprávní obsah na svých stránkách. 

Jen o měsíc později tentýž pařížský soud rozhodl, že poskytovatele DailyMotion 

(provozujícího internetové stránky pro sdílení videí) není možné považovat za 

vydavatele obsahu, a to přes evidentní podobu jeho služeb se službami MySpace - 

                                                
38 Recitál 1 Směrnice o elektronickém obchodu. 
39 Francie. Tribunal de Grande Instance Paris. Lafesse v. Myspace, réf. 22/06/2007. Dostupné na: 
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=1965 [francouzština]. 
40 Promítnutý do francouzského právního řádu jako čl. 6.I.2 zákona č. 2004-575 pour la confiance dans 
l’économie numérique, ze dne 21. června 2004. 
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včetně umístění komerčních reklam po stranách videí nahraných uživateli. 41  Navzdory 

tomu, že soud tentokrát správně kvalifikoval DailyMotion jako „poskytovatele obsahu“ 

a nikoli jako „vydavatele,“ mělo toto rozhodnutí pro poskytovatele služeb ještě 

zásadnější důsledky než předchozí rozhodnutí v případě Lafesse. Soud totiž shledal 

providera odpovědným za porušování autorských práv z důvodu, že si poskytovatel 

musel být vědom skutečnosti, že se na jeho stránce (ve videích nahraných uživateli) 

objevuje obsah porušující autorská práva. A protože si poskytovatel „musel být vědom“ 

této skutečnosti, měl povinnost přijmout technická opatření, která by zamezila 

veškerému porušování autorských práv na jeho stránkách.42 V důsledku rozhodnutí 

pařížského soudu, a v rozporu se Směrnicí o elektronickém obchodu, tak měli 

poskytovatelé povinnost aktivně předcházet porušování autorských práv. 

2.1.2 Take-Down/Stay-Down – stále špatným směrem 

V dalším známém rozhodnutí francouzských soudů Zadig v. Google, 43 

s francouzským producentem dokumentárních filmů na straně žalobce proti společnosti 

Google, shledal pařížský soud Google odpovědným za porušování autorských práv 

navzdory skutečnosti, že Google jednal zcela v souladu s procedurou notice-and-

takedown. Francouzský žalobce tvrdil, že jakmile je poskytovatel jednou zpraven o 

konkrétním protiprávním obsahu (v tomto případě určitém videu) skrze proceduru 

notice-and-takedown, má tento poskytovatel do budoucna povinnost zamezit dalším 

„znovu-nahráním“ dat se stejným protiprávním obsahem. Google na druhou stranu 

namítal splnění podmínek pro výjimku z odpovědnosti dle čl. 14 Směrnice o 

elektronickém obchodu, protože nebyl účinně seznámen s protiprávní povahou 

jednotlivých videí nahraných uživateli, a poté, co byl na protiprávnost konkrétního 

videa upozorněn, jednal bez zbytečného odkladu a protiprávní obsah ze svých stránek 

odstranil. Soud dal ovšem za pravdu žalobci a nařídil společnosti Google přijmout 

veškerá možná technická opatření k tomu, aby zamezila dalšímu nahrání již jednou 

                                                
41 Francie. Tribunal de Grande Instance Paris. Nord-Ouest Production v. S.A. DailyMotion and S.A. UGC 
Images, ref. 13/07/2007. 
42 JONDET, Nicolas. The Silver Lining in Dailymotion's Copyright Cloud. Juriscom.net [web], 19. dubna 
2008. Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1134807. 
43 Francie. Tribunal de Grande Instance Paris. Zadig Productions v. Google Inc., ref. 19/10/2007. 
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nahlášeného protiprávního obsahu. Aby se soud vyhnul přímému konfliktu se zákazem 

„obecného dohledu“ čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu, obhajoval tato opatření 

jako „cílené a dočasné monitorování obsahu“ s účelem zamezit potenciálním škodám 

způsobeným konkrétním obsahem. 44  Prakticky však toto rozhodnutí do budoucna 

vyžadovalo, aby poskytovatelé služeb přijali technické prostředky, které budou aktivně 

předcházet nahrání závadného obsahu – namísto reagování na takový obsah, jak to 

předpokládala Směrnice o elektronickém obchodu. Toto nové pravidlo - označované 

jako „take-down/stay-down“ 45  – bylo následně potvrzeno v rozhodovací praxi 

francouzského odvolacího soudu v dalších sporech se společností Google na straně 

žalovaného.46 

2.1.3 Povinnost obecného dohledu 

Další velmi kontroverzní rozsudek vydal belgický soud. Ve věci SABAM v. 

Scarlet47 nařídil bruselský soud poskytovateli připojení, společnosti Scarlet, aby přijala 

technická opatření, která by znemožnila jejím uživatelům sdílet hudební soubory ve 

vlastnictví společnosti SABAM (belgického kolektivního správce hudebních autorů, 

skladatelů a vydavatelů) skrze P2P sítě. Oproti rozhodnutí francouzských soudů, kde v 

pozici žalovaného vystupovali poskytovatelé obsahu, SABAM v. Scarlet byl první 

případ, kdy soud založil povinnost aktivního monitorování obsahu přímo poskytovateli 

připojení. Jelikož rozhodnutí bruselského soudu bylo očividně v rozporu se zákazem 

                                                
44 DE BEER, Jeremy; CLEMMET, Christopher D. Global Trends in Online Copyright Enforcement: A 
Non-Neutral Role for Network Intermediaries? Jurimetrics. 2009, Vol. 49, No. 4. Dostupné na: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1529722. 
45 Viz, např.: GINSBURG, Jane C. Take Down/Stay Down: RIP in France? But Little Solace for 
Google…, The Media Institute [web], 6. srpna 2012. Dostupné na: http://www.mediainstitute.org/ 
IPI/2012/080612.php. EFRONI, Zohar. Take Down Stay Down. The Center for Internet and Society, 
Stanford Law School [web], 14. květen 2007. Dostupné na: http://cyberlaw.stanford.edu/ 
blog/2007/05/take-down-stay-down. 
46 Francie. Cour d’appel de Paris. Google Inc. v. Compagnie des phares et balises; Google Inc.v. Bac 
Films, the Factory; Google Inc.v. Bac Films, the Factory, Canal+; Google Inc. v. Les Films de la 
Croisade, Goatworks Films; ref. 14/1/2011. 
47 Belgie. Tribunal de premiere instance de Bruxelles. SABAM v. Scarlet [dříve Tiscali], č. 04/8975/A, 
29. června 2007; Anglický překlad: HUGHES, Justin; MADY, Fran; BOURROUILHOU, Julien. 
SABAM v. S.A. Scarlet, District Court of Brussels, No. 04/8975/A, Decision of 29 June 2007, Cardozo 
Arts & Ent. L. J. Vol. 25, No. 3, 2008, s. 1279. Dostupné na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=1027954. 
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obecné povinnosti dohledu dle čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu,48 předložil 

belgický odvolací soud věc k rozhodnutí SDEU v rámci řízení o předběžné otázce.49 

Jak je patrné z výše popsaného vývoje judikatury některých členských států, 

poskytovatelé služeb informační společnosti nabízející své služby v EU byli pod silným 

tlakem zaujmout aktivně-preventivní přístup k porušování autorských práv na Internetu. 

Provideři, kteří chtěli poskytovat jednotné služby v celé EU, museli přijmout přísnou 

interpretaci některých národních soudů jako de facto standard pro celé území EU. 

Poskytovatelé se navíc museli potýkat s velkou mírou právní nejistoty, protože nebylo 

jasné, zda budou ostatní státy interpretovat pravidla safe harbors obsažená ve Směrnici 

o elektronickém obchodu stejně přísně jako francouzští soudci. 

2.2 Cesta zpět k pasivně-reaktivnímu přístupu 

2.2.1 Test proporcionality 

SDEU měl šanci posoudit otázku odpovědnosti providerů a ochranu safe harbor v 

několika případech v rámci řízení o předběžných otázkách. Promusicae50 byl první 

případ, kdy se SDEU zabýval přímo povinnostmi poskytovatelů služeb informační 

společnosti. 

Promusicae, organizace zastupující španělské producenty a vydavatele hudebních 

děl, žádala po poskytovateli připojení, společnosti Telefónica, záznamy identifikující 

uživatele, kteří měli údajně zasáhnout do autorských práv Promusicae sdílením souborů 

na Internetu skrze P2P software. Promusicae zamýšlela použít identifikační data 

uživatelů k tomu, aby proti nim mohla podat civilní žalobu pro porušení autorských 

práv. Telefónica shromažďovala záznamy o online aktivitách jednotlivých uživatelů v 

                                                
48 V pochybném odůvodnění rozsudku belgický soudce naznačuje, že se nemusí zabývat otázkou zákazu 
obecného dohledu, jelikož tento zákaz se týká pouze rozhodnutí řešících odpovědnost providera, zatímco 
rozhodnutí o předběžném opatření otázku odpovědnosti neřeší. Podle soudce navíc povinnost „blokování 
a filtrování určitých informací“ nelze považovat za obecný dohled. Viz překlad rozhodnutí, op. cit. supra 
47, s. 8-9. Viz též: VAN EECKE, Patrick. op. cit. supra 26, s. 1459-1461. 
49 Viz níže Kapitola 2.2.3. 
50 SDEU. Rozsudek ve věci C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de 
España SAU, ze dne 29. ledna 2008, OJ C 64. 
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souladu s evropskou směrnicí 2006/24/ES, 51  dle které měli provideři povinnost 

uchovávat určité záznamy o internetovém provozu (indikující mimo jiné datum, čas a IP 

adresy uživatelů), jež mohly být použity vyšetřujícími orgány při boji se závažnou 

kriminalitou.52 

Ve svém rozhodnutí SDEU uvedl, že legislativa členských států musí umožnit 

vydání těchto záznamů pro účely trestního řízení, avšak není zde povinnost zakotvit 

stejnou možnost i pro řízení civilní – v tomto případě vymáhání autorských práv 

Promusicae. Soud nicméně nevyloučil možnost členských států zakotvit ve své 

legislativě poskytovatelům připojení povinnost identifikující záznamy v určitých 

případech vydat, a to i v rámci civilního řízení. SDEU ovšem zdůraznil, že taková 

pravidla musí být přiměřená sledovanému účelu, přičemž musí vážit základní práva 

chráněná právem EU na obou stranách sporu (v tomto případě vlastnické právo na 

straně jedné a právo na soukromí na straně druhé). Tento „test proporcionality“ použil 

SDEU ve svých následujících rozhodnutích popsaných v dalších částech této kapitoly.      

2.2.2 Francouzské soudy mění směr – avšak stále špatným směrem 

Court de Cassation, francouzský nejvyšší civilněprávní soud, ve svém nedávném 

rozhodnutí ve věci Google v. Bac Films 53  odmítl pravidlo take-down/stay-down, 

uplatňované v judikatuře nižších francouzských soudů. Předmětem sporu byla (opět) 

služba Google Video. Podle nejvyššího soudu se povinnost aktivně bránit opětovnému 

nahrání protiprávního obsahu prakticky rovná obecné povinnosti dohledu, kterou 

zakazuje čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu. Pro společnost Google, a providery 

obecně, bylo toto rozhodnutí kýženým vítězstvím v rámci francouzské jurisdikce. 

                                                
51  Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo 
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
nebo veřejných komunikačních sítí pro účely boje s trestnou činností (Směrnice o uchovávání údajů), OJ 
L 105. 
52 V nedávném rozhodnutí prohlásil SDEU Směrnici o uchovávání údajů za neplatnou, protože směrnice 
představovala „velmi rozsáhlý a zvlášť závažný zásah do (...) základních práv v unijním právním řádu“ 
(para. 65 rozhodnutí) - konkrétně do práva soukromí a ochrany osobních údajů zakotvených v čl. 7 a 8 
Listiny základních práv EU. Viz rozsudek ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights 
Ireland, ze dne 8. dubna 2014, OJ C 258; OJ C 79. 
53 Francie. Cour de Cassation Première Chambre Civile [Nejvyšší civilní soud]. Google France v. Bac 
Films, rozhodnutí č. 831, ref. 12/7/2012. 



21 

Praktický dopad tohoto rozhodnutí však nemusí být nikterak zásadní, jelikož někteří 

poskytovatelé již dobrovolně začali se skenováním obsahu svých stránek.54 

Rozhodnutí ve věci Google v. Bac Films navíc bylo pro poskytovatele služeb 

znepokojivé i z jiného důvodu. Služba Google Video umožňovala uživatelům 

vyhledávat videa přístupná na Internetu, stejně jako lze běžně vyhledávat internetové 

stránky. Po zadání klíčových slov se nalezená videa zobrazila jako seznam náhledů, 

podobně jako výsledky běžného vyhledávání. Uživatel pak mohl buď opustit 

vyhledávač Google a přes poskytnutý odkaz navštívit stránku, na které bylo video 

umístěno, anebo přehrát video přímo v rozhraní vyhledávače Google Video. I v druhém 

případě zůstávalo video uložené na stránkách třetích stran, mimo servery společnosti 

Google, ale skrz technologie deep-linking a framing bylo možné video přehrát, aniž by 

uživatel opustil rozhraní vyhledávače Google.55 Z odůvodnění rozsudku francouzského 

nejvyššího soudu vyplývá, že v důsledku výše popsané technologie by společnost 

Google mohla být odpovědná za šíření děl porušujících autorská práva a jejich 

sdělování veřejnosti.56 Soud sice uznal, že obsah porušující autorská práva byl uložen 

na serverech třetích stran, nicméně upozornil, že společnost Google může být i tak 

odpovědná, jelikož její technologie (deep-linking a framing) jde za hranici 

„jednoduchých technických funkcí“ a Google se proto nemůže dovolávat ochrany před 

odpovědností dle Směrnice o elektronickém obchodu. Stejné odůvodnění použil 

francouzský soud i v dalším soudním sporu týkajícím se tentokrát vyhledávácí služby 

Google Suggestions. 57  Požadavek soudu, aby poskytovatelé vykonávali pouze 

„jednoduché technické funkce“ ovšem v pravidlech safe harbors a textu Směrnice o 

elektronickém obchodu nenalezneme. V současném prostředí Internetu a při neustálém 

                                                
54 Viz níže Kapitola 4. 
55 V současné době už Google tento způsob vyhledávání nenabízí a služba Google Video funguje jako 
jednoduchý vyhledávač. K přehrání nalezených videí jsou uživatelé vždy přesměrováni na internetové 
stránky obsahující dané video. Popsaný systém vyhledávání používá Google stále ve službě Google 
Images, kde má uživatel možnost zobrazit vyhledané obrázky buď přístupem k původní internetové 
stránce (kliknutím na tlačítko „Visit page“), nebo zobrazit obrázek přímo ze seznamu výsledků 
vyhledávání (kliknutím na tlačítko „View image“). 
56 Francouzský soud se těmto otázkám nevěnoval přímo, protože tato tvrzení nebyla předmětem žaloby. 
57 Francie. Cour de cassation Première chambre civile [Nejvyšší civilní soud]. Syndicat national de 
l’édition phonographique v. Google, rozsudek č. 832, ref. 12/7/2012. Viz též: GINSBURG, Jane C., op. 
cit. supra 45 (diskutující rozhodnutí Google France v. Bac Films).  
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rozvoji služeb nabízených poskytovateli v rámci tzv. Web 2.0, se tento požadavek jeví 

jako poněkud absurdní a ve svém důsledku by mohl značně poškodit fungování 

internetových služeb. 

Otázku technologie hypertextových odkazů posuzoval SDEU v nedávném 

rozhodnutí ve věci Svensson v. Retriever Sverige AB. 58  Dle SDEU nemohou být  

hypertextové odkazy na jinak volně přístupný autorskoprávně chráněný obsah 

považovány za protiprávní sdělování veřejnosti, jak je definováno tzv. Informační 

směrnicí.59 Poskytovatelé proto nejsou odpovědní za odkazy, které vedou k obsahu 

uloženému na serverech třetích stran. Podmínkou je, že poskytovatel si není vědom 

skutečnosti, že odkaz vede k obsahu porušujícímu autorská práva. Další podmínkou je, 

že pomocí odkazu nesmí být umožněno „obejít omezující opatření, která byla na 

stránce, na které se nachází chráněné dílo, přijata za účelem omezení přístupu veřejnosti 

k tomuto dílu pouze na předplatitele této stránky.“60 

Rozhodnutí SDEU ve věci Svensson dalo jasně najevo, že pasivně-reaktivní 

přístup je třeba aplikovat i v případě hypertextových odkazů, a podstatně tak omezilo 

odpovědnost providerů za obsah nacházející se na serverech třetích stran. 

2.2.3 Zákaz obecné povinnosti dohledu 

V návaznosti na případ SABAM, kde belgický soud uložil poskytovateli připojení 

povinnost blokovat přenosy hudebních souborů,61 rozhodl SDEU, že po poskytovateli 

připojení nelze požadovat, aby aktivně monitoroval a blokoval přenos informací 

potenciálně porušujících autorská práva.62 Soud své rozhodnutí opřel o fakt, že takový 

příkaz by poskytovateli „ukládal povinnost aktivního dohledu nad všemi údaji každého 

                                                
58 SDEU. Rozsudek ve věci C‑466/12, Svensson v Retriever Sverige AB, ze dne 13 února 2014 [dosud 
neuveřejněno v Úředním věstníku]. 
59 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/29/EC o harmonizaci určitých aspektů autorského práva 
a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Informační směrnice), OJ L 167/10. 
60 Rozsudek ve věci C‑466/12, para. 31, op. cit. supra 58. (Typicky např. pokud by bylo možné skrze 
obsah obejít omezení přístupu pro předplatitele služeb.) 
61 Viz výše Kapitola 2.1.3. 
62 SDEU. Rozsudek ve věci C-70/10, SABAM v. Scarlet Extended SA, ze dne 24. listopadu 2011, OJ 
2012/C 25. 
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z jeho zákazníků za účelem předcházení jakémukoliv budoucímu porušování práv 

duševního vlastnictví. (…)[T]ímto příkazem by [poskytovateli] byla uložena povinnost 

obecného dohledu, který je zakázán článkem 15 odst. 1 [Směrnice o elektronickém 

obchodu].“63 SDEU zopakoval požadavek přiměřenosti ze svého dřívějšího rozhodnutí 

ve věci Promusicae a odkázal také na Listinu základních práv Evropské unie:64 

Kromě toho se účinky takového příkazu neprojevují jen u dotyčného 

[poskytovatele], neboť sporný systém filtrování může porušovat i základní 

práva zákazníků tohoto [poskytovatele], konkrétně jejich právo na ochranu 

osobních údajů zakotvené v článku 8 Listiny a jejich svobodu přijímat 

a rozšiřovat informace chráněnou v článku 11 Listiny.65 

Dalším případem, který řešil SDEU v řízení o předběžné otázce byl SABAM v. 

Netlog,66 ve kterém SABAM (opět na straně žalobce) požadoval vydání předběžného 

opatření přikazujícího povinnost aktivního monitorování a filtrování obsahu sociální síti 

Netlog. I když byl spor velmi podobný předchozímu sporu SABAM v. Scarlet (kde šlo o 

poskytovatele připojení), bylo rozhodnutí SDEU značně očekáváno odbornou 

veřejností, jelikož nebylo zcela jasné, zda bude soud postupovat stejně i v případě 

poskytovatelů obsahu (sociální sítě Netlog). SDEU nakonec vskutku použil obdobné 

odůvodnění jako v předchozím sporu a shledal předběžné opatření jako nepřiměřené, 

porušující zákaz povinnosti obecného dohledu stanovený ve Směrnici o elektronickém 

obchodu. Soud navíc doplnil, že povinnost aktivního dohledu by v tomto případě 

porušovala svobodu podnikání, ochranu soukromí uživatelů, jakož i svobodu projevu a 

informací chráněné Listinou základních práv EU.67 

Obě rozhodnutí SABAM jsou klíčová, jelikož stanovují konkrétní hranice pro 

soudy členských států při vydávání předběžných opatření proti poskytovatelům služeb 

informační společnosti. V obou případech SDEU odmítl posun k aktivně-preventivní 

                                                
63 Id., para. 40. 
64 EU. Listina základních práv Evropské unie, OJ 2010/C 83/02. 
65 SDEU. Rozsudek ve věci C-70/10, op. cit. supra 62, para. 50. 
66 SDEU. Rozsudek ve věci C-360/10, SABAM v. Netlog NV, ze dne 16. února 2012, OJ 2012/C 98. 
67 Id., para. 44-51. 
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roli providerů a vyjasnil pravidla k jednotné interpretaci Směrnice o elektronickém 

obchodu. Zda budou mít obě rozhodnutí zásadní dopad i do soudní praxe členských 

států není zatím jisté. První případ protichůdného rozhodnutí se již objevil v judikatuře 

německého spolkového soudu (Bundesgerichtshof) ve věci GEMA v. RapidShare.68 

2.2.4 Německo – rebel (bez) příčiny  

V srpnu 2013, více jak rok po druhém rozsudku SABAM, kterým SDEU zakázal  

uvalení povinnosti aktivního dohledu na poskytovatele připojení i obsahu, přikázal 

německý soud společnosti RapidShare - poskytovateli hostingových služeb - aby 

aktivně monitorovala porušování autorských práv v obsahu nahraném uživateli. 

Přestože RapidShare jednala v souladu s procedurou notice-and-takedown a používala 

další speciální opatření, která měla předcházet porušování autorských práv (např. 

speciálně vyškolené zaměstnance, základní filtry závadného obsahu a speciální rozhraní 

k hlášení porušení autorských práv), shledal jí soud odpovědnou za „napomáhání“ 

porušování autorských práv. Soud poskytovateli přikázal přijmout dodatečná 

monitorovací opatření a dokonce uložil povinnost, aby společnost RapidShare aktivně 

„monitorovala trh“ a vyhledávala odkazy na protiprávní obsah skrz veřejně přístupné 

zdroje, např.: vyhledávače, diskusní fóra a sociální sítě.  

Německý Bundesgerichtshof vzal ve svém rozsudku na vědomí ochranu providerů 

před odpovědností zakotvenou ve Směrnici o elektronickém obchodu. Své rozhodnutí 

však opřel o Recitál 48, jenž členským státům dovoluje „požadovat od poskytovatelů 

služeb ukládajících informace poskytované [uživateli], aby jednali se zabezpečením, 

které od nich lze rozumně vyžadovat, a které je vymezeno ve vnitrostátních právních 

předpisech, s cílem odhalit některé druhy protiprávní činnosti a zamezit jim.“ I když 

není příliš pochybností o tom, že služby RapidShare byly povětšinou využívány k 

porušování autorských práv, 69  povinnosti uložené německým soudem tomuto 

                                                
68 Německo. Bundesgerichtshof. GEMA v. RapidShare AG, I ZR 80/12, 15. srpen 2013. 
69 Většina uživatelů (včetně autora této práce) využívala služby RapidShare ke stahování autorských děl 
nahraných jinými uživateli. RapidShare „podporoval“ šíření autorských děl tím, že uživatelům nabízel 
využívání služeb zdarma či dokonce finanční benefity v případech, kdy jimi nahrané soubory dosáhly 
vysokého počtu stažení. (Je vhodné připomenout, že zatímco v některých členských státech EU je 
stahování neoprávněně šířených autorských děl protiprávní, v jiných členských státech, včetně České 
republiky, je takové stahování zpravidla dovoleno jako užití pro osobní potřebu. 
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poskytovateli služeb lze jen těžko skloubit se zákazem obecného dohledu vysloveným 

SDEU v obou rozhodnutích SABAM. SDEU neměl zatím možnost reagovat ve své 

judikatuře na rozhodnutí ve věci GEMA v. RapidShare. 

2.3 Blokování internetových stránek – návrat k aktivně-preventivnímu 

přístupu? 

Zatímco ve věcech SABAM šlo o monitorování a filtrování určitého druhu obsahu 

nahraného či přenášeného uživateli, nedávné rozhodnutí SDEU šlo ještě o krok dále. Ve 

věci UPC Telekabel Wien70  předložil rakouský soud k posouzení otázku, zda je 

slučitelné s právem EU požadovat po poskytovateli připojení aby zablokoval přístup k 

celým internetovým stránkám. Rakouský soud totiž v rámci předběžného opatření 

nařídil poskytovateli připojení, aby svým uživatelům znemožnil navštěvovat konkrétní 

internetovou stránku (kino.to), přes kterou docházelo k porušování autorských práv 

žalobce. Protože byla předmětná webová stránka umístěna na serverech mimo území 

EU, a tudíž mimo efektivní dosah rakouského soudu, rozhodl se žalobce vznést své 

nároky vůči společnosti UPC (rakouskému poskytovateli internetového připojení) a 

požadovat, aby znemožnil svým předplatitelům přístup k celé předmětné internetové 

stránce. 

Žalobce požadoval vydání předběžného opatření, přičemž svůj nárok založil na 

ustanovení čl. 8 Informační směrnice, podle kterého mají členské státy povinnost 

zajistit, „aby nositelé práv měli možnost žádat o soudní zákaz ve vztahu ke 

zprostředkovatelům, jejichž služby jsou třetí stranou využívány k porušování 

autorského práva.“71 Naproti tomu žalovaný poskytovatel připojení namítal, že pojem 

„zprostředkovatel“ (ve smyslu Informační směrnice) cílí na poskytovatele obsahu, skrze 

jejichž služby dochází k porušování autorských práv a nelze tento pojem vztahovat na 

poskytovatele připojení, kteří pouze zprostředkovávají připojení koncových uživatelů k 

                                                
70 SDEU. Rozsudek ve věci C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH, 
Wega Filmproduktions-gesellschaft mbH, ze dne 27. března 2014, OJ 2014/C 151. 
71 Čl. 8 odst. 3 Informační směrnice, op. cit. supra 59. 
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Internetu. Žalobce proto musí uplatnit své nároky přímo proti domnělému porušovateli 

autorských práv, tj. provozovateli předmětné internetové stránky.72 

SDEU se bohužel ztotožnil s argumentací žalobce a rozhodl, že předběžné 

opatření přikazující poskytovateli připojení blokovat internetové stránky je v souladu s 

právem EU. Soud odmítl restriktivní výklad pojmu „zprostředkovatel“ a  namísto toho 

dovodil, že i poskytovatel připojení „je zprostředkovatelem, jehož služby jsou třetí 

stranou využívány k porušování autorského práva,“ 73 a lze mu tak uložit povinnost v 

rámci předběžného opatření. 

V odůvodnění svého rozsudku se soud, v souladu s testem proporcionality 

představeným v Promusicae, zamýšlel nad dopadem rozhodnutí na svobody a práva 

založená Listinou základních práv EU. Soud uzavřel, že příkaz k zablokování webových 

stránek tato základní práva neohrožuje, a to za předpokladu, že je providerovi 

ponechána možnost výběru vhodných technických opatření a zároveň nebudou 

příkazem dotčeni uživatelé, „kteří využívají služeb tohoto poskytovatele k právem 

dovolenému přístupu k informacím.“74 

V důsledku rozhodnutí SDEU mají poskytovatelé připojení velice složitou pozici. 

Každý poskytovatel připojení poskytující své služby v EU, je dle odůvodnění SDEU  

„zprostředkovatelem, jehož služby jsou třetí stranou využívány k porušování autorského 

práva.“75 A to pouze proto, že zprostředkovává přístup uživatelů k Internetu, tedy skrze 

samotnou podstatu poskytovaných služeb. Žalobce, resp. nositel autorských práv totiž 

nemusí ani prokázat, že by kdokoli ze zákazníků daného poskytovatele připojení 

skutečně přistupoval k protiprávně zveřejněnému obsahu. K tomu, aby mohl soud 

předběžným opatřením nařídit zablokování „pirátských“ internetových stránek postačí 

pouhá potenciální možnost přístupu uživatelů k takové stránce prostřednictvím 

internetového připojení. 
                                                
72 V tomto směru je vhodné podotknout, že předmětná internetová stránka (kino.to) přestala existovat již 
v červnu 2011 – dlouho před rozhodnutím SDEU – a to po zákroku německé policie přímo proti 
provozovatelům internetové stránky. Viz rozsudek ve věci C-314/12, op. cit. supra 70, para. 13. 
73 Case C-314/12, op. cit. supra 70, para 32. 
74 Id., para. 54-64. 
75 Id., para. 36. 
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Pokud soud nařídí zablokování internetových stránek, jsou poskytovatelé připojení 

v nezáviděníhodné pozici. Na jednu stranu musí zajistit ochranu autorských děl a 

přijmout taková opatření, která budou „dostatečně účinná k zajištění efektivní ochrany“ 

autorských práv, tj. povedou „k zabránění nebo alespoň ke ztížení nedovolených 

prohlížení předmětů ochrany a ke skutečnému odrazení uživatelů internetu“ od přístupu 

k protiprávnímu obsahu.76 Na druhé straně však musí provider při volbě opatření „dbát 

na dodržení základního práva uživatelů internetu na svobodu informací.“77 Jinými slovy 

– pokud přijme poskytovatel opatření, která nebudou efektivní a bude snadné je obejít, 

bude vystaven sankcím za nedodržení soudního příkazu; pokud poskytovatel přijme 

příliš tvrdá opatření, vystavuje se potenciální sankci za porušování základních práv 

svých uživatelů chráněných právem EU.78 Rozhodnutí SDEU nenabízí pro toto dilema 

žádné vodítko a nechává tak rozhodnutí o přiměřenosti „blokačních“ opatření a zásahů 

na posouzení členských států. Tento stav vytváří opět značnou právní nejistotu pro 

poskytovatele připojení operující ve více členských státech EU a hrozí, že na 

poskytovatele budou v různých státech kladeny různé nároky. 

SDEU se překvapivě nezabýval zákazem povinnosti obecného dohledu zakotvené 

v čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu. Krátkou analýzu nalezneme pouze ve 

Stanovisku Generálního advokáta Villalóna, který došel k závěru, že „blokovací“ příkaz 

cílí pouze na specifickou internetovou stránku a nelze jej proto považovat za povinnost 

obecného dohledu porušující čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu.79 Dle SDEU 

jsou poskytovatelé připojení v nejlepší pozici efektivně bránit porušování autorských 

práv, ke kterému dochází skrze internetové stránky nacházející se mimo EU, kde 

nositelé autorských práv nemohou účinně uplatnit jiné právní prostředky nebo by 

uplatnění takových prostředků postrádalo skutečný efekt. I když přijmeme argument 

výhodné pozice poskytovatelů připojení pro efektivní bránění porušování autorských 

práv, je tato logika ve stylu „účel světí prostředky“ z právního hlediska značně 

                                                
76 Id., para. 62-63. 
77 Id., para. 55. 
78 SDEU ve svém rozhodnutí zdůraznil, že koncovým uživatelům musí být umožněno bránit se proti 
blokačním opatřením (přijatým ze strany poskytovatele služeb) soudní cestou. Viz id., para. 57. 
79 SDEU. Stanovisko Generálního advokáta Pedra Cruz Villalóna ve věci C‑314/12, UPC Telekabel 
Wien, ze dne 26 listopadu 2013, para. 77-78. 
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problémová. SDEU totiž přenáší odpovědnost za porušování autorských práv na 

nezúčastněné třetí osoby - poskytovatele připojení, kteří z porušování práv nijak 

neprofitují. Naopak je po těchto nezúčastněných soukromých osobách požadováno, aby 

vynaložily nezanedbatelné úsilí a prostředky k tomu, aby aktivně a účinně bránily 

protiprávnímu jednání třetích stran. 

I před rozhodnutím SDEU ve věci UPC Telekabel Wien požadovaly národní 

soudy v Británii a ve Francii, aby poskytovatelé připojení bránili v přístupu uživatelů k 

určitým internetovým stránkám (včetně známé Pirate Bay),80 které napomáhaly sdílení 

souborů přes P2P sítě. V některých případech sloužily blokované stránky pouze jako 

„sběrné fórum“ pro hypertextové odkazy na video-soubory umístěné na serverech 

třetích stran.81 Ve všech těchto případech argumentovaly národní soudy absencí jiných 

účinných opatření, a tudíž oprávněností požadavku blokace stránek ze strany 

nezúčastněných lokálních poskytovatelů připojení. Nyní, poté co tuto praxi posvětil 

SDEU v rozsudku UPC Telekabel Wien, můžeme očekávat, že nositelé autorských práv 

(především z oblasti hudebního a filmového průmyslu) začnou brzy využívat nově 

dostupný právní prostředek blokace internetových stránek, a to i v členských státech, 

které tato opatření dříve odmítaly. 82  Blokování internetových stránek se tak 

pravděpodobně stane široce uplatňovaným nárokem v celé EU. 

2.3.1 Může být blokování internetových stránek efektivní? 

Praktický efekt blokace internetových stránek je přinejmenším sporný. Jak pro 

uživatele, tak pro provozovatele internetových stránek je zpravidla poměrně jednoduché 

obejít opatření přijatá providerem – např. typické opatření ve formě blokace domény a 
                                                
80 Británie. Soudní rozhodnutí: Twentieth Century Fox Film Corp & Ors v British Telecommunications 
Plc, EWHC 1981 (Ch), ze dne 28. července 2011; Dramatico Entertainment Ltd v British Sky 
Broadcasting Ltd, EWHC 268 (Ch), ze dne 20 února 2012; The Football Association Premier League Ltd 
v British Sky Broadcasting Ltd & Ors, EWHC 2058 (Ch), ze dne 16 července 2013. Francie. Tribunal de 
Grande Instance Paris. APC et autres v. Auchan Telecom, ref. 28/11/2013. 
81 Británie. Rozsudek ve věci The Football Association Premier League Ltd v British Sky Broadcasting 
Ltd & Ors, Id., para. 6. 
82 Viz např. rozhodnutí irského soudu, ve kterém soudce odmítl vydat předběžné opatření nařizující 
zablokování internetové stránky kvůli nedostatečné opoře pro takový postup v právním řádu, přestože 
jinak soudce dospěl k názoru, že dle skutkových zjištění jsou nároky žalobců odůvodněné: Británie. 
Rozhodnutí ve věci EMI Records (Ireland) Ltd & Ors v. UPC Communications Ireland Ltd, [2010] 
IEHC 377, ze dne 11. října 2010, para. 138. 
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IP adresy předmětné stránky.83 V hojně medializovaném případu internetových stránek 

Pirate Bay –  které jsou blokovány v několika zemích EU – došlo dle statistik 

provozovatele od roku 2011 dokonce ke zdvojnásobení počtu jejich uživatelů.84 

Evidentní neefektivnost blokování internetových stránek (zahrnujících i Pirate 

Bay) deklaroval ostatně už i nizozemský odvolací soud ve svém rozhodnutí85 vydaném 

ještě před rozhodnutím SDEU ve věci UPC Telekabel Wien. Nizozemský soud nařídil 

okamžité zrušení „blokační“ povinnosti uložené nižším soudem, přičemž zdůvodnil, že 

nařízená blokace měla jen minimální vliv na chování koncových uživatelů. Dle studie 

nizozemských odborníků, kterou si soud nechal zpracovat, díky blokaci internetových 

stránek přestalo se stahováním nelegálních souborů pouze okolo 4 až 6 procent 

uživatelů.86 Rozhodnutí nizozemského soudu je jistě pozitivní v tom, že soudy berou na 

vědomí praktický dopad nařízených opatření a jejich efektivitu ve vztahu ke 

sledovanému účelu. Není nicméně nikterak složité představit si, že stejný případ by 

mohl být rozhodnut i opačně, tedy požadovat po poskytovateli připojení, aby přijal 

dodatečná a restriktivnější opatření. V jurisdikcích, které již ve svých rozhodnutích 

demonstrovaly přísnější přístup k poskytovatelům služeb, jako např. Francie či Británie, 

je tento „opačný“ výsledek mnohem pravděpodobnější.  

Ještě závažnější než otázka efektivity je ovšem fakt, že blokováním celých 

internetových stránek dochází nevyhnutelně i k blokování zcela legitimního obsahu.87 

Představme si například internetovou stránku se stejným poměrem obsahu legitimního a 

obsahu porušujícího autorská práva. Může být taková stránka klasifikována jako 

                                                
83 Provozovatel internetových stránek může například jednoduše přesunout obsah na nový server s novou 
IP adresou a doménou, na kterou se blokační opatření již nevztahuje. Koncový uživatelé mají též řadu 
poměrně jednoduchých možností, jak obejít blokační opatření. Pro představu viz článek „Internet 
censorship circumvention“ na webu Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_ 
circumvention. [angličtina] 
84 CLARK, Liat. Pirate Bay traffic has doubled post-ISP blocks. The Wired [web], 18. července 2014. 
Dostupné na: http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-07/18/pirate-bay-traffic-doubles. 
85 Nizozemsko. Gerechtshof Den Haag. Ziggo BV, XS4All Internet BV v. Stichting Bescherming Rechten 
Entertainment Industrie Nederland Brein, ECLI: NL: GHDHA: 2014:88, ze dne 28. ledna 2014. 
86 Viz: FARIVAR, Cyrus. Blocking doesn’t work: Dutch court lifts Pirate Bay ban. Ars Technica [web], 
28. ledna 2014). Dostupné na: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/01/blocking-doesnt-work-dutch-
court-lifts-pirate-bay-ban/. 
87 Viz níže Kapitola 5. 
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„masivně porušující autorská práva“ a tím pádem způsobilá k zablokování? Co když se 

stránka skládá z 90 procent ze zcela legitimního obsahu nahraného uživateli, např. 

fotografie roztomilých štěňátek a koťátek; a z 10 procent z obsahu porušujícího 

autorská práva, např. nejnovější hollywoodský filmový trhák. Bylo by přiměřené, kdyby 

soud nařídil zablokování stránky kvůli těmto 10 procentům? A co v případě, kdy těchto 

10 procent láká na stránky 90 procent jejích návštěvníků?88 Na tyto důležité otázky 

nedává rozhodnutí SDEU žádnou odpověď a je tak na soudech členských států, aby 

posoudily přiměřenost blokačních opatření. Tato situace vytváří opět značnou právní 

nejistotu pro poskytovatele služeb a jen stěží povede k aplikaci jednotných pravidel v 

celé EU. 

2.4 Shrnutí 

Řada nedávných rozhodnutí vyšších soudních instancí vyznívá pro poskytovatele 

příznivě. Ve věci Google v. Bac Films odmítl nejvyšší francouzský civilní soud 

povinnost taked-down/stay-down do té doby hojně aplikovanou v rozhodnutích nižších 

francouzských soudů. V obou rozhodnutích SABAM odmítl SDEU povinnost 

monitorování obsahu založenou belgickým soudem a jasně judikoval rozpor takovýchto 

povinností s právem EU, konkrétně se Směrnicí o elektronickém obchodu. Ve věci 

Svensson v. Retriever Sverige AB aplikoval SDEU pravidla safe harbor na hypertextové 

odkazy a značně tak vyjasnil otázku odpovědnosti poskytovatelů za obsah uložený na 

serverech třetích stran. Ve všech těchto rozhodnutích potvrdily soudy ochranu 

poskytovatelů služeb pod podmínkou pasivně-reaktivního přístupu k porušování 

autorských práv a uvedly tak interpretaci pravidel safe harbor do souladu se zněním 

Směrnice o elektronickém obchodu. 

Navzdory zmíněným rozhodnutím posilujícím postavení poskytovatelů služeb, 

nemusí být jejich praktický dopad pro nositele autorských práv nikterak zásadní. 

Někteří poskytovatelé služeb začali dobrovolně přijímat opatření umožňující jim 

aktivně vyhledávat protiprávní obsah na jejich stránkách. Tato opatření jsou často 

                                                
88 GINSBURG, Jane C. Copyright Enforcement in the EU: The Return of Website Blocking. The Media 
Institute [web], 30. prosince 2013. Dostupné na: http://www.mediainstitute.org/IPI/2013/123013.php 
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podobná těm, kterých chtěli nositelé autorských práv docílit skrze soudní spory. Tento 

zajímavý vývoj je předmětem kapitoly 4 níže. 

Nedávné rozhodnutí SDEU ve věci UPC Telekabel Wien však naznačilo i vývoj 

opačným směrem k přísnějším nárokům na poskytovatele služeb. SDEU přenesl 

odpovědnost za postihování protiprávního obsahu na nezúčastněné třetí osoby – 

poskytovatele připojení – kteří se tak ocitli v nelehké pozici, kdy musí účinně zamezit 

porušování autorských práv a zároveň zajistit respektování základních práv uživatelů 

Internetu. I když na hodnocení praktických dopadů tohoto rozhodnutí je ještě brzy, je již 

nyní zřejmé, že mnoho důležitých otázek zůstává bez odpovědi (např. co lze považovat 

za dostatečně účinné „blokační“ opatření). Je velmi pravděpodobné, že nositelé 

autorských práv se chopí příležitosti a budou využívat nový právní nástroj blokace 

internetových stránek k přesunu odpovědnosti za postih porušování autorských práv na 

poskytovatele připojení. 

3 Kladivo na piráty - legislativní iniciativy členských států 

Vedle judikatury mají na postavení poskytovatelů služeb a jejich uživatelů zásadní 

vliv i legislativní opatření. Zákonodárci v některých členských státech se pokusili řešit 

problém porušování autorských práv na Internetu (často označovaný jako „internetové 

pirátství“) přijetím speciálních legislativních opatření, která si kladla za cíl postihnout 

porušovatele, ať už se jednalo o poskytovatele služeb či konkrétní uživatele. Tato 

kapitola se stručně věnuje nejznámějším případům ve Francii a Británii. V další části 

této kapitoly se zabývám reakcí Evropského parlamentu a v závěru též posledním 

legislativním pokusem italských zákonodárců. 

3.1 Iniciativy členských států – HADOPI a Digital Economy Act 

I v oblasti legislativních opatření zahájila tažení proti internetovému pirátství 

Francie, když její zákonodárci přijali v roce 2009 legislativu označovanou podle nově 
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zřízeného úřadu – HADOPI. 89  Tento zvláštní úřad měl dohlížet na porušování 

autorských práv na Internetu a případně aplikovat sankce. Domnělý porušovatel byl 

nejprve dvakrát varován a v případě třetího prohřešku mohl úřad nařídit jeho odpojení 

od Internetu, a to i na dobu několika měsíců. Zákaz připojení konkrétního uživatele byl 

platný pro všechny poskytovatele připojení. Pro tento postup se ujalo označení „třikrát a 

dost“ (three-strikes policy, či graduated response). 

Tento postup byl samozřejmě značně kontroverzní,90 a proto netrvalo dlouho a 

HADOPI bylo předloženo francouzské Ústavní radě (Le Conseil constitutionnel) 

k posouzení ústavnosti přijatých opatření.91 Ústavní rada zamítla navrhovaný postup 

„třikrát a dost“ a uvedla, že je (i) v rozporu s presumpcí neviny; (ii) principem, že o 

vině a uložení trestu může rozhodovat pouze soud; a (iii) s právem na svobodu slova.92 

V reakci na zamítavé rozhodnutí připravil francouzský zákonodárce druhou verzi 

HADOPI, ve které vyhověl požadavkům Ústavní rady. Nová verze tak byla zbavena 

nejkontroverznějších ustanovení a o odpojení uživatelů měl napříště rozhodovat soud. 

Přestože k druhé verzi HADOPI měla odborná veřejnost stále řadu výhrad,93 v řízení 

před Ústavní radou tentokrát zákon prošel.94 Praktický dopad druhé verze HADOPI na 

míru porušování autorských práv na Internetu je přinejmenším sporný,95 avšak dle 

                                                
89 Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet [volně 
přeloženo jako: Vysoký úřad pro šíření děl a ochranu práv na Internetu]; legislativa HADOPI dostupná 
na: http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl07-405.html. 
90 Pro rozsáhlejší kritickou analýzu HADOPI a postupu „třikrát a dost“ viz např.: ELDAR, Haber. The 
French Revolution 2.0: Copyright and the Three Strikes Policy. Harvard Journal of Sports & 
Entertainment Law. 2011, Vol. 2, Issue 2, s. 297. GIBLIN, Rebecca. Evaluating Graduated Response. 
Columbia Journal of Law & the Arts. 2014, vol. 37, s. 147-209. 
91 Francie. Rozhodnutí francouzské Ústavní rady (Le Conseil constitutionnel) č. 2009-580 DC, ze dne 
10. června 2009. 
92  HERCZEK, Jiří; GŘIVNA, Tomáš. Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. 
Trestněprávní revue 5/2010, s. 141. 
93 Viz např.: HERCZEK, Jiří; GŘIVNA, Tomáš. Id. 
94  Rozhodnutí francouzské Ústavní rady (Le Conseil constitutionnel) No. 2009-590 DC, ze dne 
22. října 2009. 
95  Např. studie z roku 2012 uvádí jako důsledek přijetí HADOPI poměrně značný nárůst prodeje 
hudebních souborů prostřednictvím předního online obchodu s hudbou iTunes. Viz: DANAHER, Brett; 
SMITH, Michael D.; TELANG, Rahul; CHEN, Siwen. The Effect of Graduated Response Anti-Piracy 
Laws on Music Sales: Evidence from an Event Study in France. SSRN [web], 21. leden 2012. Dostupný 
na: http://ssrn.com/abstract=1989240. 
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poslední studie je dopad HADOPI zcela zanedbatelný.96 Nejasný efekt kontroverzní 

legislativy byl pravděpodobně hlavním důvodem proč nová francouzská vláda v červnu 

2013 oznámila, že nehodlá v systému HADOPI pokračovat a namísto odpojování 

uživatelů od Internetu zavede systém pokut.97 

Britští zákonodárci se vydali podobnou cestou a v roce 2010 přijali Digital 

Economy Act. Tento zákon obsahoval opatření podobná francouzskému HADOPI a 

paradoxně sdílel i podobný osud. Přestože byl legislativní návrh v roce 2010 narychlo 

protlačen zákonodárným procesem, jeho účinnost je stále odsouvána – naposledy na rok 

2015.98 Stejně jako v případě francouzské legislativy, některá kontroverzní ustanovení 

Digital Economy Act, včetně blokování internetových stránek porušujících autorská 

práva, musela být nakonec ze zákona vypuštěna poté, co byla přezkoumána 

telekomunikačním regulátorem. Je otázkou, v jaké formě a zda vůbec vstoupí tento 

britský pokus o „protipirátskou“ legislativu v účinnost. Ve světle výše popsaného 

rozhodnutí SDEU ve věci UPC Telekabel Wien je ovšem možné, že blokování 

internetových stránek bude do Digital Economy Act nakonec vráceno. Stejně tak bude 

ovšem důležitý vývoj v Itálii, kterému se věnuje závěr této kapitoly. 

3.2 Reakce Evropského parlamentu a Evropské komise 

V roce 2009, krátce poté, co Francie přijala první verzi zákona HADOPI, započala 

v Evropském parlamentu (EP) iniciativa s cílem bránit poskytovatele služeb a uživatele 

Internetu před kontroverzními pravidly HADOPI. Nově přijatá francouzská opatření 

                                                
96 ARNOLD, Michael A.; et al. Graduated Response Policy and the Behavior of Digital Pirates: Evidence 
from the French Three-Strike (Hadopi) Law. SSRN [web], 2014. Dostupný na: http://papers.ssrn.com 
/abstract=2380522. Viz též: MULLIN, Joe. Study of French “three strikes” piracy law finds no deterrent 
effect. Ars Technica [web], 23. ledna 2014. Dostupný na: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/01/ 
study-of-french-three-strikes-piracy-law-finds-no-deterrent-effect/ 
97 DATOO, Siraj. France drops controversial “Hadopi law” after spending millions. The Guardian [web], 
9. července 2013. Dostupný na: http://www.theguardian.com/technology/2013/jul/09/france-hadopi-law-
anti-piracy. 
98  Piracy warnings delayed until 2015. BBC News [web], 6. června 2013. Dostupné na: 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-22796723. Ofcom anti-piracy code delayed until 2015. Out-
Law.com [web], 10. června 2013. Dostupné na: http://www.out-law.com/articles/2013/june/ofcom-anti-
piracy-code-delayed-until-2015/ 
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byla kritizována především čerstvě zvolenými poslanci švédské Pirátské strany.99 

Výsledkem této snahy byl pozměňovací návrh k rámcové směrnici o elektronických 

komunikacích 2002/21/ES100 (dále jen „Rámcová směrnice“). Novelizované ustanovení 

článku 1(3a) Rámcové směrnice stanovilo, že veškerá opatření přijímaná členskými 

státy týkající se užívání a přístupu koncových uživatelů k prostředkům elektronických 

komunikací musí respektovat základní práva a svobody stanovené právním řádem EU, a 

dále že veškerá omezení musí podléhat soudnímu přezkumu a být v souladu s pravidly 

spravedlivého procesu (due process). Europoslanci vyjádřili novelizovanému 

ustanovení drtivou podporu (pro návrh hlasovalo 510 poslanců, proti pouze 40). V 

důsledku zakotvení uvedených zásad do Rámcové směrnice není dnes možné odpojovat 

uživatele od internetu bez předchozího rozhodnutí soudu. 

Neutěšenou situaci na poli autorského práva a elektronických komunikací si 

uvědomuje i Evropská komise. Přestože některé aspekty autorských práv (a duševního 

vlastnictví) byly již právem EU harmonizovány, právní řády jednotlivých členských 

států si stále uchovávají značné rozdíly. S narůstajícím počtem služeb poskytovaných 

přes Internet a přes hranice členských států, narůstá i potřeba jednotné úpravy 

autorských práv a jejich přizpůsobení potřebám informační společnosti. Evropská 

komise proto v nedávné době zahájila proces revize pravidel autorského práva s cílem 

vytvořit jednotnou, nebo alespoň podstatně harmonizovanou, úpravu pro celou EU. 

Proces započal veřejnými konzultacemi, které skončily začátkem března 2014.101 

V současné době připravuje Komise na toto téma Bílou knihu, přičemž první výsledky 

by měly být zveřejněny už během léta 2014. 

                                                
99 Ve volbách do EP v roce 2009  podpořilo Pirátskou stranu (Piratpartiet) 7,1 procent švédských voličů. 
Dnes operují pod hlavičkou Pirátské strany politická uskupení napříč EU – včetně České republiky. Piráti 
ve svém programu akcentují především základní svobody se silným zaměřením na informační společnost, 
reformu autorského práva a práv průmyslových (především patentů), svobodu informací, koncept 
„network neutrality“ a ochranu soukromí. Viz např. blog Christiana Engströma „Pirátského 
europoslance“: The Telecoms Package is ammunition to stop Hadopi (24. listopadu 2009), dostupný na: 
http://christianengstrom.wordpress.com/2009/11/24/the-telecoms-package-is-ammunition-to-stop-hadopi/ 
100 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), OJ 2002/L 108, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětná novelizace byla součástí rozsáhlé revize Unijních předpisů v oblasti 
telekomunikací, označované jako „Telecom’s Package.“ 
101 Viz oznámení Evropské komise: Public Consultation on the review of the EU copyright rules. 
Dostupné na: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm. 



35 

3.3 Italský lovec pirátů - AGCOM 

Zatím nejnovější a velmi radikální způsob jak se vypořádat s internetovým 

pirátstvím zvolila Itálie. Dle nového právního předpisu, který nabyl účinnosti 

v březnu 2014, může AGCOM (telekomunikační regulátor) nařídit blokování určitého 

internetového obsahu či dokonce celých internetových stránek. Italský systém je 

zajímavý (jakož i značně kontroverzní) hned z několika důvodů. K pochopení nové 

právní regulace AGCOM je ale nejprve nutné krátce popsat pozadí, na kterém vznikala. 

3.3.1 Historie nařízení 

Stejně jako ostatní členské státy, implementovala Itálie Směrnici o elektronickém 

obchodu do svého právního řádu.102 Italští zákonodárci se při té příležitosti rozhodli nad 

rámec Směrnice o elektronickém obchodu upravit i proceduru notice-and-takedown, což 

se pro fungování procedury stalo osudným. K tomu, aby bylo oznámení protiprávního 

obsahu vůči poskytovateli služeb právně účinné, je totiž dle italského zákona zapotřebí, 

aby toto oznámení učinil soud nebo správní orgán. 103  Výsledkem je, že italský 

poskytovatel služeb musí jednat „s cílem odstranit [protiprávní] informace nebo k nim 

znemožnit přístup“104 až ve chvíli, kdy obdrží oficiální vyrozumění soudu či jiného 

správního orgánu. To je velký rozdíl od ostatních členských států, kde – v souladu se 

zněním Směrnice o elektronickém obchodu – má poskytovatel tuto povinnost, „jakmile 

se o [protiprávním obsahu] dozvěděl.“104 Z uvedeného je zřejmé, že italský systém 

notice-and-takedown je v důsledku nepřesné transpozice Směrnice o elektronickém 

obchodu značně nefunkční.105 

                                                
102   Itálie. Zákon. Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Dostupné na: http://www.interlex.it/ 
testi/dlg0370.htm. 
103  MAZZIOTTI, Giuseppe. May AGCOM Regulation become redundant? The 1709 Blog [web], 
17. ledna 2014. Dostupné na: http://the1709blog.blogspot.cz/2014/01/may-agcom-regulation-become-
redundant.html. 
104 Čl. 14 odst. 1 písm. b) Směrnice o elektronickém obchodu. 
105 Většina velkých mezinárodních poskytovatelů služeb (Google, Twitter, Facebook, atd.) samozřejmě 
popsaný oficiální postup nevyžaduje a nahlášený obsah ze svých stránek stahuje už v případě 
„neformálního“ nahlášení, které je běžné v jiných členských státech EU. Ve vztahu k mnoha dalším 
poskytovatelům však nutnost oficiálního oznámení prakticky znemožňuje (nebo minimálně neúnosně 
prodlužuje) efektivní fungování procedury notice-and-takedown. 
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V této nešťastné situaci, bez jasných vyhlídek na změnu italského zákona kvůli 

dlouhodobě komplikované situaci na politické scéně a pod tlakem nositelů autorských 

práv, se nakonec telekomunikační regulátor AGCOM rozhodl, že situaci vyřeší sám. 

První pozoruhodnou skutečností tak je, že danou právní regulaci umožňující AGCOMu 

postihovat porušování autorských práv na Internetu, si připravil, navrhl i schválil sám 

telekomunikační regulátor. Zatímco někteří upozorňovali na protizákonnost takového 

postupu (a na vážné ohrožení svobody slova na Internetu),106 AGCOM tvrdil, že 

postupuje v souladu se Směrnicí o elektronickém obchodu107 a její transpozicí do 

italského právního řádu. AGCOM své zdůvodnění nakonec prosadil a svá vlastní 

pravidla přijal v podobě nařízení č. 680/13/CONS 108  (dále jen „Nařízení“), které 

následně uvedl v účinnost dne 31. března 2014. 

3.3.2 Notice-and-block – rychle a ještě rychleji 

Velmi zajímavým aspektem nového systému je okruh subjektů, na které cílí. 

Nařízení není vůbec aplikovatelné na sdílení souborů prostřednictvím P2P sítí, které 

jsou již tradičně pojímány jako nejmarkantnější příklad internetového pirátství. Opatření 

AGCOMu nemohou vůbec cílit na koncové uživatele Internetu, což je explicitně 

vyjádřeno v článku 2 Nařízení: 

Toto Nařízení se nijak nedotýká koncových uživatelů, kteří přistupují 

k digitálním dílům prostřednictvím stahování nebo streamování, ani 

                                                
106 BELLAN, Alberto. Italian Communication Authority issues its regulation on (fast-issimo) online 
copyright enforcement. The IPKat Blog [web], 13. prosince 2013. Dostupné na: http://ipkitten.blogspot.cz 
/2013/12/italian-communication-authority-issues.html. 
107 Např. článek 14 odst. 3 zní: „Tímto článkem není dotčena možnost soudního nebo správního orgánu 
požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, aby ukončil protiprávní 
jednání nebo mu předešel, ani možnost členských států zavést postupy, které umožní odstranění nebo 
znemožní přístup k informaci.“ 
108 Itálie. AGCOM. Nařízení č. 680/13/CONS Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle 
reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, 
n. 70, ze dne 12. prosince 2013 (publikováno 18. prosince 2013). Dostupné na: 
https://www.ddaonline.it/AllegatoA.html. V dalších citacích tohoto nařízení vycházím z neoficiálního 
anglického překladu, dostupného na: http://goo.gl/jcyCXF.  
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počítačových programů, které umožňují přímou výměnu digitálních děl 

mezi koncovými uživateli pomocí sítě elektronických komunikací.109 

Italský regulátor se tak pravděpodobně poučil z osudu francouzského HADOPI a 

vyhnul se přímému zásahu do práv koncových uživatelů. Místo koncových uživatelů je 

tak Nařízení zaměřeno pouze proti dvěma typům poskytovatelů služeb informační 

společnosti: (i) poskytovatelům připojení zajišťujícím prostý přenos informací – mere 

conduit; a (ii) poskytovatelům obsahu – hosting. Nařízení v podstatě zavádí speciální 

podobu procedury notice-and-takedown za asistence AGCOM. 110  Proceduru může 

iniciovat jakákoli osoba, která se domnívá, že dílo je na Internetu zpřístupněno 

v rozporu s (italským) právem – nemusí tedy jít přímo o nositele autorských práv 

k danému dílu. Po zhodnocení nároku zašle AGCOM výzvu ke stažení předmětného 

obsahu (i) odpovědnému poskytovateli služeb a pokud je lze vyhledat tak i (ii) osobě, 

která sporný obsah nahrála (uploader) a (iii) správci dané internetové stránky nebo (iv) 

její části. Podle reakce těchto subjektů jsou následně možné tři scénáře: 

(1) Provider, uploader nebo správce stránky vyhoví žádosti a sporný obsah 

dobrovolně stáhne nebo zablokuje. 

(2) Žádný ze zmíněných subjektů na výzvu nezareaguje. V takovém případě 

je žádost postoupena „rozhodčímu“ panelu AGCOM, aby posoudil její 

oprávněnost. 

(3) Některý ze subjektů vznese proti žádosti námitky a zašle AGCOMu své 

vyjádření. AGCOM pak může pokračovat v prošetřování případu, nebo 

postoupit spor svému rozhodčímu panelu. 

Pokud poskytovatel nebo některý z kontaktovaných subjektů materiál dobrovolně 

nestáhne a rozhodčí panel AGCOM dospěje k závěru, že sporný obsah porušuje 

autorská práva, může regulátor přijmout různá opatření. A to v závislosti na tom, na 

jakém serveru je protiprávní obsah uložen: 

                                                
109 Čl. 2 odst. 3 Nařízení. [překlad autora, viz supra 108] 
110 Procedura je upravena v části III., článcích 5 až 9 Nařízení, op. cit. supra 108. 
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(a) Pokud se server, resp. poskytovatel hostingových služeb, nachází na italském 

území, nařídí mu AGCOM, aby závadný obsah „selektivně“ odstranil. Pokud 

AGCOM dospěje k závěru, že na daných internetových stránkách dochází k 

„masivnímu“ porušování autorských práv, může poskytovateli nařídit, aby 

namísto „selektivního“ odstranění zamezil přístupu k předmětnému obsahu.111 

Rozdíl mezi oběma postupy není z textu Nařízení příliš jasný. Druhá možnost 

pravděpodobně znamená zablokování celé internetové stránky nebo její části. 

(b) V případě, že se poskytovatel hostingových služeb nachází mimo italskou 

jurisdikci, může AGCOM nařídit italským poskytovatelům připojení (mere 

conduit), aby zablokovali přístup k celé internetové stránce (!) pro uživatele 

nacházející se na italském území. 112  Pokud dojde k zablokování celých 

stránek, může AGCOM nařídit automatické přesměrování uživatelů na 

„edukační“ internetovou stránku spravovanou AGCOMem. 

Pokud poskytovatelé služeb nevyhoví příkazu regulátora, hrozí jim vysoké sankce 

od 10.000 € až do přibližně 250.000 €.113 Správní sankce v bezprecedentní výši zcela 

jistě „přesvědčí“ naprostou většinu poskytovatelů, aby se stažením předmětného obsahu 

nijak neotáleli. Zcela nevídaná je i rychlost celého řízení. AGCOM evidentně 

přizpůsobil procesní lhůty rychlosti internetového prostředí. Celý proces od nahlášení 

protiprávního obsahu, až po závazné rozhodnutí o jeho stažení nebo zablokování 

stránek, netrvá standardně déle než 35 dní.114 Italská regulace jde ovšem dál a rychleji. 

V určitých případech umožňuje Nařízení zvolit zkrácenou proceduru. K tomuto 

„superrychlému“ postupu může AGCOM přistoupit, pokud už první šetření naznačuje, 

že na daných internetových stránkách dochází k „závažnému porušování majetkových 

práv k autorskému dílu, případně k masivnímu porušování autorských práv.“115 Už tak 

krátké lhůty se v tomto případě ještě zkracují a celý proces, od nahlášení (údajně) 

                                                
111 Čl. 8. odst. 3 Nařízení, op. cit. supra 108. 
112 Čl. 8 odst. 4 Nařízení, op. cit. supra 108. 
113 BELLAN, Alberto. Op. cit. supra 106. 
114 Čl. 8 odst. 6 Nařízení, op. cit. supra 108. 
115 Čl. 9 odst. 1 Nařízení, op. cit. supra 108. [překlad autora] 
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protiprávního obsahu až do jeho odstranění, trvá pouhých 12 dní!116 Závěrem je nutné 

zmínit, že v případě nesouhlasu poskytovatele s rozhodnutím ze strany AGCOM je 

možné odvolání k italskému správnímu soudu. 

3.3.3 Zhodnocení 

Z výše uvedeného popisu vyvstává hned několik zásadních právních problémů. 

Nařízení AGCOM je nepochybně efektivním nástrojem k dosažení vytyčených cílů. Za 

pozitivní lze jistě považovat přizpůsobení jinak zdlouhavého administrativního procesu 

rychlému tempu informační společnosti. Dramatická rychlost správního řízení – jakkoli 

z tradičního hlediska překvapivá – je nepochybně krokem správným směrem. 

Ambiciózní italské řešení je ale jinak založené na principu „účel světí prostředky“ a 

vyvolává tak řadu právních problémů. 

Především – ač se chtěl AGCOM očividně vyhnout konfliktu se základními právy 

a svobodami koncových uživatelů, ve svých důsledcích zasahuje zvolené řešení do práv 

uživatelů snad ještě větší měrou než francouzské HADOPI. Jak bylo již uvedeno 

výše,117 blokování celých internetových stránek s protiprávním obsahem neodvratně 

znamená zablokování i obsahu legálního. Na rozdíl od rozhodnutí SDEU ve věci UPC 

Telekabel Wien diskutovaného výše, dávají dosavadní rozhodnutí AGCOM poměrně 

jasnou představu o tom, co bude italský regulátor považovat za „masivní“ porušování 

autorských práv, jež je důvodem pro zablokování celých stránek ve zrychleném řízení. 

První rozhodnutí tohoto typu vydal AGCOM už 23. dubna 2014 - necelý měsíc po 

účinnosti Nařízení.118 Oznámení se týkalo jedenácti filmů zpřístupněných na internetové 

stránce, což stačilo k přijetí nejpřísnějších opatření ve zrychleném režimu. Vzhledem 

k takto nízké hranici119 pro určení „masivního“ porušování autorských práv, může být 

                                                
116 Čl. 9 odst. 1 písm. d) Nařízení, op. cit. supra 108. 
117 Viz diskuse k rozsudku UPC Telekabel Wien, kapitola 2.3 supra. 
118 Itálie. AGCOM. Rozhodnutí č. 41/14/CSP ze dne 23. dubna 2014. Dostupné na: http://goo.gl/epJgYc 
[italština]. Viz též: BALLAN, Alberto. BREAKING NEWS: AGCOM issues the first fastissimo 
administrative blocking injunction. The IPKat Blog [web], 24. dubna 2014. Dostupné na: http://ipkitten. 
blogspot.cz/2014/04/breaking-news-agcom-issues-first.html. 
119 Je velmi pravděpodobné, že prakticky každý větší poskytovatel online úložiště dat nabízející své 
služby široké veřejnosti bude mít na svých serverech uloženy i kopie jedenácti různých filmových titulů. 
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„výjimečný“ zrychlený proces používán mnohem častěji, než by se na první pohled 

zdálo. 

Nový italský systém tak představuje radikální změnu ve snaze zamezit porušování 

autorských práv na Internetu. Ze systematického hlediska je mimořádně zajímavý 

především fakt, že AGCOM zcela rezignoval na přímé postihování konkrétních 

uživatelů. Jsou to přitom právě konkrétní uživatelé, kteří jsou původci protiprávního 

jednání. Sebelepší přizpůsobení služeb providerů ke snadnému porušování autorských 

práv není původcem protiprávního jednání. 120 Jsou to právě konkrétní uživatelé, kteří se 

rozhodnou zpřístupnit na internetových stránkách pirátskou kopii filmu, nebo nahrát na 

internetové úložiště nejnovější hudební album populární skupiny. Na druhé straně je 

zřejmé, že existence některých poskytovatelů služeb je založena na napomáhání 

porušování autorských práv, přičemž pravidla safe harbor využívají pouze jako 

bezplatné pojištění proti odpovědnosti. Na tyto služby „zasvěcené“ porušování 

autorských práv pravděpodobně míří i italské Nařízení. Avšak právní normy platí pro 

každého stejně a nelze se proto spokojit s konstatováním, že AGCOM své pravomoci 

využije jen k trestání internetových pirátů. 

Závažné mohou být i ekonomické dopady na italské poskytovatele internetového 

připojení (mere conduit). K administraci a provedení příkazů k blokování zahraničních 

internetových stránek musí poskytovatel logicky vynaložit určité prostředky. Vzhledem 

k tomu, že poskytovatelé mere conduit z porušování autorských práv nijak 

neprofitují,121 je přinejmenším nespravedlivé, aby nesli náklady opatření, která mají 

protiprávním aktivitám bránit, či dokonce byli postihováni vysokými finančními 

                                                
120 Příkladem takového „přizpůsobení“ služeb je internetové úložiště MEGA (https://mega.co.nz), které 
založil Kim Dotcom, známý provozováním úložiště Megaupload, jež bylo nuceno ukončit činnost po 
zákroku vyšetřovatelů USA a Nového Zélandu. MEGA automaticky šifruje obsah nahraných dat, takže 
k jejich obsahu nemá provider přístup a nemůže se tak, dle logiky provozovatele této služby, „účinně 
dozvědět“ o  jejich protiprávním obsahu. 
121 Poskytovatelé mere conduit pouze přenáší informace v rámci Internetu a to zcela bez rozdílu jejich 
skutečného obsahu (viz výše Kapitola 1.3.1). Navíc nelze argumentovat, že by poskytovatelé připojení 
profitovali z porušování autorských práv tím, že by za tímto účelem využívalo jejich služeb více 
uživatelů, než kdyby bylo porušování autorských práv na Internetu zcela znemožněno. Primární motivací 
uživatelů k platbě za internetové připojení totiž není relativně snadné porušování autorských práv (např. 
snadný přístup k pirátským kopiím hudby a filmů), a pokud ano, bude takové procento uživatelů, kteří by 
v důsledku zamezení pirátského stahování ukončili s poskytovatelem připojení smlouvu, zcela 
zanedbatelné.   
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sankcemi. Z hlediska skutečného zavinění porušování autorských práv na Internetu je 

tak dosti nepochopitelné, že italské mimořádně vysoké finanční sankce cílí výhradně na 

poskytovatele mere conduit, jakožto nezúčastněné a neutrální zprostředkovatele 

datových přenosů. AGCOM cílí na poskytovatele mere conduit jednoduše proto, že ze 

škály subjektů účastnících se elektronické výměny informací jsou nejsnáze 

identifikovatelným a nejlépe postižitelným subjektem. Je pak jedině logické, že 

poskytovatelé připojení budou nuceni promítnout zvýšené náklady administrace svého 

systému do cen svých služeb a ve výsledku tak může dojít k navýšení cen internetového 

připojení i pro koncové uživatele. 

Pokusy členských států EU o boj s internetovým pirátstvím pomocí speciální 

legislativy naráží stále na řadu problémů. Právní pravidla nutně zaostávají za rychlým 

vývojem informačních technologií a služeb. Zatímco právní normy musí být dostatečně 

konkrétní a specifické ve vztahu k právním povinnostem z nich vznikajících, svět 

Internetu přichází se stále novými způsoby komunikace, přenosu dat a službami. 

Zaostávání právní úpravy za praxí reálného světa je, stejně jako v jiných oblastech 

práva, nevyhnutelné, avšak v případě Internetu a informačních technologií je tento 

rozdíl nejzávažnější. Dalším a zásadnějším problémem pro kontrolu porušování 

autorských práv je samotná povaha Internetu. Protože byl Internet vybudován jako 

relativně „hloupá“ síť122 transportující data mezi dvěma body, které teprve obstarávají 

„chytré“ zpracování informací, nerozlišuje mezi obsahem přenášených a ukládaných 

informací a chová se k datovým přenosům neutrálně.123 To je také jediný způsob, jak 

umožnit přenos obrovského množství informací putujících každý okamžik Internetem. 

Snahou o zablokování některých informací zasahují pokusy zákonodárců i do práv 

uživatelů Internetu jednajících zcela v souladu s právem. Radikální opatření jako 

odpojování uživatelů od Internetu nebo blokování celých internetových stránek zasahují 

do základních práv na svobodu slova, šíření a vyhledávání informací. Zmírněním 

sankcí, zpravidla po zásahu ústavních soudů, ztrácí ale přijatá opatření kýženou 

efektivitu a bludný kruh se uzavírá. Italský systém pod taktovkou regulátora AGCOM 
                                                
122 ISENBERG, David S. The rise of the Stupid Network. isen.com [web], leden 1997. Dostupné na: 
http://www.hyperorg.com/misc/stupidnet.html. 
123 Dnešní síť je samozřejmě o mnoho komplikovanější a chytřejší, nežli tomu bylo v počátcích Internetu. 
Avšak „síťová neutralita“ přenosu dat je ještě stále zachována - viz níže Kapitola 5.2. 



42 

není výjimkou a je jen otázkou času, kdy bude muset ustoupit ochraně základních práv 

uživatelů Internetu. Z uvedeného se tak zdá, že řešením problému porušování 

autorských práv na Internetu není přísnější právní regulace. Následující kapitola 

popisuje zajímavý vývoj v oblasti spolupráce nositelů autorských práv a poskytovatelů 

služeb, která by mohla být zatím nejlepším řešením problému dodržování autorských 

práv na Internetu. 

4 Spolupráce mezi poskytovateli služeb a nositeli autorských 

práv 

Přestože na půdě soudních institucí stojí nositelé autorských práv a poskytovatelé 

služeb na opačných stranách, zdá se, že mimo budovy soudů nejsou jejich pozice nijak 

protichůdné. V posledních letech můžeme pozorovat nárůst spolupráce nositelů 

autorských práv a poskytovatelů služeb informační společnosti. Provideři se snaží 

přesvědčit zákonodárce, soudce i veřejnost, že jejich hlavní starostí v debatě o 

odpovědnosti za protiprávní obsah je zachování svobodné a demokratické povahy 

internetového prostředí. Provideři tvrdí, že pokud nebudou chráněni před odpovědností 

za obsah porušující autorská práva, který přenáší nebo který se nachází na jejich sítích, 

Internet, jak jej známe, přestane existovat. Ukazuje se ovšem, že řada poskytovatelů 

služeb má na aktivním monitorování obsahu vlastní zájem. 

Tato kapitola popisuje významné příklady spolupráce obou zmíněných stran. 

Zatímco předchozí kapitoly se věnovaly vývoji v Evropské unii, tato kapitola bere za 

příklad především poskytovatele inkorporované primárně v USA, avšak poskytující své 

služby celosvětově. I z tohoto důvodu se zdá, že primárním důvodem k širší spolupráci 

poskytovatelů služeb a nositelů práv, není tlak způsobený judikaturou evropských 

soudů. Mediální a zábavní průmysl produkující velké množství audiovizuálního obsahu, 

je tradičně velmi zdrženlivý v osvojení si nových technologií v oblasti šíření 

multimediálního obsahu. Stalo se už pravidlem, že velká nahrávací a filmová studia 

vnímají zpočátku nová média jen jako hrozbu umožňující nelegální kopírování.124 To je 

                                                
124 Viz např.: LESSING, Lawrence. Laws that choke creativity. TED [záznam přednášky], březen 2007. 
Dostupné na: http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity. 
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samozřejmě i případ Internetu. Soudní rozhodnutí podporující ochranu poskytovatelů 

před odpovědností dala poskytovatelům služeb potřebnou sílu k vyjednávání s nositeli 

autorských práv a umožnila jim dosáhnout přijatelných kompromisů. Přestože motivace 

na obou stranách mohou být rozdílné, vzájemná spolupráce často vyústila v podobná 

opatření, jakých se nositelé práv snažili dosáhnout skrz soudní řízení. 

4.1 Monetizace obsahu 

Zjevným příkladem takové spolupráce prakticky realizující požadavky, kterým se 

poskytovatelé bránili u soudu, je systém identifikace obsahu používaný společností 

YouTube – provozovatel služby umožňující sdílení videí nahraných uživateli. Systém 

identifikace obsahu „ID Match“ (jak je tato technologie nazývána společností YouTube) 

skenuje jednotlivá videa a porovnává jejich „digitální otisk“ (digital fingerprint) s 

referenčními soubory ve své databázi. V případě, že systém nalezne shodu, aplikuje 

YouTube na dané video strategii vybranou nositelem autorských práv.125 To může 

znamenat zablokování nahraného videa (nebo jeho části), zobrazení komerční reklamy 

při přehrávání videa, nebo dokonce ponechání videa beze změny. Každé video nahrané 

uživateli na servery YouTube prochází tímto procesem.126 Zní to povědomě? Ano, 

jedná se prakticky o povinnost aktivního dohledu nad obsahem, kterou se vlastníci 

autorských práv snažili prosadit skrze soudní spory v EU i USA.127 Přestože se 

společnost YouTube v rámci soudního řízení úspěšně ubránila povinnosti aktivně 

zamezit opětovnému nahrávání obsahu porušujícího autorská práva, nakonec zavedla 

prakticky stejné postupy dobrovolně.  

YouTube má k aktivnímu monitorování obsahu svých stránek dva hlavní důvody. 

Zaprvé, administrace systému notice-and-takedown není pro providery bez nákladů. 

Poskytovatelé musí vynaložit prostředky a pracovní sílu k vyhodnocování jednotlivých 
                                                
125 Aby se nositelé autorských práv mohli zapojit do systému ID Match, musí splnit kritéria stanovená 
společností YouTube, viz: https://support.google.com/youtube/answer/1311402.  
126 Referenční databáze společnosti YouTube obsahuje přes 25 miliónů digitálních „otisků“. Každou 
minutu nahrají uživatelé na servery YouTube přibližně 100 hodin video-obsahu. Tudíž, každý den 
provede systém ID Match porovnání videí o celkové délce více jak 400 let. Viz statistika YouTube: 
https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html. 
127 Viz např.: Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc., op. cit. supra 24; Zadig Productions v. Google Inc., 
op. cit. supra 43. 
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nároků a administraci systému. Vývoj automatického monitorovacího software, jakým 

je ID Match používaný YouTube, je jistě nákladný, nicméně v dlouhodobém horizontu 

se tyto náklady mohou vyrovnat, nebo být dokonce nižší než náklady na administraci 

jednotlivých nároků skrze proceduru notice-and-takedown.   

Zadruhé a především, pokud zná provider obsah nahraných dat, může své služby 

přizpůsobit „skutečné hodnotě“ obsahu a ve výsledku sám generovat vyšší zisk, např. 

díky přizpůsobení nabídky komerčních reklam zobrazených při přehrávání videa.128 

Pokud například YouTube zjistí, že soubor nahraný uživatelem obsahuje video-klip 

populární zpěvačky, může si za zobrazení reklam u tohoto videa účtovat vyšší cenu, 

jelikož je velmi pravděpodobné, že toto video shlédne mnohem více diváků než 

řekněme soukromé rodinné video z dovolené. Pokud YouTube ví, co je obsahem 

nahraného videa, může mu navíc přizpůsobit i zobrazenou reklamu. Uživateli 

sledujícímu záznam opery Labutí jezero tak může být prezentována jiná reklama (např. 

upoutávka na blížící se festival klasické hudby), než uživateli který sleduje video-klip 

populární české skupiny Kabát (ten uvidí reklamu na novou značku českého piva). 

Takto cílená reklama může být účinnější a YouTube si za její umístění může účtovat 

vyšší poplatky. Systém je výhodný i pro vlastníky autorských práv, kterým YouTube 

odvádí část peněz vydělaných díky zveřejněnému videu jako de facto kompenzaci za 

poskytnutou licenci. Bez spolupráce s vlastníky autorských práv by výše popsaný 

postup nebyl možný. Aktivním prohledáváním obsahu totiž YouTube ztrácí ochranu 

před odpovědností za obsah porušující autorská práva. Pokud k tomu navíc přidáme 

zcela zřejmé profitování na tomto obsahu skrze zobrazená komerční sdělení, je jasné, že 

bez dohody s vlastníky autorských práv by se YouTube vystavil odpovědnosti nejen za 

porušování autorských práv, ale i za přímé obohacování protiprávním jednáním. Pokud 

chce poskytovatel plně využít „komerční hodnotu“ obsahu nahraného uživateli, je pro 

něj nutné uzavřít dohodu s vlastníky autorských práv k danému obsahu. 

V březnu 2014 potvrdila společnost YouTube ochotu ke spolupráci s vlastníky 

autorských práv, když došlo k mimosoudnímu narovnání sporu se společností 

                                                
128 GINSBURG, Jane C. op. cit. supra 45. 
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Viacom129 – nositelem autorských práv k některým video-klipům nahraným uživateli na 

servery YouTube. Přestože Viacom prohrál spor jak u odvolacího soudu, tak následně 

při opětovném řízení před nižším soudem, a přestože Viacom obvinil YouTube, mimo 

jiné, z napomáhání protiprávnímu jednání pro svůj vlastní prospěch, zdá se, že obě 

společnosti nakonec urovnaly celý spor v přátelském duchu. Ve společném prohlášení 

uvedly: „Urovnání soudního sporu značí vzrůstající spolupráci mezi našimi 

společnostmi v důležitých otázkách a do budoucna se těšíme na ještě bližší vzájemnou 

spolupráci.“130 

4.2 Efektivní správa obsahu 

Dalším příkladem aktivního monitorování obsahu ze strany providera je známé 

datové úložiště (cloud storage) Dropbox, umožňující ukládání (a sdílení) nejrůznějších 

dat na privátním online úložišti, fungujícím podobně jako běžný harddisk v osobním 

počítači. V nedávné době začal Dropbox bránit sdílení některých souborů 

prostřednictvím veřejně přístupných hypertextových odkazů. Podobně jako YouTube 

porovnává Dropbox „digitální otisk“ (unikátní kód, generovaný na základě druhu 

souboru, jeho obsahu a velikosti) jednotlivých souborů nahraných uživateli s 

referenčními otisky ve své databázi. Tato databáze obsahuje soubory, které byly již 

jednou zablokovány skrze proceduru notice-and-takedown z důvodu porušení 

autorských práv.131 

Na rozdíl od společnosti YouTube Dropbox nevyužívá aktivní prohledávání 

obsahu k přímému výdělku. Místo toho se tento poskytovatel snaží předcházet 

zbytečnému znovu-ukládání velkých souborů, nahraných různými uživateli tím 

způsobem, že  neukládá totožný soubor pro každého uživatele zvlášť (např. film, 

hudební album, obrazové PDF, atd.), ale uloží jej pouze jednou s přístupem pro všechny 

                                                
129 Viacom Intern., Inc. v. YouTube, Inc., op. cit. supra 24. 
130  STEMPLE, Jonathan. Google, Viacom settle landmark YouTube lawsuit. Reuters [web], 
18. března 2014. [překlad autora] Dostupné na: http://goo.gl/KhxnPr. 
131 Viz: KUMPARAK, Greg. How Dropbox Knows When You’re Sharing Copyrighted Stuff (Without 
Actually Looking At Your Stuff). TechCrunch [web], 30. března 2014. Dostupné na: 
http://techcrunch.com/2014/03/30/how-dropbox-knows-when-youre-sharing-copyrighted-stuff-without-
actually-looking-at-your-stuff/. 
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uživatele. Ve výsledku pak Dropbox může ušetřit značný objem úložného prostoru, 

jakož i datového provozu na svých serverech.132 V praxi to ovšem znamená, že 

Dropbox musí aktivně bránit svým uživatelům ve sdílení souborů, které byly již jednou 

nahlášeny jako porušující autorská práva, z důvodu „účinného seznámení“ s obsahem 

těchto souborů ze strany poskytovatele služeb. Jedná se opět o stejné opatření, kterého 

se žalobce snažil docílit před francouzským soudem ve sporu Zadig v. Google.133 

Jak v případě společnosti YouTube, tak i v případě společnosti Dropbox není 

předcházení porušování autorských práv primárním cílem přijatých opatření. Jedná se 

spíše o jakýsi vedlejší nicméně nutný důsledek činnosti zavedené za jiným účelem – 

monetizace „komerčního potenciálu“ obsahu v případě YouTube a praktického opatření 

ke snížení provozních nákladů v případě Dropbox. Díky nastavení pravidel safe harbor 

vyžadujících pro ochranu před odpovědností neutrální a pasivní postavení providerů ve 

vztahu k obsahu, přichází potenciální benefity aktivního dohledu nad obsahem za cenu 

vyššího stupně odpovědnosti, resp. ztráty speciální ochrany před odpovědností. Pravidla 

Směrnice o elektronickém obchodu tak, zcela správně, zakotvují režim, kdy „s velkou 

mocí přichází i velká odpovědnost.“134 

4.3 Spolupráce vlastníků obsahu a poskytovatelů připojení 

S vlastníky práv spolupracují i poskytovatelé připojení. V roce 2008 

zorganizovala společnost Virgin Media (významný poskytovatel připojení k Internetu v 

Británii) společně s BPI (britská asociace nahrávacího průmyslu) „vzdělávací“ kampaň, 

v rámci níž rozeslala stovkám svých zákazníků, kteří údajně stahovali nelegální 

                                                
132 Viz: ORLAND, Kyle. Dropbox clarifies its policy on reviewing shared files for DMCA issues. Ars 
Technica [web], 30. března 2014. Dostupné na: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/03/dropbox-
clarifies-its-policy-on-reviewing-shared-files-for-dmca-issues/. 
133 Viz výše Kapitola 2.1.2. 
134 Viz: LEE, Stan. Amazing Fantasy #15. Marvel Comics, srpen 1962. (Citát je původně připisován 
francouzskému básníku Voltairovi, známější je však z Amerického komiksu Spiderman.) 
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soubory, vzdělávací/varovné dopisy.135 V témže roce, po značném tlaku ze strany 

britské vlády, podepsalo pět hlavních poskytovatelů připojení Memorandum o 

spolupráci136 spolu se zástupci audio-vizuálního průmyslu a britskou vládou. Toto 

memorandum založilo program VCAP (Voluntary Copyright Alert Programme). Spolu 

s rozesíláním varovných dopisů, figurovala ve výčtu možných „protipirátských“ 

opatření i možnost zpomalení internetového připojení pro uživatele vytrvale porušující 

autorská práva. Od roku 2015 by měl být tento program přejmenován na „Creative 

Content UK“ a možné „sankce“ omezeny pouze na rozesílání vzdělávacích dopisů 

zákazníkům podezřelým z dlouhodobého stahování obsahu porušujícího autorská 

práva.137  

Podobnou, avšak mnohem větší iniciativu, zorganizovali v USA v roce 2011 

zástupci audiovizuálního průmyslu138 a hlavní poskytovatelé připojení139 založením 

Center for Copyright Information (CCI). CCI navenek vystupuje jako vzdělávací a 

informační centrum osvětlující úskalí autorskoprávní ochrany běžným uživatelům 

Internetu. Z hlediska zúčastněných stran ovšem slouží i jako platforma pro Copyright 

Alert System (CAS). CAS je ve své podstatě systém výměny informací mezi  

zúčastněnými zástupci audiovizuálního průmyslu a poskytovateli připojení.  Vlastníci 

autorských práv prohledávají Internet a snaží se najít případy nelegálního sdílení či 

zpřístupnění svého obsahu (např. sdílení souborů přes P2P sítě). Pokud narazí na 

                                                
135  I když společnost Virgin Media označovalo tuto kampaň jako čistě vzdělávací, první várka 
rozeslaných dopisů (zhruba 800) byla opatřena velkou červenou nálepkou s textem [volný překlad 
autora]: „Důležité – pokud nepřečtete tento dopis, Vaše internetové připojení může být odpojeno.“ Virgin 
Media později tuto nálepku z dalších dopisů odstranil a její počáteční umístění omlouval údajným 
„administrativním nedopatřením.“ Společnost se dále vyjádřila, že nemá žádné plány odpojovat uživatele 
od Internetu. Viz: BEAUMONT, Claudine. Virgin Media blames 'administrative oversight' for threats on 
warning letters. The Telegraph [web], 4. července 2008. Dostupné na: http://www.telegraph.co.uk/ 
technology/3357777/Virgin-Media-blames-administrative-oversight-for-threats-on-warning-letters.html. 
136 Viz: Británie. Vláda. Department of Business Enterprise & Regulatory Reform. Consultation on 
legislative options to address illicit peer-to-peer (P2P) file-sharing. Červenec 2008, dostupné na: 
http://www.berr.gov.uk/files/file47139.pdf. Viz též: Net firms in music pirates deal, BBC News [web], 
24. července 2008. Dostupné na: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7522334.stm. 
137  UK anti-piracy campaign set to begin. BBC News [web], 18. července 2014. Dostupné na: 
http://www.bbc.com/news/technology-28374457.  
138 Recording Industry Association of America (RIAA), Motion Picture Association of America (MPAA), 
Independent Film and Television Alliance (IFTA), American Association of Independent Music (A2IM). 
139 AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable, Verizon. 
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porušovatele svých autorských práv (např. uživatele sdílejícího hudební soubory), 

nahlásí jeho údaje (typicky IP adresu) spolupracujícím poskytovatelům připojení. 

Poskytovatel připojení pak v databázi svých zákazníků dohledá konkrétní osobu a zašle 

jí připravený vzdělávací/varovný dopis. Poskytovatelé uchovávají údaje o údajných 

porušovatelích a pokud tito v aktivitě neustanou, zašlou jim přísnější varování a mohou 

i zpomalit jejich připojení k Internetu.140 Tato praxe dostala v odborné literatuře 

označení notice-and-slowdown. 141  V nedávné době byly v USA tyto „vzdělávací“ 

dopisy dokonce připuštěny jako důkaz v žalobě nositele autorských práv (producenta 

pornografických filmů) proti uživatelce Internetu.142 

Zajímavou formou spolupráce nositelů práv a poskytovatelů služeb je nejnovější 

strategie přezdívaná  follow the money (sledování peněz). Namísto koncových uživatelů 

cílí tato snaha na poskytovatele služeb zprostředkovávající a přímo finančně profitující 

z pirátského sdílení souborů. Například největší internetový vyhledávač Google 

odstraňuje z výsledků vyhledávání odkazy na protiprávní obsah a v případě 

opakovaného výskytu snižuje „hodnocení“ (rating) – jakýsi ukazatel spolehlivosti – 

daných internetových stránek. Další zajímavý systém spustila britská policie ve 

spolupráci se zástupci audiovizuálního průmyslu. Nositelé autorských práv hlásí policii 

stránky soustavně porušující autorská práva. Policie jejich tvrzení prověří a pokud je 

shledá pravdivými, zařadí předmětnou stránku na Infringing Website (seznam 

„pirátských“ stránek). Tento seznam je k dispozici obchodním společnostem a 

mediálním a reklamním agenturám, které se pak mají (dobrovolně) zdržet inzerování na 

těchto pirátských stránkách a odříznout tak jejich provozovatele od finančních příjmů. 

Systém je opět mnohými kritizován pro netransparentnost a nejasné možnosti obrany 

                                                
140 Část 4.G. Memorandum of Understanding, Center for Copyright Information. 6. července 2011. Viz 
též popis systému CAS na internetových stránkách CCI: http://www.copyrightinformation.org/the-
copyright-alert-system/what-is-a-copyright-alert/. 
141 Viz např.: DE BEER, Jeremy; CLEMMET, Christopher D. op. cit. supra 44; VAN EECKE, Patrick. 
op. cit. supra 26. 
142 Viz: USA. District Court for the Southern District Indiana. Soudní příkaz ze dne 25. června 2014, ve 
věci Malibu Media, LLC v. Kelley Tashiro, dostupný na: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/06/ 
pornographer-gets-to-see-six-strikes-copyright-warnings-of-accused-infringer/. 
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proti neoprávněnému zařazení na seznam. 143  Co lze ovšem na tomto přístupu 

vyzdvihnout je snaha o postihování skutečných zprostředkovatelů protiprávních aktivit, 

kteří mohou těžit z protiprávního jednání značné finanční prostředky.   

Mění se i strategie nositelů autorských práv a vlastníků obsahu. Jedna z 

nejznámějších fotografických agentur Getty Images povolila nekomerční užití 

veškerých fotografií ze své rozsáhlé fotobanky. Uživatelé mohou na svou stránku vložit 

jakoukoli fotografii, ke které pomocí jednoduchého HTML kódu připojí označení Getty 

Images, jméno autora a zpětný odkaz na stránky agentury.144 Podobně postupuje i čím 

dál více společností produkujících software či poskytovatelů služeb,145 kteří zpřístupňují 

své produkty zdarma pro nekomerční/neprofesionální užití. Místo boje s větrnými 

mlýny a snahy o zamezení neoprávněného užití za každou cenu, začínají vlastníci 

obsahu využívat výhody volnější úpravy autorskoprávních licencí. Poskytnutím svých 

produktů zdarma neprofesionální veřejnosti získávají tyto společnosti značnou 

konkurenční výhodu oproti svým soutěžitelům, jelikož je pravděpodobné, že v případě 

přechodu do profesionální sféry zůstane uživatel u produktu, na který je zvyklý a bude 

za něj i ochoten zaplatit, případně si připlatí za „profesionální“ rozšíření. V některých 

případech je právě množství uživatelů tím, co utváří hlavní hodnotu služby.146 

4.4 Všem ku prospěchu (?) 

Spolupráce mezi poskytovateli služeb a vlastníky autorských práv má potenciál 

zlepšit postavení všech zúčastněných stran, včetně koncových uživatelů internetu. 

Nedávná soudní rozhodnutí zajišťující ochranu poskytovatelů před odpovědností při 

dodržení podmínek safe harbor stanovených v evropské Směrnici o elektronickém 
                                                
143 Objevili se už i případy, kdy policie zařadila na seznam internetové stránky nekomerční povahy, či 
dokonce stránky kde byla digitální díla zpřístupněna na základě platné autorskoprávní licence. 
Viz: DREDGE, Stuart. Forget suing filesharers: in 2014, anti-piracy efforts follow the money. The 
Guardian [web], 2. dubna 2014. Dostupné na: http://www.theguardian.com/technology/2014/ 
apr/02/infringing-websites-list-anti-piracy. 
144 Viz: http://www.gettyimages.com/embed. 
145 Např. 3D animační software RenderMan společnosti Pixar, online služby: Skype, Prezi, Flickr, 
Dropbox, Spotify, a pod.   
146 Vzpomeňme např. aplikace: Instagram (prodána společnosti Facebook za 1 miliardu dolarů), Skype 
(prodána společnosti Microsoft za 8,5 miliard dolarů) nebo WhatsApp (prodána společnosti Facebook za 
19 miliard dolarů). 
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obchodu a americkém DMCA, dala poskytovatelům poměrně silnou pozici při 

vyjednávání s nositeli autorských práv o nových formách spolupráce. Přestože motivace 

stran může být v těchto jednáních rozdílná, vlastníci autorských práv a poskytovatelé 

služeb informační společnosti zjišťují, že jejich potřeby se často prolínají. 

Pro uživatele internetu může být tato spolupráce rovněž výhodná. Jak je vidět z 

výše uvedeného příkladu video služby YouTube, díky této spolupráci je uživatelům 

přístupný obsah, který by byl vlastníkem autorských práv jinak pravděpodobně 

zablokován – např. rodinné video z dovolené, ke kterému uživatel přidal hudební stopu, 

k níž nemá potřebná autorská práva. Pro uživatele internetu je rovněž stále snazší 

(a levnější) přistupovat k obsahu chráněnému autorským právem skrze nové služby 

respektující práva autorů a vlastníků daného obsahu. Díky těmto novým službám se 

stalo tradiční pirátské stahování hudby a videa poměrně nepohodlnou, a především 

zbytečnou metodou k získávání audio-vizuálního obsahu, a to i pro mnohé vytrvalé 

„piráty.“147 

Nesmíme ovšem zapomínat ani na potenciální negativní důsledky, které může mít 

aktivní monitorování obsahu pro uživatele Internetu a jeho fungování vůbec. I když 

někteří poskytovatelé přijímají monitorovací a filtrovací opatření dobrovolně, 

představuje tato skutečnost značné odchýlení od pasivně-reaktivní role poskytovatelů 

služeb zakotvené ve znění Směrnice o elektronickém obchodu a DMCA. V následující 

kapitole proto upozorňuji na nebezpečí spojená s aktivní rolí poskytovatelů služeb 

informační společnosti v rámci předcházení porušování autorských práv na Internetu. 

5 Nebezpečí aktivně-preventivních poskytovatelů služeb 

Proč bychom se měli zabývat tím, jaká opatření přijímají poskytovatelé služeb, 

k tomu, aby zabránili nebo alespoň omezili porušování autorských práv na internetu? 

Mohou mít taková opatření vůbec nějaký vliv na uživatele, kteří využívají Internet 

                                                
147 Příkladem mohou být nejrůznější hudební a filmové streamovací služby poskytované zdarma nebo na 
bázi předplatného, např.: Spotify, Pandora, iTunes Radio, Netflix nebo Hulu. Viz např.: TSUKAYAMA, 
Hayley. Music piracy on the decline as digital music sales grow. The Washington Post [web], 
26. února 2013. CURTIS, Sophie. Spotify and Netflix curb music and film piracy. The Telegraph [web], 
18. července 2013. 
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pouze ke zcela legálním aktivitám a o pirátské stahování souborů nemají zájem? Měl by 

se takový uživatel obávat filtrování a blokování obsahu či celých internetových stránek, 

když tato opatření cílí pouze na internetové piráty? V této kapitole se věnuji některým 

důsledkům, kterým mohou čelit uživatelé internetu v případě, že poskytovatelé služeb 

začnou aktivně monitorovat obsah informací. 

5.1 Soukromí uživatelů148 

Poskytovatelé služeb mají unikátní postavení, které jim umožňuje shromažďovat 

citlivé osobní informace o uživatelích Internetu. V digitálním prostředí online světa 

může být činnost každého uživatele jednoduše zaznamenána, uložena a později 

dohledána. Z relativně skromného souboru informací o online aktivitě konkrétní osoby 

(např. navštívené stránky, kliknutí na odkazy a hledané výrazy) je možné sestavit 

poměrně detailní profil daného člověka. Tyto záznamy mohou podat věrohodné 

svědectví o osobnosti konkrétního člověka od údajů o jeho národnosti, zájmech, místě 

bydliště, zaměstnání a dosaženém vzdělání, až po velmi osobní informace o politických 

názorech, zdravotním stavu či sexuálních preferencích a fantaziích. 

Přestože většina z nás má jistou představu o údajích, které svou online aktivitou 

předáváme třetím stranám (poskytovatelům obsahu), skutečný rozsah informací, které o 

sobě providerům „dobrovolně“ prozrazujeme, většina z nás zásadně podceňuje.149 

Malou útěchou nám v tomto směru může být fakt, že poskytovatelé obsahu jsou ve 

sběru našich informací do jisté míry nutně limitováni, protože mohou zpravidla sledovat 

naši aktivitu pouze na svých vlastních stránkách. Pokud uživatel opustí stránky Google, 

nemůže Google sledovat aktivity uživatele na jiných stránkách a ostatní poskytovatelé 

                                                
148 V této kapitole se nezabývám aktuálním tématem elektronického sledování ze strany vládních agentur 
a případných implikací pro poskytovatele služeb. Pro rozsáhlejší diskusi na toto téma, viz např.: 
POSNER, Richard A. Privacy, Surveillance, and Law, University of Chicago Law Rev. 2008, vol. 75, 
s. 245; KERR, Orin S. Updating the Foreign Intelligence Surveillance Act. University of Chicago Law 
Rev. 2008, vol. 75, s. 225; USA. Kongres. Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Report on the 
Telephone Records Program Conducted under Section 215 of the USA PATRIOT Act and on the 
Operations of the Foreign Intelligence Surveillance Court (PCLOB Report), 23. ledna 2014; 
FREIWALD, Susan. Nothing to Fear or Nowhere to Hide: Competing Visions of the Harm from National 
Security Surveillance. TECH. Law Journal – University of Colorado Boulder (předpokládané vydání 
2014). 
149 Viz např.: HOOFNAGLE. Chris Jay. et al. Behavioral Advertising: The Offer You Cannot Refuse, 
Harvard Law & Policy Review. 2012, vol. 6, p. 273. 
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obsahu zase nemohou sledovat aktivity uživatele na stránkách Google.150 Uživatel si tak 

může zachovat alespoň určitou dávku soukromí oddělováním svých aktivit ve světě 

Internetu mezi jednotlivými poskytovateli služeb. 

Naproti tomu poskytovatelé připojení mohou potenciálně monitorovat veškerou 

online aktivitu svých uživatelů, protože veškerá komunikace mezi uživatelem a 

Internetem prochází právě skrz síť daného poskytovatele připojení. Tato skutečnost je 

ostatně jedním z důvodů, proč se nositelé práv snaží přenést dohled nad porušováním 

autorských práv právě na poskytovatele připojení. Jedinečná pozice poskytovatelů 

připojení, jakožto prostředníků mezi uživateli a Internetem, jim totiž umožňuje 

efektivně monitorovat obsah přenášených informací a případně podstatně ztížit, či 

přímo znemožnit, přenos určitého obsahu skrze svou síť. Jak demonstrují soudní 

rozhodnutí a další příklady zmíněné v předchozích kapitolách, poskytovatelé obsahu 

mohou v zásadě bránit pouze opětovnému nahrávání protiprávního obsahu (Zadig v. 

Google, Dropbox, YouTube), zatímco poskytovatelé připojení mohou filtrovat a 

blokovat určité druhy datových přenosů (rozhodnutí SABAM), blokovat přístup 

uživatelů ke konkrétním internetovým stránkám (UPC Telekabel Wien, AGCOM) nebo 

zpomalit internetové připojení některých uživatelů (Center for Copyright Information).  

K přístupu na Internet musí koncový uživatel vždy využít služeb poskytovatele 

připojení. Zmíněné „oddělování aktivit“ mezi jednotlivými poskytovateli zde proto není 

možné a uživatel nemá vliv na to, jaké informace dá poskytovateli připojení k 

dispozici.151 Volba uživatele se tak redukuje na dilema: vše nebo nic – kde „nic“ 

znamená zůstat bez připojení k Internetu. Do nedávné doby nebyli poskytovatelé 

připojení technicky schopní zajistit efektivní monitoring všech přenášených 

                                                
150 Kvůli rychlému vývoji výpočetní techniky a nedostatečné právní úpravě jsou dnes provideři schopni 
tento koncept značně oslabit a sledovat uživatele i přes služby a internetové stránky třetích stran (např. 
služba DoubleClick společnosti Google). V tomto směru obsahuje právo EU, na rozdíl od práva USA, 
poměrně dostatečnou úpravu a omezuje sběr osobních dat ze strany providerů. Viz např.: TENE, Omer. 
POLONETSKY, Jules. To Track or “Do Not Track”: Advancing Transparency and Individual Control in 
Online Behavioral Advertising, Minnesota Journal of Law, Science & Technology. 2012, Vol. 13, No. 1. 
151 Technicky je samozřejmě možné zajistit, aby schopnost poskytovatele připojení přečíst přenášená data 
byla značně ztížena, ba dokonce znemožněna, např. použitím šifrovaných přenosů dat. 
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informací.152 Speciální legislativa v oblasti soukromí a především pravidla safe harbor 

obsažená ve Směrnici o elektronickém obchodu a DMCA stále silně odrazují od 

aktivního prohledávání přenášených informací – dokud zůstanou poskytovatelé 

připojení ve vztahu k přenášeným informacím neutrální a pasivní, budou chráněni před 

odpovědností za protiprávní aktivity na svých sítích. Odstraněním požadavku neutrality 

a pasivity z této rovnice, a naopak požadavkem aktivního přístupu poskytovatelů 

připojení, hrozí vážné ohrožení soukromí uživatelů. 

5.2 Network neutrality153 

Jádrem konceptu Network Neutrality (tzv. neutrální síť) je debata okolo způsobu, 

jakým mohou poskytovatelé služeb nakládat s přenosy informací v rámci Internetu. 

Poskytovatelé připojení (mere conduit), kteří vytváří a udržují infrastrukturu Internetu, 

chtějí rozlišovat jednotlivé druhy informací, které přenáší ve svých sítích a podle toho 

účtovat i různé poplatky. Poskytovatelé obsahu, jejichž služby závisí na rychlém a 

stabilním přenosu informací ke koncovému uživateli, by pak měli možnost zaplatit si u 

poskytovatele připojení přednostní doručení svých dat ke koncovému uživateli.154 

Poskytovatelé připojení argumentují neustále vzrůstajícím objemem internetového 

provozu hrozícím až jakousi „datovou dopravní zácpou,“ a chybějící motivací pro 

                                                
152 Prohledávání obsahu přenášených informací vyžaduje značně silnou výpočetní techniku. Do nedávné 
doby předčilo množství přenášených informací technické možnosti poskytovatelů služeb účinně 
monitorovat obsah těchto informací. V posledních letech však nárůst výpočetních rychlostí začal tento 
rozdíl smazávat a v současné době jsou tak někteří poskytovatelé schopni monitorovat obsah přenášených 
informací v reálném čase. Viz např.: OHM, Paul. The Rise and fall of invasive ISP surveillance. 
University of Illinois Law Review. 2009, s. 1417. 
153  Pro podrobnější diskuzi ohledně „Network neutrality“ viz např.: WU, Timothy. Copyright’ s 
Communications Policy. Michigan Law Review. 2004, vol. 103, s. 278; MARSDEN, Christopher. Net 
Neutrality Law: Past Policy, Present Proposals, Future Regulation? Proceedings of the United Nations 
Internet Governance Forum: Dynamic Coalition on Network Neutrality. 3. října 2013; USA. Rozsudek ve 
věci Verizon v. F.C.C., 740 F.3d 623 (D.C. Cir. 2014). Viz též vývoj v USA a EU: Tisková zpráva EP, 
Ensure open access for internet service suppliers and ban roaming fees, say MEPs, 3. dubna 2014, 
dostupné na: http://goo.gl/IeCPGL; FUNG, Brian. Everything you should know about the FCC’s new net 
neutrality proposal. Washington Post [web], 24. duben 2014, dostupné na: http://goo.gl/6bi9uv. 
154 Některý internetový obsah je objemnější a na provoz náročnější a některé typy přenosů jsou citlivé na 
stálost a kontinuitu datového přenosu. Podle studie kanadské monitorovací firmy Sandvine, více než 
polovinu internetového provozu v Severní Americe měly v roce 2013 na svědomí dvě internetové video-
streaming služby – Netflix (31,6 %) a YouTube (18,1 %). Viz studie společnosti Sandvine dostupná na: 
https://www.sandvine.com/trends/global-internet-phenomena/. 
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neustálé a nákladné investice do nových technologií zlepšujících infrastrukturu 

Internetu.155 

Zastánci konceptu Network Neutrality naopak tvrdí, že rozlišování datových 

přenosů a následná diskriminace jednotlivých poskytovatelů obsahu, podle toho zda si 

připlatili za speciální zacházení, je nebezpečím pro samotnou podstatu fungování 

Internetu, které by zásadně ohrozilo demokratickou povahu Internetu a svobodu šíření 

informací. Pokud bude poskytovatelům připojení umožněno určovat jaký obsah a jakou 

rychlostí bude po Internetu transportován, budou moci v podstatě rozhodovat, jaké 

informace budou skrze Internet dostupné. Přednostní transport vybraných dat by ohrozil 

rozvoj nových služeb a technologií nabízených malými či nekomerčními providery, 

kteří by si nemohli dovolit platit poplatky za přednostní doručení svého obsahu. 

Poskytovatelé připojení by navíc mohli kontrolu nad internetovým provozem zneužít k 

diskriminaci konkurenčních služeb - což ostatně naznačují některé případy už dnes.156 

Další obavou pramenící z nerespektování neutrality internetového provozu jsou 

důsledky pro soukromí uživatelů. K tomu, aby byl poskytovatel připojení schopen 

efektivně rozlišovat mezi jednotlivými druhy datových přenosů, je totiž nutné detailní 

skenování přenášených dat – tzv. deep-packet-inspection. 157  Namísto jednoduché 

informace o původu dat a místu jejich určení by poskytovatel připojení musel každou 

přenášenou informaci prohlédnout mnohem podrobněji, aby určil, zda má data doručit 

přednostně. Soukromí uživatelů by kvůli těmto procesům bylo opět značně ohroženo. 

5.3 Kriminalizace uživatele 

Logika argumentu pro zavedení aktivního dohledu nad obsahem Internetu je, dle 

mého názoru, poněkud znepokojivá. Monitorování aktivity uživatelů Internetu totiž už 

předem předpokládá, že tito uživatelé budou jednat protizákonně. Dovedeno ad 

                                                
155 DE BEER, Jeremy; CLEMMET, Christopher D. op. cit. supra 44, p. 408. 
156 Viz např.: BRODKIN, Jon. Netflix performance on Verizon and Comcast has been dropping for 
months. Ars Technica [web], 10. února 2014. Dostupné na: http://goo.gl/AgtQPF. BRODKIN, Jon. Why 
YouTube buffers: The secret deals that make—and break—online video. Ars Technica [web], 
28 července 2013. Dostupné na: http://goo.gl/prWtd0. 
157 OHM, Paul. op. cit. supra 152. 
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absurdum – uživatelům Internetu bude znemožněno sdílet informace pokud nejprve 

neprokážou, že k tomuto obsahu disponují potřebnou autorskoprávní licencí. Základní 

pravidlo presumpce neviny a důkazního břemene se zde přesouvá ze strany „žalobce“ 

(údajného nositele práv) na stranu „žalovaného“ (údajného porušovatele práv).158 

Důvod pro tento přesun je přitom zcela účelový – pro nositele práv je snazší 

monitorovat veškerou aktivitu všech uživatelů a blokovat podezřelé přenosy informací, 

než vyhledávat (a prokazovat) jednotlivé případy porušení práv ze strany konkrétních 

uživatelů. Zastánci aktivního monitoringu namítají, že obecné monitorování obsahu je 

účelné a nutné, jelikož Internet dává možnost porušovat autorská práva každému 

uživateli. Tento druh uvažování byl ovšem hlavní příčinou, proč byly (nechvalně) 

známé návrhy legislativních opatření ACTA, SOPA a PIPA nakonec opuštěny poté, co 

se proti nim zvedl masivní odpor jak poskytovatelů služeb, tak široké veřejnosti.159 Tyto 

návrhy totiž u obou skupin už předem pracovaly s předpokladem porušení autorských 

práv a bylo na „obviněných“ aby prokázali svou nevinu. 

I když připustíme, že zásahy do soukromí uživatelů mohou být minimalizovány 

použitím správných technologií a postupů,160 už jen samotné povědomí o tom, že je 

veškerá naše komunikace monitorována, může být pro uživatele Internetu dostatečným 

zdrojem nepohodlí a může mít značné důsledky pro svobodu projevu, šíření informací a 

svobodu sdružování.161 Automatické systémy blokování autorskoprávně chráněného 

                                                
158 SHIRKY, Clay. Why SOPA is a bad idea. TED [video-záznam prezentace], leden 2012. Dostupné na: 
http://www.ted.com/talks/defend_our_freedom_to_share_or_why_sopa_is_a_bad_idea. 
159 Pro bližší popis těchto legislativních návrhů, viz např.: CARRIER, Michael A. SOPA, PIPA, ACTA, 
TPP: An Alphabet Soup of Innovation-Stifling Copyright Legislation and Agreements. Northwestern 
Journal of Technology and Intellectual Property. 2013, Vol. 11, No. 2. LEV-ARETZ, Yafit. Copyright 
Lawmaking and Public Choice: From Legislative Battles to Private Ordering. Harvard Journal of Law & 
Technology. 2013, vol. 27, issue 1, s. 203. MATTHEWS, Duncan. The Rise and Fall of the Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): Lessons for the European Union. Queen Mary School of Law, 
Legal Studies Research Paper No. 127/2012, 15. října 2012). Dostupné na: http://ssrn.com/abstract= 
2161764. 
160  Viz např.: TAIPALE, Kim. The Privacy Implications of Government Data Mining Programs, 
vyjádření pro: United States Senate Committee on the Judiciary, ze dne 10. ledna 2007. (Diskutující 
podobné problémy týkající se elektronického sledování ze strany vládních agentur.) 
161 Tyto argumenty byly použity v souvislosti s možným porušením prvního dodatku Ústavy USA 
(svoboda slova), kvůli tvrzenému „odstrašujícímu efektu“ (chilling-effect) vládního sledování na svobodu 
slova a svobodu sdružování. Viz: USA. Soudní podání Amicus Curiae (National Rifle Association of 
America, Pen American Center), jakož i tvrzení žalobce ve věci American Civil Liberties Union v. 
Clapper, 959 F. Supp.2d 724 (S.D.N.Y. 2013). 
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obsahu mohou spolehlivě vyhledat chráněné dílo, ale nejsou schopny z okolností určit, 

zda uživatel disponuje potřebnou licencí, či zda nejedná v rámci některého ze zákonem 

definovaných volných užití díla – rozhodnutí, se kterým má často problém odborná 

veřejnost i soud.162 V zájmu efektivního předcházení porušování autorských práv tak 

hrozí značná újma na svobodě slova a informací šířených na Internetu – tedy hodnotám, 

které dělají z Internetu to, čím dnes je.163  

6 De lege ferenda 

Jak již bylo zmíněno výše, právní regulace bránící porušování autorských práv na 

Internetu naráží na řadu problémů. Zpřísňování legislativy ve vztahu k porušovatelům 

autorských práv se zatím ukazuje jako neúčinné. V této závěrečné kapitole uvádím 

několik stručných poznámek ke směru, jakým by se měla právní úprava vyvíjet do 

budoucna v rámci Evropské unie. 

Jak čtenář jistě sám dovodil z textu této práce – je především nutné zachovat 

ochranu nabízenou poskytovatelům služeb pravidly safe harbor. Neutrální pozice 

s pasivně-reaktivním přístupem k porušování autorských práv musí být pro 

poskytovatele služeb udržena. Přesunutí providerů do aktivně-preventivní role se 

z hlediska vynucování autorských práv může zdát účinné a výhodné, ale implikace 

takové změny v oblastech mimo autorské právo mohou být zcela zásadní a nebezpečné. 

Poskytovatelé by měli mít nadále možnost z pravidel safe harbor dobrovolně vystoupit. 

Se stále sofistikovanějšími metodami správy a využití obsahu nahraného uživateli bude 

jistě přibývat poskytovatelů ochotných vyměnit ochranu safe harbor za možnost lepšího 

využití (komerčního či jiného) přenášených a uložených dat, a to i za cenu případné 

odpovědnosti za obsah porušující autorská práva. Abychom zamezili zneužití 

jedinečného postavení některých providerů, musí být vystoupení z pravidel safe harbor 

na druhé straně omezeno legislativou z oblastí mimo autorské právo – především práva 
                                                
162 Viz např. nedávný spor týkající se možného transformativního užití autorského díla a rozsahu zákonné 
licence fair-use v právu USA: rozsudek odvolacího soudu ve věci Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 
2013). 
163 TRAVIS, Hannibal. Opting out of the Internet in the United States and the European Union: 
Copyright, Safe Harbors, and International Law. Notre Dame Law Review. 2008, vol. 84, issue 1, 
s. 331-408. 
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na soukromí, ochrany osobních dat a ochrany hospodářské soutěže. Je vhodné 

podotknout, že v tomto ohledu je evropské právo na vysoké úrovni a záruky proti 

zneužití  postavení providerů mimo safe harbor se zdají být dostatečné. 

Za chybu současné evropské právní úpravy považuji především nedostatečnou 

úpravu procedury notice-and-takedown. Na rozdíl od USA neexistuje v EU jednotná 

úprava. To vytváří zbytečnou právní nejistotu, jakož i prostor pro zneužívání 

nedostatečné úpravy v některých členských státech. Přestože významní mezinárodní 

poskytovatelé služeb zavedli zpravidla jednotnou proceduru vyhovující americkému 

vzoru dle pravidel DMCA, evropská úprava by mohla jít dál a tento proces ještě 

vylepšit. Evropská úprava by měla stanovit poměrně krátké lhůty, ve kterých musí 

poskytovatel reagovat na oznámení o protiprávním obsahu. Pokud by v této lhůtě 

provider nereagoval, byla by založena vyvratitelná právní domněnka „účinného 

seznámení se“ s protiprávním obsahem zakládajícího odpovědnost za protiprávní obsah. 

Radikální lhůty obsažené v italském Nařízení AGCOM by mohly posloužit jako vhodná 

inspirace pro celoevropskou úpravu. 

Oproti úpravě DMCA a současné praxi by evropská úprava neměla požadovat 

okamžité zablokování obsahu ihned po podání oznámení. Uživateli, který tvrzený 

protiprávní obsah na Internet nahrál (případně provozovateli internetové stránky), by 

měla být nejprve dána možnost seznámit se s nárokem „protistrany“ a k oznámení se 

vyjádřit. Tato lhůta by měla být velmi krátká, ale na druhou stranu by měla umožnit 

efektivní obranu před neoprávněnými nároky na stažení obsahu. Procedura notice-and-

takedown je totiž velmi často zneužívána jako nástroj k efektivní cenzuře oponentů či 

šikanování konkurence. 164   Aby se totiž poskytovatel služeb vyhnul případné 

odpovědnosti, zablokuje zpravidla obsah okamžitě po nahlášení (často se tak děje 

pomocí zcela automatických procesů) bez bližšího zkoumání nároku. Logicky ani nelze 

                                                
164 Např. dle studie z roku 2006 zkoumající omezený vzorek případů notice-and-takedown, více jak 
polovinu (56 %) žádostí o stažení obsahu adresovali společnosti Google subjekty ve zjevném 
konkurenčním hospodářském postavení k tvrzeným porušovatelům autorských práv. Viz: URBAN, 
Jennifer M.; QUILTER, Laura. Efficient Process or 'Chilling Effects'? Takedown Notices Under Section 
512 of the Digital Millennium Copyright Act. Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 
Vol. 22, p. 621, 2006. Viz též: SCHRUERS, Matt. Observations on DMCA reform and Notice & 
Takedown abuse. Disruptive Competition Project [web], 23. května 2013, dostupné na: 
http://goo.gl/E9P9fg. 
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požadovat, aby se poskytovatelé služeb zabývali meritem jednotlivých nároků. Toto 

posouzení proto musí být ponecháno na koncovém uživateli, který údajně protiprávní 

obsah na Internet umístil. Evropská úprava notice-and-takedown by proto měla stanovit 

krátkou lhůtu (např. tři dny), ve které by uživatel mohl zablokování obsahu zabránit, 

a to v případě, že je přesvědčen, že obsah je šířen v souladu s právem. Tento systém by 

samozřejmě znevýhodnil nositele autorských práv, jelikož k zablokování protiprávního 

obsahu by, oproti současné praxi, nedocházelo okamžitě, ale až s odstupem několika 

dní. Procedura by ale i tak zůstala značně efektivní a naopak by zabránila častému 

zneužívání. 

Na druhou stranu, s posíleným postavením uživatelů a možností bránit se 

neoprávněnému blokování legálního obsahu, by bylo nutné umožnit efektivní postih 

obou stran v případě neoprávněných nároků. Uživatel trvající na oprávněnosti svého 

obsahu by se vystavoval postihu, pokud by se nakonec prokázalo, že jeho obsah byl 

skutečně protiprávní. Stejně tak by byl ale postižen i ohlašovatel, pokud by se 

prokázalo, že obsah byl na Internetu šířen legálně a žádost o zablokování nebyla 

oprávněná. Neúspěšná strana by musela uhradit náklady řízení a právního zastoupení 

(ať už by se jednalo o řízení soudní či o speciální rozhodčí řízení),165 a v odůvodněných 

případech i náhradu škody. K efektivnímu fungování takového postupu a uplatnění 

případných sankcí je zapotřebí určitá de-anonymizace zúčastněných stran. V případě 

sporu by poskytovatel služeb pouze předal stranám vzájemné kontaktní údaje a ty by 

pak dále celý spor řešily už bez zapojení poskytovatele. Lze si představit i existenci 

obou systému: (i) současného systému s možností anonymity stran a automatického 

blokování obsahu v případě jeho nahlášení; a (ii) vylepšeného evropského systému, 

fungujícího na principu registrace s možností zabránit zablokování neoprávněně 

nahlášeného obsahu. 

                                                
165 Inspirací by mohl být mezinárodní rozhodčí systém, který funguje ve sporech o doménová jména. Viz: 
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en. 
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Závěr 

Masivní porušování autorských práv, ke kterému na Internetu dochází, je pro 

autory a další nositele autorských práv značně nepříjemnou záležitostí. Snaha o 

zamezení internetového pirátství a postih konkrétních porušovatelů se ale zatím zdá být 

marná a připomíná boj s větrnými mlýny. Frustrace nositelů autorských práv se tak 

obrací proti poskytovatelům služeb informační společnosti. Na jedné straně přispívají 

poskytovatelé služeb k porušování autorských práv tím, že k této činnosti poskytují 

infrastrukturu a někteří z těchto aktivit i prosperují (i když často nepřímo a neúmyslně). 

Na druhé straně je však role poskytovatelů služeb nenahraditelná a jejich efektivní 

kontrola nad přenášeným a ukládaným obsahem značně omezená. Kromě toho aplikace 

obecné objektivní odpovědnosti za porušování autorských práv na Internetu by měla 

značně destruktivní důsledky pro svobodu a diversitu informací dostupných na 

Internetu, a toto revoluční médium by se pravděpodobně stalo jen další obdobou 

„kabelové televize,“ kde by byl veškerý obsah kontrolován a schvalován ze strany 

několika velkých poskytovatelů služeb. 

Tlak nositelů autorských práv a následná soudní rozhodnutí v první dekádě 

nového tisíciletí vedly k tomu, že některé členské státy EU požadovaly po 

poskytovatelích služeb, aby předcházeli porušování autorských práv aktivně-

preventivním způsobem. Tento vývoj způsobil poskytovatelům služeb operujícím na 

území EU značnou právní nejistotu a rozbouřil tak pomyslné vody v evropských safe 

harbors. Navazující rozhodnutí vyšších soudních instancí však zvrátila tento nepříznivý 

vývoj, zklidnila vody safe harbors a vrátila interpretaci ochrany poskytovatelů služeb 

před odpovědností zpět k pasivně-reaktivnímu přístupu. 

Avšak i SDEU má pochopení pro nositele autorských práv. Nedávné rozhodnutí 

ve věci UPC Telekabel Wien otevřelo cestu k uplatnění nového nástroje ve formě 

blokování celých internetových stránek. Na hodnocení praktických dopadů tohoto 

rozhodnutí je ještě brzy, ovšem už teď je jasné, že opět značně rozvířilo stojaté vody 

evropských safe harbors. Ostatně na principu blokace internetových stránek je založena 

i nová italská právní regulace a její pokus o boj s internetovým pirátstvím pomocí. 
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Mezitím je však čím dál tím jasnější, že soudní postih ani právní regulace nejsou 

nejlepší cestou, jak zamezit porušování autorských práv na Internetu. Z tohoto důvodu 

narůstá spolupráce dříve znesvářených stran – nositelů autorských práv a poskytovatelů 

služeb. Tato spolupráce, ač často motivována rozdílnými cíli, přináší zatím nejlepší 

výsledky, důkazem čehož je i dlouhodobě klesající míra internetového pirátství a 

naopak rychlý růst nových legálních služeb poskytujících audiovizuální obsah, jejichž 

vznik umožnila právě otevřenější spolupráce obou stran. Tento vývoj může mít 

pozitivní dopady pro všechny zúčastněné strany, včetně koncových uživatelů. Hrozí 

ovšem i negativními dopady pro fungování Internetu a na základní svobody jeho 

uživatelů. Dohody mezi  poskytovateli služeb a nositeli autorských práv proto musí být 

transparentní a nesmí narušit základní fungování internetového prostředí jakož i práva 

koncových uživatelů. 

Debata ohledně role poskytovatelů služeb informační společnosti je dnes 

zaměřena na problematiku porušování autorských práv a jeho předcházení. Dodržování 

autorských práv v prostředí Internetu je samozřejmě legitimním a zcela žádoucím cílem. 

Avšak soudy i zákonodárci musí ve svých rozhodnutích brát v potaz právní aspekty 

svých rozhodnutí i v jiných oblastech práva v prostředí Internetu. Mezi tyto oblasti patří 

především soukromí uživatelů, svoboda informací, svoboda slova nebo demokratická 

povaha Internetu a koncept „network neutrality.“ Vytvářením právní regulace 

poskytovatelů služeb informační společnosti pouze na základě problematiky autorských 

práv hrozí, že se Internet promění ve zcela jiné médium, než jaké představuje dnes. Aby 

Internet zůstal místem svobody informací, plurality názorů, místem inovací, nových 

služeb a studnicí lidského vědění, je zapotřebí dohlédnout za horizont autorského práva 

a někdy i autorské právo obětovat. 
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Abstrakt 

Práce se zabývá odpovědností poskytovatelů služeb informační společnosti za 

porušování autorských práv na Internetu. Poskytovatelé služeb plní v prostředí Internetu 

specifickou a nezastupitelnou úlohu. Od chvíle zformování elektronické informační sítě 

Internet byli ovšem poskytovatelé služeb informační společnosti pod tlakem, aby 

převzali odpovědnost za přenášené a ukládané informace. Interpretace odpovědnostního 

režimu poskytovatelů služeb se přes jednotnou evropskou úpravu směrnice o 

elektronickém obchodu ukázala být v rámci členských států EU značně odlišná. Popis 

tohoto vývoje a zamyšlení nad jeho důsledky i v oblastech mimo autorské právo je 

hlavním předmětem této práce.  

První kapitola práce popisuje postavení a funkci poskytovatelů služeb na Internetu 

a zvláštní úpravu jejich odpovědnosti v právu Evropské unie (tzv. safe harbor). Druhá 

kapitola rozebírá vývoj interpretace těchto pravidel v judikatuře členských států a 

Soudního dvora Evropské unie. Podrobněji je pak analyzován aktuální rozsudek SDEU 

ve věci UPC Telekabel Wien a jeho implikace pro další vývoj odpovědnostního režimu 

poskytovatelů služeb. Třetí kapitola se věnuje popisu legislativy některých členských 

států EU, která si kladla za cíl zamezit internetovému pirátství. Podrobněji je rozebrán 

poslední kontroverzní pokus o postih internetového pirátství z dílny italského regulátora 

AGCOM. Ve čtvrté kapitole se práce věnuje příkladům spolupráce nositelů autorských 

práv a poskytovatelů služeb, přičemž poukazuje jak na přínosy tak možná nebezpečí 

této spolupráce. V páté kapitole jsou analyzovány nebezpečí spojená s potenciální 

změnou režimu odpovědnosti poskytovatelů služeb a jejich přesunem z pasivně-

reaktivní do aktivně-preventivní role při předcházení porušování autorských práv na 

Internetu. Závěrečná šestá kapitola se věnuje úvahám de lege ferenda se zaměřením na 

budoucnost procedury notice-and-takedown v právu EU. 
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Abstract 
This paper discusses the history and recent developments pertaining to ISPs’ 

liability for copyright infringement in the European Union. Section I. explains ISPs’ 

basic roles on the Internet, discusses practical grounds justifying a special liability 

regime for ISPs and outlines the EU legal framework providing safe harbor provisions 

for ISPs’ liability and transposition of these rules into the legal system of the Czech 

Republic. Section II. describes how judicial decisions in the EU Member States eroded 

safe harbor rules and how these decisions were subsequently overturned by the Court of 

Justice of the European Union (CJ). The section continues with an examination of the 

latest judgment of the CJ in UPC Telekabel Wien concerning new rules (or lack thereof) 

for website-blocking injunctions. Section III. discusses notable examples of EU 

Member states’ legislation or legislative proposals which aimed to put a stop to “online 

piracy” and copyright infringement. Considerable part of this section analyzes the 

recent controversial system set up by the Italian communications regulator AGCOM. 

Section IV. describes examples of increasing voluntary collaboration between ISPs and 

content owners, which has the potential to effectively combat online piracy and benefit 

all parties involved. Section V. explores the potential consequences of the new 

developments for the online environment focusing on users’ privacy. The final Section 

VI. provides a brief discussion regarding future possibilities for the EU legal framework 

in the area of ISPs’ liability and suggests specific improvements for the notice-and-

takedown procedure in the EU. 
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