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ÚVOD 

Ústřední náplní mé disertační práce je analýza dopadu autorskoprávních souvztažností na 

informační prostředí internetu, specificky na kvalitu v něm obsažených informací. Práce je 

aktualizována k 30. 1. 2015. Změny nastanuvší po tomto datu nejsou v práci zohledněny.  

Každé informační prostředí a jeho struktura se skládají z několika základních prvků.
1
  Pro 

realizovaný výzkum zvoleného informačního prostředí je klíčovým prvkem lidský faktor, 

protože díky němu má internet své odlišnosti plynoucí z jeho dostupnosti a relativní 

anonymity, které poskytuje. 

Vzhledem k četnosti služeb poskytovaných v rámci internetu nelze v práci podchytit veškeré 

aspekty internetu a těchto služeb, které jsou dotčeny právní úpravou. Zaměřila jsem se proto na 

oblasti informačního prostředí v rámci poskytování služby WWW. Tím, že tato služba 

internetu kombinuje text, grafiku a multimédia, která jsou propojená hypertextovými odkazy, 

to vše nejčastěji v podobě autorských děl
2
 nebo databází

3
, je služba WWW ideálním objektem 

ke shora popsané analýze.  

Technologická dostupnost nakládání s informacemi v prostředí internetu sebou nese rizika 

jejich nevhodného či dokonce protiprávního užívání, práce by proto měla mimo jiné 

poskytnout návod proč a jak předcházet těmto rizikovým jednáním. 

V přímé vazbě ke zvolenému informačnímu prostředí jsem ve své práci identifikovala čtyři 

elementární oblasti týkající se informací, jež jsou přímo či nepřímo ovlivněny právními 

normami: 

 informační chování účastníků informačního procesu jakožto jednání s právními 

konsekvencemi 

 informace z hlediska informační vědy vs. informace z hlediska autorského práva 

 možnost zkvalitnění informačního prostředí internetu prostřednictvím veřejných licencí 

 právní povědomí jako součást informační gramotnosti 

                                                             
1 „Informační prostředí je integrální součástí společenského prostředí a jeho struktura, determinovaná základními 

společenskými úrovněmi, se skládá z lidského faktoru, kterým je původce, zprostředkovatel a uživatel komunikačního 

procesu, dále jsou to samotné informační a komunikační procesy, v rámci kterých se uskutečňuji určité informační 

cíle, zabezpečují se určité informační toky a vytváří se různé informační produkty, a toto vše zabezpečuje určitá 

materiálně-technická základna, kterou tvoří informační instituce, knihovny, ale i informační technologie a výpočetní 

technika.“ (Sedláčková 2011.) 

2 § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

3 § 88 autorského zákona. 
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Výše popsaná témata tvoří základní linii disertační práce a jsou dále podrobně rozpracována 

v jednotlivých kapitolách. 

Pro hlubší rozbor bylo nejprve nutné vymezit internet v intencích práva a definovat účastníky 

informačního procesu v rámci tohoto informačního prostředí. Následně jsem považovala za 

nezbytné specifikovat informace, které jsou z hlediska provedené analýzy jeho stěžejním 

stavebním prvkem. S ohledem na prováděný výzkum bylo také nutné definovat okruh 

informací v prostředí internetu, které jsou předmětem zkoumání v rámci provedené analýzy. 

V části práce týkající se této problematiky tak bylo mým záměrem určit charakter informace 

z právního hlediska a presumovat rizikové okruhy informací, u nichž by mohlo docházet 

k porušení povinností stanovených platnou autorskoprávní úpravou, a dále přiblížit nároky 

z takového porušení plynoucí. Jako integrální součást prováděného vymezení bylo nutné pro 

účely dalšího výzkumu přiblížit teoreticko-právní základ, z něhož přímo vyplývá charakter 

dotčených informací. Této problematice jsem se proto věnovala v úvodních dvou kapitolách 

práce. Ve třetí kapitole dizertační práce jsem sledovala informační chování uživatele optikou 

autorskoprávních souvztažností, detailněji jsem se pak soustředila na limity jednání právem 

aprobovaného. Zaměřila jsem se zde opět na chování uživatelů z hlediska dodržování 

autorských práv a zvláštního práva pořizovatele databáze. 

Ve dvou závěrečných kapitolách jsem se věnovala oblasti veřejných licencí. V této části jsem 

nejprve specifikovala veřejné licence a blíže jsem rozpracovala konkrétní typy. Hlouběji jsem 

se pak věnovala licencím Creative Commons jakožto licencím primárně určeným pro 

poskytování oprávnění k užití obsahu.
4
 

. Poslední část práce jsem věnovala kvalitativnímu výzkumu vlivu licenční politiky na 

informační prostředí internetu prostřednictvím aplikace veřejných licencí. Výsledky tohoto 

výzkumu jsem následně komparovala se systémem povinného informačního vzdělávání 

v České republice a sledovala tak možné dopady na informační gramotnost. 

Závěry mé práce tvoří zjištění, zda legální jednání uživatelů internetu má důsledky pouze 

v rovině právní, nebo zda existuje i reálný vliv na zvýšení kvality vybraných informací 

v prostředí internetu, zejména prostřednictvím zkvalitnění zdrojů těchto informací, a dále 

jakým způsobem jsou reflektovány výsledky předkládané analýzy v rámci povinného 

informačního vzdělávání v České republice. 

                                                             
4 „Content licenses ensure that copyrightable subject matter other than software, such as music, art, film, literary 

works, and the like, be available to all for any purpose whatsoever. These licenses are discussed more fully on the 

Creative Commons website at www.creativecommons.org.“ (Rosen 2004, s. 71.) 

http://www.creativecommons.org/
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Pokud jde o použité metodologické postupy, při zpracování předkládané analýzy jsem 

aplikovala především obecně teoretické a hermeneutické metody, neboť těžiště výzkumu 

představeného v disertační práci tkví v komparaci licenčních podmínek vybraných typů 

veřejných licencí s platnou právní úpravou a následné analýze relace některých jejich prvků 

k vybraným kritériím zdroje informací. Závěry práce byly založeny dedukcí a indukcí při 

aplikaci uskutečněných zjištění v rámci realizovaného teoretického výzkumu v oblasti vlivu 

autorskoprávních aspektů na kvalitu informací a jeho odrazu v legislativní úpravě informačního 

vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že disertační práce je prací převážně teoretickou a závěry z ní vychází 

z kvalitativního výzkumu provedeného formou interpretace odborných textů, dovolím si 

upřesnit význam klíčových pojmů v práci používaných: 

 

Informace 

Pro účely této práce jsou za relevantní informace, tedy ty informace, u nichž je posuzován vliv 

licencí na jejich kvalitu v prostředí internetu při poskytování WWW služby, považovány 

takové informace, které splňují podmínky stanovené platnou právní úpravou regulující oblast 

autorských práv pro vymezení autorských děl příp. software nebo databáze. 

 

Zdroj informací 

Analyzovanými zdroji informací jsou v rámci prováděného výzkumu webové stránky přístupné 

na internetu po zadání jejich doménového jména resp. příslušné URL adresy do webového 

prohlížeče. Obsah takto posuzovaného zdroje je tvořen mimo jiné informacemi na takové 

webové stránce publikovanými. Jsou-li takové informace autorskými díly ve shora popsaném 

významu, vliv na jejich kvalitu byl předmětem výzkumu. 

 

Veřejné licence 

Za veřejné licence označuji licenční podmínky, za nichž dochází k poskytování oprávnění 

k užití autorských děl vč. software nebo databází za okolností, kdy poskytovateli není znám 

konkrétní nabyvatel takové licence nebo mu dokonce není znám ani konkrétní způsob užití 

díla. Definičními znaky veřejných licencí je, že jsou sjednávány bezúplatně, distančně, 

s předem neomezeným okruhem uživatelů, na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

zpravidla odkazem na jejich znění a tak, aby bylo dílo dále možno šířit s uvedením autora. 
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Creative Commons licence 

Jedná se o šest typů licenčních ujednání splňujících svým charakterem vymezení veřejných 

licencí. Licence byly vytvořeny stejnojmennou neziskovou organizací, kterou založil v roce 

2001 Lawrence Lessig, k užívání pro jiná díla než software a jeho dokumentaci.
5
 V této práci 

proto poskytují významnou platformu pro prováděný výzkum, neboť se svým zaměřením 

vztahují na velkou část informací publikovaných v prostředí internetu v podobě autorských děl. 

 

Informační vzdělávání 

Informačním vzděláváním v této práci označuji soustavné, vědomé dosahování informační 

gramotnosti při plnění povinné školní docházky, které je realizováno v rámci základního 

vzdělávání podle konkrétního školského vzdělávacího programu vydaného v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem, a to bez ohledu na oblast či obor, v níž je takové 

vzdělávání realizováno. Klíčovou otázkou druhé části výzkumu bylo zjištění, zda je aktuální 

platforma pro informační vzdělávání vytvořená na státní úrovni s ohledem na nutnost začlenění 

autorskoprávních aspektů do takového vzdělávání vyhovující. 

 

                                                             
5 Viz http://creativecommons.org/about. 
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1. NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI V PROSTŘEDÍ INTERNETU JE Z HLEDISKA PRÁVA 

ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM DETERMINOVÁNO AUTORSKOPRÁVNÍMI ASPEKTY 

 

1.1 Určení rozhodného práva a vhodná volba právního předpisu je klíčovým krokem 

k úspěšné aplikaci pravidel. 

Z hlediska informační vědy je internet informační prostředím, v němž se setkávají poskytovatelé 

informací a jejich příjemci. Informace v prostředí internetu jsou zaznamenány v elektronické 

formě, bez ohledu na jejich charakter. Na výstupy služeb poskytovaných v rámci internetu tak 

lze nahlížet jako na objektivně vnímatelná vyjádření informací přenášených soustavou nosičů 

informací tvořenou komplexem fyzických a logických médií. 

Z hlediska právní vědy je internet souborem vzájemných relací, jejichž teoretický model 

nalézáme v právní úpravě. Je poněkud nešťastné, že značná část právních předpisů aplikovaná 

na tyto vztahy vznikla primárně za jiným účelem, než aby korigovala jednání entit v prostředí 

stále populárnější virtuální reality. 

Přirozenoprávní i ústavněprávní rámec autorskoprávní ochrany informací je založen zejména čl. 

34 Listiny základních práv a svobod.
6
  Ten je dále promítnut do platné právní úpravy zákonné. 

Při posuzování autorskoprávních nároků jednotlivých subjektů na území České republiky 

vyplývajících z jednání v prostředí internetu budou nejčastěji aplikována ustanovení zákona č. 

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

některých zákonů (autorský zákon)
7
, a dále ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku
8
, týkající se relativních majetkových práv. 

Stricto sensu lze na internet také nahlížet jako na soubor věcí movitých, hmotných a 

nehmotných, budeme-li posuzovat internet pouze jako přenosovou soustavu, která je tvořena 

primárně hardwarovými a softwarovými komponenty, a jejíž existence je technologicky závislá 

na jejich propojení a dodávce energií. 

                                                             
6 Součástí ústavního pořádku ČR vyhlášena ústavním zákonem č. 2/1993 Sb.; 

Čl. 34 LZPS stanoví: 

„(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. 

(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“ 

 
7 Působnost autorského zákona je stanovena v jeho závěrečných ustanoveních v § 107.  

8 Užití předpisů občanského práva je upraveno v § 9 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Právní regulace internetu je však výrazně komplexnější. Pokud jde o samotnou volbu 

konkrétního aplikovatelného právního předpisu, bývá to v praxi až následný krok směřující 

k uplatnění příslušných nároků. Vždy je totiž nejprve nutné určit rozhodné právo, jež bude na 

daný případ aplikováno. 

Jsou to přitom specifické sociální vlastnosti internetu – globálnost, možná anonymita, nepřímý 

kontakt a neexistence konkrétních nadřazených autorit, které vedou při aplikaci pravidel 

definovaných právními předpisy často ke složitým procesním situacím. Snadnému uplatňování 

nároků tak rozhodně nepřispívá skutečnost, že limity nakládání s informacemi v prostředí 

internetu jsou dány pravidly mezinárodního práva, stejně jako právními regulacemi jednotlivých 

států, právem veřejným i právem soukromým. 

S odkazem na již zmiňovanou globálnost internetu je tak velmi důležitá právě úprava stanovená 

mezinárodním právem soukromým. 

 

1.2 V prostředí internetu jsou pravidla na ochranu autorských práv ta z nejčastěji 

porušovaných. 

Informace v prostředí internetu mají různou podobu a charakter a v návaznosti na jejich právní 

povahu také podléhají různým druhům a způsobům právní ochrany. Právní ochrana je jim 

poskytována stanovením pravidel při nakládání s nimi a sankcemi za porušení těchto pravidel. 

Pravidla nakládání s informacemi v prostředí internetu jsou specifikována v různých normách a 

dodržování konkrétních pravidel a vyvození důsledků za jejich porušení je realizováno primárně 

ve dvou rovinách: veřejnoprávně prostřednictvím k tomu stanovených autorit (orgány činné 

v trestním nebo přestupkovém řízení, Úřad na ochranu osobních údajů, Český telekomunikační 

úřad etc.), a v rovině soukromoprávní (žalobou v soudním nebo rozhodčím řízením etc.). 

Samozřejmě existují případy, kdy bude ochrana poskytována prostřednictvím práva veřejného i 

soukromého. 

Vzhledem k tomu, že informace jsou na internetu nejčastěji publikovány v podobě autorských 

děl a databází, je nastavení pravidel na jejich ochranu klíčové a jako takové též velmi 

diskutované. Levné, rychlé, snadné, anonymitu umožňující sdělování takových informací 

majících podobu některého z autorských děl nebo databáze veřejnosti pak přímo vybízí k tomu, 

aby uživatelé těchto výhod internetu při nakládání s nimi využili. Příčin pro porušování pravidel 

stanovených k autorskoprávní ochraně práv je mnoho. Za nejčastější považuji nízké právní 

povědomí a ekonomickou výhodnost.  



 

 
9 

 

2. INFORMACE SUBSUMOVANÉ V REŽIMU AUTORSKÉHO PRÁVA MAJÍ SPECIFICKÝ 

CHARAKTER 

 

2.1 Ne každá informace je z hlediska práva chráněna v režimu autorskoprávních 

předpisů. 

Pojem informace je definován četnými způsoby, vždy s ohledem na obor, který tento pojem 

užívá. Jak jsem již uvedla v úvodu, předmětem mého výzkumu byly informace přímo ovlivněné 

platnou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že v prostředí internetu je množství různých druhů 

informací přímo regulovaných platným právem
9
, vybrala jsem si ke zkoumání informace 

chráněné českým právem autorským. Aby informace tomuto typu ochrany podléhaly, musí 

splňovat svým charakterem podmínky stanovené platnou právní úpravou regulující oblast 

autorských práv. Zejména musí naplnit limity autorských děl, stanovené v § 2 autorského 

zákona, nebo musí splňovat vymezení databáze ve smyslu ustanovení § 88 autorského zákona. 

Autorské právo vznikne jen k těm informacím, které jsou autorským dílem. K jeho vzniku dojde 

v okamžiku, kdy je takové dílo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě.
10

 Autorské právo 

zahrnuje dvě složky práva: výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. 

Je podstatnou skutečností, že právní režim autorského díla je do značné míry nezávislý na 

právním režimu věci, jejímž prostřednictvím je takové autorské dílo vyjádřeno. Zákon v tomto 

směru explicitně uvádí, že autorské právo k autorskému dílu nezaniká ani v případě, že je 

zničena věc, jejímž prostřednictvím je autorské dílo vyjádřeno, ani nabytím vlastnického či 

jiného věcného práva k takové věci nedochází automaticky k nabytí licence k užití díla věcí 

vyjádřeného. Platí to i naopak, když bez dalšího licencí k užití díla vyjádřeného věcí se nemění 

vlastnické právo k této věci. 

U databází je právní režim zvláštních práv pořizovatele k nim odlišný. S ohledem na charakter 

databází jsou zvláštní práva pořizovatele databáze vázána vždy na její konkrétní podobu. Pokud 

dojde k jejím podstatnějším úpravám (např. doplnění či zkrácení), vznikají vždy znovu 

s takovou upravenou (novou) databází. Obecnou podmínkou jejich vzniku je, že pořizovateli 

databáze přísluší tato zvláštní práva k dané databázi pouze, pokud pořízení, ověření nebo 

                                                             
9 Např. dispozici s osobními údaji určuje zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nakládání 

s utajovanými informacemi určuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, nároky na ochranu projevů osobní povahy vyplývají z občanského zákoníku. 

10 § 9 odst. 1 autorského zákona. 
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předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad.
11

 

Nezáleží na tom, zda samotná databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo 

jiné ochrany. Databáze tedy může být složena z informací, která vůbec nejsou autorskými díly. 

Stejně jako u autorských děl, i u databází existuje dvojí právní režim databáze a věci, 

prostřednictvím které je databáze vyjádřena. 

 

2.2 Nakládání s informacemi majícími charakter autorského díla podléhá zvláštnímu 

režimu práva autorského. 

Obsah autorského práva tvoří autorská práva osobnostní
12

 a autorská práva majetková
13

. 

Z hlediska dalšího osudu autorského díla je asi nejdůležitějším osobnostním právem právo 

rozhodnout o zveřejnění díla. Typickým osobnostním právem je dále právo osobovat si 

autorství, jakož i právo rozhodnout, jakým způsobem bude toto autorství uváděno. Z hlediska 

analyzovaného informačního prostředí je nejčastěji porušováno poslední z osobnostních práv, 

kterým je právo autora na nedotknutelnost svého díla. Osobnostních práv se v českém právním 

prostředí autor nemůže vzdát a jsou nepřevoditelná. 

Druhou skupinu tvoří autorská práva majetková. Jak z jejich názvu vyplývá, je to realizace 

právě těchto práv, jež odráží ekonomický potenciál informací, které jsou autorskými díly. 

Majetková autorská práva se týkají práva dílo užít a práv na odměnu. Právo dílo užít, vyjma 

případů stanovených zákonem, svědčí bez dalšího pouze autorovi. Autor však může udělit jiné 

osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva tj. poskytnout licenci. Pokud ji autor jiné 

osobě poskytne, jeho právo tím nezaniká, nově mu vzniká povinnost strpět zásah do svého 

práva v rozsahu udělené licence. Stejně jako osobnostních ani majetkových práv se nelze vzdát, 

nelze je převést a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí. Tato skutečnost činí v praxi poměrně 

značné problémy a bývá velmi často komplikovaně řešena, když v prostředí internetu dochází 

ke střetu různých právních prostředí, a některé zahraniční právní úpravy známé zejména 

z angloamerického právního systému, takovou možnost znají a zcela běžně ji využívají, 

zejména při užívání děl publikovaných pod některou z veřejných licencí. 

Velmi často také dochází k nepřehledným situacím způsobeným skutečností, že autor je 

oprávněn disponovat s pohledávkami, které mu na základě výkonu majetkových práv vzniknou. 

Tyto pohledávky převádět lze, stejně tak můžou být postihovány v rámci výkonu rozhodnutí.  V 

                                                             
11 § 88a odst. 1 autorského zákona. 

12 § 11 autorského zákona. 

13 § 12 a násl. autorského zákona. 
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praxi to znamená, že autor není oprávněn postoupit výkon majetkových autorských práv 

smlouvou jiné osobě, byť se tak často mylně ve smlouvách uvádí, ale může této osobě postoupit 

nárok na odměnu za užití díla dalšími osobami. Nezanedbatelným aspektem majetkových práv 

je také fakt, že jsou předmětem dědictví. 

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze
14

 tvoří právo na vytěžování, právo na zužitkování 

a právo udělit jiným osobám oprávnění k výkonu těchto práv. Vytěžováním zákon rozumí 

přepis obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části na jiný podklad. 

V informačním prostředí internetu se mnohem častěji setkáme se zužitkováním. To zákon 

definuje jako jakýkoli způsob zpřístupnění obsahu databáze nebo její podstatné části veřejnosti. 

Při udělení oprávnění k výkonu popsaných práv pořizovateli, stejně jako autorovi v případě 

majetkových autorských práv, zvláštní právo nezaniká, pouze mu vzniká povinnost strpět zásah 

do tohoto svého práva v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy, kterou oprávnění udělil. Obdobně 

jako autorské dílo lze i databázi pořízenou v rámci služby WWW rozmnožovat, rozšiřovat nebo 

pronajímat její rozmnoženinu a sdělovat ji veřejnosti. Na rozdíl od autorských práv je právo 

pořizovatele databáze převoditelné. 

 

2.3 Informace splňující znaky autorského díla nepodléhají ochraně poskytované v režimu 

autorskoprávních předpisů vždy. 

Existují případy, kdy z celospolečenského hlediska převládá veřejný zájem na tom, aby 

dispozice s určitými informacemi nebyla autorskoprávní ochranou omezena, protože z podstaty 

těchto informací je nutné jimi v souladu s jejich účelem nakládat. 

Podle povahy takových informací zákonodárce některé informace vyňal z režimu ochrany 

autorského zákona úplně, u dalších pak uvolnil do jisté míry dispozici s nimi tak, aby svému 

účelu sloužit mohly. 

První skupinu tvoří díla určená k co nejširší publicitě. Poskytování autorskoprávní ochrany by u 

nich bylo kontraproduktivní a jsou z ní proto vyňata zcela.15 Mezi tyto výjimky patří úřední 

díla (právní předpisy, rozhodnutí, veřejné listiny a rejstříky, úřední překlady, obecní kroniky, 

státní symboly apod.). Tato výjimka se vztahuje též na databáze, které jsou součástí právního 

předpisu. Dále zákonodárce uvolnil z právní ochrany výtvory tradiční lidové kultury16, pokud 

není pravé jméno autora obecně známo (nikoli však, pokud jde o dílo, u něhož autor vědomě při 

                                                             
14 § 90 autorského zákona. 

15 § 3 písm. a) autorského zákona. 

16 § 3 písm. b) autorského zákona. 
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jeho zveřejnění neuvedl své jméno nebo se jedná o dílo zveřejněné pod pseudonymem). Tato 

díla však lze užít pouze způsobem nesnižujícím jejich hodnotu. 

Druhým z případů, kdy nedochází k porušení autorských práv, je užití tzv. volného díla, u něhož 

uplynula doba trvání majetkových práv. 

Dalším případem, kdy lze užít autorské dílo bez dalšího, je volné užití díla pro osobní potřebu 

fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, a to zhotovením záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla. Tato 

výjimka se však nevztahuje na všechny druhy děl. Z jejího užití jsou vyloučeny např. 

počítačové programy nebo elektronické databáze. 

Konečně posledním případem, kdy užitím díla nedochází k zásahům do autorských práv, je 

využití některé z bezúplatných zákonných licencí. Jsou to případy, kdy zákonodárce pro užití 

děl v souladu s jejich účelem stanoví podmínky, za nichž jejich oprávněný uživatel získá 

bezúplatnou licenci přímo ex lege, a dílo tak může v souladu s těmito podmínkami využít. 

Pokud jde o výjimky a omezení práva autorského, vždy je potřeba aplikovat tzv. tříkrokový test. 

Jeho podstata tkví v tom, že uživatel uplatňující kteroukoli z výjimek či omezení musí pečlivě 

vážit, zda se jedná o zvláštní případ, který je zákonem předjímán, a může tak postupovat pouze, 

pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a současně jím nebudou 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

 

3. STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA V AUTORSKÉM ZÁKONĚ A OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JE STÁLE 

NEDOSTATEČNÁ V TOM, ŽE NEPOSTIHUJE ŘADU RELEVANTNÍCH SITUACÍ, K NIMŽ 

V PROSTŘEDÍ INTERNETU DOCHÁZÍ 

 

3.1 Standardně jsou jiné osoby oprávněny užívat autorská díla na základě licenční 

smlouvy. 

Pokud se nejedná o užití díla v režimu výjimek a omezení autorského práva, jak o nich bylo 

pojednáno v předchozí části, jsou jiné osoby oprávněny užívat autorská díla pouze na základě 

jim uděleného oprávnění – licence. 

Institut licence je nově upraven v občanském zákoníku, oddílu 5. Zvláštní ustanovení pro licenci 

k předmětům chráněným autorským zákonem (autorská díla vč. počítačových programů i 

databází) jsou v § 2371 a násl. občanského zákoníku. 
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Licenční smlouvou autor poskytuje jiným osobám užívací oprávnění
17

 k autorskému dílu – 

předmětu licence. Poskytnutím takového oprávnění pak vzniká samotnému autorovi povinnost 

strpět jednání nabyvatele licence, které je obsahem udělené licence. Jedná se tedy o závazek 

obou smluvních stran. 

Licenční smlouva má tři obligatorní obsahové náležitosti, bez nichž není možné licenční 

smlouvu platně sjednat.
18

Těmito pojmovými znaky jsou určení díla, k němuž je licence 

udělována, projev vůle poskytnout licenci a ujednání o odměně.
19

 

Jak z  uvedeného rozboru vyplývá, autor uděluje licenci ke konkrétně stanovenému dílu, 

zpravidla za úplatu a konkrétní osobě. Autorovi je též známo, jakým způsobem a v jakém 

rozsahu, co do množství, místa a času, takovou licenci uděluje. Existují však zvláštní případy, u 

nichž autorský zákon stanoví režim odlišný. Specifický právní režim mají veřejné licence, jimž 

se blíže věnuji v další části, a které tvoří nedílnou součást mého výzkumu. Existují ale i další 

zvláštní případy, kdy zákon upravuje právní režim nakládání s autorskými díly a databázemi. Ve 

vztahu k analyzovanému informačnímu prostředí jsem považovala za vhodné přiblížit úpravu 

zaměstnaneckých děl, kolektivních děl a děl vytvořených na objednávku, s nimiž se v praxi 

setkáváme nejčastěji. 

 

3.2 Zásada privátní autonomie při nakládání s autorskými díly není v současné české 

právní úpravě dostatečně reflektována. 

Přestože nová právní úprava učinila v oblasti autorského práva pozitivní krok, jak bude popsáno 

v další části, privátní autonomie vůle autorů je stále nedostatečně reflektována. Za největší 

bolest stávající právní úpravy považuji absenci možnosti vzdát se autorských práv nebo tato 

práva převést na jinou osobu příp. u majetkových autorských práv tato postihnout výkonem 

rozhodnutí. Přitom ještě předchozí právní úpravy obsahovaly převod majetkových autorských 

práv
20

 nebo alespoň převod práva dílo užít
21

, byť se značnými omezeními danými tehdejší 

politickou poptávkou. Je neblahou skutečností, že reálnou privátní autonomii v tomto ohledu 

                                                             
17 Oprávnění k výkonu práva užít dílo tzv. licence. 

18 Srov. např. Telec – Tůma 2007, s. 478.  

19 Je třeba nezaměňovat s nutností sjednat licenci úplatně; má-li být licence poskytnuta bezúplatně, musí však být 

takové ujednání ve smlouvě explicitně uvedeno, jak bude dále vysvětleno v textu. 

20 § 26 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon). 

21 § 19 zákona č.  35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). 
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respektoval naposledy zákon č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, 

uměleckým a fotografickým (o právu autorském) 
22

. 

Další slabé místo aktuálně platné právní úpravy shledávám v neexplicitním vyjádření možnosti 

užít autorská díla nikoli na základě licenční smlouvy, ale jen na základě prostého souhlasu. 

Takto formulovaný souhlas, na rozdíl od závazků založených licenční smlouvou, je pouze 

jednostranným právním úkonem, který nezakládá žádný právní závazek. Je s ním však spojen 

právní následek spočívající ve vyloučení protiprávnosti určitého jednání (Telec 2013, s. 457). 

Existenci takového souhlasu lze sice dovodit interpretací obecných ustanovení občanského 

zákoníku ve světle zásad, na nichž současné soukromé právo stojí, při jeho aplikaci v praxi však 

lze předpokládat řadu protichůdných stanovisek (Myška et al. 2012, s. 17), mimo jiné i 

s ohledem na zažitá dogmata stran licenční politiky v našem právním řádu. 

  

4. ÚPRAVA VEŘEJNÝCH LICENCÍ V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ČÁSTEČNĚ VYŘEŠILA 

NEFUNKČNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY S OHLEDEM NA POTŘEBY UŽITÍ INFORMACÍ 

V PROSTŘEDÍ INTERNETU 

 

4.1 Význam veřejných licencí tkví především v tom, že poskytují autorům možnost udělit 

licenci k užití svých děl za stanovených podmínek neomezenému počtu uživatelů. 

Veřejné licence, na rozdíl od licencí „standardních“, jsou autorem poskytnuty za situace, kdy 

autorovi není znám konkrétní nabyvatel takové licence nebo mu dokonce není znám ani 

konkrétní způsob užití díla nabyvatelem licence, neboť autor licenci poskytne k různým 

způsobům užití. Poskytování veřejných licencí v České republice umožnila novela autorského 

zákona č. 216/2006 Sb. z roku 2006. 

Společnými definičními znaky veřejných licencí je, že jsou sjednávány: 

 bezúplatně 

 distančně 

 s předem neomezeným okruhem uživatelů 

 na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu 

                                                             
22 § 16 odst. 1 zákona č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu 

autorském) stanovil, že: „Původce může převésti původské právo omezeně nebo neomezeně na osoby jiné právním 

jednáním mezi živými nebo na případ smrti. Převede-li původce nebo ten, kdo vstoupil v jeho právo dědictvím aneb 

odkazem, právo původské na osobu jinou, zůstává převodci přes to právo na ochranu nemajetkových zájmů 

původských podle ustanovení tohoto zákona. Zanikne-li převedené právo v osobě nabyvatelově nebo jeho právních 

nástupců před tím, než projde doba ochranná, nabývá převodcovo právo rozsahu původního.“ 
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 zpravidla odkazem na jejich znění (typicky prolinkováním na jejich plný text) 

 tak, aby bylo dílo dále možno šířit s uvedením autora 

Předmětem mého výzkumu vlivu veřejných licencí na kvalitu informací byly primárně Creative 

Commons licence jakožto licence určené pro poskytování jiných děl než software, nicméně 

vzhledem k tomu, že ve zkoumaném informačním prostředí se můžeme setkat i s dalšími druhy 

veřejných licencí, které vznikly právě za účelem poskytování software a dokumentace k němu, 

zařadila jsem do výzkumu i další veřejné licence: zástupce copyleftových licencí GPL (GNU 

General Public License) a LGPL (GNU Lesser General Public License), licence svobodného 

software MPL (The Mozilla Public License) nebo permisivní resp. liberální Apache License, 

MIT (Massachusetts Institute of Technology License) a BSD (Berkeley Software Distribution 

License) a dále licenci EUPL (European Union Public License) vytvořenou v rámci programu 

Evropského společenství IDABC
23

 s cílem podpořit poskytování celoevropských služeb 

elektronické správy (eGovernment). Tím se podařilo vztáhnout výzkum na celou škálu 

autorských děl publikovaných ve zkoumaném informačním prostředí. 

 

4.2 Creative Commons licence se staly za pět let své existence v prostředí českého 

internetu nejužívanější veřejnou licencí. 

Creative Commons licence nebo také jen CC licence jsou licenční ujednání, která nabízí 

nezisková organizace Creative Commons za účelem usnadnění volného zpřístupnění autorských 

děl. CC licence byly poprvé uveřejněny v Americe v r. 2002 a získaly si velmi záhy oblibu po 

celém světě. Aby mohlo dojít k jejich poskytování i v dalších zemích, organizace Creative 

Commons vytvořila program CCi (Creative Commons International), jehož cílem je umožnit 

libovolné zemi implementovat licence CC tak, aby byly v souladu s místní autorskoprávní 

legislativou. Dochází ke korekcím znění jednotlivých licencí tak, aby byla zcela v souladu 

s platnou právní úpravou daného státu, vždy při zachování myšlenky původního licenčního 

vztahu. Současně dochází k překladu licence do národního jazyka příslušného státu.  

Podmínkou finálního převzetí licence a jejího následného legitimního využívání je samozřejmě 

příznivý stav autorskoprávní legislativy, který licenční schémata typu Creative Commons 

reflektuje. Česká verze CC licencí je platná od dubna 2009. V současné chvíli je užívána verze 

3.0 Česko (v češtině) nebo verze 4.0 International (v angličtině) těchto licenčních ujednání. 

CC licence tvoří šest licenčních subtypů, které jsou primárně zaměřeny na volné šíření obsahu, 

ať již je slovesný, hudební, grafický, vizuální nebo audiovizuální. Z hlediska práva se jedná o 

licenční smlouvu, na základě níž je poskytována licence nevýhradní, bezúplatná, množstevně a 

                                                             
23 Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Adminiatrations, Business and Citizens. 
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místně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Jak již bylo 

shrnuto dříve, po jejich uplynutí lze dílo volně užívat. Nabyvatel není povinen takto 

poskytnutou CC licenci využít. Autorská díla bývají označena tak, aby bylo zřejmé, že jsou 

publikována pod některou z CC licencí
24

, jednotlivé CC licence jsou graficky znázorněny 

příslušnými piktogramy a bývá k nim připojeno zkrácené znění konkrétních licenčních 

podmínek. 

Nabyvatel, který získá dílo pod CC licencí, je oprávněn rozšiřovat takové dílo nebo ho sdělovat 

veřejnosti pouze za podmínek stanovených v příslušném licenčním ujednání
25

. Nabyvatel je při 

tom vždy povinen k dílu připojit text takového ujednání nebo odkaz na ně ve formátu URI 

(Uniform Resource Identifier). Nabyvatel není oprávněn omezovat užití díla, k němuž mu byla 

poskytnuta CC licence, nad rámec stanovený příslušným licenčním ujednáním. Nabyvatel není 

oprávněn poskytovat k takovému dílu podlicenci. Při rozšiřování díla nebo jeho sdělování 

veřejnosti je pak nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na toto ujednání a 

případná ustanovení o odpovědnosti vztahující se k dílu. Při rozšiřování díla nebo jeho 

sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by 

omezovaly oprávnění dalších osob v užití díla. 

 

5. NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI V INTENCÍCH PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PŘISPÍVÁ KE 

ZKVALITNĚNÍ INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU 

 

5.1 Vhodné užití veřejných licencí přispívá ke zkvalitnění zdrojů v prostředí internetu. 

Kvalitu informace je možné posuzovat řadou hledisek. Pro účely výzkumu v disertační práci je 

kvalita informace posuzována mírou schopnosti uspokojení uživatele dané konkrétní informace. 

Takto definované měřítko není a nemůže být objektivizováno, neboť je úzce závislé právě na 

potřebách konkrétního uživatele informace. Obecně však platí, že kvalita informace je dána 

třemi základními prvky – a) samotnými daty, která obsahuje, b) jejich definicí a konečně c) 

jejich prezentací. Pokud kterákoli z vyjmenovaných složek nebude kvalitní, nebude kvalitní ani 

informace. Ve vazbě na tyto tři složky tak lze dále dovodit, že jeden ze způsobů, jak přispět ke 

zkvalitnění informací v prostředí internetu, je čerpat informace z kvalitních zdrojů, neboť 

existuje provázanost těchto prvků s vlastnostmi zdroje a kvalita všech tří prvků, jak vyplyne 

z dalšího textu, je tak na zdroji v různé míře závislá. Na rozdíl od tištěných zdrojů, které často 

                                                             
24  Logo  jako protiklad k logu ©, označujícímu copyright. 

25 CC licence se dělí na šest licenčních typů, které v různé míře a za splnění v nich specifikovaných podmínek umožňují 

nabyvatelům různé nakládání s dílem. 
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procházejí edičními, redakčními a korektorskými úpravami a dochází tak k redukci nekvalitních 

informací, publikace informací na internetu je do značné míry záležitostí živelnou a rozsah 

kontroly kvality informací ve většině zdrojů je nízký. 

S ohledem na tuto skutečnost jsem se ve své práci zabývala především výzkumem týkajícím se 

posouzení vlivu veřejných licencí na kvalitu informací právě prostřednictvím hodnocení zdroje 

informací ve vztahu k tomuto licenčnímu modelu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda licenční 

politika veřejných licencí vhodně aplikovaná účastníky informačního procesu ovlivňuje kvalitu 

informací v informačním prostředí internetu při užívání WWW služby, a to již zmiňovaným 

způsobem. 

Samotný výzkum probíhal ve třech navazujících fázích. V první fázi bylo nutné stanovit 

parametry zdroje, které vypovídají o jeho kvalitě. Ve druhé fázi jsem ze zkoumaných veřejných 

licencí abstrahovala ta licenční ujednání, která jsou dostatečně obecná a vyskytují se opakovaně 

ve zkoumaných veřejných licencích, a přitom by mohla mít vztah ke sledovaným parametrům 

zdroje. Ve třetím, posledním kroku pak byla předmětem výzkumu právě relace mezi 

sledovanými parametry zdroje a vybranými licenčními podmínkami za účelem zjištění, zda tato 

licenční ujednání mají vliv na sledované parametry zdroje a mohou tak ovlivňovat kvalitu 

tohoto zdroje. 

 

5.2 Rozšiřování právního povědomí o relevantní právní úpravě v rámci informační 

výchovy zlepší práci s informacemi v prostředí internetu. 

Práce s informacemi se v současné době, kdy dochází při každodenním užívání internetu 

k jejich přehlcení, stává společenskou nutností. Mezi kritéria vedoucí k úspěchu jak v životě 

profesním, tak soukromém, proto nezbytně patří informační gramotnost jedince. Stává se 

naprostou nutností a zahrnuje schopnost informace najít, analyzovat a aplikovat je. Součástí 

tohoto procesu je pak fáze hodnocení kvality informací jako podstatná složka informační 

gramotnosti. 

Zřejmě nejčastěji citovaná definice informační gramotnosti
26

 ze zprávy Komise pro informační 

gramotnost z roku 1989, vytvořená Asociací amerických knihoven, v sobě implicitně nese jako 

jednu ze základních vlastností odpovědnost informačně gramotného jednice. Pokud totiž 

součástí informační gramotnosti jednotlivce je i schopnost informace využít tak, aby se z nich 

                                                             
26 „K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, 

vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti 

pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro 

celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.“ 

(Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách: Jak rozumíme informační 

gramotnosti. Dostupné z http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html.) 

 

http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html
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mohli učit další jednici, nutně to v sobě zahrnuje takové chování informačně gramotného 

jedince, které v maximální míře eliminuje rizika přerušení informační kontinuity. Má-li tedy být 

zachována informace pro využití do budoucna, ať již v původní, nebo zpracované podobě, musí 

být publikovaná takovým způsobem, aby její využití neohrozilo další její příjemce. V případě, 

že má informace charakter autorského díla, bude muset splňovat její zveřejnění a další využití 

podmínky specifikované v normách upravujících oblast autorských práv. 

Jak jsem již předeslala, v prostředí internetu jsou příjemci i poskytovatelé informací vrženi do 

apriorně anonymního prostředí, proto je dodržování takto nastavených normativů ztíženo a 

klade na poskytovatele i na příjemce informací zvýšené nároky v tom ohledu, jak důslední musí 

být při nakládání s informacemi. Nevhodné informačního chování
27

 nemusí nutně být jednáním 

protiprávním, jak již bylo v této práci popsáno, vždy však ohrožuje nebo dokonce snižuje 

kvalitu informací v prostředí internetu. Tyto popsané okolnosti v kontextu výsledků 

provedeného výzkumu, z něhož vyplynul přímý pozitivní vliv licenční politiky na kvalitu 

informací v prostředí internetu, mne vedly k otázce, do jaké míry je tedy veřejnoprávně 

zajišťován rozvoj informační gramotnosti, pokud jde o oblast autorských práv v rámci 

informačního vzdělávání v České republice. 

Při hledání odpovědi jsem se zaměřila na aspekty regulace informačního vzdělávání 

realizovaného na povinné úrovni vzdělávání, které tak vytváří společný všeobecný základ a 

v rámci něhož se jedinci učí dispozicím s informacemi. Za povinnou úroveň vzdělávání pro 

účely disertační práce považuji vzdělávání základní.
28

 Při tomto omezení vycházím z ustanovení 

§ 36 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

„Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, 

v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").“ 

Vycházím přitom z předpokladu, že pokud je takto povinně položený základ informačního 

vzdělávání dostatečně hodnotný, jsou jedinci v rámci svého dalšího osobního, studijního či 

                                                             
27 Např. poskytovatelé informací publikující autorská díla v prostředí internetu, aniž by k nim uváděli zdroj a případně 

připojili licenční oprávnění; příjemci informací užívající autorská díla vyhledaná na internetu, aniž by se zajímali o zdroj a 

licenční oprávnění; příjemci informací užívající bezplatné služby v prostředí internetu (google, youtube, facebook, emailové 

služby na veřejně přístupných doménách etc.) bez znalosti smluvních podmínek vč. licenčních ujednání, ač jsou vždy tyto 

podmínky na dotčených portálech dostupné. 

 
28 V současné době Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zvažuje změnu této koncepce tak, že by 

byl povinný i poslední rok vzdělávání předškolního, a to buď v mateřských školách, nebo v nultém ročníku škol základních. 

Dosud však platí stávající úprava, kdy mateřské školy mají povinnost takové dítě v posledním roce před nástupem do 

základní školy k předškolnímu vzdělávání přijmout, ale rodiče této možnosti nemusí využít, protože není legislativně 

zakotvena povinnost, že dítě musí předškolní vzdělání absolvovat. 

(Viz http://zpravy.aktualne.cz/posledni-rok-predskolni-dochazky-bude-povinny/r~4167b8424dc911e4975f0025900fea04/.) 

 

 

 

 

http://zpravy.aktualne.cz/posledni-rok-predskolni-dochazky-bude-povinny/r~4167b8424dc911e4975f0025900fea04/
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profesního uplatnění připraveni jej dále rozvíjet. Na celorepublikové úrovni pak vytváří 

informačně gramotné osobnosti, které jsou připravené aktivně se podílet na rozvoji informační 

společnosti. To mimo jiné znamená, že přispějí i ke zvýšení kvality informačního prostředí 

internetu. 
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ZÁVĚR 

Disertační práce si kladla za cíl ověřit, zda kvalita informací v prostředí internetu při 

poskytování WWW služby je ovlivňována zvolenou licenční politikou a do jaké míry tuto 

skutečnost reflektuje povinné informační vzdělávání poskytované v České republice. 

Po formální stránce byla práce rozčleněna do pěti hlavních kapitol, jejichž obsah koresponduje 

s hlavními tezemi. Následně byly kapitoly členěny do tematicky ucelených subkapitol. 

Přílohová materie práce sestává z  konkrétních analyzovaných znění vybraných licenčních 

podmínek. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že je-li zdroj informací, případně dílčí informace v něm 

uváděné, poskytnut v souladu s některou z veřejných licencí, vždy o něm z hlediska 

posuzovaných kritérií taková licence vypovídá. Posuzovaná kritéria jsou veřejnou licencí resp. 

sledovanými licenčními ujednáními podle konkrétního typu licence ovlivňována vždy, a to 

přímo nebo nepřímo. Jsou-li tedy informace, které jsou autorskými díly, publikovány pod 

některou z veřejných licencí, má takový způsob publikace pozitivní vliv na jejich kvalitu. 

Ze závěrů realizovaného výzkumu dále vyplynul i fakt, že pozitivní vliv licenční politiky 

veřejných licencí je, resp. může být, využit v rámci dosahování informační gramotnosti při 

povinném informačním vzdělávání. 
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