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Úvod
„Na rozdíl od většiny jiných produktů se počítačové programy neopotřebovávají.
Kupující použitého software získává přesně ten samý produkt jako první kupující –
pouze za výrazně příznivějších podmínek“1. Takto zněl jeden z reklamních sloganů
společnosti UsedSoft GmbH, jejíž název se stal synonymem pro prolomení dlouhou
dobu akceptovaného chápání principu vyčerpání autorských práv k počítačovým
programům v evropském právním prostředí.
Princip vyčerpání autorských práv, který byl v právních řádech jednotlivých
států konstituován jako jedna z výjimek proti zneužití výlučných autorských práv
v tržním prostředí, byl jak v členských státech Evropské unie, tak ve Spojených státech
amerických, tradičně spojován s šířením autorských děl zachycených na hmotných
nosičích. S rozvojem technologií, novými formami zachycení autorských děl a
možnostmi jejich šíření bez hmotných nosičů (které v době „vytvoření“ principu
vyčerpání autorských práv neexistovaly), vyvstala otázka, do jaké míry je tento tradiční
koncept aplikovatelný také v digitálním prostředí.
Tento

teoretický

diskurz

nabýval

praktického

významu

zejména

v

kontextu rostoucího podílu prodeje digitálního obsahu, ať již hudebních souborů,
elektronických knih či právě počítačových programů2. Kromě akademiků analyzujících
právně-ekonomické aspekty aplikace tohoto principu v digitálním prostředí se zastánci i
odpůrci v široké míře rekrutovali především ze skupin participujících na trhu
s digitálním obsahem. Držitelé autorských práv (v kontextu této práce především
výrobci počítačových programů) zcela logicky odmítali jakékoliv extenzivní pojetí
principu vyčerpání autorských práv na rozmnoženiny šířené v prostředí Internetu, které
by snížilo možnosti uplatnění jejich výlučných práv v on-line prostředí. Opačný názor
hájily zejména subjekty, které se „přeprodejem“ počítačových programů v rámci své
podnikatelské činnosti zabývaly, eventuálně sami konzumenti chráněného digitálního
obsahu.

1

2

Slogan společnosti UsedSoft. [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.usedsoft.com/en,
autorský překlad.
Historický diskurz bude blíže analyzován v následujících kapitolách.
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V roce 2012 vydal Soudní dvůr Evropské unie přelomové rozhodnutí v případu
UsedSoft v. Oracle3, v němž rozhodl, že princip vyčerpání autorských práv
k počítačovým programům, tak jak byl zakotven v evropské legislativě, se vztahuje i na
počítačové programy stažené z Internetu, které nejsou fixovány na jakýkoliv hmotný
nosič. Toto rozhodnutí, v němž někteří autoři spatřují judikatorní vytvoření tzv.
„principu prvního stažení“4 pro počítačové programy, je však v kontextu tradiční
interpretace principu vyčerpání autorských práv přijímáno velmi kriticky5. Soudní dvůr
se totiž v první řadě zcela nevypořádal s některými významnými argumenty proti
použití principu vyčerpání autorských práv na digitální obsah, navíc právní argumentace
Soudního dvora byla problematická i z hlediska požadavku na soulad s mezinárodním
právem.6
Pochybnosti o správnosti rozhodnutí Soudního dvora pak ještě více posílilo
rozhodnutí soudu ve Spojených státech amerických, týkající se přeprodeje digitálních
souborů s hudebními nahrávkami v případu Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc., ve
kterém soud zaujal zcela opačný názor, přeprodej digitálních souborů označil za
nedovolený a detailně rozebral problémy, na které princip vyčerpání autorských práv
naráží v kontextu Internetu.7
Předmětem této práce je zejména komparace současného konceptu vyčerpání
autorských práv k počítačovým programům v evropském komunitárním právu a v právu
Spojených států amerických. Vzhledem k tomu, že počítačové programy představují
poměrně specifický předmět z hlediska ochrany autorských práv, první a druhá část této
práce jsou věnovány vymezení počítačových programů a důvodům, pro které byly
podřazeny v mezinárodním právu pod systém právní ochrany autorským právem. Další
část práce je zaměřena na historické kořeny tradičního pojetí tohoto principu v kontextu
3
4

5

6

7

C-128/11 UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., ze dne 3. července 2012
Srov. například FEILER, Lukas. Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the FirstSale Doctrine to Internet Downloads under EU and U.S. Copyright Law: Abstract. Stanford Law
School [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: https://www.law.stanford.edu/organizations/programsand-centers/transatlantic-technology-law-forum/birth-of-the-first-download-doctrine%E2%80%94theapplication-of-th. Označení zjevně představuje parafrázi tradičního principu „first sale“.
Ze všech zdrojů, které byly použity při této práci, se autor této práce nesetkal s žádným autorem, který
by se odůvodněním Soudního dvora bezezbytku ztotožnil.
Srov. FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi
v. UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55
Srov. Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 2013 WL 1286134 (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013)
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nakládání s autorskými díly na hmotných nosičích, podmínky a následky aplikace
tohoto principu, a též platnost případných smluvně přijatých zákazů dalšího prodeje
díla, především v podobě omezení, která musí uživatel počítačového programu
odsouhlasit v licenční smlouvě před zahájením užívaní počítačového programu.
Následně se zaměřím na analýzu současného stavu aplikace tohoto principu v digitálním
prostředí jak v návaznosti na rozhodnutí v případu Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc.,
tak v prostředí práva Evropské unie, v němž určitou sjednocující interpretaci přineslo
právě rozhodnutí UsedSoft v. Oracle. Cílem této práce je i přednést vlastní názor na
aplikaci principu „first download“ a navržení rámcových podmínek, za kterých by
princip vyčerpání autorských práv v digitálním prostředí mohl být odůvodnitelný.
Z hlediska metodiky tato práce tedy představuje zejména systematickou
komparativní analýzu, zaměřenou na právní úpravu a rozhodovací praxi. Vzhledem
k tomu, že výklad principu vyčerpání autorských práv byl formulován nejen
v rozhodnutích soudů v případech, týkajících se počítačových programů, analyzuje tato
práce i takové případy, kde se soudy zabývaly jinými autorskými díly, avšak kde
rozhodnutí soudů sehrála významnou roly při obecném vymezení principu vyčerpání
autorských práv8.

8

Tato rigorózní práce je zpracována k datu (právnímu stavu) 12.10.2014.
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1. Počítačový program a jeho distribuce
Vývoj počítačových programů je nedílně spojen s rozvojem počítačů v druhé
polovině 20. století. Počítačové programy představují, na rozdíl od historicky starších
předmětů právních vztahů jako jsou například nemovitosti, relativně nový fenomén,
který je spojen se stále pokračujícími technologickými změnami. Počítače prošly od
doby svého vzniku rychlým rozvojem9, a zatímco první počítače se rozkládaly na ploše
několika místností a pro běžného uživatele byly finančně zcela nedostupné10, dnes
představuje osobní počítač ve vyspělých státech de facto spotřební zboží, a v rámci
Evropské unie jsou téměř čtyři pětiny domácností vybaveny alespoň jedním osobním
počítačem11. Aktuálním trendem je pak proces začleňování počítačů v širším slova
smyslu do nejrůznějších objektů připojených k síti Internet s cílem vytvoření konceptu,
označovaného jako „Internet věcí“12.
Bez existence počítačových programů by ovšem počítače nemohly plnit úlohy,
pro které jsou sestrojeny. Jsou to právě počítačové programy, které umožňují
uživatelům komunikovat s počítačem a využívat nejrůznější funkce od počítání
složitých matematických úloh, přes vytváření či zobrazování digitálního obsahu, až po
vzájemné interakci mnoha vzájemně propojených počítačů.
Dříve než se budu věnovat samotnému principu vyčerpání autorských práv
k počítačovým programům prvním prodejem v rámci konceptu jejich ochrany
autorským právem, považuji za nutné pro účely této práce pojem „počítačový program“
vůbec vymezit a popsat alespoň rámcově základní formy, jakými dochází k šíření
počítačových programů na trhu.

9

10

11

12

RAM, B. Computer fundamentals: architecture and organization. Rev. 3rd ed. New Delhi: New Age
International, 2000. ISBN 81-224-1267-X.
ENIAC, jeden z historicky prvních počítačů měřil na délku přibližně 30,5 metru, byl vysoký 2,4 metru
a vážil více než 27 tun (in SIMONIS, Doris. Inventors and inventions. New York: Marshall
Cavendish, 2008, 5 v. ISBN 97807614776865. str. 340.)
Srov. statistické výsledky za rok 2012 in ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Výběrové šetření o
informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).
2012. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/440018DEE9/$File/970513_B.pdf
V anglickém jazyce je tento pojem označován jako „Internet of Things“ srov. http://www.iota.eu/public
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1.1.1. Počítačový program – vymezení věcné
Samotný počítač je pouhým souborem elektrických obvodů sestavených
takovým způsobem, aby reagoval na případnou instrukci, kterou obdrží. Tato instrukce
je zapsána v rámci počítačového programu, přičemž se rozlišují dvě základní formy,
v nichž může být zápis počítačového programu vyjádřen, a to buď v podobě
zdrojového, nebo strojového kódu. Zdrojový kód představuje zápis instrukce v určitém
programovacím jazyce vyššího stupně (např. BASIC, C++), který má podobu slov či
symbolů, a člověk se může tento jazyk naučit jako jiné jazyky. Pokud se programovací
jazyk naučí, je pak schopen prostřednictvím zápisu slov a symbolů v tomto jazyce
napsat instrukci pro počítač, tedy vytvořit počítačový program, nebo i číst, jaké
instrukce pro počítač v tomto jazyce napsal někdo jiný. Počítač ovšem není schopen
rozumět zápisu instrukcí ve formě kódu zdrojového, nýbrž je schopen reagovat pouze
na instrukce vyjádřené ve formě strojového kódu. Tento strojový kód, označovaný též
jako kód binární, používá pouze kombinaci symbolů 1 anebo 0. V návaznosti na
obdržení příslušné kombinace těchto symbolů pak počítačem buď jsou anebo nejsou
generovány elektrické impulsy, po jejichž vyhodnocení počítač buď provede, nebo
neprovede určitý úkon, který je obsahem instrukce. Vzhledem k tomu, že počítačové
programy jsou psané lidmi v podobě zdrojového kódu, avšak procesor počítače je
schopen zpracovávat pouze instrukce psané v podobě kódu strojového, je zapotřebí
provést určitou formu „překladu“ ze zdrojového do strojového kódu. K tomu slouží jiný
program, tzv. „kompiler“, který v okamžiku, kdy počítač obdrží určitou instrukci
zapsanou ve formě zdrojového kódu, převede instrukci do kódu strojového a poté
počítač požadovanou instrukci vykoná13.

1.1.2. Počítačový program – vymezení právní
Právní řády jednotlivých států ne vždy obsahují definici pojmu „počítačový
program“. Z evropských států konkrétní vymezení tohoto pojmu obsahuje na rozdíl od
české právní úpravy14 například slovenský autorský zákon15, z mimoevropských států se

13

14

Srov. popis fungování počítačového programu in RAM, B. Computer fundamentals: architecture and
organization. Rev. 3rd ed. New Delhi: New Age International, 2000. ISBN 81-224-1267-X, str. 1.261.28
Srov. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, ve
znění pozdějších předpisů.
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lze setkat s definicí počítačového programu například v autorském zákoně Spojených
států16.
Definici počítačového programu na mezinárodní úrovni obsahovala Vzorová
ustanovení o právní ochraně počítačových programům, vytvořená v rámci Světové
organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) v roce 1977, která počítačový
program v článku 1 definovala jako „soubor příkazů, které mohou, pokud jsou uloženy
na strojově čitelný nosič, způsobit, že přístroj mající schopnosti zpracovávat informace
ukáže, dosáhne nebo provede konkrétní funkci, úkol nebo výsledek“17.
Takovéto vymezení pojmu počítačový program však v současnosti nenalezneme
ani v mezinárodních úmluvách, na které odkazuje tato práce, ani v legislativě Evropské
unie týkající se autorského práva, když tyto dokumenty pojem počítačový program buď
explicitně nezmiňují, nedefinují, nebo pouze stanoví, jakým formám vyjádření
počítačového programu je poskytována právní ochrana.18 Jako důvod, pro který
vymezení počítačového programu absentuje, bývá často uvedena nemožnost dostatečně
flexibilně definovat tento pojem s ohledem na rychle pokračující technologický vývoj19.
Absence zákonné definice tak bývá při interpretaci nahrazena buď užitím definic
z mimoprávních norem, nebo vymezením dostupným v odborné literatuře. Například v
rozhodnutí krajského soudu v Hradci králové se lze setkat s odkazem na českou
technickou normu, která není pramenem práva, a která počítačový program definuje
jako „zápis algoritmu ve tvaru, který je schopen zpracovávat systém na zpracování
údajů, tj. systém provádějící operaci s údaji, který zahrnuje výpočetní prostředky a
15

16
17
18

19

Srov. slovenský zákon č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon), který pojem počítačový program definuje jako „súbor príkazov a inštrukcií
použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie móžu byť napísané alebo vyjadrené
v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj
podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela, je chránený ako
literárne dielo.
Srov. § 101 Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (Oct. 19, 1976)
Srov. Článek 1 Vzorových ustanovení o právní ochraně počítačových programů WIPO
Srov. Úmluva TRIPS, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES, o právní ochraně
počítačových programů
Srov. Např. důvodová zpráva návrhu článku 1 směrnice o ochraně počítačových programů: „The
words „computer program“ are not defined for the purposes of this Article. It has been recommended
by experts in the field that any definition in a directive of what constitutes a program would of
necessity become obsolate as future technology changes the nature of the progras as they are known
today“ in Commission Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs:
COM(88)
816,
final
(89/C
91/05).
In:
1989.
Dostupné
z:
http://aei.pitt.edu/13138/1/COM_(88)_816_final.pdf
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lidskou obsluhu a vykonává funkce přípravy údajů, vstupu, zpracování, ukládání,
výstupu a řízení“ 20.
Podobně jako Vzorová ustanovení WIPO o právní ochraně počítačových
programů přistupují k vymezení počítačového programu i někteří právníci specializující
se na počítačové právo. Například Šavelka ve své práci vymezuje čtyři základní znaky
počítačového programu, přičemž za počítačový program označuje (i) soubor instrukcí
(ii) vyjádřených v jakékoliv formě (iii) určených výpočetnímu zařízení, které (iv) na
jejich základě vykoná předepsaný úkol. Na základě těchto čtyř znaků lze počítačový
program odlišit od jiných pojmů, se kterými je podle Šavelky tento pojem tradičně
zaměňován21.
Z hlediska právní teorie představuje počítačový program nehmotný výsledek
duševní činnosti člověka (samozřejmě za předpokladu, že je člověkem vytvořen), který
je určitým způsobem vnímatelný a má určitou ekonomickou hodnotu.22 Počítačový
program ještě za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nebyl chápán jako
věc, ale byl mu připisován status jiné majetkové hodnoty nehmotné povahy, která je
způsobilá být předmětem právních a ekonomických vztahů.23 Tato klasifikace však byla
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v české právní nauce překonána a
počítačový program lze nyní řadit mezi věci v právním slova smyslu24.

1.1.3. Počítačový program - vymezení terminologické
Počítačové programy bývají relativně často označovány též jako „software“.
Podle názoru převládajícího v současné české odborné právní literatuře však tyto pojmy
nelze zaměňovat, neboť přestože oba odkazují na určité nehmotné prvky spojené

20
21

22

23

24

Srov. Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.6.2005, č.j. 16 C 108/2004-130
Srov. ŠAVELKA, J. Autorskoprávní ochrana funkcionality softwaru. [online]. 2013 [cit. 1-3-2013].
Rigorózní
práce.
Masarykova
univerzita,
Právnická
fakulta.
Dostupné
z:
https://is.muni.cz/auth/th/134449/pravf_r/, str. 23
Srov. DONÁT, Josef; Ochrana softwaru in MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, xv, 339 s. ISBN 978-80-7357-638-7, str. 5
Srov. DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu
evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004, 225 s. ISBN 80-720-1467-6.
str. 22
Srov. § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění: Věc v právním smyslu (dále jen
„věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.
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s počítačem, pojem „software“ je chápán jako obsahově širší25. Vymezení významově
užšího pojmu počítačový program vychází primárně z rozdělení prvků počítače na
hardware, čímž se rozumí fyzické součásti počítače26, a software, který bývá negativně
vymezen jako vše, co není hardwarem. Rozdíl mezi širším pojmem software a užším
pojmem počítačový program lze následně demonstrovat právě na výše uvedené
Šavelkově čtyřprvkové definicí27. Jedním ze znaků počítačového programu je, že na
základě instrukce zakódované v počítačovém programu počítač vykoná určitý konkrétní
úkol. Při spuštění počítačového programu se zobrazí určitý text, přehraje určitý
audiovizuální obsah a podobně. Naproti tomu samotný digitální obsah (databáze, nebo
textový, zvukový, či jiný audiovizuální soubor), který se prostřednictvím počítačového
programu zobrazí či přehraje, nemusí obsahovat instrukci pro počítač, a tím pádem
nenaplňuje pojmové znaky počítačového programu, přestože je softwarem. Rozdíl mezi
oběma pojmy je tedy v tom, že zatímco všechny počítačové programy lze podřadit pod
pojem software, software, který neobsahuje instrukci pro počítač, naopak nelze označit
za počítačový program. Výše uvedená interpretace však představuje jen jeden
z existujících právních názorů.
Nutno podotknout, že pojem počítačový program není ani v českém právním
řádu používán jednotně, a v rámci jednotlivých právních předpisů se lze setkat s celou
řadou příkladů, kdy není zachována jednotná terminologie28. V první řadě pojem
počítačový program a software jsou v některých právních předpisech zaměňovány, resp.
použity jako synonyma, což je patrné například z textace ustanovení § 19 odst. 7 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že
„licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za
užití nebo za poskytnutí práva na užití (…), počítačového programu (software)“. Vedle

25

26

27

28

Srov. SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 1. vyd. Praha: Beck,
2001, XXIV, 542 s. ISBN 80-7179-552-6., shodně DONÁT, Josef; Ochrana softwaru in MAISNER,
Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, xv, 339 s. ISBN 97880-7357-638-7. Toto dělení nemusí vždy odpovídat odborné literatuře v oblasti informačních
technologií, která pojmy software a počítačové programy v řadě případů nerozlišuje.
Srov. RAM, B. Computer fundamentals: architecture and organization. Rev. 3rd ed. New Delhi: New
Age International, 2000. ISBN 81-224-1267-X.
Srov. ŠAVELKA, J. Autorskoprávní ochrana funkcionality softwaru, Brno 2012, Rigorózní práce,
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, str. 5
Shodně viz např. DONÁT, Josef; Ochrana softwaru in MAISNER, Martin. Základy softwarového
práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, xv, 339 s. ISBN 978-80-7357-638-7 str. 4.
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těchto pojmů jsou v jiných předpisech navíc použity i další pojmy jako „programové
vybavení počítačového systému“29, a to opět bez bližšího vymezení jejich obsahu.
Přestože odborné publikace v oblasti IT též často používají pojem software pro
označení toho, co literatura právní vymezuje jako „počítačový program“, bude
předmětem dalšího zkoumání pouze počítačový program ve výše uvedeném užším
smyslu, tedy takový druh software, který splňuje všechny znaky Šavelkovi definice. Pro
ostatní software, který nesplňuje znaky počítačového programu totiž, jak bude
poukázáno dále, může být uplatňován odlišný režim právní ochrany, což má dopad i na
některé aspekty vyčerpání autorských práv.

1.2.

Formy distribuce počítačového programu
Z hlediska další analýzy principu vyčerpání práv k počítačovým programům je

nutno zmínit alespoň rámcově způsoby, jakými jsou počítačové programy v současnosti
obvykle distribuovány, ponecháme-li stranou jejich zhotovení na zakázku. Počítačový
program jako zápis instrukcí může být zachycen na celé řadě hmotných nosičů,
například zápisem zdrojového kódu na papíře, či nahráním datového souboru se
zdrojovým kódem na disketu, nosič typu CD/DVD, nebo přímo do ROM paměti
počítače30. Vzhledem k tomu, že funkční užití počítačového programu je obvykle
podmíněno jeho vyjádřením v digitální podobě, k distribuci zápisu zdrojového kódu na
papírovém podkladu běžně nedochází, a počítačový program je distribuován na mediu,
které počítač umí „přečíst“.
První počítačové programy byly sestavovány pro konkrétní počítače a v raném
období historie počítačů prakticky nedocházelo k tomu, že by počítačové programy byly
prodávány samostatně bez hardwarového zařízení. K prodeji počítačového programu
tak docházelo obvykle spolu s prodejem celého hardwarového zařízení.
S rozvojem osobních počítačů a zvýšením jejich dostupnosti běžným
spotřebitelům došlo k tomu, že i počítačové programy začaly být distribuovány na
různých hmotných nosičích, na kterých byl nahrán datový soubor s rozmnoženinou
počítačového programu. Historicky lze tak zmínit např. právě diskety, disky typu CD,

29
30

Srov. § 5 odst. 1 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, v platném znění
Srov. LEAFFER, Marshall A. Understanding copyright law. 4th ed. Newark, N.J.: LexisNexis, c2010,
ISBN 978-082-0562-339. str. 105
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DVD31 či Blue-ray. V okamžiku, kdy je příslušný hmotný nosič s počítačovým
programem vložen do počítače, počítač si při spuštění počítačového programu zkopíruje
kód zachycený v datovém souboru na hmotném nosiči do své paměti, a vytvoří tak v ní
novou rozmnoženinu daného počítačového programu, se kterou dále pracuje.
S rostoucí dostupností sítě Internet došlo k tomu, že vedle tradiční formy
distribuce počítačových programů na hmotných nosičích stále více výrobců přecházelo
na

prodej

počítačových

programů

on-line.

Datový soubor

s rozmnoženinou

počítačového programu nebyl předán kupujícímu na žádném hmotném nosiči, ale byl
doručen datovým přenosem, kdy po zaplacení ceny si kupující prostřednictvím sítě
Internet rozmnoženinu počítačového programu stáhnul do svého počítače, nebo mu
prodávající datový soubor jinak zaslal on-line. Výhody a nevýhody digitalizace
prodejního procesu a dostupnosti sítě Internet pro výrobce počítačových programů či
jiných autorských děl jsou blíže popsány v dalších částech této práce. Z hlediska této
kapitoly je však nutné poukázat na významný nárůst podílu distribuce počítačových
programů prostřednictvím sítě Internet od konce 20. století vůči množství počítačových
programů distribuovaných na hmotných nosičích. Zatímco ze zprávy U.S. Copyright
Office vyplývá, že ještě v roce 2000 bylo přibližně 98% počítačových programů
distribuováno na hmotných nosičích typu CD32, v roce 2013 již některé společnosti
naopak prodávaly své produkty převážně formou stažení datových souborů bez
hmotných nosičů33.
Aktuální trend ve způsobu užívání počítačových programů nyní představuje tzv.
cloud computing, respektive jeden z jeho modelů označovaný jako software-as-aservice (SaaS). Na rozdíl od předchozích forem distribuce počítačových programů není
uživateli doručena jeho rozmnoženina k instalaci, ale počítačový program je uložen na
serveru poskytovatele služby a zákazníkovi je „na vyžádání“ prostřednictvím Internetu
pouze zpřístupněn k užití. Podmínkou užívání počítačového programu je tedy připojení

31

K historickým formám datových nosičů, na nichž byly zachyceny počítačové programy, srov. např.
KASÍK, Pavel. První disketa měla průměr 20 cm. Vzpomínáme. Technet.cz [online]. 2007 [cit. 201405-23].
Dostupné
z:http://technet.idnes.cz/prvni-disketa-mela-prumer-20-cm-vzpominame-f1s/hardware.aspx?c=A070202_132416_hardware_pka

32

Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 77
Jak vyplývá z případu UsedSoft v. Oracle, podle společnosti Oracle je přibližně 85% počítačových
programů distribuováno stažením rozmnoženiny z jejích internetových stránek¨.

33

14

k serveru poskytovatele, přičemž jako jedna z výhod užívání počítačových programů
„na vyžádání“ formou SaaS je uváděna efektivita, kdy uživatelé mohou platit poplatky
na základě skutečného užívání počítačového programu34.

34

Srov. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The
European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. In: COM(2012)
529
final.
2012.
Dostupné
z:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF str. 4
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2. Autorské právo a počítačové programy
2.1. Vývoj ochrany autorských práv
Počátky konceptu autorských práv jsou úzce spjaty se vznikem knihtisku v 15.
století a s ním souvisejících privilegií, kdy jednotlivé státy si vyhradily na tisk monopol
a rozhodovaly o tom, komu udělí vydavatelské privilegium. Udělená privilegia chránila
spíše vydavatele než samotného autora a pro stát znamenala možnost cenzury
vydávaných děl35. Ze systému privilegií následně v 18. století vznikly první předpisy,
dnes považované za základní kameny autorského práva. Těmito základními kameny
byly jednak vůbec první autorský zákon, britský Statute of Anne z roku 1710, zákony
jednotlivých amerických států, které britskou úpravu převzaly, a francouzské zákony
z let 1791 a 1793. V průběhu 19. století se pod vlivem těchto prvních autorských
zákonů vytvořily dva hlavní systémy autorského práva, které byly založeny na odlišném
filozofickém pojetí autorských práv. Systém, rozvíjející se především ve Francii a
následně i v dalších evropských státech s výjimkou Spojeného království a Irska, je
označován jako „systém autorských práv“ nebo též „kontinentální systém“, zatímco
systém spojený s vývojem v anglo-americkém světě je označován jako systém
„copyright“ 36.

2.1.1. Principy a filosofická východiska autorskoprávní ochrany
Autorské právo je tradičně řazeno do kategorie práv k nehmotným statkům. Tyto
práva jsou typická tím, že se jedná o „absolutní výlučná práva jejich nositele, působící
vůči každému“37 a nositeli autorských práv je přiznáno výlučné právo umožnit či
zakázat určité způsoby užití nehmotného statku splňujícího stanovená kvalitativní
kritéria, v případě autorského práva tedy nakládání s chráněným autorským dílem.
Předmětem, který autorské právo jakožto podmnožina práv k nehmotným statkům
chrání, je ovšem nehmotný statek jako výsledek duševní činnosti autora, nikoliv hmotný

35

36

37

Srov. STERLING, J. World copyright law. London: Sweet and Maxwell, 1998, lxxvi, 1084 s. ISBN 0421-58290-1, str. 5.
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6, str. 36
Srov. TELEC, Ivo. O nehmotných statcích a duševním vlastnictví. Právní rozhledy. 1997, č. 11. str.
549-550
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předmět, na němž byl tento výsledek duševní činnosti zachycen38. Charakteristickým
znakem autorského díla je jeho nezávislost na hmotném nosiči, na kterém bylo poprvé
vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě39. Výlučné autorské právo „užít“ autorské
dílo v právním smyslu v důsledku toho nesmí být zaměňováno s „užitím“ hmotného
nosiče, na němž je dílo zachyceno. Například v případě knihy chráněné autorským
zákonem je „užitím“ ve smyslu autorského práva zhotovení rozmnoženiny jejího
obsahu, které podléhá souhlasu držitele autorských práv, nikoliv ovšem samotné čtení
jejího obsahu.
Uplatňování autorských práv a jejich rozsah pak zásadně podléhá principu teritoriality,
což profesor Knap vymezuje tak, že autorská práva, která zákon přiznává k určitému
nehmotnému statku, jsou vždy limitována hranicemi jednotlivých států a v rámci
jednoho státu se řídí právě rozsahem úpravy, kterou daný stát stanoví40.
Pokud jde o povahu autorského práva, podle Sterlinga existují čtyři základní
způsoby pojímání autorských práv. Zaprvé může být subjektivní autorské právo
chápáno jako obdoba vlastnického oprávnění k duševnímu výtvoru autora, které je
odvozeno od jeho duševní činnosti. Zadruhé je na objektivní autorské právo možné
nazírat jako na určitý monopol, kdy v případě vytvoření jedinečného díla je autorovi
přiznáno státem výlučné právo k takovému výtvoru. V třetím pojetí představuje
autorské právo osobnostní právo, které je založeno na tom, že autorské dílo obsahuje
„otisk“ autorovi osobnosti, který je prostřednictvím práva chráněn. Podle čtvrtého
názorového proudu je autorské právo svým charakterem právem sui generis, přičemž
odůvodnění jednotlivých zastánců tohoto přístupu se liší. Tyto jednotlivé teorie přitom
nejsou vzájemně neprostupné, ale v jednotlivých právních naukách se mohou prolínat41.
Pojetí autorského práva v jednotlivých právních řádech ovšem může mít zásadní vliv
například na rozsah práv autorů či převoditelnost autorského práva42, což je patrné
například právě ve dvou výše zmíněných základních systémech autorskoprávní ochrany.

38
39

40

41

42

Srov. KNAP, Karel. Mezinárodní právo autorské. 1. vydání. Praha: Academia, 1981
Srov. KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy související: komentář. 6. upr. vyd. Editor Jan Kříž.
Praha: Linde Praha, 1998, 588 s. ISBN 80-720-1126-X. str. 25
Srov. k zásadě teritoriality autorských práv blíže KNAP, Karel. Mezinárodní právo autorské. 1.
vydání. Praha: Academia, 1981, 225 s., str. 17-23
Srov. STERLING, J. World copyright law. London: Sweet and Maxwell, 1998, lxxvi, 1084 s. ISBN 0421-58290-1, str. 45-50
Blíže k tomu viz charakteristika autorského práva v Evropě a v USA v dalších částech této práce.
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2.1.2. Charakteristika a vývoj systému autorských práv v Evropě
Počátek vývoje evropského kontinentálního sytému autorských práv je spojován
s Velkou francouzskou revolucí a přijetím Deklarace práv člověka a občana v roce
1789, která zrušila do té doby existující francouzský systém státních privilegií pro
vydavatele. Autorské právo bylo nově pojímáno jako přirozené lidské právo a v průběhu
19. století začala francouzská právní nauka rozlišovat dvě kategorie práv náležejících
autorům, a to práva ekonomické povahy spojená s ekonomickým užitím díla, a tzv.
morální práva, chránící osobnost autora a dnes označovaná jako práva osobnostní.
Francouzská právní nauka pak ovlivnila, především spolu s právní naukou německou,
vývoj ochrany autorských práv i v ostatních evropských státech zejména v první
polovině 19. století43.
V 19. století v Evropě sílily hlasy, požadující zavedení určité mezinárodní
ochrany autorských práv (zejména v německy mluvících zemích a ve Francii), a již
v první polovině 19. století byly mezi některými státy uzavřeny bilaterální smlouvy,
které měly zajistit ochranu autorských práv na bázi reciprocity44. Předmětem ochrany
byla především tradiční literární díla, u nichž bylo chráněno právo autora na
zhotovování rozmnoženin a přetisku, v menší míře pak byla poskytována ochrana dílům
hudební, dramatické a dramaticko-hudební povahy, zejména ve vztahu k právu na
sdělování díla veřejnosti formou veřejných vystoupení45.
Po vzniku Evropského hospodářského společenství dochází od konce 80. let 20.
století v Evropě k prvním významným pokusům o harmonizaci úpravy autorského
práva. Tato první vlna harmonizace vychází ze sdělení Evropské komise z roku 1988
nazvaného Zelená kniha o právu autorském a o technologické výzvě46. Důvodem
harmonizace byla jednak snaha přizpůsobit evropské autorské právo novým
technologiím a rizikům spojeným s porušováním autorských práv, ale především
vytváření společného evropského trhu jako jednoho ze základních kamenů evropské
43

44

45

46

Srov. detailně např. STERLING, J.A.L., World Copyright Law, London: Sweet &Maxwell Limited,
1999, str. 11-13
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6., str. 14-15
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6., 2008, str. 16-17
Srov. ECHOUD, Mireille M. Harmonizing European copyright law: the challenges of better
lawmaking. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen
Publishers, c2009, xviii, 374 p. Information law series, v. 19. ISBN 90-411-3130-2, str. 6
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integrace.47 V důsledku principu teritoriality autorských práv totiž mezi jednotlivými
státy existovaly určité rozdíly, když každý stát poskytoval na svém území odlišný
rozsah právní ochrany autorských děl, přičemž právě roztříštěnost právní úpravy
autorských práv byla chápána jako jedna z překážek rozvoje jednotného evropského
trhu. V návaznosti na výše uvedené sdělení Evropská komise iniciovala přijetí několika
směrnic, jejichž cílem bylo harmonizovat dílčí aspekty autorských práv, včetně
autorských práv k počítačovým programům48. Každý stát pak měl povinnost formou
transpozice uvést svou legislativu do souladu s úpravou přijaté směrnice49. V roce 2001
byla přijata směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a
práv s ním souvisejících v informační společnosti, jejímž cílem bylo mimo jiné i
začlenit do evropské úpravy mezinárodní závazky vyplývající z Úmluvy WIPO o právu
autorském50. I přes výše uvedené harmonizační snahy však i nadále přetrvávají mezi
právními řády jednotlivých států určité odlišnosti v úpravě autorských práv, a též
přístup k implementaci uvedených směrnic se mezi jednotlivými státy liší. V souladu
s primárním evropským právem pak konečný výklad obsahu evropského práva náleží
Soudnímu dvoru Evropské unie (dříve Evropskému soudnímu dvoru), který jej podává
zejména v rámci řízení o předběžných otázkách předkládaných soudy jednotlivých
členských států.

2.1.3. Charakteristika systému „copyright“ a vývoj v USA
Anglo-saský systém „copyright“ vychází naopak z utilitaristického pojetí,
v němž je autorské právo chápáno jako omezený monopol garantovaný zákonem.51
47

48

49
50
51

Srov. Green Paper on copyright and the challenge of technology - Copyright issues requiring
immediate
action,
str.
5,
http://ec.europa.eu/greenpapers/pdf/green_paper_copyright_and_chanllenge_of_thecnology_com_(88)_172_final.pdf str. 1416
Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů, směrnice 96/9/EC o právní ochraně
databází, směrnice 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním
souvisejících, směrnice 93/83/EHS o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a
práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, směrnice 92/100/EHS o právu
na pronájem a půjčování a o některých právech souvisejících s autorským právem v oblasti duševního
vlastnictví,
Srov. článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie
Srov. bod 15 odůvodnění směrnice 2001/29/ES
Srov. např. GALLER B.A., Software and Intellectual Properte Protection: Copyright and Patent Issues
for Computer and Legal Professional, 1995 Quorum Books.Srov. Lze se setkat i s názorem, že
americký Copyright systém inkorporuje jak prvky přirozenoprávní tak zákonného východiska
PATTERSON, L. Ray, The Theory of American Copyright Law, in BECKER, L. B., VLAD, T.,
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Původním motivem pro tento monopol bylo vytvoření nástroje státní cenzury a kontroly
tisku52, teprve později byl tento koncept nahrazen pojetím, v němž má takto státem
garantované výlučné právo podpořit tvůrčí činnost a zlepšit blahobyt ve společnosti.53
Systém copyright je charakteristický tím, že staví do popředí ekonomickou hodnotu
nového autorského díla, které chápe jako prostředek rozvoje, a z tohoto důvodu mu
poskytuje ochranu před neoprávněným kopírováním či dalšími úkony, na základě nichž
autor obvykle realizuje své právo na odměnu. Na rozdíl od kontinentálního systému
tedy dochází k částečnému nebo úplnému potlačení významu osobnostních práv, kdy
subjektivní autorské právo není chápáno jako právo přirozené, nýbrž je akcentována
jeho ekonomická hodnota. Právo je tedy možné převést, vzdát se ho, či s ním jinak
obdobně disponovat54.
Základ ochrany autorských práv ve Spojených státech je zakotven v Ústavě
Spojených států z roku 1787, která dává americkému Kongresu pravomoc podporovat
vývoj vědy a umění zajištěním výlučných práv autorů a vynálezců k jejich písemnostem
a objevům na omezenou dobu55. První federální zákon na ochranu autorských práv byl
pak přijat v roce 1790 a vycházel z formálního systému ochrany práv, tak jako britský
Statute of Anne, který na území Spojených států platil ještě před vyhlášením
nezávislosti.
Významným milníkem ve vývoji moderní ochrany autorských práv ve
Spojených státech bylo přijetí zákona Copyright Act v roce 1976. Tento zákon zavedl
jednotný federální systém ochrany autorských děl, jednotnou dobu ochrany autorských
práv, pravidla pro označování hmotných nosičů, na kterých bylo autorské dílo
zachyceno, a některé další instituty, které jsou základem současného systému ochrany
autorských práv ve Spojených státech. V roce 1988 Spojené státy ratifikovaly Bernskou
úmluvu, což mělo za následek revizi Copyright Act z roku 1976, mimo jiné došlo

52

53

54

55

Copyright and Consequences:Central European and U.S. Perspectives. 2003: Hampton Press Inc.,
str. 38.
Srov. COHEN, Julie E. Copyright in a global information economy. New York: Aspen Law &
Business, c2002, xxvii, 773 s. ISBN 0-7355-2430-0. str. 25
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6. str. 38
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6. str. 39-40
Srov. Článek 8 Ústavy Spojených států: Congress shall have the power… to promote the Progress of
Science and Useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exklusive Right
to thein respektive Writtings and Discoveries.

20

k odstranění formálních požadavků na ochranu autorských děl a povinnosti dílo
registrovat. S určitými dalšími novelami reflektujícími technologický vývoj 56 tvoří
autorský zákon z roku 1976 i nyní základní předpis upravující ochranu autorských práv
ve Spojených státech.

2.1.4. Mezinárodní vývoj
Vzhledem k teritoriálnímu vývoji autorských práv byla na území každého státu
autorským dílům přiznávána různá míra ochrany, přičemž ochrana autorských děl
vytvořených v jiných státech byla poskytována až na výjimky pouze na základě tzv.
cizineckého práva.57
Významný milník pro mezinárodní ochranu autorských práv představuje rok
1886, v němž došlo k přijetí Bernské úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých
(dále jen Bernská úmluva), na jejímž základě bylo založeno mezinárodní společenství
států, tzv. Unie na ochranu práv autorských k dílům literárním a uměleckým. Bernskou
úmluvou byl založen určitý minimální standard ochrany autorských práv pro autorská
díla literární, dramatické, hudební a umělecké povahy58, který se členové Unie zavázali
dodržovat. Bernská úmluva je dnes považována za historický základní kámen
mezinárodního autorského práva, když z původních deseti členských států

59

do

dnešního dne Bernskou úmluvu ratifikovalo 167 států světa, a to včetně Spojených
států, které k ní přistoupily v roce 198860.
V souvislosti s rozvojem mezinárodního obchodu a technologickým vývojem
vyvstala nutnost revize systému, zakotveného Bernskou úmluvou. V roce 1994 byla

56

57
58

59

60

Např. Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. 105-304, 11, Stat. 2860 (1998) Computer Software
Rental Amendments Act of 1990, Tit. VIII of the Judicial Improvements Act of 1990, Pub. L. No.
101-650, 104 Stat. 5089, 5134 (Dec. 1, 1990),
Srov. KNAP, Karel, KUNZ, Otto, Mezinárodní právo autorské, Praha: Academia, 1981, str. 23 – 24.
Jako základní dva principy Bernské úmluvy je uváděn tzv. princip národního zacházení, podle něhož
každý člen Unie zaručoval příslušníkům ostatních členských států Unie stejné zacházení, jako svým
vlastním příslušníkům a princip minimálních práv, dle něhož byly členské státy povinny v rámci
vlastních právních řádů zaručit alespoň práva, uvedené v Bernské úmluvě. Jako třetí významný
princip je uváděno, že státy nesmějí podmiňovat přiznání uvedených práv žádnými formálními
požadavky, například registrací. Srov. STERLING, J.A.L., World Copyright Law, London: Sweet
&Maxwell Limited, 1999, str. 14
Belgie, Francie, Německo, Haity, Itálie, Liberie, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, a Spojené království
Velké Británie a severního Irska
WIPO. World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné
z:http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15
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založena Světová obchodní organizace (WTO), přičemž součástí dohody o WTO byla
též Úmluva o právních aspektech souvisejících s duševním vlastnictvím (dále jen
Úmluva TRIPS), kterou byly všechny členské státy povinny ratifikovat. Úmluva TRIPS
zavazovala všechny členy k dodržování článků 1-21 Bernské úmluvy, s výjimkou
ustanovení článku 6bis zakotvujícího osobnostní práva autorská.61
Další významnou úmluvou reagující na technologický vývoj byla Úmluva WIPO
o právu autorském z roku 1996. Ta vycházela rovněž z principů Bernské úmluvy, a také
výslovně stanovila, že členské státy jsou povinny dodržovat ustanovení článků 1-21
Bernské úmluvy, na rozdíl od Úmluvy TRIPS ovšem včetně článku týkajícího se
osobnostních autorských práv. Dále Úmluva WIPO o právu autorském obsahovala
úpravu související s rozvojem Internetu, právní ochranou technologických prostředků
ochrany některých autorských děl, a obsahovala též ustanovení, týkající se vymáhání
autorských práv62. Z hlediska dalšího výkladu je to právě Úmluva WIPO o právu
autorském z roku 1996, která významným způsobem upravuje výlučné právo autora na
sdělování díla veřejnosti a zpřístupňování díla na vyžádání (on-demand availability),
jehož rozsah je zásadní při analýze otázky vyčerpání autorských práv k počítačovým
programům staženým z Internetu.
Kromě výše uvedených mezinárodních úmluv samozřejmě byla mezi státy
uzavřena i řada dalších úmluv týkajících se autorských práv, s ohledem na materii této
práce, kterou je vyčerpání práv k počítačovým programům v komparativním kontextu
úpravy ve Spojených státech a Evropské unii, však tyto další úmluvy nepovažuji za
příliš relevantní a nebude jim dále věnována pozornost.

2.2. Autorskoprávní ochrana počítačových programů
Požadavky na právní ochranu počítačových programů jsou spojeny s rozvojem
jejich výroby zejména v 60. a 70. letech 20. století.63 Počítačové programy
představovaly určitý nový ekonomický fenomén, pro který bylo nutné najít vhodný
režim ochrany, ale který nebyl zcela zařaditelný pod dosud existující systémy ochrany
nehmotných statků. Zprvu tak byly chráněny právem na ochranu obchodního tajemství,
61
62

63

Srov. článek 9 odst. 1 Úmluvy TRIPS
Srov. STERLING, J.A.L., World Copyright Law, London: Sweet &Maxwell Limited, 1999, str. 707708.
Srov. KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Praha: Linde, 1999, 252 s. ISBN
80-7201-190-1. str. 58
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tato ochrana však plně nepostačovala64 a odborné diskuze směřovaly zejména
k možnostem chránit počítačové programy buď právem patentovým, nebo právem
autorským. Ani jeden z těchto konceptů však plně nereflektoval zvláštní povahu
počítačových programů.
Základní argument proti ochraně počítačových programů v režimu autorského
práva spočíval v tom, že přestože zápis počítačového programu vzniká v důsledku
tvůrčí činnosti podobně jako literární dílo, tento zápis se, spíše než umělecké či vědecké
tvorbě, podobá určité „technické činnosti“. Při vytváření uměleckého a vědeckého
literárního díla má autor značné možnosti volit originální výrazové prvky, naopak zápis
počítačového programu je úzce determinován funkcí, kterou má počítačový program
plnit, a programovacím jazykem, v němž má být daná funkcionalita vytvořena. Autor
počítačového programu tak vlastně vytváří nikoliv zápis zcela originální, ale zápis
prvků určitým způsobem determinovaný.65 Zatímco u klasických literárních děl existuje
téměř neomezené množství způsobů jak vyjádřit tutéž ideu (např. jak popsat ideu
západu slunce), při vytváření počítačového programu existuje v určitém programovacím
jazyce pouze omezené množství způsobů vyjádření téže ideje – tedy programované
instrukce.
Pro počítačové programy však nebyla zcela vhodná ani ochrana prostřednictvím
patentového práva, jelikož samotné počítačové programy není možné považovat za
technická řešení určitého problému66. Navíc podmínkou patentové ochrany je nutnost
registrace patentu, což může představovat značné překážky u počítačových programů,
které se rychle vyvíjejí, a kde by výrobci počítačových programů musely podstupovat
registrační proces i při vydávání větších updatů, nových verzí či oprav svých produktů.
Další nevýhoda spočívala v tom, že proces registrace nového patentu trvá v řádu měsíců

64

65

66

Důvodem byla skutečnost, že ochrana obchodního tajemství přestává být účinná v okamžiku, kdy
obchodní tajemství je zveřejněno. Srov. NUSSBAUM, L, Jan. Apple Computer, Inc. v. Franklin
Computer Corporation Puts the Byte Back into Copyright Protection for Computer Programs. Golden
Gate University Law Review. 2010, roč. 14, č. 2., str. 282, pozn. pod čarou č. 7
Srov. DAVIDSON, M., Duncan. Protecting Computer Software: A Comprehensive
Analysis. Jurimetrics Journal. 1983, Summer. str. 342.
Srov. KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Praha: Linde, 1999, 252 s. ISBN
80-7201-190-1. str. 58
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až let, přičemž před registrací patentu by výrobce neměl k dispozici dostatečně účinné
právní nástroje ochrany67.

2.2.1. Mezinárodní úmluvy
Otázka vhodného režimu právní ochrany počítačových programů byla na úrovni
Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) diskutována zejména mezi
lety 1974-1977. Vzhledem k problémům s podřazením ochrany počítačových programů
pod některý ze stávajících systémů ochrany duševních výtvorů byla ustavena expertní
skupina, která se zabývala i možností vytvoření systému ochrany počítačových
programů sui generis68. Výsledkem práce této skupiny bylo vydání Vzorových
ustanovení pro ochranu počítačových programů v roce 1978 v rámci WIPO.
Navrhovaný zvláštní systém ochrany však v praxi nenašel mezi jednotlivými
státy dostatečnou podporu. V 80. letech 20. století na mezinárodní úrovni definitivně
převládl názor, že počítačové programy by měly být chráněny autorským právem ve
stejném režimu jako díla literární, a tento závěr se promítl v později přijímaných
mezinárodních dohodách o ochraně práv k duševnímu vlastnictví69.
První velká mezinárodní úmluva, která ochranu počítačových programů
výslovně upravila, byla Úmluva TRIPS. Ta v článku 10 odst. 1 stanovila, že
„počítačové programy, ať již ve zdrojovém nebo strojovém kódu, budou chráněny jako
literární díla podle Bernské úmluvy.“ Shodnou úpravu pak obsahuje i článek 4 Úmluvy
WIPO o právu autorském, který stanovil, že „počítačové programy jsou chráněny jako
literární díla ve smyslu článku 2 Bernské úmluvy.“
Tento přístup, kdy počítačovým programům byla výslovně přiznána ochrana
„jako“ dílům literárním, je v odborné literatuře označován jako asimilace. Podstatou
této asimilace není, že by počítačové programy byly prohlášeny za autorské dílo
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69

Srov. NUSSBAUM, L, Jan. Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corporation Puts the Byte
Back into Copyright Protection for Computer Programs. Golden Gate University Law Review. 2010,
roč. 14, č. 2., str. 282, pozn. pod čarou č. 7
Srov LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University Press,
2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6. str. 7
Někteří autoři pak označují vítězství autorskoprávního konceptu ochrany počítačových programů
přímo za „důsledek celosvětové právní nouze a dlouholetého nedostatku politické vůle států
světového společenství k přijetí mezinárodněprávní ochrany speciální“ – Srov. TELEC, Ivo. Autorský
zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 978-80-7179-608-4. str. 622
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literární, ale je jim právem přiznán kvalitativně shodný rozsah ochrany tehdy, pokud
splní stanovená kritéria70.

2.2.2. Autorskoprávní ochrana počítačových programů v USA
Copyright Act přijatý v roce 1976 neobsahoval žádnou výslovnou zmínku o
ochraně počítačových programů. Teprve v roce 1978 vydala Národní komise pro
technologické užití autorských děl (tzv. CONTU71) zprávu, v níž doporučila změnu
autorského zákona a výslovné zakotvení autorskoprávní ochrany počítačových
programů72, byť se s ohledem na jejich povahu měly platnit určité výjimky oproti
tradičním autorským dílům73. Tato doporučení včetně definice pojmu počítačový
program se promítla do novelizace Copyright Act v roce 1980.
Předpokladem pro ochranu autorským právem dle Copyright Act bylo kromě
prokázání původního autorství také uložení kopie autorského díla u Rejstříku
autorských práv (Register of Copyrights). Rejstřík autorských práv sice začal od roku
1964 přijímat počítačové programy k registraci, ovšem vzhledem k povinnosti uložit do
veřejně přístupného registru zdrojový kód nebyla velká část výrobců ochotna tento krok
podstoupit, a řada počítačových programů byla nadále chráněna jen prostředky na
ochranu obchodního tajemství.74 Teprve s ratifikací Bernské úmluvy Spojenými státy
v roce 1988 byl požadavek na registraci autorského díla jako podmínka ochrany zrušen,
čímž došlo k rozšíření autorskoprávní ochrany i na neregistrované počítačové programy.
Zvláštní povaha počítačových programů si vyžádala i zakotvení některých
výjimek oproti režimu, kterým byly chráněny tradiční kategorie autorských děl.
Z hlediska zaměření této práce považuji za nutné zmínit na tomto místě zejména
výjimku, vyplývající z funkčního určení počítačových programů. Jak bylo vysvětleno
výše, aby počítačový program mohl být v počítači vůbec spuštěn, musí dojít ke
zhotovení jeho rozmnoženiny do paměti počítače. Při funkčním využití počítačového
70

71
72

73

74

Srov. TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 97880-7179-608-4. str. 620
National Commission on the Technological Uses of Copyrighted Works
Srov. § 101 Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (Oct. 19, 1976): „Soubor údajů
nebo instrukcí použitelných přímo či nepřímo počítačem za účelem navození určitého následku.
(autorský překlad)
Srov. Spojené státy Americké. Final Report of the National Commission on the Technological Uses of
Copyrighted Works. In: 1978, 31. červenec
Srov. COHEN, Julie E. Copyright in a global information economy. New York: Aspen Law &
Business, c2002, xxvii, 773 s. ISBN 0-7355-2430-0. Str. 240.
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programu tak, na rozdíl například od četby knihy či poslechu hudební nahrávky na CD
přehrávači, dochází vždy k realizaci autorského práva na zhotovení rozmnoženin.
Pokud by nabyvatel počítačového programu po jeho zakoupení nebyl oprávněn v paměti
počítače zhotovit rozmnoženinu počítačového programu, nemohl by počítačový
program vůbec využít. Z tohoto důvodu Copyright Act konstruuje výjimku, že držitel
autorských práv není oprávněn bránit zhotovení rozmnoženin počítačového programu,
které jsou nezbytné pro jeho technické užití oprávněným nabyvatelem75.
Jednu z nejvýznamnějších novelizací autorského práva pak představuje zákon
Digital Millennium Copyright Act přijatý v roce 198876, kterým byly do Copyright Act
jednak implementovány požadavky Úmluvy WIPO o právu autorském, a který dále
reagoval na pokrok v technologickém vývoji77.
Významnou roli při formování rozsahu autorských práv k počítačovým
programům ve Spojených státech hrála i judikatura soudů, která musela vymezit
například to, na které prvky počítačových programů se autorskoprávní ochrana vůbec
vztahuje a na které nikoliv. Za zásadní precedent je považováno rozhodnutí v případu
Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.78, v němž odvolací soud jednoznačně
deklaroval, že autorskoprávní ochrana se vztahuje jak na zdrojový, tak na strojový kód a
to i pokud jsou zachyceny v paměti počítače79. Jak bude demonstrováno níže,
rozhodovací praxe soudů se také stala základním kamenem pro zakotvení a vymezení
principu vyčerpání autorských práv, ve Spojených státech etablovaného jako doktrína
first sale.

2.2.3. Autorskoprávní ochrana počítačových programů v Evropě
Na začátku 90. letech 20. století již většina z tehdejších členů Evropského
hospodářského společenství chránila počítačové programy prostřednictvím autorského
práva. Evropská komise však považovala za nutné jednak tuto ochranu zavést i

75
76
77

78

79

Srov. § 117(a)(1) U.S. Copyright Act
Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998)
Spojené státy americké. THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998 U.S. Copyright
Office Summary. In: 1998. Dostupné z: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S.
1033 (1984).
MENNEL, S., Peter. Tailoring Legal Protection for Computer Software. Stanford Law Review. 1987,
roč. 39, July. Str. 1347
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v členských státech, v nichž dosud zavedena nebyla80, a dále existující úpravu napříč
jednotlivými státy harmonizovat. Výsledkem této iniciativy bylo přijetí směrnice
91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů81, která byla založena na principu
asimilace počítačových programů k literárním dílům82. Pouhá asimilace ovšem nebyla
zcela dostatečná pro naplnění účelu mezinárodní Úmluvy TRIPS, která vyžadovala co
nejširší stupeň ochrany i takových počítačových programů, které nesplňovaly tradiční
kritérium originality autorského díla. Požadavek na zajištění souladu s Úmluvou TRIPS
tak vedl u počítačových programů ke snížení podmínky pro přiznání ochrany autorským
právem z kritéria „originality“ ve smyslu jedinečnosti autorského díla, na kritérium
pouhé „původnosti“83.

Směrnice 91/250/EHS v článku 1 odst. 3 stanovila, že

počítačový program je chráněn, pokud je původní v tom smyslu, že se jedná o „vlastní
duševní výtvor autora (author´s own intellectual creation)“.
V praxi tak může na rozdíl od tradičních autorských děl vedle sebe existovat
více totožných počítačových programů, které budou chráněny ve stejném rozsahu
autorským právem za předpokladu, že byly vytvořeny nezávisle na sobě. Někteří autoři
pak hovoří o doktrinálním rozštěpení evropského kontinentálního pojetí autorského
práva, když stejná autorskoprávní ochrana je přiznána jak dílům, která splňují
požadované kritérium originality, tak i dílům, které toto kritérium nesplňují84. Rovněž
profesor Kříž poukazuje na to, že účel, proč jsou počítačové programy chráněny
autorským právem, tedy „zájem na ochraně vyjádření určité myšlenky v jejím vnitřně
konstituovaném systematickém celku příkazů a zadání, které mají danému zařízení

80
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Těmito státy bylo Řecko a Portugalsko. srov. TELLINI, P. Mark, Uniform Copyright Protection for
Computer Software in the EEC, 13 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 483 (1990),
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol13/iss2/10 , str. 487
Srov. Commission Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs:
COM(88)
816,
final
(89/C
91/05).
In:
1989.
Dostupné
z:
http://aei.pitt.edu/13138/1/COM_(88)_816_final.pdf
Článek 1 odst. 1 Směrnice 91/250 (a následně 2009/24/ES): „V souladu s ustanoveními této směrnice
chrání členské státy počítačové programy autorskými právy stejně jako literární díla ve smyslu
Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl.
Srov. TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 97880-7179-608-4., str. 34-35
Srov. TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 97880-7179-608-4, str. 34. Český autorský zákon pak požadavky evropské směrnice reflektuje jednak
tím, že dle § 2 odst. 2 autorského zákona u počítačového programu, který splňuje kritérium
původnosti, vytváří fikci, že se jedná o autorské dílo, a dále obsahuje asimilaci takového počítačového
programu v § 65 odst. 1 autorského zákona k dílům literárním.
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umožnit řešení konkrétního úkolu“ vybočuje z účelu, proč je ochrana přiznána jiným
autorským dílům, která nejsou vázána na dosažení určitého hospodářského cíle.85
Implementace

směrnice

91/250/EHS86

do

národních

právních

řádů

jednotlivých států a otázka rozsahu ochrany počítačových programů vyplývající ze
směrnice se ovšem neobešla zcela bez interpretačních problémů. Také v evropském
kontextu tak hraje významnou roli judikatura Soudního dvora Evropské unie, který se
již formou rozhodnutí o předběžných otázkách musel na žádost národních soudů
opakovaně zabývat otázkou, co je to „počítačový program“ a vymezení rozsahu
autorskoprávní

ochrany počítačového

programu

vyplývajícího

ze

směrnice87.

V kontextu předmětu této práce judikatura Soudního dvora Evropské unie hrála též
klíčovou roli při konstituování a dalším vymezení komunitárního principu vyčerpání
autorských práv prvním prodejem88.
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Srov. KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Praha: Linde, 1999, 252 s. ISBN
80-7201-190-1., str. 71
Směrnice o právní ochraně počítačových programů byla později kodifikována pod číslem 2009/24/ES.
K vymezení rozsahu ochrany jednotlivých prvků viz např. k otázce ochrany funkcionality
počítačového programu předběžná otázka v případu C 604/10, SAS Institute Inc. proti World
Programming Ltd., [2012], nebo k otázce ochrany uživatelského rozhraní předběžná otázka v případu
C 393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvo kultury,
[2010]
Blíže viz judikatura uvedená v dalších částech této práce.
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3. Princip vyčerpání autorských práv
3.1. Úvod
Výkon autorských práv, jejichž existence je odůvodňována mimo jiné i
veřejným zájmem na ochraně tvůrčí činnosti, se v tržním prostředí může dostat do střetu
s jinými veřejnými zájmy. Monopolní povaha autorského práva na rozšiřování díla totiž
umožňuje nejen udělit třetí osobě souhlas s šířením díla, ale dává držiteli autorských
práv také možnost takové šíření díla třetím osobám zakázat89. Pokud by výkon práva na
rozšiřování nebyl žádným způsobem limitován, držitel autorských práv by si mohl
vymínit, že každý další prodej předmětu, na němž je autorské dílo zachyceno, se může
uskutečnit pouze s jeho souhlasem, nebo by dokonce další prodej mohl zakázat zcela.
Takovýto výkon autorských práv by ovšem znamenal ve svém důsledku i
absolutní kontrolu nad pohybem zboží na trhu, když žádný nabyvatel předmětu
chráněného autorským právem by bez souhlasu držitele práv nemohl koupený předmět
dále svobodně prodat, nebo by jej mohl prodat pouze za stanovených podmínek.
Možnost zakázat další prodej předmětů chráněných autorským právem by pak vytvářela
významné rozdíly mezi zbožím, které nepodléhá autorskoprávní ochraně, a jehož pohyb
na trhu by držitel práv nemohl kontrolovat, a zbožím chráněným autorskými právy, kde
by kontrola následného prodeje byla možná. Kontrola dalšího prodeje autorského díla
popsaná výše by ovšem mohla být klasifikována jako zneužití monopolního postavení
držitele autorských práv a tím pádem by zakládala i střet s veřejným zájmem na ochranu
hospodářské soutěže90. Pro účely ochrany hospodářské soutěže je tedy absolutní
charakter práva na rozšiřování autorského díla prolomen právě tzv. principem vyčerpání
autorských práv prvním prodejem.
Podstata principu vyčerpání autorských práv spočívá v tom, že držitel
autorských práv, který se rozhodl umístit autorské dílo nebo jeho rozmnoženinu na trh,
se po prvním prodeji díla již nemůže svých autorských práv dovolávat a bránit

89

90

Srov. Green Paper on copyright and the challenge of technology - Copyright issues requiring
immediate
action,
str.
5,
http://ec.europa.eu/greenpapers/pdf/green_paper_copyright_and_chanllenge_of_thecnology_com_(88)_172_final.pdf
Srov. TURNER, Jonathan, D.C., Intellectual Property and EU Competition Law, New York: Oxford
University Press, 2010, str. 3.
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nabyvatelům v dalším prodeji. Jinými slovy, právo zakázat či omezit další šíření díla
nebo rozmnoženin je prvním prodejem se souhlasem držitele práv „vyčerpáno“.
Účel principu vyčerpání formuloval ve svém stanovisku k případu UsedSoft v.
Oracle generální advokát Yves Bot následovně: „cílem principu vyčerpání práv je
dosažení rovnováhy mezi nezbytnou ochranou práv duševního vlastnictví, která svým
nositelům přiznávají v zásadě monopol k obchodnímu využití, a požadavky volného
pohybu zboží. Tento princip, který omezuje výlučné právo nositele duševního vlastnictví
na první uvedení produktu chráněného předmětným právem do oběhu, je vyjádřením
právní teze, podle níž výlučné právo na uvedení do oběhu nemůže bránit distribuci
autentického výrobku, jakmile byl tento výrobek poprvé legálně uveden na trh91.

3.2. Filozofická východiska principu vyčerpání autorských práv
Přestože princip vyčerpání autorských práv již dnes je obvykle v právních
předpisech zakotven v souvislosti s právem na rozšiřování autorského díla, historicky
vznikl teprve jako reakce soudů na konkrétní případy, kdy se držitelé autorských práv
snažili bránit jiným osobám v dalším prodeji rozmnoženin autorských děl na trhu. Jako
filosofická východiska pro vytvoření a existence tohoto principu nejen u autorských děl,

ale též u dalších předmětů chráněných právy k nehmotným statkům, jsou nejčastěji
uváděny teorie ochrany trhu a právní jistoty (market theory), teorie odměny (reward
theory) a teorie plného vlastnictví (full ownership theory).92
První teorie odůvodňuje princip vyčerpání práv požadavkem na volný pohyb
zboží a možností vytvoření sekundárního trhu s použitými předměty. Pokud by držitel
autorských práv mohl zakázat nabyvateli autorského díla jeho další prodej, existence
sekundárních trhů93 s autorskými díly (např. umělecké aukce, knižní antikvariáty či jiné
druhy bazarů) by byla vyloučena. Vytvoření sekundárního trhu s autorskými díly má za
následek širší dostupnost autorských děl veřejnosti, existenci konkurence mezi
primárním a sekundárním trhem, a v důsledku toho i určitý tlak na držitele autorských
91

92

93

Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota, přednesené dne 24. Dubna 2012, ve věci C-128/11,
Axel W. Bierbach, insolvenční správce společnosti UsedSoft GmbH proti Oracle Corp. International,
para. 43,
Srov. Rubí Puig A (2013). Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and
Economics Approach to Oracle v. UsedSoft. jipitec, Vol. 4., http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-4-32013/3842, str. 162
Jako příklady sekundárních trhů lze použít různé bazary či aukce (např. portály www.aukro.cz,
www.ebay.com). Za „primární trh“ je v kontextu této práce označován trh s nepoužitým zbožím.
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práv k tvorbě dalších autorských děl. Vyčerpání možností držitele autorských práv
kontrolovat následný prodej děl, která již byla umístěna na trh, rovněž umožňuje
zakoupit i taková autorská díla, která přestala být na primárním trhu dostupná, například
za situace, kdy výrobce počítačového programu ukončil výrobu94.
Takzvaná „teorie odměny“ dává princip vyčerpání autorských práv do
souvislosti s právem autora na spravedlivou odměnu za jeho tvůrčí činnost. Autor
prvním prodejem autorského díla realizoval své právo na odměnu, pokud by ovšem
další šíření prodané rozmnoženiny bylo podmíněno udělením souhlasu držitele
autorských práv, držitel práv by mohl za totéž autorské dílo požadovat odměnu
opakovaně při každém převodu vlastnického práva k chráněné rozmnoženině. Takovýto
výkon autorských práv by ovšem přesahoval původní účel, pro který byla ochrana
autorským právem přiznána95.
Třetí teorií je teorie vlastnictví, která poukazuje na to, že kdyby autorská práva
autora nebyla vyčerpána prvním prodejem, osoba, která by autorské dílo koupila, by
byla nepřiměřeně omezená ve svých vlastnických právech k takovému autorskému
dílu.96

3.3. Základy doktríny first sale v USA
Princip vyčerpání autorských práv prvním prodejem, formulovaný ve
Spojených státech jako tzv. doktrína first sale, byl poprvé vysloven soudem v případu
Bobbs-Merril Co. v. Strauss97 v roce 190898. V uvedeném případě byl žalobce
vydavatelem knih, které prodával s následující doložkou:
„Cena této knihy v obchodním řetězci je jeden dollar. Žádný prodejce nemá
licenci ji prodávat za nižší cenu a nižší cena bude považována za porušení autorských
práv.“
94
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Srov. Rubí Puig A (2013). Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and
Economics Approach to Oracle v. UsedSoft. jipitec, Vol. 4., http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-4-32013/3842, str. 162
Srov. tamtéž
Srov. Rubí Puig A (2013). Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and
Economics Approach to Oracle v. UsedSoft. jipitec, Vol. 4., http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-4-32013/3842, str. 162-163
Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).
Historicky dříve byl v kontextu soudního rozhodnutí soudu Spojených států amerických vysloven v
patentovém sporu v případě Boesch v. Graff, U.S. Supreme Court, 133 U.S. 697, z roku 1890
v souvislosti s paralelním dovozem výrobků, chráněných americkým patentem z Německa.
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Stranou žalovanou byli v daném případě prodejci knih, kteří zakoupili knihy
žalobce od velkoobchodníka a nabídli je následně ve svém obchodě za cenu 89 centů,
na což žalobce reagoval podáním žaloby, v níž se dovolával porušení svých autorských
práv. Uvedený spor se dostal až před Nejvyšší soud Spojených států, který rozhodl, že
prodejem knihy za jinou než stanovenou cenu k porušení autorského práva v daném
případě nedošlo. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že zákon sice poskytuje držiteli
autorských práv ochranu práva zhotovovat rozmnoženiny díla a své výrobky prodávat,
nedává mu však oprávnění uložit na základě pouhého jednostranného oznámení
omezení okolností, za kterých může být dílo dále prodáno, pokud s kupujícím
neexistuje žádný smluvní závazek. Při posouzení uvedené doložky soud zároveň uvedl,
že jednostranným oznámením není mezi stranami žádný smluvní závazek založen.
Tento princip byl rok po rozhodnutí v případu Bobbs-Merril Co. v. Strauss zakotven v
§ 41 Copyright Act z roku 190999.

3.4. Základy komunitárního principu vyčerpání autorských práv
Otázka

vyčerpání

autorských

práv

byla

před

vznikem

Evropského

hospodářského společenství předmětem individuální právní úpravy každého členského
státu. S evropskou hospodářskou integrací docházelo k postupnému vytváření
společného trhu, který byl označován za „klíčový strategický cíl pro Evropu“ či
„základní kámen evropské integrace a udržitelného růstu“100. Za tímto účelem vzrůstaly
snahy o odstraňování překážek, bránících volnému pohybu zboží na tomto společném
trhu, například hraničních kontrol či cel, a vytváření dalších překážek bylo v rámci
primárního evropského práva výslovně zakázáno101.
U zboží, které bylo chráněno právem duševního vlastnictví, však odstranění
hranic či celních předpisů nebylo dostačující. Držitelé autorských práv mohli nadále
kontrolovat přeshraniční obchod s tímto zbožím na společném evropském trhu tím, že
licence k rozšiřování autorského díla udělili pouze pro území vybraných evropských
států. Evropský soudní dvůr ovšem dovodil, že i tato možnost „parcelování“ společného
99

100

101

Srov. § 41 U.S. Copyright Act z roku 1909: „nothing in this Act shall be deemed to forbid, prevent, or
restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully
obtained“
Srov. Sekretariát WIPO, Interface between Exhaustion of Intellectual Properte Rights and
Competition Law, 2011, str. 17
Srov. článek 30 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

32

trhu na základě výkonu autorských práv omezuje dovoz a vývoz zboží na společné trhu,
a že je tedy v rozporu s evropským právem.
Základy komunitárního principu vyčerpání autorských práv formuloval
Evropský soudní dvůr v roce 1971 v rozhodnutí ve věci Deutsche Grammophon
Gesellschaft MBH proti Metro-SB-Grossmärkte Gmbh & Co. KG102. Žalobce,
společnost Deutsche Grammophon Gesellschaft (dále jen „Deutsche Grammophon“),
distribuovala hudební nahrávky na gramofonových deskách na německém trhu
prostřednictvím dealerů, kteří se smluvně museli zavázat, že gramofonové desky budou
prodávat za jednotnou cenu. Kromě toho žalobce prodával gramofonové desky i
zahraničním distributorům, mimo jiné francouzské společnosti Polydor SA. Poté, co
společnost Polydor SA nakoupila od žalobce gramofonové desky, prodala je společnosti
Metro-SB-Grossmärkte GMBH & Co. KG (dále jen „Metro“), která následně zahájila
jejich zpětnou distribuci na území Spolkové republiky Německo, aniž by se žalobcem
předtím uzavřela smlouvu o distribuci za jednotnou cenu. Jelikož společnost Metro
prodávala gramofonové desky za nižší ceny, společnost Deutsche Grammophon proti
takové činnosti podala žalobu, v níž argumentovala zásahem do svého výlučného práva
na šíření gramofonových desek na území Spolkové republiky Německo, zakotveného v
článku 85 německého autorského zákona. Společnost Deutsche Grammophon
argumentovala tím, že na daný případ se neuplatní princip vyčerpání práv prvním
prodejem dle článku 17(2) německého autorského zákona, jelikož podle výše
uvedeného ustanovení bylo vyčerpání práv spojeno pouze s prvním oprávněným
prodejem rozmnoženin na území Spolkové republiky Německo. Dovezené gramofonové
desky však nikdy na území Spolkové republiky Německo se souhlasem společnosti
Deutsche Grammophon prodány nebyly. Německý soud se obrátil na Evropský soudní
dvůr s žádostí o posouzení předběžných otázek, mimo jiné i souladu zákazu distribuce
ze strany společnosti Deutsche Grammophon se Smlouvou o Evropském hospodářském
společenství.
Evropský soudní dvůr rozhodl, že pokud by právo na rozšiřování díla
umožňovalo držiteli autorských práv zakázat distribuci výrobků na území jednoho státu
s odůvodněním, že pro šíření výrobků na území daného státu nedal držitel práv souhlas,

102

Deutsche Grammophon Gesellschaft MBH proti METRO-SB-GROSSMÄRKTE GMBH & Co. KG,
ECJ 78/70
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ačkoliv byly výrobky dříve šířeny s jeho souhlasem na území jiného státu, pak by
takový zákaz umožňoval „izolaci národních trhů“, a byl by v rozporu se základním
účelem Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, kterým je
sjednotit národní trhy v jednotný evropský trh.103 Možnost dovolávat se národní
legislativy a bránit zpětné distribuci výrobků umístěných na trh v jiném členském státě
by tak dle názoru Evropského soudního dvora byla v rozporu s principem volného
pohybu zboží.

3.5. Vymezení rozsahu principu vyčerpání autorských práv
Jak bylo demonstrováno výše, při vytvoření principu vyčerpání autorských
práv hrála ve Spojených státech i v Evropě nezastupitelnou roli soudní judikatura. První
soudní rozhodnutí, v nichž byl tento princip formulován, ani následná legislativní
úprava obsahující kodifikaci tohoto principu, však nedokázaly postihnout všechny
aspekty tohoto nového principu. Absence detailní zákonné úpravy pak vedla k tomu, že
teprve další soudní judikatura v konkrétních sporech tento princip přesněji formovala,
přičemž jak evropské soudy, tak soudy ve Spojených státech se musely postupně
zabývat zejména následujícími otázkami:
 při jaké transakci k vyčerpání autorských práv dochází;
 jaká autorská práva jsou danou transakcí vyčerpána;
 jakou roli pro vyčerpání autorských práv hrají případná smluvní ujednání mezi
stranami (licenční závazky), která princip vyčerpání autorských práv přímo či
nepřímo limitují;
 na jakém území musí dojít k rozhodné transakci, aby se princip vyčerpání
autorských práv uplatnil, a pro jaké území jsou autorský práv vyčerpána
(teritoriální aspekty).
103

Z rozhodnutí Deutsche Grammophon Gesellschaft MBH proti METRO-SB-GROSSMÄRKTE
GMBH & Co. KG, ECJ 78/70 , volný překlad. Srov.„If a right related to copyright is relied upon to
prevent the marketing in a Member State of products distributed by the holder of the right or with his
consent on the territory of another Member State on the sole ground that such distribution did not
take place on the national territory, such a prohibition, which would legitimize the isolation of
national markets, would be repugnant to the essential purpose of the Treaty, which is to unite national
markets into a single market.“
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3.5.1. Charakter transakce a věcný rozsah vyčerpaných práv
Primární otázkou související s vyčerpáním autorských práv bylo vymezení
okruhu transakcí či úkonů, při nichž má k vyčerpání autorských práv dojít. Výše
citovaná rozhodnutí soudů, v nichž byl princip vyčerpání autorských práv konstruován,
jej totiž dávaly do souvislosti s prvním prodejem díla. Autorské dílo ovšem může být
nejen předmětem prodeje, ale může být darováno, pronajato či zapůjčeno na dobu
určitou nebo neurčitou, nebo k němu může být uděleno užívací právo formou licence.
V některých případech tedy vznikla otázka, zda eventuálně i další typy transakcí
provedené držitelem autorských práv mohou mít za následek vyčerpání autorských
práv, či zda má být vyčerpání autorských práv vázáno skutečně pouze na první prodej.
Druhou otázkou pak bylo vymezení rozsahu autorských práv, která se
v důsledku prvního prodeje či jiné transakce vyčerpávají. První soudní rozhodnutí totiž
výslovně řešila pouze možnost omezit další prodej po prvním uvedení na trh,
nezabývala se ovšem otázkou, zda prvním prodejem může dojít i k vyčerpání jiných
autorských práv, než práva na rozšiřování díla.

3.5.2. Licenční smlouva vs. princip vyčerpání autorských práv
Vzhledem k tomu, že princip vyčerpání autorských práv byl historicky vázán
pouze na první prodej a nikoliv na jiné transakce spojené s poskytnutím dispozičních
oprávnění k autorskému dílu, držitelé autorských práv zcela logicky zareagovali
úpravou svých distribučních modelů. Jelikož funkční užití počítačového programu je
vždy podmíněno jeho užitím ve smyslu autorskoprávním, neboť při spuštění programu
dochází k jeho zkopírování do paměti počítače, výrobci počítačových programů začali
vyžadovat po uživatelích uzavření licenčních smluv, v řadě případů formou tzv. shrinkwrap nebo click-wrap smluv104. Právě pro distribuci počítačových programů je tak
typické, že počítačové programy jejich výrobci formálně neprodávají, ale pouze k nim
104

V případě tzv. shrink-wrap licencí je hmotný nosič zabalen v určitém obalu, na kterém je uvedeno, že
jeho roztrhnutím nabyvatel souhlasí s určitými licenčními podmínkami. Obdobně v případě tzv. clickwrap licencí sice není souhlas vyjádřen úkonem ve vztahu k hmotnému nosiči, nicméně nabyvatel
musí licenční podmínky odsouhlasit obvykle při instalaci počítačového programu (například
stisknutím tlačítka „I agree“ nebo zaškrtnutím určitého okénka a stisknutím „Enter“). Dlouho
diskutovanou otázkou bylo, zda takovéto úkony mohou být považovány za platný souhlas s licenčními
podmínkami a tedy s uzavřením licenční smlouvy, přičemž soudy k této problematice opět
nepřistupovaly jednotně. SoftMan Prod. Co., LLC v. Adobe Sys., Inc., 171 F. Supp. 2d 1075 (C.D.
Cal. 2001) „Jestli smlouvy […], často označované jako “shrinkwrap” licence jsou platné je velmi
sporná otázka. Řada soudů, které se zabývaly platností shrinkwrap licencí je shledala za neplatné
[…]. Na druhou stranu jiné soudy rozhodly, že shrinkwrap licence je platná a vynutitelná.
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poskytují užívací oprávnění prostřednictvím licenční smlouvy, a to přesto, že je často
nabízejí s užitím reklamních sloganů evokujících v nabyvateli dojem koupě (například
„kup teď!“)105.
Uzavřením licenční smlouvy namísto smlouvy kupní se držitelé autorských
práv primárně snaží obejít kvalifikaci transakce jako „první prodej“ tak, aby nedošlo
k aplikaci principu vyčerpání práva na rozšiřování díla, a bylo i nadále možné bránit
dalšímu prodeji počítačového programu.106
Licenční smlouva, jejímž uzavřením je užití počítačového programu
podmíněno, však dává držitelům autorských práv i další možnosti, jak v nakládání
s počítačovým programem jeho nabyvatele omezit. Uživatel počítačového programu je
zpravidla prostřednictvím licenční smlouvy přímo smluvně zavázán, že počítačový
program bude užívat pouze na určitou omezenou dobu, výlučně na konkrétním
hardwarovém vybavení107, nebo jen na určitém území. Ve vztahu k dalšímu rozšiřování
počítačového programu pak bývá častý závazek, že počítačový program nabyvatel
licence nikomu nezpřístupní, neprodá či jinak neumožní jeho užívání108. Smluvní
omezení dispozičních oprávnění nabyvatele počítačového programu tak může být
konstruováno v rozporu s principem vyčerpání autorských práv nebo jeho účinky na
základě smluvního práva obcházet. Soudy se tedy musely zabývat otázkou, jaký je
vztah takovýchto smluvně přijatých omezujících závazků nabyvatele počítačového
programu a principu vyčerpání autorských práv, vyplývajícího z právních předpisů.

3.5.3. Teritoriální rozsah vyčerpání práv
Teritoriální rozsah principu vyčerpání autorských práv určuje v první řadě
místo, kde se musí uskutečnit první prodej autorského díla, aby došlo k vyčerpání

KRÓL, Michał a Jakub MENČL. The Principle of Exhaustion of Copyright in Digital
Environment. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z:
http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf , str. 16
106
Software makers invented licensing so that a licensee would not own the software. With licensing,
there is a „first license“ but not technically a „first sale“ RUSTAD, Michael L. Software licensing:
principles and practical strategies. Oxford: Oxford University Press, 2010, xxii, 785 s. ISBN 978-019-537619-7.
107
Srov. například čl. 2 licenčních podmínek pro použití operačního systému iOS, podle něhož může být
operační
systém
užíván
pouze
na
produktech
společnosti
Apple
Inc.
http://images.apple.com/legal/sla/docs/iOS7.pdf [cit. 2014-09-14]
108
Srov. například čl. 3.1 licenčních podmínek pro použití produktu VMware vSphere
http://www.vmware.com/cz/download/eula/esxi50_eula.html [cit. 2014-10-14]
105
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autorských práv. Zadruhé vymezuje území, na kterém jsou autorská práva v důsledku
prvního prodeje vyčerpána, tj. kde držitel autorských práv nemůže po prvním prodeji
autorského díla bránit jeho dalšímu šíření109.
Jelikož právní úprava autorských práv je vázána na individuální legislativu a
judikaturu každého státu, mezi jednotlivými státy existují rozdíly i ve vymezení
teritoriálního rozsahu vyčerpání autorských práv. Právní teorie přitom rozlišuje tři
možné modely teritoriálního rozsahu principu vyčerpání práv, a to model národního
vyčerpání, mezinárodního vyčerpání a regionálního vyčerpání autorských práv.110
V případě modelu národního vyčerpání je právo na rozšiřování díla na území
státu vyčerpáno pouze tehdy, pokud držitel autorských práv v tomto státě dílo (resp.
konkrétní rozmnoženinu) již dříve na trh umístil. Pokud tedy například držitel práv
k počítačovému programu neprodá CD s rozmnoženinou počítačového programu
v rámci státu, který uplatňuje národní princip vyčerpání, může se svých autorských práv
v tomto státě nadále dovolávat proti komukoliv, kdo by chtěl v takovém státě prodávat
CD umístěná na trh v jiném státě. Prodej díla na trhu v jiném státě totiž nemá podle
národního modelu principu vyčerpání vliv na právo na rozšiřování díla. Naopak ve
státě, který aplikuje tzv. mezinárodní princip vyčerpání autorských práv, již držitel
autorských práv již nemůže bránit šíření CD s počítačovým programem, pokud toto
konkrétní CD bylo dříve s jeho souhlasem prodáno kdekoliv na světě111.
Rozdíl mezi oběma výše uvedenými modely je v tom, že princip národního
vyčerpání dává držiteli autorských práv možnost bránit tzv. paralelním dovozům
předmětů chráněných autorským právem, zatímco model založený na mezinárodním
principu vyčerpání takovéto paralelní dovozy připouští112.
Třetím modelem je tzv. princip regionálního vyčerpání, který funguje obdobně
jako princip národního vyčerpání, nicméně teritorium, na kterém musí dojít k prvnímu
109

110

111

112

DONNELLY, E., Darren. Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights
Doctrine. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal. 1997, roč. 13, č. 2, s. 492.
Dostupné z: http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1221&context=chtlj
Srov. LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. Oxford: Oxford University
Press, 2008, lx, 618 s. ISBN 978-0-19-920720-6. str. 452-453
JEHORAM COHEN, Herman. International exhaustion versus importation right: a murky area of
intellectual property law. Institute for Informational Law. 1998. [online] [cit. 2013-05-24] Dostupné
z: http://www.ivir.nl/publications/formerstaff/cohenjehoram.html.
Srov. International Exhaustion and Parallel Importation. World Intellectual Property
Organization [online].
[cit.
2014-05-24].
Dostupné
z: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm
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prodeji a na kterém následně dochází k vyčerpání autorských práv, přesahuje hranice
jednoho státu, a zahrnuje obvykle území více států, které jsou ekonomicky úzce
propojeny (typickým příkladem je území Evropské unie).
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4. Vyčerpání autorských práv k počítačovým programům na
hmotných nosičích
4.1. Princip vyčerpání autorských práv v mezinárodních úmluvách
Princip vyčerpání autorských práv byl zmíněn pouze ve třech velkých
mezinárodních úmluvách, a to v Úmluvě TRIPS, Úmluvě WIPO o právu autorském a
Úmluvě WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech113. Bernská
úmluva v revidovaném znění totiž neobsahovala samostatnou úpravu práva na
rozšiřování díla, s nímž je princip vyčerpání autorských práv spojován. Komentátoři
však uvádějí, že absence výslovné úpravy znamená, že Bernská úmluva ponechává na
jednotlivých státech, aby princip vyčerpání autorských práv do svých právních řádů
začlenily.114
Úmluva TRIPS otázku vyčerpání práva k duševnímu vlastnictví výslovně
zmiňuje v článku 6, který stanoví, že: „Pro účely řešení sporů v rámci této Dohody, s
výhradou ustanovení článků 3 a 4, nebude nic v této Dohodě použito k jednání o otázce
vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví“. Je tedy patrné, že Úmluva TRIPS též nepřináší
konkrétní právní vymezení tohoto principu, potvrzuje ovšem výslovně právo
jednotlivých států zakotvit princip vyčerpání páv jako jednu z výjimek prolamujících
subjektivní autorské právo. Členské státy tedy mají právo rozhodovat o podmínkách
právní úpravy principu vyčerpání autorských práv, při stanovení těchto podmínek jsou
však již vázány principem nejvyšších výhod, který z Úmluvy TRIPS vyplývá115, a jsou
tedy povinny zajistit nejméně stejně výhodný režim občanům jiných členských států,
jako svým vlastním národním příslušníkům116.
Detailnější úpravu principu vyčerpání autorských práv obsahuje teprve Úmluva
WIPO o právu autorském z roku 1996. Článek 6 odst. 2 stanoví, že signatářské státy
mohou určit podmínky, za nichž se právo na rozšiřování vyčerpá prvním prodejem nebo
113

114

115
116

Poslední zmiňovaná úmluva se nevztahuje k počítačovým programům, a proto nebude předmětem
další analýzy.
Srov. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. The Principle of Exhaustion of Copyright in Digital
Environment. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14]. Dostupné z:
http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf , str. 3.
Srov. článek 3 Úmluvy TRIPS
Vzhledem k tomu, že požadavek na zajištění režimu národního zacházení vyplýval již z Bernské
úmluvy, nemohly státy stanovit ani před uzavřením Dohody TRIPS diskriminující podmínky pro
vyčerpání práv.
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jiným převodem vlastnického práva k autorskému dílu nebo jeho rozmnoženině se
souhlasem autora117. Uvedený článek tedy již přímo vymezuje úkony, s nimiž jednotlivé
státy mohou spojit vyčerpání autorských práv na prodej nebo jiný převod vlastnického
práva.
Text Úmluvy WIPO o právu autorském ovšem také nepřímo omezuje okruh
autorských děl, u kterých může k vyčerpání práv dojít. Článek 6 úmluvy obecně
stanoví, že „autor literárního nebo uměleckého díla bude požívat výlučné právo udělit
souhlas se zpřístupněním originálu nebo rozmnoženiny díla veřejnosti prodejem nebo
jiným převodem vlastnického práva“. Přestože výše citované ustanovení výslovně
neuvádí, jakých autorských děl se právo na rozšiřování týká, z poznámky pod čarou
k tomuto článku jednoznačně plyne, že realizací práva na rozšiřování se rozumí pouze
rozšiřování autorských děl zachycených na hmotných nosičích (a contrario tedy
nezahrnuje rozšiřování děl jinak než na hmotných nosičích).118 Z takového užšího
vymezení práva na rozšiřování díla lze tedy dovozovat, že Úmluva WIPO o právu
autorském tak výslovně ponechává členským státům možnost stanovit princip vyčerpání
jako výjimku z práva na rozšiřování výlučně u autorských děl zachycených na
hmotných nosičích.
Pokud jde o rozšiřování autorských děl, která nejsou zachycena na hmotných
nosičích, tyto úkony podřazuje Úmluva WIPO o právu autorském pod zvláštní právo na
sdělování díla veřejnosti a zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání 119, u něj ovšem
není (na rozdíl od práva na rozšiřování) výslovně zakotven jakýkoliv mandát
signatářských států k zavedení či aplikaci principu vyčerpání autorských práv.

117
118

119

Srov. článek 6 odst. 2 Úmluvy WIPO o právu autorském
Srov. pozn. pod čarou č. 5 „Agreed statement concerning Articles 6 and 7“ Úmluvy WIPO o právu
autorském, v níž je uvedeno, že: „Pojmy „kopie“ nebo „originál a kopie“, které jsou předmětem
práva na rozšiřování a práva na pronájem, odkazují výlučně na rozmnoženiny, které mohou být dány
do oběhu na hmotných nosičích.“
Srov. článek 8 Úmluvy WIPO o právu autorském
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4.2. Doktrína first sale v USA a prodej počítačových programů na
hmotných nosičích
4.2.1. Legislativní úprava
Zákonné omezení držitele autorských práv v možnosti bránit následnému
prodeji autorského díla po jeho prvním prodeji je ve Spojených státech v současné době
upraveno ve federálním zákoně Copyright Act z roku 1976. Podle § 106 zákona
Copyright Act má autor výlučné právo zhotovovat rozmnoženiny autorských děl
(reproduction right), připravovat díla odvozená od autorských děl (preparation of
derivative works right), rozšiřovat autorská díla veřejnosti formou prodeje nebo jiného
převodu vlastnictví, pronájmu či půjčování (distribution right), veřejně dílo předvádět
(performance right), veřejně dílo zobrazovat (public display right) a u zvukových
nahrávek sdělovat dílo veřejnosti digitálním přenosem (digital transmission
performance right)120. Základ doktríny first sale je pak upraven v ustanovení § 109,
podle něhož platí, že „bez ohledu na § 106(3) vlastník konkrétní rozmnoženiny nebo
nahrávky, která je zhotovena podle tohoto práva nebo jinou osobou se souhlasem
vlastníka, je oprávněn, bez souhlasu vlastníka práva copyright, prodat takovou
rozmnoženinu nebo nahrávku nebo s jejich držbou jinak naložit.“121. Zároveň je ovšem
v § 109(b) stanovena výjimka, podle níž je u počítačových programů i po prvním
převodu vlastnického práva nadále nutný souhlas držitele autorských práv k půjčování,
leasingu, či pronájmu počítačového programu pro komerční účely třetí osobě, nebo
úkonům, které jsou svou povahou obdobné122.
Ustanovení § 109(d) výslovně stanoví, že práva uvedená v písm. (a), tedy
právo na další prodej autorského díla či převedení dispozičního oprávnění k němu bez
souhlasu vlastníka, se nevztahují na nikoho, kdo pouze „získal držbu rozmnoženiny
nebo hudební nahrávky od držitele autorských práv, pronájmem, půjčkou či jinak bez
získání vlastnického práva k nim“.
120

121
122

Srov. § 106 Copyright Act 1976 a CALABA, F., Victor. Quibbles 'n bits: Making a Digital First Sale
Doctrine Feasible. Michigan Telecommunications and Technology Law Review. 2002, Fall. str. 3-4
Srov. 109(a) Copyright Act 1976
Srov. 109(b)(1)(A), Copyright Act 1976 Toto ustanovení bylo vloženo na základě tzv. Computer
Software Rental Amendments Act z roku 1990, Zvláštní režim je pak stanoven pro předávání
počítačových programů mezi neziskovou vzdělávací institucí a jinou neziskovou vzdělávací institucí,
fakultou, jejími zaměstnanci či studenty za jiným účelem než dosažením zisku a dále pro neziskové
knihovny.
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4.2.2. Charakter transakce
Výše citované ustanovení § 109(a) U.S. Copyright Act výslovně nestanoví jaký
typ transakce je rozhodující pro uplatnění principu „first sale“. Přestože z názvu
doktríny by bylo možné dovozovat, že k vyčerpání práv dochází pouze po prvním
prodeji, §109(a) uvádí, že oprávněn k prodeji nebo k dalšímu nakládání s držbou díla je
jakýkoliv „vlastník rozmnoženiny“. Z této formulace je tedy možné dovozovat, že
způsob, jakým došlo k převodu vlastnického práva, není rozhodující, a že k vyčerpání
autorských práv dochází při jakýchkoliv úkonech spojených s převodem vlastnického
práva. K této interpretaci se ve své zprávě v roce 2001 přiklonil i U.S. Copyright
Office123, přičemž potvrzen byl tento výklad i v soudním rozhodnutí v případu
Universal Music Group v Augusto z roku 2011124.
Žalobcem byla v uvedeném sporu společnost UMG Recordings Inc., která byla
držitelem autorských práv k určitým hudebním nahrávkám a zdarma rozdala CD
s těmito nahrávkami vybraným hudebním kritikům a moderátorům rádií za účelem
propagace daných skladeb. Nahrávky byly zaslány adresátům bez vyžádání, adresáti
těchto CD s žalobcem nikdy neuzavřeli žádnou smlouvu a žalobce za zaslání CD
s nahrávkami ani nevyžadoval žádnou platbu125. Žalovanému, který nebyl mezi
adresáty, se podařilo získat několik těchto propagačních CD a následně je prodal
prostřednictvím serveru eBay.com. Společnost UMG Recordings, Inc. v reakci na to na
něj podala žalobu pro porušení autorských práv. Jedním z argumentů žalovaného bylo,
že rozesláním CD došlo vyčerpání práv k nahrávkám na základě doktríny first sale,
žalobce naopak tvrdil, že rozeslání CD nemůže být kvalifikováno jako prodej, a že proto
ani nemohlo dojít k vyčerpání autorských práv. Přestože původním adresátům nebyly
hudební nahrávky distribuovány formou prodeje, soud dovodil, že bez ohledu na svůj

123

124
125

Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 23
Universal Music Group v. Augusto, U.S. Ninth Circuit, 4 January 2011, No. 08-55998,
Zaslaná CD nicméně obsahovala sdělení, zakazující další prodej nahrávek, které bylo přibližně
následující „This CD is the property of the record company andis licensed to the intended recipient
for personal use only. Acceptance of this CD shall constitute an agreement to comply with the terms
of the license. Resale or transfer of possession is not allowed and may be punishable under federal
and state laws.“ eventuálně označení „Promotional Use Only—Not for Sale“
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název, se doktrína first sale použije nejen tehdy, když je rozmnoženina prodána, ale též
tehdy, pokud jiná transakce v sobě zahrnuje převod vlastnického práva126.
Naopak formulace § 109(d) Copyright Act pak výslovně vylučuje oprávnění
dalšího prodeje či nakládání s držbou u osob, která nezískají právo vlastnické, ale pouze
držbu díla na základě jiného titulu.

4.2.3. Licenční podmínky vs. doktrína first sale
Nejvyšší soud Spojených států v případu Bobbs-Merril Co. v. Strauss uvedl, že
úprava autorského práva neumožňuje konstrukci, aby následný prodej rozmnoženiny
autorského díla jeho nabyvatelem byl považován za porušení autorských práv na
základě pouhého jednostranného zákazu dalšího prodeje. Soud zároveň uvedl, že
v daném případě neexistoval žádný nárok žalobce, založený na vzájemném smluvním
ujednání127. Rozhodnutí ovšem neposkytovalo odpověď na otázku, zda při existenci
smluvních omezení bude doktrína first sale aplikovatelná, resp. zda bude mít aplikační
přednost princip first sale nebo vzájemné smluvní ujednání stran128.
Jak bylo uvedeno výše, jedním z praktických důsledků formulace doktríny first
sale u transakcí spojených s převodem vlastnického práva bylo, že výrobci
počítačových programů začali své produkty distribuovat nikoliv na základě smluv
kupních, ale na základě smluv licenčních.129 Pokud nabyvatel počítačového programu
následně prodal hmotný nosič s počítačovým programem další osobě s odkazem na
doktrínu first sale, držitelé autorských práv mohli nejen argumentovat tím, že vždy byla
pouze uzavřena licenční smlouva a nikdy nedošlo k prvnímu prodeji počítačového
programu, ale navíc se mohli i dovolat výslovného smluvního závazku nabyvatele, že
počítačový program dále neprodá či jinak nepřevede na třetí osobu.
Vztah konceptu autorských práv (copyright) a smluvně přijatých závazků je
v právní teorii ve Spojených státech charakterizován tak, že smluvní právo zakotvuje
Srov. bod VII odůvodnění rozhodnutí v případu Universal Music Group v. Augusto, U.S. Ninth
Circuit, 4 January 2011, No. 08-55998: „UMG´s transfer of unlimited possession in the circumstances
present here effected a gift or sale within the meaning of the first sale doctrine as the district court
held”.
127
Srov. Bobbs-Merril Co. v. Straus Id. 350,28 S.Ct.722
128
Raymond T. Nimmer, Copyright First Sale and the Overriding Role of Contract, 51 Santa Clara L.
Rev. 1311 (2011). Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol51/iss4/8, str. 1311
129
Srov. Step-Saver Data System v. Wyse Technology When these form licenses were first developed for
software, it was, in large part, to avoid the federal copyright law first sale doctrine..... [
126

43

principy, které umožňují vznik a vynucení podmínky práv a povinností na základě
dohody smluvních stran. Naproti tomu autorské právo (copyright) je systém
majetkových práv, která se vztahují k určitému předmětu (autorskému dílu) bez ohledu
na jednání nebo dohodu stran. Tyto dva systémy však jsou vzájemně nezávislé a z
těchto vedle sebe koexistujících systémů vznikají paralelní práva a povinnosti. Jinými
slovy, práva a povinnosti vzniklá ze smluvních závazků jsou pak vynutitelná, i když se
odchylují od režimu práv a povinností založených na systému autorského práva130.
Podle profesora Nimmera by ovšem smluvní ujednání omezující dispozice
s dílem neměla být chápána tak, že vytvářejí paralelní překážky v dalším prodeji díla
vedle výlučného práva autora, nýbrž jejich obsah představuje rozhodující faktor pro
určení, zda při uzavření smlouvy vůbec dochází k převodu vlastnického práva k dané
rozmnoženině a tudíž i k aplikaci doktríny first sale.131 Bez bližší analýzy smlouvy
nelze určit, zda bude mít aplikační přednost doktrína first sale nebo smluvní omezení.
Tento přístup potvrzuje i judikatura, když soudy zkoumají určité aspekty
smluv, na jejichž základě je převedeno oprávnění k autorskému dílu. Kritéria, podle
nichž soudy hodnotí charakter transakce, však nejsou jednotná. První a nejvíce
formalistický proud představují rozhodnutí, v nichž se soudy nijak nezabývaly povahou
samotné transakce ani uzavřené smlouvy, a pouze na základě formálního označení
smlouvy jako „licenční“ dovodily, že transakci je třeba hodnotit jako udělení licence a
nikoliv jako prodej počítačového programu. Příkladem je rozhodnutí ve věci Mai
Systems Corp. v Peak Computer, Inc. 132, v němž soud dovodil, že nikdo, kdo při koupi
130

131

132

Raymond T. Nimmer, Copyright First Sale and the Overriding Role of Contract, 51 Santa Clara L.
Rev. 1311 (2011). Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol51/iss4/8, str. 1311
Raymond T. Nimmer, Copyright First Sale and the Overriding Role of Contract, 51 Santa Clara L.
Rev. 1311 (2011). Available at: http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol51/iss4/8 Str. 1312
V případě MAI SYSTEMS CORP. v. PEAK COMPUTER, INC společnost Peak Computers, Inc.
poskytovala svým zákazníkům servis produktů, vyráběných společností Mai Systems Corp., mimo
jiné i počítačových produktů. Jednou z činností bylo i to, že společnost Peak Computers, Inc. pro
účely servisních činností nahrála rozmnoženiny počítačových programů vyrobených společností Mai
Systems Corp. a licencovaných klientům společnosti Peak Computers, Inc. do RAM paměti svých
počítačů. Tento krok byl považován ze strany Mai Systems Corp. za porušení autorských práv. Další
problematickou činností bylo, že společnost Peak Computers, Inc. pronajímala výrobky a počítačové
programy společnosti Mai Systems Corp. Soud v obou případech shledal, že mezi společností Mai
Systems Corp. na jedné straně a společností Peak Computers, Inc. a jejími klienty na straně druhé
vždy existoval smluvní vztah na základě licenčních ujednání, který nedovoloval ani nahrání programů
do RAM paměti společnosti Peak Computers, Inc., ani pronájem počítačových programů klientům
společnosti Peak Computers, Inc.132 V daném případě ovšem nebyla argumentace doktrínou first sale
soudu vůbec předložena. (essential step defence)
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počítačového programu uzavře licenční smlouvu, nemůže být vlastníkem příslušného
počítačového programu133. Rozhodnutí se sice nezabývalo přímo aplikací doktríny first
sale, nicméně pokud by se výše uvedené rozlišovací kritérium mělo uplatnit při
interpretaci §109(a) Copyright Act, formální označení smlouvy jako licenční by vždy
bránilo aplikaci doktríny first sale. Tento přístup se stal předmětem kritiky jednak pro
absenci jakéhokoliv odůvodnění výše uvedeného závěru a rovněž proto, že posloužil
jako chybný precedent pro další rozhodnutí okrskových soudů v jiných obdobných
sporech134.
Do druhé skupiny spadají případy, v nichž soud nezkoumal jen formální
označení smlouvy, nýbrž se blíže zabýval i jejím obsahem. Tento přístup reprezentuje
rozhodnutí soudu v případu Wall Data Incorporated v. Los Angeles County Sheriff
Department135, kdy soud analyzoval, zda omezení nabyvatele sjednaná v licenčních
podmínkách jsou slučitelná s povahou vlastnického práva a jeho případným převodem
v průběhu transakce. Soud v tomto případě uvedl, že „v obecné rovině, pokud držitel
autorských práv jasně uvede, že uděluje pouze licenci k rozmnoženině počítačového
programu a uvalí významná omezení, pokud jde o možnosti kupujícího dále šířit či jinak
převést takovou rozmnoženinu, kupující je považován za nabyvatele licence, nikoliv za
Tento závěr soud vyjádřil, když sice v rozhodnutí uvedl výňatky z licenčních podmínek, místo detailní
analýzy jejich obsahu se však omezil na pouhé sdělení, že jelikož MAI počítačový program
licencoval, jeho nabyvatele není možné kvalifikovat jako jeho vlastníky.
134
Jim Graves uvádí, že obdobné závěry dovodily i soudy států okrsků Illinois, Missouri, New York, a
Texas GRAVES, Jim. Who Owns a Copy?: The Ninth Circuit Misses an Opportunity to Reaffirm the
Right to Use and Resell Digital Works. CYBARIS® , AN INTELLECTUAL PROPERTY LAW
REVIEW. 2011, roč. 2, Spring 2011, s. 45-72. Dostupné z: http://web.wmitchell.edu/cybaris/wpcontent/uploads/2011/07/Formatted-Graves.pdf, str. 50
135
V tomto případě žalovaný zakoupil určité množství licencí k počítačovým produktům společnosti
Wall Data Incorporated, ale místo toho, aby je instaloval pouze na příslušný počet počítačových
jednotek, nainstaloval je přibližně do dvojnásobku počítačů oproti počtu licencí spolu s technickým
omezením, které umožňovalo užití programu pouze na omezeném počtu počítačů najednou. Vzhledem
k tomu, že licenční smlouva výslovně uváděla, že program může být instalován pouze na jednom
počítači, podala společnost Wall Data Incorporated žalobu pro porušení autorských práv. Žalovaná
v daném případě argumentovala mimo i tzv. obranou nezbytných kroků (essential step defense), která
je zakotvena v § 117 U.S. Copyright Act, a podle které je vlastník kopie počítačového programu
oprávněn činit vytvářet další rozmnoženiny počítačového programu za předpokladu, že tyto
rozmnoženiny představují nezbytný krok pro využití počítačového programu ve spojení s počítačem a
zároveň tyto kopie nejsou použity k jinému účelu135. Předmětné ustanovení, obdobně jako § 109(3)
U.S. Copyright Act stanoví, že výjimka se vztahuje pouze na vlastníka počítačového programu
(„owner of the software“) a nikoliv osobu, jíž je počítačový program licencován. I v tomto případě
ovšem soud dovodil, že mezi žalobcem a žalovanou byla uzavřena licenční smlouva a že z povahy
ustanovení této smlouvy je zjevné, že žalovaná není vlastníkem počítačového programu.
133
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vlastníka počítačového programu“. Vzhledem k tomu, že v případě smluvního ujednání
byl vztah označen jako licenční smlouva a zároveň byla obsažena rozsáhlá dispoziční
omezení žalovaného, soud posoudil transakci jako licenci a nikoliv jako prodej.
Obdobný závěr učinil i odvolací soud v dalším případu DSC Communications
Corporation, v. Pulse Communication, Inc136.
Třetí skupinu představují rozhodnutí, v nichž se soudy nezaměřily pouze na
formální označení smlouvy nebo na existenci smluvních omezení, ale zkoumaly
celkovou ekonomickou povahu transakce z více hledisek137. V případu United States v.
Wise138 soud rozhodoval o aplikaci doktríny „first sale“ k filmovým nahrávkám,
přičemž dovodil, že následující okolnosti by měly být při posuzování charakteru
transakce vzaty v úvahu:
 formální označení smlouvy, tedy zda smlouva je nazvána jako licenční nebo
kupní;
 skutečnost, zda si dle smlouvy držitel autorských práv má v úmyslu autorská
práva ponechat;
 skutečnost, zda držitel autorských práv dle smlouvy požaduje vrácení či zničení
předmětu chráněného autorským právem po ukončení oprávnění užívat dílo;
 zda smlouva zakazuje zhotovovat rozmnoženiny předmětu;
 zda smlouva opravňuje nabyvatele ponechat si rozmnoženiny předmětu napořád,
nebo pouze po dobu trvání smlouvy.
Podobná určující kritéria pro rozlišení typu transakce akcentoval soud i
v případě Microsoft Corp. v. DAK Industries139.
Někteří autoři, kteří se zabývali detailně analýzou kritérií, podle nichž soudy
rozlišují mezi „prodejem“ a „licencí“, uvádějí ještě další možné přístupy140. Pro účely

DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc., 170 F.3d 1354, 1360–61 (Fed. Cir. 1999): „Not only
do the agreements characterize the RBOCs as non-owners of copies of the software, but the
restrictions imposed on the RBOCs' rights with respect to the software are consistent with that
characterization. In particular, the licensing agreements severely limit the rights of the RBOCs with
respect to the POTS-DI software in ways that are inconsistent with the rights normally enjoyed by
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137
Srov. Brian W. Carver, Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First Sales and
Essential
Copies,
25
Berkeley
Tech.
L.J.1887
(2014).
Available
at:
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol25/iss4/7, str. 1915- 1919.
138
United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977)
139
Microsoft Corporation v. Dak Industries Incorporated, 66 F.3d 1091 (9th Cir 1995)
136

46

této práce se však domnívám, že výše uvedené případy představují základní rozdělení
názorových proudů a dostatečně demonstrují skutečnost, že rozhodovací praxe soudů ve
Spojených státech je v tomto ohledu značně nejednotná, a to přesto, že rozhodnutí o
charakteru transakce hraje zcela klíčovou roli v aplikaci principu first sale.
Přes výše uvedenou roztříštěnost uvádí komentáře k dvěma případům,
rozhodnutým soudy vyšší instance v roce 2010, náznaky možného sjednocení
rozhodovací praxe, a to způsobem blížícím se druhému názorovému proudu.
Prvním případem je rozhodnutí soudu ve věci Vernon v. Autodesk141.
Společnost Cardwell/Thomas & Associates, Inc. (dále jen CTA) uzavřela s výrobcem
počítačových programů, společností Autodesk Inc. (dále jen Autodesk), dohodu, na
jejímž základě byla CTA oprávněna užívat deset kopií počítačového programu
AutoCAD verze Realease 14. Tento program byl nabízen podle licenčních podmínek,
které byla CTA povinna přijmout před instalací programu. Licenční podmínky zároveň
obsahovaly omezení pro nabyvatele, podle nichž nabyvatel získal nevýlučné,
nepřevoditelné právo užívat Release 14, a jimiž byl zároveň zakázán další převod,
pronájem či půjčování programu. Společnost CTA si později počítačový program
upgradovala na vyšší verzi, avšak místo toho, aby zničila nosič s verzí Release 14 jak
požadovaly licenční podmínky, prodala nosiče s verzí Release 14 panu Timothy
Vernonovi. Timothy Vernon je následně nabídnul na webovém portálu eBay.com ke
koupi veřejnosti. Společnost Autodesk několikrát v rámci pravidel užití služby
eBay.com upozornila na porušení autorských práv, na což Timothy Vernon reagoval
podáním žaloby, v níž se domáhal vydání deklaratorního rozhodnutí, že je oprávněn
rozmnoženiny programu AutoCAD verze Release 14 prodat. Jako důvod uváděl, že
práva k rozmnoženinám programu byla podle něj v souladu s principem first sale již
vyčerpána, a mezi ním a společností Autodesk zároveň neexistovala žádná smluvní
ujednání bránící dalšímu prodeji, jelikož Timothy Vernon nikdy neodsouhlasil licenční
podmínky.
Soud první instance provedl ekonomickou analýzu transakce s odkazem na
rozhodnutí v případu United States v. Wise a rozhodl, že rozhodujícím kritériem pro
140
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posouzení transakce jakožto prodeje je, zda je nabyvatel počítačového programu
oprávněn trvale si ponechat rozmnoženinu díla, tedy zda se smluvně nezaváže, že ji po
určité době zničí nebo vrátí zpět. Jelikož společnost Autodesk vrácení rozmnoženiny
nepožadovala, posoudil soud transakci jako prodej, a dovodil, že tímto prodejem došlo
k vyčerpání práv.
Odvolací soud se s názorem soudu prvního stupně ovšem neztotožnil, zrušil jej
a transakci posoudil naopak jako licenci. Přitom uvedl: „Dnes jsme shledali, že uživatel
počítačového programu je spíše nabyvatelem licence než vlastníkem rozmnoženiny
tehdy, pokud držitel autorských práv (1) uvede, že uživateli je udělena licence, (2)
významně omezí uživatelovu možnost převést počítačový program (3) stanoví podstatná
užívací omezení.“ Odvolací soud tak za rozhodující kritérium označil smluvní omezení
v nakládání s dílem, přičemž ostatní ekonomické charakteristiky transakce nebyly
hodnoceny. Tato tři kritéria jako rozhodující faktor pro posouzení charakteru transakce
převzal soud druhé instance i v dalším rozhodnutí v případu MDY Industries v. Blizzard
Entertainment142.

4.2.4. Rozsah vyčerpaných práv
Pokud jde o právní následky prvního převodu vlastnického práva k autorskému
dílu, pak § 109(a) Copyright Act 1796 pouze uvádí, že vlastník autorského díla může,
bez ohledu na výlučná práva uvedená v § 106 Copyright Act 1796, autorské dílo dále
prodat nebo jinak naložit s jeho držbou. Naopak zákon nestanoví, že by první převod
vlastnického práva umožňoval vlastníkovi jiné způsoby užití v autorskoprávním smyslu,
než které zahrnují převod dispozičních oprávnění.
V praxi se samozřejmě objevily spory o to, zda prvním prodejem dochází i
k vyčerpání jiných autorských práv. Z poměrně obsáhlého srovnání judikatury soudů
Spojených států ve věci aplikace doktríny first sale143 však plyne, že tento princip soudy
aplikují pouze u práva na rozšiřování autorského díla, a nikoliv ve vztahu k dalším
výlučným autorským právům.
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MDY Industries, L.L.C. v. Blizzard Entm't Inc., 629 F.3d 928 (9th Cir. 2010)
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Pro počítačové programy pak platí určité výjimky z obecného režimu
ustanovení § 109(a), když s ohledem na zvláštní charakter počítačových programů
oproti jiným autorským dílům nejsou ani po prvním převodu vlastnického práva některé
úkony dovoleny bez souhlasu vlastníka. Vlastník rozmnoženiny počítačového
programu, nemůže ani po převodu vlastnického práva počítačový program půjčit nebo
pronajmout ani učinit jiný úkon, který svou povahou odpovídá půjčení nebo
pronájmu144.

4.2.5. Teritoriální rozsah vyčerpání práv u doktríny first sale
Jednou z otázek, na které právní doktrína ve Spojených státech dlouhou dobu
nenacházela jednoznačnou odpověď, bylo teritoriální vymezení principu first sale, tedy
zda Copyright Act z roku 1976 zakotvuje národní či mezinárodní princip vyčerpání
autorských práv.
Ustanovení § 109(a) stanovilo, že bez ohledu na § 106(3) může s konkrétní
rozmnoženinou díla nakládat bez souhlasu držitele práv „vlastník konkrétní
rozmnoženiny nebo nahrávky, oprávněně zhotovené podle tohoto práva“145. První
spornou otázkou bylo, zda spojení „oprávněně zhotovené podle tohoto práva“ znamená
„oprávněně zhotovené ve Spojených státech“ nebo pouze „oprávněně zhotovená bez
porušení autorského práva“146. Druhý interpretační problém vyplýval z ustanovení
§ 602(a)(1), které dávalo držitelům autorských práv tzv. „právo na import“. Toto
ustanovení bylo vloženo do Copyright Act v roce 1976 a stanovilo, že za porušení
výlučného práva na šíření rozmnoženin děl dle § 106 je považován dovoz rozmnoženin,
„které byly získány mimo Spojené státy bez souhlasu držitele autorských práv147.
Otázkou tedy bylo, zda držitel autorských práv může s odkazem na ustanovení
§ 602(a)(1) bránit dovozu autorského díla do Spojených států, pokud toto dílo bylo
umístěno se souhlasem držitele práv pouze na trhu mimo Spojené státy.

Srov. § 109(b)(1)(A) U.S. Copyright Act 1976
V textu zákona„the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title“
146
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Srov. § 602(a)(1) 17. U.S.C.„Importation into the United States, without the authority of the owner of
copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the
United States is an infringement of the exklusive right to distribute copies or phonorecords under
section 106, actionable under section 501“
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a)

Případ Quality King Distributors, v L'anza
Druhou z výše uvedených otázek se zabýval soud v případu Quality King

Distributors, Inc. v L'anza Research International, Inc.148 Společnost L'anza Research
International, Inc. (dále jen L´anza) byla výrobcem kosmetických přípravků, zejména
šampónů, kondicionérů a dalších přípravků na vlasy, přičemž obaly těchto výrobků byly
chráněny autorskými právy společnosti L´anza. Společnost L´anza ve Spojených státech
inzerovala a prodávala tyto výrobky jako luxusní zboží výlučně obchodníkům, kteří
uzavřeli se společností L´anza smlouvu, v níž se zavázali zboží prodávat pouze na
určitém omezeném území a pouze autorizovaným prodejcům, například kadeřnictvím,
salonům krásy či profesionálním kadeřnickým školám. Společnost L´anza prodávala
tytéž výrobky i mimo Spojené státy, tam ovšem nebyly prezentovány jako luxusní zboží
a ceny pro zahraniční distributory byly přibližně o 35%-40% nižší, než ceny pro
distributory ve Spojených státech. Společnost Quality King Distributors, Inc. (dále jen
Quality King), která neměla se společností L´anza uzavřenou distribuční smlouvu,
nakoupila výrobky od jednoho ze zahraničních distributorů, dovezla je zpět do
Spojených států, kde je prodala obchodníkům, kteří nebyly společností L´anza
autorizováni. Společnost L´anza následně podala žalobu, v níž se domáhala porušení
ustanovení § 602(a)(1) U.S. Copyright Act, jelikož nedala souhlas k dovozu zboží do
Spojených států.
Společnost L´anza argumentovala tím, že právo zakázat dovoz zboží ze
zahraničí

představuje

další

výlučné

právo

vedle

práv

stanovených

v

§ 106(3) Copyright Act, ovšem na toto další výlučné právo se již nevztahuje princip
first sale. S touto argumentací se však Nejvyšší soud neztotožnil a uzavřel, že doktrína
first sale se vztahuje i na rozmnoženiny, které byly dovezeny ze zahraničí, pokud byly
se souhlasem držitele autorských práv vyrobeny ve Spojených státech. Rozhodnutí
Quality King Distributors, v L'anza ovšem ponechalo nezodpovězenou otázku, zda
doktrína first sale platí i v případech, kdy je zboží nejen prodáno, ale i vyrobeno se
souhlasem držitele autorských práv mimo území Spojených států149.

148
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Quality King Distributors, Inc. v L'anza Research International, Inc., 523 U.S. 135 (1998)
Srov. ZADRA-SYMES, Lynda. The Current State of Copyright Exhaustion in the U.S. Knobbe
Martens [online]. [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: http://www.knobbe.com/pdf/Lynda-Zadra-SymesCopyright-Exhaustion.pdf. str. 5
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b)

Případ Kirtsaeng v. Wiley
Otázka teritoriálního rozsahu principu first sale u autorských děl vyrobených se

souhlasem držitele autorských práv mimo území Spojených států byla několikrát
předložena soudům nižších stupňů, jejich rozhodnutí v této věci ovšem nebyla jednotná.
Převažoval však názor, že na zboží vyrobené mimo Spojené státy se souhlasem držitele
autorských práv se doktrína first sale nevztahuje150. Nejvyšší soud Spojených států byl
s otázkou interpretace teritoriálního rozsahu principu vyčerpání autorských práv
konfrontován teprve v roce 2009 v případu Omega S.A. v. Costco Wholesalers Corp151.
Výrobce švýcarských hodinek Omega se snažil na základě autorských práv zabránit
dovozu hodinek vyrobených ve Švýcarsku a dovezených a následně prodávaných na
území Spojených států obchodním řetězcem Costco. Okrskový soud dovodil, že jelikož
výrobky nebyly vyrobeny na území Spojených států, nelze je považovat za zboží
„oprávněně zhotovené podle tohoto práva“ ve smyslu § 109(a) Copyright Act, a že se
na ně tedy doktrína first sale neuplatní. Společnost Costco podala proti tomuto
rozhodnutí opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Poté, co se jeden ze soudců
vyloučil z rozhodování, však hlasování soudců Nejvyššího soudů skončilo v poměru
4:4, přičemž tento výsledek nemohl rozhodnutí soudu nižší instance změnit152.
Další příležitost vyjádřit se k této otázce dostal Nejvyšší soud Spojených států
v roce 2011 v případu Kirtsaeng v. Wiley153. Žalovaným byl thajský student Supap
Kirtsaeng, který přijel studovat do Spojených států a v době svého pobytu zjistil, že
nakladatelé prodávají knihy ve Spojených státech za výrazně vyšší ceny, než za jaké
jsou prodávány v Thajsku jejich asijské edice. Nechal si tedy od rodinných příslušníků
zasílat knihy z Thajska, a ty pak následně prodával se ziskem na aukčním portále
eBay.com. V reakci na to byl zažalován jedním z nakladatelů, společností John Wiley &
Sons za porušení autorských práv. Kirtsaeng argumentoval tím, že knihy které prodával,

Srov. rozhodnutí soudů nižších stupňů ve věcech CBS, Inc. v. Scorpio Music Distrib., Inc., 569 F.
Supp. 47, 49 (E.D. Pa. 1983), aff’d, 738 F.2d 421, 424 (3d Cir. 1984), Sebastian Int’l, Inc. v.
Consumer Contacts (PTY) Ltd., 847 F.2d 1093, 1098 n.1 (3d Cir. 1988), Omega S.A. v. Costco
Wholesalers Corp., 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008) a Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 654 F.3d
210 (2d Cir. 2011)
151
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byly umístěny na trh se souhlasem společnosti John Wiley & Sons, a tedy společnost již
nemůže bránit dalšímu prodeji. Soud prvního i druhého stupně ovšem dovodil, že knihy,
které Kirtsaeng prodával, nebyly vyrobeny na území Spojených států, a tudíž je nelze
považovat za „rozmnoženiny oprávněně zhotovené podle tohoto práva“ ve smyslu
ustanovení § 109(a) Copyright Act. Kirtsaeng poté podal proti rozhodnutí soudu
druhého stupně opravný prostředek k Nejvyššímu soudu Spojených států.
Nejvyššímu soudu Spojených států byly předloženy tři možné výklady
formulace § 109(a) Copyright Act154. Zatímco společnost John Wiley & Sons a oba
soudy nižší instance se přikláněly k interpretaci, že spojení „rozmnoženiny oprávněně
zhotovené podle tohoto práva“ znamená rozmnoženiny zhotovené na území Spojených
států, dle Kirtsaenga bylo nutné předmětná ustanovení vykládat jako jakékoliv
rozmnoženiny, které jsou zhotoveny se souhlasem autora, a tedy neporušující autorská
práva dle práva Spojených států. Třetí možný výklad, který přednesl solicitor general,
byl, že §109(a) Copyright Act je nutno vztáhnout pouze na rozmnoženiny zhotovené na
území Spojených států, ovšem pokud jednou dal držitel práv souhlas s dovozem
rozmnoženin zhotovených mimo USA, vztahuje se doktrína first sale i na takto
dovezené rozmnoženiny. V daném případě hlediska ovšem měla interpretace předložená
ze strany solicitor general obdobný dopad jako argumentace společnosti John Wiley &
Sons, jelikož její přijetí by také znamenalo, že dovoz rozmnoženin zhotovených mimo
Spojené státy je podmíněn souhlasem držitele autorských práv, a že Kirtsaeng tak
autorská práva porušil.
Nejvyšší soud se v daném případě přiklonil k názoru, že rozmnoženiny
oprávněně zhotovené podle tohoto práva je nutno vykládat nikoliv teritoriálně, ale jako
rozmnoženiny, které neporušují právo Spojených států, tedy i pokud byly zhotoveny
mimo území Spojených států se souhlasem držitele autorských práv. Tímto rozhodnutím
tedy Nejvyšší soud vyložil, že princip vyčerpání autorských práv zakotvený ve
Spojených státech v zákoně Copyright Act má mezinárodní charakter a jakýkoliv
předmět chráněný autorským právem, který byl se souhlasem držitele práv umístěn na
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trh v jakémkoliv jiném státě, může být do Spojených států dovezen a tam legálně
prodáván bez dalšího souhlasu držitele autorských práv155.

4.3. Princip vyčerpání autorských práv v EU a prodej počítačových
programů na hmotných nosičích
4.3.1. Legislativní úprava
Po rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Deutsche Grammophon
byla úprava principu vyčerpání autorských práv zakotvena postupně v sekundárním
právu Evropského společenství, a to v následujících směrnicích které se určitým
způsobem dotýkaly počítačových programů, a jejichž cílem byla harmonizace
autorského práva156:
a)

Směrnice o právní ochraně počítačových programů
Byť princip vyčerpání autorských práv formulovaný v rozhodnutí Deutsche

Grammophon bylo možné vztáhnout na všechny předměty chráněné autorským právem,
první evropskou směrnicí, ve které byl tento princip výslovně zakotven, byla směrnice
91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů157. Směrnice v článku 4
harmonizovala výlučné autorské právo na zhotovování trvalých i dočasných
rozmnoženin počítačového programu, právo na překlad, úpravy či jiné změny
počítačového programu a právo na jakékoliv formy rozšiřování počítačového programu
nebo jeho rozmnoženin. Prakticky totožné znění pak bylo převzato i v kodifikované
verzi směrnice, přijaté pod číslem 2009/24/ES158
Právo na rozšiřování autorských děl v současné době účinné směrnici
2009/24/ES explicitně není vymezeno konkrétními úkony (s výjimkou toho, že zahrnuje
i právo na pronájem rozmnoženin), z formulace, že rozšiřování se vztahuje na
Srov. BAND, Jonathan. The Impact of the Supreme Court’s Decision in Kirtsaeng v. Wiley on
Libraries: Issue Brief. Library Copyright Alliance [online]. 2013 [cit. 2014-01-25]. Dostupné
z: http://www.librarycopyrightalliance.org/bm~doc/issue-brief-kirtsaeng-post-analysis-02apr13.pdf
156
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která představuje zvláštní úpravu pro databáze.
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do samostatného článku 4 odst. 2 Směrnice Evropské ho parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23.
Dubna 2009, o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění).
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„jakoukoliv formu veřejného šíření“159, lze ovšem dovozovat, že právo na rozšiřování
zahrnuje jakékoliv druhy úkonů mající za následek rozšiřování počítačového programu.
Článek 4 odst. 2 směrnice pak stanoví, že „první prodej rozmnoženiny počítačového
programu ve Společenství, provedený nositelem práv nebo s jeho svolením, je
vyčerpáním práva na rozšiřování této rozmnoženiny v rámci Společenství s výjimkou
práva

na

kontrolu

dalšího

pronájmu

počítačového

programu

nebo

jeho

rozmnoženin“160.
b)

Směrnice o právu na pronájem a půjčování
Další směrnicí, která měla za cíl harmonizovat určité aspekty autorského práva

v rámci Evropského hospodářského společenství a princip vyčerpání autorských práv
částečně upravovala, byla směrnice č. 92/100/ EHS o právu na pronájem a půjčování161.
Směrnice sjednocovala úpravu výlučného oprávnění nositelů autorských práv udělit
svolení anebo zakázat pronájem a půjčování díla nebo jeho rozmnoženiny. Směrnice
definovala pojem „pronájem“ jako „zpřístupnění za účelem užívání na omezenou dobu,
spojené s přímým či nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem“162, přičemž
tato definice byla detailnější, než vymezení tohoto pojmu ve směrnici o ochraně
počítačových programů163. Pojem „půjčování“ byl naproti tomu vymezen jako
„zpřístupňování za účelem užívání na omezenou dobu, které není spojeno s přímým ani
nepřímým hospodářským nebo obchodním prospěchem, pokud je uskutečňuje veřejně
přístupné zařízení“164. Zmínka o principu vyčerpání autorských práv je pak obsažena
v článku 1 odst. 4 směrnice, který stanoví, že právo udělit svolení nebo zakázat
pronájem a půjčování díla nebo jeho rozmnoženin „…se nevyčerpávají prodejem ani
jakýmkoliv jiným rozšiřováním původních děl nebo jejich rozmnoženin“. Na rozdíl od
směrnici 91/250EHS tak bylo výslovně stanoveno, že prvním prodejem nedochází ani k
vyčerpání práva na bezúplatné půjčování díla.

Srov. článek 4 písm. c) směrnice 2009/24/ES
Srov. článek 4 odst. 2 písm. c) směrnice 2009/24/ES
161
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. Listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a některých
právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským
162
Srov. čl. 1 odst. 2 směrnice 92/100/EHS
163
Srov. bod 12 odůvodnění směrnice 91/250/EHS, a 2009/24/ES, podle níž se „pronájmem“ rozumí
zpřístupnění počítačového programu nebo jeho rozmnoženiny k užití na omezenou dobu a za výdělečným
účelem.
164
Srov. článek 1 odst. 3 směrnice 92/100/EHS
159
160
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Vztah směrnice o půjčování a pronájmu ke směrnici 91/250/EHS byl upraven v
článku 3, podle něhož směrnicí o půjčování a pronájmu není dotčen článek 4 písm. c)
směrnice 91/250EHS, tedy zvláštní úprava vyčerpání práva na rozšiřování u
počítačových programů. Směrnice byla vydána později v kodifikované znění pod číslem
2006/115/ES, přičemž původní úprava byla fakticky opět převzata165.
c) Směrnice o harmonizaci některých aspektů autorského práva v informační
společnosti
Třetí významnou směrnicí, která upravovala princip vyčerpání autorských
práv, byla směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a
práv s ním souvisejících v informační společnosti. Tato směrnice výslovně zakotvila
povinnost členských států garantovat výlučné právo na zhotovování rozmnoženin
autorských děl, právo na sdělování díla veřejnosti a právo na zpřístupňování díla
veřejnosti na vyžádání, a dále právo na rozšiřování díla a jeho rozmnoženin166.
Článek 4 odst. 2 směrnice stanoví, že „právo na rozšiřování se u originálu
nebo rozmnoženin díla ve Společenství nevyčerpá s výjimkou případu kdy je první
prodej nebo jiný převod vlastnictví takového předmětu ve Společenství uskutečněn
nositelem práv nebo s jeho souhlasem167“.
Z hlediska dalšího obsahu této práce je nutno na tomto místě poukázat na
skutečnost, že směrnice 2001/29/ES se z hlediska systematiky a vymezení jednotlivých
výlučných autorských práv odchyluje od směrnice 91/250/EHS o právní ochraně
počítačových programů. Právo na rozšiřování je v článku 4 směrnice 2001/29/ES
definováno jako právo „udělit svolení nebo zakázat jakoukoliv formu veřejného
rozšiřování prodejem nebo jiným způsobem“168.

V kontextu odůvodnění směrnice,

které uvádělo, že „ochrana autorského práva podle této směrnice zahrnuje výlučné
právo na kontrolu distribuce díla, které je součástí hmotného předmětu“169, tedy článek
4 byl interpretován tak, že právo na rozšiřování ve směrnici 2001/29/ES se vztahuje
pouze na autorská díla na hmotných nosičích. Směrnice o právní ochraně počítačových
Srov. článek 2 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/115/ES ze dne 12. Prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech
v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění)
166
Srov. články 2, 3 a 4 Směrnice č. 2001/29/ES
167
Srov. článek 4 odst. 2 Směrnice 2001/29/ES
168
Srov. článek 4 odst. 1 směrnice 2001/29/ES
169
Srov. recitál 28 preambule směrnice 2001/29/ES
165
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programů naproti tomu sice též stanovila, že právo na rozšiřování rozmnoženin se týká
rozšiřování „v jakékoliv formě“, žádnou formulaci omezující působnost pouze na
autorská díla na hmotných nosičích ovšem neobsahovala, což někteří autoři interpretují
tak, že směrnice zahrnovala i šíření rozmnoženin v nehmotné podobě170.
Ohledně autorských děl, která nebyla zachycena na hmotných nosičích, tedy
směrnice 2001/29/ES implementovala do evropského práva systematiku Úmluvy WIPO
o právu autorském, a jejich rozšiřování veřejnosti zařadila pod nové výlučné právo na
sdělování díla veřejnosti a právo na zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání. Toto
právo nebylo v původní směrnici o právní ochraně počítačových programů výslovně
obsaženo, s ohledem na doslovné převzetí původní úpravy směrnicí 2009/24/ES nebylo
toto právo ovšem výslovně zmíněno ani v pozdějším kodifikovaném znění171.
Vztah směrnice 2001/29/ES ke směrnici o právní ochraně počítačových
programů byl upraven obdobně, jako vztah směrnice o právu na pronájem a půjčování.
Článek 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES výslovně stanovil, že až na určité
specifické výjimky směrnicí 2001/29/ES „nejsou stávající předpisy Společenství,
týkající se právní ochrany počítačových programů dotčeny ani nijak ovlivněny“172.

4.3.2. Charakter transakce
Jak bylo uvedeno výše, aktuální znění směrnice o právní ochraně počítačových
programů spojuje vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženin počítačového programu
explicitně pouze s „prodejem“ dané rozmnoženiny.
Z historických dokumentů předcházejících vydání směrnice 250/91/EHS lze
vyčíst, že podle jednoho z návrhů článku 4 písm. c) mělo právo na rozšiřování
počítačového programu výslovně zahrnovat šíření prodejem, prostřednictvím licence,
pronájmem a dovozem, přičemž pouze při prvním prodeji a dovozu mělo dojít
k vyčerpání autorských práv.173 Jinými slovy, udělení licence by dle návrhu nemělo mít
Srov. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF COPYRIGHT IN
DIGITAL ENVIRONMENT. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14].
Dostupné z: http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf. Str. 26-27
171
Důvodem, proč směrnice 91/250/HS neobsahuje právo na sdělování díla veřejnosti a právo na
zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání je pravděpodobně skutečnost, že v době přijetí směrnice
ještě nebyla uzavřena Úmluva WIPO o právu autorském. Otázkou samozřejmě je, proč tato práva
neobsahuje ani kodifikované znění vydané pod číslem 2009/24/ES.
172
Srov. článek 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES
173
Srov. Commission Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs
COM(88) 816, final (89/C 91/05), bod 3.5 „Where „sale“, in the normal sense of the word occurs,
170
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vliv na vyčerpání autorských práv. Přijaté znění směrnice 91/250/EHS ovšem tuto
úpravu neobsahuje, a ani uzavření licence jako samostatná forma šíření počítačového
programu není nijak zmíněna. Z některých dokumentů přijatých Evropskou komisí po
vydání směrnice 91/250/EHS vyplývá, že dle Komise mělo být rozlišováno mezi
licenční smlouvou k digitálnímu obsahu a uzavřením kupní smlouvy174. Naproti tomu
v některých evropských státech se etabloval právní názor, že pokud dojde k trvalému
transferu digitálního obsahu, měla by být transakce buď považována za prodej, nebo se
na ní jako na prodej nahlíželo například z hlediska odpovědnosti prodejce za vady
takového obsahu175.
a) Licenční smlouva jako forma „prodeje“ počítačového programu
Otázka, zda i distribuci počítačových programů na základě uzavření licenční
smlouvy lze podřadit pod pojem „prodej“, byla předložena Soudnímu dvoru teprve v
případu UsedSoft v. Oracle, týkajícím se právě vyčerpání autorských práv
k počítačovým programům. Soud v daném případě musel jako jednu z předběžných
otázek zodpovědět, zda na udělení licence lze nahlížet jako na „první prodej“ ve
smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES176. Dle skutkových okolností byla v daném
případě rozmnoženina počítačového programu získána stažením z Internetu a nikoliv na
hmotném nosiči, závěry soudu ohledně pojmu „prodej“ lze dle mého názoru vztáhnout i
na tradiční formy distribuce počítačových programů na hmotných nosičích typu CD,
před jejich užitím je požadováno po nabyvateli odsouhlasení licenčních podmínek.
Generální advokát Yves Bot ve svém stanovisku argumentoval ve prospěch
podřazení určitých druhů licenčních smluv pod pojem „prodej“. Uvedl, že z hlediska
posouzení licenční smlouvy k počítačovým programům je rozhodující rozdělení

174

175

176

certain rights to use the program must be taken to pass to the purchaser along with the physical copy
of the program“.
Srov. COM(2006) 744, p. 24 (Commission’s Green Paper on the Review of the Consumer Acquis):
“digital content is usually licensed rather than sold to the consumer”
Srov. např. Rakousko, Německo, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES. The
Application of the Consumer Rights Directive to Digital Content. 2010. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110113ATT11670/20110113ATT
11670EN.pdf, str. 8
Dle skutkových okolností byla v daném případě rozmnoženina počítačového programu získána
stažením z Internetu a nikoliv na hmotném nosiči, závěry soudu ohledně pojmu „prodej“ lze dle mého
názoru vztáhnout i na tradiční formy distribuce počítačových programů na hmotných nosičích typu
CD, před jejich užitím je požadováno po nabyvateli požadováno uzavření licenční smlouvy formou
odsouhlasení licenčních podmínek.
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ekonomických transakcí na prodej a pronájem dle směrnice 2009/24/ES, přičemž i
licenční smlouvy lze podřadit podle jejich parametrů do některé z uvedených dvou
kategorií transakcí177. Podle generálního advokáta Bota by jako prodej měla být
posouzena jakákoliv transakce, včetně uzavření licenční smlouvy, která zahrnuje
„zpřístupnění

rozmnoženiny

počítačového

programu

v Unii

v jakékoli

formě

a jakýmikoli prostředky za účelem jejího užívání po neomezenou dobu a výměnou za
zaplacení paušální ceny“. Naopak pod pojem „pronájem“ by transakce měla být
zahrnuta tehdy, „pokud bylo poskytnuto dočasně výměnou za placení pravidelného
poplatku

a pokud

se

dodavatel

nevzdal

vlastnického

práva

k rozmnoženině

počítačového programu, kterou mu musí nositel práva vrátit“. Generální advokát Bot
též poukázal na skutečnost, že restriktivní výklad pojmu „prodej“ by v kontextu praxe
distribuce počítačových programů na základě licenčních smluv jednoznačně vedl
k vyprázdnění účelu principu vyčerpání autorských práv.178
Při interpretaci pojmu „prodej“ se Soudní dvůr se stanoviskem generálního
advokáta ztotožnil. Nejprve uvedl, že „z požadavků jak jednotného používání práva
Společenství, tak zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení práva Společenství, které
(…) výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení smyslu a dosahu
tohoto ustanovení, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem
v celém Společenství“179. Nebylo podle něj tedy možné akceptovat stav, aby v různých
evropských státech byl pojem „prodej“ obsažený v evropské legislativě interpretován
různým způsobem. Soud následně konstatoval, že „dle obecně přijímané definice je
„prodej“ smlouvou, kterou jedna osoba výměnou za zaplacení ceny na jinou osobu
převádí svá vlastnická práva k hmotnému či nehmotnému statku, který ji patří“180.
Přitom transakci, kdy zákazník získá rozmnoženinu počítačového programu a následně
je uzavřena licenční smlouva, je nutné po právní stránce hodnotit jako celek, jelikož
„pouhé získání rozmnoženiny bez současného nabytí užívacího oprávnění není
účelné“181. Soudní dvůr uvedl, že z licenčních podmínek společnosti Oracle plyne, že
zákazník výměnou za zaplacení jednorázové ceny získal časově neomezené užívací

Srov. body 56-58 stanoviska generálního advokáta Yvese Bota ve věci UsedSoft v. Oracle,
Srov. body 59 stanoviska generálního advokáta Yvese Bota ve věci UsedSoft v. Oracle
179
Srov. C-5/08 Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening, [2009]
180
Srov. bod 42 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
181
Srov. bod 44 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
177
178
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právo k rozmnoženině počítačového programu, přičemž zaplacení jednorázové ceny
představovalo odměnu odpovídající hospodářské hodnotě transakce182. Takovouto
časově neomezenou licence – tedy poskytnutí trvalého užívacího práva k rozmnoženině
počítačového programu výměnou za zaplacení jednorázové ceny – je dle názoru
Soudního dvora třeba považovat za převod vlastnického práva za úplatu a je nutné ji
podřadit pod pojem „prodej rozmnoženiny počítačového programu“ ve smyslu čl. 4
odst. 2 směrnice 2009/24/ES183.
Soudní dvůr se zároveň přiklonil i k argumentu generálního advokáta, že pokud
by se pojem „prodej“ měl posuzovat čistě podle toho, jak je formálně označena smlouva
uzavřená mezi dodavatelem a uživatelem počítačového programu, bylo by pro
dodavatele velmi jednoduché obejít účinky ustanovení o vyčerpání práva na rozšiřování
počítačového programu pouhým formálním označením smlouvy184.
Při posouzení charakteru transakce při uzavření licenční smlouvy tak Soudní
dvůr zaujal stanovisko, které dle mého názoru do značné míry připomíná rozhodnutí
soudů ve Spojených státech, akcentující jako klíčový faktor celkový ekonomický
charakter transakce více než formální název smlouvy či existenci smluvních omezení
v užívacích právech nabyvatele počítačového programu.
b) Další transakce spojené s převodem vlastnického práva
Pokud jde o další typy transakcí, které mají za následek vyčerpání autorských
práv k počítačovým programům, je nutno poukázat na přísnější dikci článku 4 odst. 2
směrnice 2009/24/ES oproti článku 4 směrnice 2001/29/ES. Zatímco úprava rozhodná
pro počítačové programy stanoví, že k vyčerpání práva na rozšiřování dochází
pouze „prvním prodejem“, směrnice 2001/29/ES obsahuje širší formulaci, podle níž k
vyčerpání práva na rozšiřování dochází po „prvním prodeji nebo jiném převodu
vlastnického práva“185. Pokud by text směrnice 2001/29/ES neměl mít s ohledem na
článek 1 odst. 2 vliv na úpravu vyčerpání autorských práv dle směrnice o právní
ochraně počítačových programů, lze konstatovat, že z hlediska transakce rozhodné pro
vyčerpání práv rozeznává evropské právo dvojí režim. Prvnímu režimu podléhají

Srov. bod 45 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
Srov. bod 46 a 48 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
184
Srov. bod 49 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
185
Srov. článek 4 odst. 2 Směrnice 2001/29/ES
182
183
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počítačové programy (a rovněž databáze)186, u nichž k vyčerpání autorských práv
dochází výhradně prvním prodejem, tedy převodem vlastnického práva za úplatu.
Druhou kategorii představují jiná autorská díla, na něž se vztahuje úprava směrnice
2001/29/ES, a u nichž vyčerpání autorských práv nastává nejen při prvním prodeji, ale
při jakémkoliv jiném převodu vlastnického práva (např. darování, směna).
Při analýze způsobu, jakým byly obě směrnice do právních předpisů ve
vybraných členských státech Evropské unie implementovány, lze zjistit, že
implementace

tohoto

dvojího

režimu

nebyla

v některých

státech

důsledně

reflektována187. Například česká právní úprava v § 14 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), upravuje
výlučné právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny jednotně pro všechny typy
autorských děl, včetně počítačových programů. Taktéž ustanovení § 14 odst. 2 stanoví
pro všechny typy autorských děl jednotný režim principu vyčerpání autorských práv
tak, že k vyčerpání práva na rozšiřování dochází „prvním prodejem nebo jiným prvním
převodem vlastnického práva“.188 Lze tedy dovodit, že česká implementace směrnice
2009/24/ES v českém právním řádu přísnější režim pro počítačové programy explicitně
nepřevzala.
Naproti tomu německá právní úprava sice obsahuje zvláštní ustanovení o
vyčerpání práva na rozšiřování počítačových programů, v němž je uvedeno, že
k vyčerpání dochází pouze prvním prodejem189, úprava vyčerpání práv platná pro
ostatní typy autorských děl ovšem zase výslovně nereflektuje dikci směrnice
2001/29/ES v tom ohledu, že vyčerpání autorských práv u jiných autorských děl je
spojeno taktéž pouze s prvním prodejem, a nikoliv i s jiným převodem vlastnického
práva190.

Srov. článek 5 písm. c) směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází: „První prodej rozmnoženiny
databáze nositelem práv nebo s jeho souhlasem ve Společenství vyčerpá právo na kontrolu opětného
prodeje této rozmnoženiny ve Společenství“
187
Srov. Spojené království: § 18 Copyright, Designs and Patents Act 1988 v aktuálním znění
188
Srov. § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem
autorským (autorský zákon)
189
Srov. článek 69c odst. 3 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273)
190
Srov. čl. 17 odst. 2 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273)
186
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4.3.3. Licenční omezení v. princip vyčerpání autorských práv
Obdobně jako ve Spojených státech, ani v případě jednotlivých členských států
Evropského společenství neexistoval jednotný přístup k problematice, zda držitel
autorských práv k počítačovému programu může platně omezit další šíření jeho
rozmnoženiny na základě licenční smlouvy, která následný prodej zakazuje.
V Německu federální soud dovodil, že při prvním prodeji lze smluvně ujednat určitá
omezení pro umístění rozmnoženiny do oběhu, takováto omezení se ovšem týkala
pouze prvního umístění do oběhu a nikoliv dalšího šíření. Naproti tomu právní úprava
ve Francii a Belgii dovolovala držitelům autorských práv udělit určitá omezení i třetím
stranám (tedy po prvním prodeji), a to na základě zvláštního autorského práva
označovaného jako „droit de destination“, které nebylo součástí práva na šíření
rozmnoženin a tudíž ani předmětem vyčerpání191.
S požadavkem směrnice 91/250/EHS na zakotvení harmonizovaného principu
vyčerpání do právních předpisů jednotlivých států, se tak stala aktuální otázka platnosti
těch licenčních ujednání, která tento princip svými účinky obcházejí.
Sdělení Evropské komise z roku 2001 obsahuje konstatování, že „licenční
smlouvy a smluvní vztahy týkající se autorských práv nebyly předmětem celkové
harmonizace v rámci Společenství“192. Směrnice 91/250/EHS ovšem určitou dílčí
harmonizaci smluvního práva obsahovala, když výslovně prohlásila za neplatná smluvní
ujednání, která by nabyvateli počítačového programu zakazovala určité úkony, které
směrnice považovala za oprávněné, jmenovitě rozklad a dekompilaci počítačového
programu pro určité konkrétní účely193. Dílčí dopad na otázku platnosti smluvních
ujednání v oblasti autorského práva měly i některé směrnice, které s autorským právem
primárně nesouvisely, např. zákaz určitých nepřiměřených smluvních ujednání ve
smlouvách se spotřebiteli dle směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve
spotřebitelských smlouvách194. Obecná úprava, zakazující explicitně ujednání
obcházející princip vyčerpání autorských práv stanovením smluvních omezení však ve
191

Srov. WALTER, Michel M a Silke von LEWINSKI. European copyright law: a commentary. Oxford:
Oxford University Press, 2010, civ, 1555 s. ISBN 978-0-19-922732-7. str. 135
192
Srov. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on European
Contract
Law.
In: COM(2001)
398
final.
2001.
Dostupné
z:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/cont_law_02_en.pdf. str. 8
193
Srov. článek 8 a články 5 a 6 směrnice 91/250/EHS
194
Srov. Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
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směrnici 91/250/EHS chyběla, přičemž podle některých autorů taktéž nebylo zcela jisté
ani to, zda takové dispoziční omezení ve vztahu ke spotřebitelům lze považovat za
nepřiměřené a tudíž automaticky za neplatné195.
Určité judikaturní řešení otázky vztahu licenčních omezení a principu
vyčerpání autorských práv poskytlo opět teprve rozhodnutí Soudního dvora ve věci
UsedSoft v. Oracle. Soudní dvůr v tomto rozhodnutí uvedl: je třeba připomenout, že
právo nositele autorského práva na rozšiřování se v souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice
2009/24 vyčerpá prvním prodejem jakékoliv rozmnoženiny […] počítačového programu
v Unii provedeným tímto nositelem práva nebo s jeho svolením. Z toho vyplývá, že podle
tohoto ustanovení a nehledě na existenci smluvních ujednání zakazujících následný
převod

již

nemůže

nositel

dotčeného

práva

bránit

dalšímu

prodeji

této

rozmnoženiny“.196
Přestože Soudní dvůr výslovně neprohlásil smluvní ujednání, obcházející
princip vyčerpání autorských práv za neplatná, formulaci „nehledě na existenci
smluvních ujednání“ lze interpretovat jako vyjádření aplikační priority principu
vyčerpání autorských práv a možnosti dalšího prodeje i přes smluvní zákaz takového
kroku.
V kontextu článku 8 směrnice 2009/24/ES však považuji takto stavěnou
neúčinnost smluvních omezení za poměrně diskutabilní. Dle uvedeného ustanovení totiž
směrnicí nemělo být dotčeno smluvní právo, s výjimkou ujednání, která směrnice
prohlašuje výslovně za neplatná197. Mezi těmito ujednáními ovšem dohody o zákazu
dalšího prodeje počítačového programu obsaženy nejsou, což ovšem Soudní dvůr
nerespektoval, a fakticky seznam ujednání, která nebudou účinná, rozšířil nad rámec
dohod, které směrnice výslovně za neplatné prohlásila.
Domnívám se, že stanovisko Soudního dvora je v tomto ohledu problematické i
proto, že neřeší, jaká smluvní ujednání zakazující převod počítačového programu by
neměla být při posuzování převodu vlastnických práv k počítačovým programům
zohledňována. Soudní dvůr v případu UsedSoft v. Oracle totiž posuzoval licenční
podmínky, podle nichž byla licence k počítačovému programu poskytována jako
195

Srov. MAZZIOTTI, Giuseppe. EU digital copyright law and the end-user. Berlin: Springer, 2008.
ISBN 978-3-540-75984-3, str. 129
196
Srov. bod 77 odůvodnění, C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012]
197
V souladu s čl. 8 jsou za neplatná považována od počátku všechna smluvní ujednání, která jsou
v rozporu s článkem 6 nebo s výjimkami uvedenými v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2009/24/ES.
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„trvalá“, z čehož dovodil, že udělení licence představuje prodej spíše než pronájem ve
smyslu směrnice 2009/24/ES. Teoretický problém by ovšem mohlo představovat
například ujednání, podle něhož by licence byla poskytnuta na časově omezenou dobu,
a to do okamžiku převodu či přechodu na jinou osobu, eventuálně do zániku prvního
nabyvatele licence. Není totiž zcela zřejmé, zda takové ujednání by dle výše uvedené
argumentace Soudního dvora nekvalifikovalo transakci spíše jako pronájem vázaný na
konkrétního uživatele, při němž by se princip vyčerpání práv neuplatnil, nebo zda by se
jednalo o smluvní ujednání zakazující převod vlastnických práv, ke kterému by se při
uzavření licenční smlouvy nepřihlíželo. Hranice mezi oběma případy je dle mého
názoru značně neurčitá.

4.3.4. Rozsah vyčerpaných práv
Jak směrnice 2009/24/ES, tak směrnice 2001/29/ES, stanoví, že k vyčerpání
práv prvním prodejem dochází pouze u práva na rozšiřování rozmnoženin počítačových
programů resp. autorských děl198. Lze však opět shledat určité odchylky, vyplývající
z rozdílů v systematickém vymezení autorských práv v obou směrnicích. Směrnice
2009/24/ES z vyčerpání práva na rozšiřování výslovně vyjímá právo na kontrolu dalšího
pronájmu počítačového programu, které chápe jako součást práva na rozšiřování
rozmnoženin. Naproti tomu směrnice 2001/29/ES nestanoví, že z vyčerpání práva na
rozšiřování je vyjmuto právo na pronájem, jelikož tato úprava je ovšem upravena
speciálně ve směrnici 92/100/EHS199.
V zásadě lze tedy shrnout, že dle výslovné úpravy ve výše uvedených
směrnicích dochází rozhodnou transakcí pouze k vyčerpání autorského práva na
rozšiřování díla či jeho rozmnoženin, naopak vyčerpání práva na pronájem a půjčování
je evropskou úpravou výslovně vyloučeno200. U některých majetkových autorských
práv však jakékoliv ustanovení o aplikaci principu vyčerpání zcela chybí, což zejména
případ práva na zhotovování rozmnoženin. Absenci úpravy ve směrnici 2001/29/ES
například studie Queen Mary Intellectual Property Research Institute interpretuje tak,

198
199
200

Srov. čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES a čl. 4 odst. 2 směrnice 2001/29/ES.
Srov. čl. 1 odst. 2 směrnice 2006/115/ES
Zde je ovšem z důvodů uvedených výše sporné, zda úprava práva na půjčování se uplatní i u
počítačových programů.
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že možnost vyčerpání těchto dalších práv není výslovně dovolena, ale ani vyloučena201,
tento závěr však považuji za značně kontroverzní.
Lze nicméně poukázat na to, že v roce 1997 Evropský soudní dvůr v případu
ParfumsDior v Evora202 určitým způsobem rozšířil vyčerpání práv i na výlučné autorské
právo na zhotovování rozmnoženin autorského díla, byť se jednalo o specifický případ,
kdy žalovaný jakožto prodejce nafotil zboží chráněné autorským právem pro účely
vydání a distribuce reklamních letáků203. Výše uvedené rozšíření principu vyčerpání
však je nutno považovat za výjimku, kterou není možné aplikovat na jakékoliv
zhotovování rozmnoženin.
Při posuzování rozsahu práv, na která se vztahuje princip vyčerpání při prvním
prodeji nelze nezmínit otázku možného vyčerpání osobnostních práv autora. Profesor
Telec k této problematice uvádí, že „vyčerpáním distribučního práva nejsou dotčena
ani ostatní majetková autorská práva, ani autorská práva osobnostní“204. Pokud jde o
evropskou úpravu, směrnice 2009/24/ES otázku osobnostních práv vůbec nezmiňuje,
směrnice 2001/29/ES pak pouze v preambuli uvádí, že osobnostní práva jdou nad rámec
směrnice a měla by být vykonávána v souladu s mezinárodními úmluvami205. Přestože
mi není známo žádné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, které by řešilo dopad
prvního prodeje na osobnostní práva autorská, lze uvést alespoň rozhodnutí v případu
Musik-Vertrieb Membran v. K-Tel International206. V tomto případu z roku 1980 byl
Evropský soudní dvůr v zásadě postaven před otázku, zda potvrdit princip vyčerpání
práv prvním prodejem, dříve judikovaný v případu Deutsche Grammophon Gesellschaft
MBH proti METRO-SB-GROSSMÄRKTE GMBH & Co. KG. Francouzská vláda
zastávala názor, že princip vyčerpání práv prvním prodejem, který byl primárně
201

Srov. WESTKAMP, Guido. The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States: Part
II. London, 2007. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosocstudy-annex_en.pdf. Queen Mary, University of London. str. 8-9
202
C-337/95, ParfumsDior v Evora, 1997
203
Žalobce se v daném případě dovolával jednak porušení práva k ochranné známce, jednak porušení
autorských práv, jelikož tvar a obal zboží byly autorskými díly, a nafocením došlo ke zhotovení
rozmnoženin těchto děl. Soud poté, co dovodil vyčerpání práv k ochranné známce, uvedl, že rozsah
autorskoprávní ochrany nemůže být širší než rozsah práv z ochranné známky. srov. bod 58
odůvodnění C-337/95, Parfums Dior v Evora, 1997.
204
Srov. TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 97880-7179-608-4. str. 195
205
Srov. bod 19 směrnice 2001/29/ES
206
Spojené případy C-55/80, Musik-Vertrieb proti GEMA, [1981] a C-57/80, K-tel International v
GEMA [1981],
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dovozen u průmyslových práv, by se u autorských práv neměl uplatnit, jelikož autorské
právo zahrnuje kromě ekonomických práv i osobnostní práva autora. Evropský soudní
dvůr ovšem dovodil, že pokud jde o právo na rozšiřování rozmnoženin, toto právo má
čistě ekonomický charakter, a není důvod pro něj činit rozdíl mezi autorským právem a
průmyslovými právy.207
Osobně se domnívám, že autor se nemůže dovolávat osobnostních práv, která
by obcházela účinky principu vyčerpání práva na rozšiřování. V evropském kontextu by
totiž opačný závěr znamenal, že přestože prvním prodejem díla by došlo k vyčerpání
ekonomického práva na rozšiřování rozmnoženin, autoři by nadále mohli kontrolovat
pohyb díla na společném evropském trhu na základě osobnostních práv. Taková
interpretace by dle mého názoru ovšem byla v rozporu se zásadou volného pohybu
zboží, evropským právem i principy, které opakovaně judikoval Soudní dvůr Evropské
unie ve vztahu k vyčerpání práva na rozšiřování díla po prvním prodeji.

4.3.5. Sjednocení principu komunitárního vyčerpání práv
Směrnice 91/250/EHS stanovila, že k vyčerpání autorských práv dochází
v případě prvního prodeje rozmnoženiny počítačového programu kdekoliv na území
Evropského společenství, s čímž koresponduje i dikce směrnice 2001/29/ES. Evropské
směrnice zakotvily princip tzv. komunitárního vyčerpání, které je svou povahou řazeno
mezi regionální modely principu vyčerpání práv.
V některých členských státech Společenství, v nichž byl před přijetím směrnice
uplatňován širší princip celosvětového vyčerpání práv, vznikly při implementaci
směrnice 2001/29/ES spory, zda zakotvení komunitárního principu vyčerpání
v evropských směrnicích vylučuje použití principu celosvětového vyčerpání práv na
národní úrovni, či zda jednotlivé státy mohou nadále užívat „širší“ celosvětový princip
vyčerpání. Tato otázka byla předložena Evropskému soudnímu dvoru k rozhodnutí
v případu C-479/04 Laserdisken ApS v. Kulturministeriet208.
Dánská společnost Laserdisken Aps, která importovala do Dánska ze zahraničí
DVD s filmovými nahrávkami, zažalovala dánské ministerstvo kultury právě kvůli
implementaci směrnice 2001/29/ES do dánského autorského zákona. Dánský autorský
Srov. odst. 11-13 rozhodnutí, MUSIK-VERTRIEB MEMBRAN GMBH a K-Tel International v.
Gema (C-55/80, C-57/80)
208
C-479/04, Laserdisken ApS v. Kulturministeriet, [2006]
207
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zákon před účinností směrnice obsahoval v článku 19 princip celosvětového vyčerpání
autorských práv, což umožňovalo společnosti Laserdisken Aps dovážet DVD
s filmovými nahrávkami, které doposud nebyly umístěna na trh ve státech Evropského
společenství, ale v jiných státech již ano. Po implementaci směrnice však došlo k zúžení
článku 19, a vyčerpání práv nastávalo pouze při předchozím umístění filmových
nahrávek na trh v rámci Evropského společenství. Tato novelizace samozřejmě
představovala omezení pro obchodní aktivity společnosti Laserdisken Aps.
Společnost Laserdisken Aps se v řízení před Evropským soudním dvorem
domáhala zrušení směrnice 2001/29/ES, přičemž jedna z předběžných otázek, které
byly předloženy Evropskému soudnímu dvoru, byla, zda článek 4 odst. 2 směrnice
2001/29/ES brání členským státům, aby si ve svých legislativách ponechaly princip
mezinárodního vyčerpání autorských práv.
Evropský soudní dvůr však jednoznačně rozhodl tak, že směrnice 2001/29/ES
nestanoví žádné výjimky nad rámec principu komunitárního vyčerpání práv, a tento
princip tedy musí být uplatňován jednotně ve všech státech209. Dle mého názoru není
důvod, proč by se závěry soudu při výkladu směrnice 2001/29/ES neměly aplikovat i na
směrnici 91/250/EHS a počítačové programy, s ohledem na obdobné znění obou
směrnic v tomto směru.

209

Srov. C-479/04, Laserdisken ApS v. Kulturministeriet, [2006], body 18-27
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5. Vyčerpání autorských práv k počítačovým programům
v digitálním prostředí
5.1.

Úvod
Otázka vyčerpání autorských práv k počítačovým programům v digitálním

prostředí vyvstala v souvislosti s trendem digitalizace autorských děl, rostoucí
dostupností sítě Internet a šířením autorských děl prostřednictvím této sítě, a stala se
předmětem odborných diskuzí jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Přestože
rozmnoženiny autorských děl v digitální podobě, existující pouze jako datový soubor
bez spojení s konkrétním hmotným nosičem, představují jen alternativní technickou
formu zachycení autorského díla, tyto rozmnoženiny se co do životnosti, možností
reprodukce i přenosu na dálku od tradičních rozmnoženin téhož díla, spojených
s určitým hmotným nosičem významně odlišují210.
V první řadě životnost rozmnoženin autorských děl fixovaných na hmotné
nosiče je obvykle spojena s životností a opotřebením těchto hmotných nosičů. Fyzickou
manipulací s hmotným nosičem (např. čtením knihy, opakovaným spouštěním CD
s hudbou či počítačovým programem), dochází k většímu či menšímu opotřebování
hmotného nosiče, a tudíž zpravidla i ke snížení ekonomické hodnoty rozmnoženiny
autorského díla na něm zachyceného. Naproti tomu životnost datového souboru, v němž
je autorské dílo zaznamenáno se jeho opakovaným užíváním nijak nezmenšuje, ani
nedochází k opotřebení datového souboru, v němž je autorské dílo uloženo.
Zadruhé, zhotovení jakékoliv rozmnoženiny autorského díla na hmotném
nosiči je vždy spojeno s náklady minimálně ve výši odpovídající pořizovací ceně
hmotného nosiče. Digitální rozmnoženinu je naproti tomu možné kdykoliv zkopírovat a
vytvořit další identickou rozmnoženinu, a to s prakticky nulovými náklady.
Zatřetí, předání rozmnoženiny autorského díla na hmotném nosiči mezi dvěma
osobami na dálku bylo taktéž vždy spojeno s určitými náklady na přepravu, přičemž

210

Srov. CIMENTAROV, Peter. The Exhaustion of Copyright in the Digital Environment: Are the Rules
Suitable to Deal with Digitally Transmitted Goods? A Comparative Approach between the USA and
the EU. Gent, 2011. Dostupné z: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/979/RUG01001786979_2012_0001_AC.pdf. Magisterská práce. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent.
Str. 21
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čímž delší byla vzdálenost, na kterou měl být hmotný nosič zaslán (např.
poskytovatelem poštovních služeb), tím se zvyšovaly finanční náklady a čas nutný na
doručení takového hmotného nosiče. Ve srovnání s tím bylo datové soubory možné
přenést prostřednictvím sítě Internet na jakoukoliv vzdálenost téměř v nulovém čase a
se zanedbatelnými náklady, když limitem šíření rozmnoženin autorského díla tímto
způsobem byla jen dostupnost připojení k síti Internet a jeho vlastnosti.
Komerčním výhodám, které vyplývaly zejména z druhých dvou rozdílů, se
s masovým rozšířením sítě Internet přizpůsobil i trh s počítačovými programy. Zatímco
dříve musel zájemce o koupi počítačového programu buď fyzicky navštívit prodejce,
nebo si nechat hmotný nosič zaslat poštou, moderní technologie umožnily, aby si
kupující stáhl datový soubor s rozmnoženinou počítačového programu přes Internet
přímo do svého počítače po zaplacení požadované ceny.
Vedle tradičního trhu s počítačovými programy nahranými na CD/DVD
nosičích tak došlo k vytvoření paralelního trhu s počítačovými programy zasílanými ve
formě datových souborů prostřednictvím Internetu bez hmotného nosiče211. Stejná
dvojkolejnost distribučních modelů vznikla i u dalších typů autorských děl, jako jsou
hudební nahrávky, filmové nahrávky či knihy212.
S rostoucím objemem autorských děl prodaných bez hmotného nosiče pouze ve
formě datových souborů se stala aktuální i problematika možného vzniku sekundárního
trhu s těmito soubory. Osoba, která si zakoupila počítačový program či jiné autorské
dílo v této formě, totiž také po určitém čase užívání mohla mít zájem jej prodat a získat
tak zpátky alespoň část pořizovací ceny.
Možnost aplikace principu vyčerpání autorských práv na datové soubory
distribuované v on-line prostředí bez vázanosti na konkrétní nosič však byla značně
kontroverzní. V první řadě snadné rozmnožování autorských děl v digitální podobě a
jejich šíření v prostředí Internetu přispělo i k nárůstu aktivit, zasahujících v digitálním
prostředí do autorských práv, jako je nelegální vytváření kopií autorských děl či jejich
šíření v prostředí tzv. peer-to-peer sítí. Existovaly tak obavy, že legalizace přeprodeje
datových souborů s autorskými díly bez hmotných nosičů by znamenala příliš velký
zásah do zájmů držitelů autorských práv. Navíc v některých státech právní úprava
211
212

Srov. například nabídka produktů na stránkách www.microsoft.com
Srov. jako příklad hudebních nahrávek doručovaných on-line bez hmotných nosičů lze uvést služby
iTunes. Obdobný trend v knižním odvětví představuje možnost zakoupení e-knih.
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princip vyčerpání spojovala výslovně pouze s šířením autorských děl na hmotných
nosičích213, což bez úpravy legislativy vylučovalo možnost širší interpretací rozšířit
tento princip do digitálního prostředí214.

5.1.1. Názory pro aplikaci principu vyčerpání práv na „digitální zboží“
Základní argument pro aplikaci principu vyčerpání práv i na datové soubory
s autorskými díly bez hmotného nosiče je založen na podobnosti účelu transakce.
Nabyvatel počítačového programu na hmotném nosiči i nabyvatel datového souboru s
týmž počítačovým programem staženým z Internetu získávají možnost užívat
rozmnoženinu téhož počítačového programu, přičemž jedinou odlišností je způsob
doručení příslušných rozmnoženin. Zastánci aplikace principu vyčerpání autorských
práv na datové soubory poukazují na to, že princip vyčerpání autorských práv by měl
reflektovat ekonomický charakter transakce a nikoliv formu, v jaké k předání
rozmnoženiny došlo215. Zohledňování formy předání rozmnoženiny by podle nich
vytvářelo neodůvodněné rozdíly mezi prodejem rozmnoženiny na hmotném nosiči a
prodejem téže rozmnoženiny bez hmotného nosiče, když v prvním případě by autorská
práva k počítačovému programu byla vyčerpána a nabyvatel by mohl po skončení

Ze států Evropské unie byl v roce 2007 princip vyčerpání autorských práv spojen výslovně
s rozmnoženinami na hmotných nosičích v Belgii, Francii a Itálii. Srov. WESTKAMP, Guido. The
Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States: Part II. London, 2007. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study-annex_en.pdf. Queen Mary,
University of London . str. 8, rovněž v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, srov. § 14 odst. 1,
který rozšiřování definuje jako zpřístupňování díla v hmotné podobě.
214
Vzhledem k výslovné úpravě § 14 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se česká právní
věda před rozhodnutím Soudního dvora v případu UsedSoft v. Oracle klonila zcela logicky k názoru,
že vyčerpání práva na rozšiřování se týká pouze děl zachycených na hmotném nosiči. Srov. TELEC,
Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, 971 s. ISBN 978-80-7179-608-4.
str. 194 „Stejně tak nedochází k vyčerpání distribučního autorského práva, pokud originál či
rozmnoženina díla byla zpřístupněna jiným způsobem, než je rozšiřování originálu či rozmnoženiny
díla v hmotné podobě, tj. zejména zpřístupněním díla prostřednictvím počítačové sítě (např.
tzv. download) apod.“, shodně Srov. OTEVŘEL, Petr. Vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo
rozmnoženiny autorského díla. Právní rozhledy. 2005, č. 3: „Dílo může zpřístupněno on-line za
úplatu, čímž dochází ke zvláštnímu druhu prodeje, navíc si uživatel může po stažení zhotovit
rozmnoženinu ve hmotné podobě (vypálí si hudbu, program, či databázi na CD, popř. si vytiskne
literární dílo), přesto však princip vyčerpání aplikovat nelze.[...]. Zákonodárce tedy rozlišuje
rozšiřování autorských děl ve hmotné podobě (např. kniha, CD nosič) a v podobě nehmotné, kdy je
dílo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím internetové nebo obdobné sítě“.
215
Srov. WALTER, Michel M a Silke von LEWINSKI. European copyright law: a commentary. Oxford:
Oxford University Press, 2010, civ, 1555 s. ISBN 978-0-19-922732-7. Str. 137-138
213
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užívání počítačový program dále prodat, zatímco v druhém případě by, byť u totožného
produktu, k žádnému vyčerpání autorských práv nedošlo.
Blocher například argumentuje tím, že z ekonomického hlediska mohou být
rozdíly mezi oběma typy transakcí ospravedlnitelné pouze tehdy, pokud by u
rozmnoženiny stažené z Internetu bylo nutné se připojit k on-line službě pokaždé, když
by nabyvatel chtěl počítačový program využít216. Rozhodujícím kritériem pro aplikaci
principu vyčerpání autorských práv by tedy neměla být skutečnost, zda je rozmnoženina
počítačového programu získána vzdáleným přístupem, ale jestli přenos digitální
rozmnoženiny počítačového programu je použit jako dočasná služba (např. zpřístupnění
počítačového programu formou cloud computingu) nebo jako alternativa k dodání
rozmnoženiny počítačového programu na hmotném nosiči217.

5.1.2. Názory proti aplikaci principu vyčerpání práv v digitálním prostředí
Argumentace proti aplikaci principu vyčerpání autorských práv u datových
souborů při přenosu v on-line prostředí se opírá zejména o argumentaci, že i přes
shodnou ekonomickou povahu transakce z pohledu pořizovatele počítačového programu
existují významné odlišnosti mezi předáním hmotného nosiče s rozmnoženinou
počítačového programu a jejím zasláním v podobě datového souboru prostřednictvím
sítě elektronických komunikací.
V případě předávání hmotného nosiče existuje v jediný okamžik vždy pouze
jedna rozmnoženina, přičemž okamžikem nabytí držby hmotného nosiče druhým
nabyvatelem

první nabyvatel

svou

držbu nad touto rozmnoženinou ztrácí.

Rozmnoženina, u níž dochází k vyčerpání autorských práv, je tedy vždy v držení pouze
jediné osoby. Charakter přenosu rozmnoženiny díla v podobě datového souboru v online prostředí je však odlišný, konkrétní datový soubor se fyzicky nepřesouvá ze sféry
dispozice odesílatele původního datového souboru do sféry dispozice adresáta, ale
transakce probíhá na principu replikace dat z jednoho počítače do druhého.
V okamžiku, kdy první nabyvatel „odešle“ ze svého počítače datový soubor, se tento
216

Srov. WALTER, Michel M a Silke von LEWINSKI. European copyright law: a commentary. Oxford:
Oxford University Press, 2010, civ, 1555 s. ISBN 978-0-19-922732-7. str. 138-139
217
Shodně viz např. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF
COPYRIGHT IN DIGITAL ENVIRONMENT. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit.
2014-03-14]. Dostupné z: http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf,
str. 31
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datový soubor přes síť elektronických komunikací postupně zkopíruje až do počítače
adresáta, kde se vytvoří nová rozmnoženina původního datového souboru. Jelikož
původní soubor se při takovémto odeslání automaticky nesmaže, v tentýž okamžik
vedle sebe existují dvě digitální rozmnoženy, které jsou v držení dvou různých osob.
Obdobný princip platí i v případě, kdy původní vlastník není aktivním odesílatelem, ale
umístí například přístup k datovému souboru na stránku na síti Internet, odkud si jej
nový nabyvatel může stáhnout.
Z podstaty takto probíhajícího šíření datových souborů prostřednictvím sítě
Internet vyplývají tři základní argumenty proti aplikaci principu vyčerpání v digitálním
prostředí218. Za prvé, při přenosu datového souboru s autorským dílem v on-line
prostředí dochází, na rozdíl od předávání díla na hmotném nosiči, k vytváření
sekundární rozmnoženiny původního souboru v počítači druhého nabyvatele. Tento akt
ovšem ve vztahu k autorskému dílu v datovém souboru představuje realizaci práva na
zhotovování rozmnoženin, u nějž dle právní úpravy k vyčerpání prvním prodejem
rozmnoženiny nedochází. Za druhé, princip vyčerpání autorských práv byl u hmotných
nosičů vždy vztažen na konkrétní rozmnoženinu, která je předávána, nikoliv na další
rozmnoženiny od ní odvozené. Princip vyčerpání práv vázaný na konkrétní digitální
rozmnoženinu, která je prvním nabyvatelem odesílána, však není možné aplikovat,
jelikož tato konkrétní rozmnoženina se fyzicky do držby druhého nabyvatele nikdy
nedostane. Třetí argument je založený na nutnosti udržení rovnováhy mezi
ekonomickým smyslem autorských práv a principu vyčerpání. Aplikace tohoto principu
u datových souborů s autorskými díly by s ohledem na jejich charakter a možnosti šíření
popsané výše vytvářely potenciál pro zhotovování a rozšiřování nelegálních
rozmnoženin autorských děl, ze kterých držitelé autorských práv nezískávají žádný
ekonomický prospěch. Bez možnosti získání ekonomického protiplnění by v konečném
důsledku byla snížena motivace autorů tvořit, což by tvorbu nových děl v rozporu
s účelem zavedení autorskoprávní ochrany spíše utlumilo, než podpořilo.

218

CALABA, F., Victor. Quibbles 'n bits: Making a Digital First Sale Doctrine Feasible. Michigan
Telecommunications and Technology Law Review. 2002, Fall. Str. 6-17
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5.2.

Přístup USA k vyčerpání autorských práv v prostředí Internetu
Možnost aplikace doktríny first sale na soubory s autorskými díly zasílané

v digitálním prostředí byla ve Spojených státech předmětem odborných diskuzí již od
konce 20. století. Jako významné lze označit následující milníky:

5.2.1. Návrh zákona Digital Era Copyright Enhancement Act
Pravidlo, aby doktrína first sale byla aplikovatelná i na datové soubory šířené
v digitálním prostředí, se již v roce 1997 pokusili legislativně prosadit předkladatelé
návrhu zákona nazvaného Digital Era Copyright Enhancement Act219, známého též jako
tzv. Boucher-Campbellův zákon, kterým měl být novelizován Copyright Act z roku
1976. Podle návrhu měl být do ustanovení § 109 vložen nový odstavec, který by
stanovil, že doktrína first sale se použije i tam, kde „vlastník konkrétní rozmnoženiny
nebo hudební nahrávky v digitálním formátu, oprávněně zhotovené podle tohoto práva,
nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka, vytvoří, zveřejní nebo šíří dílo přenosem na
jiného příjemce, pokud tato osoba vymaže nebo zničí svou kopii nebo hudební nahrávku
v podstatě v tomtéž okamžiku“. Rozmnožení díla pro účely takovéhoto přenosu zároveň
nemělo být považováno za porušení autorských práv220. Návrh zákona se tedy určitým
způsobem pokusil odstranit rozdíly mezi předáním hmotného nosiče a zasláním
digitální rozmnoženiny, spočívající v existenci více rozmnoženin v jeden okamžik.
Zároveň podle dalších ustanovení mělo platit, že licenční podmínky, které by nebyly
sjednány individuálně (včetně tzv. click-wrap licencí), a které by byly v rozporu
s výjimkami z výlučných práv autorských dle § 107 Copyright Act, by byly
nevynutitelné221. Boucher-Campbellův návrh zákona ovšem nakonec nebyl kongresem
Spojených států přijat.

219

H.R.3048 -- Digital Era Copyright Enhancement Act
Srov. navrhované znění „The authorization for use set forth in subsection (a) applies where the owner
of a particular copy or phonorecord in a digital format lawfully made under this title, or any person
authorized by such owner, performs, displays or distributes the work by means of transmission to a
single recipient, if that person erases or destroys his or her copy or phonorecord at substantially the
same time. The reproduction of the work, to the extent necessary for such performance, display,
distribution,
is
not
an
infringement“
Dostupné
na
http://thomas.loc.gov/cgibin/query/z?c105:H.R.3048:
221
CALABA, F., Victor. Quibbles 'n bits: Making a Digital First Sale Doctrine Feasible. Michigan
Telecommunications and Technology Law Review. 2002, Fall.str. 12
220
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5.2.2. Zpráva U.S. Copyright Office z roku 2001
V roce 2001 vydal U.S. Copyright Office obsáhlou zprávu, zabývající se
praktickými dopady novelizace autorského zákona zákonem Digital Millennium
Copyright Act z roku 1998222, a jeho účinkem na elektronické obchodování a související
odvětví. Zpráva byla založena na širokém připomínkovém řízení veřejnosti a jednou
z otázek, kterou se zpráva zabývala, byla i aplikace doktríny first sale v digitálním
prostředí za stávající právní úpravy223.
U.S. Copyright Office v úvodu této problematiky provedl krátké resumé,
v němž shrnul základní argumenty, proč se doktrína v digitálním prostředí neuplatní,
přičemž hlavním argumentem bylo právě vytváření sekundárních rozmnoženin
autorského díla při digitálním přenosu. Úřad uvedl, že tento proces se, na rozdíl od
prodeje rozmnoženiny díla vázaného na hmotný nosič, bezprostředně dotýká nejen
výlučného autorského práva na šíření rozmnoženiny díla, ale též práva na zhotovování
rozmnoženin (reproduction right), na které se ovšem doktrína first sale, zakotvená
v Copyright Act, explicitně nevztahuje. Z toho dle názoru úřadu vyplývalo, že jelikož
zákon zakotvuje nezávisle na sobě právo na rozšiřování rozmnoženiny a právo na
zhotovování rozmnoženiny, přičemž § 109(3) Copyright Act se týká výlučně prvního
z obou práv, nelze jej z podstaty věci aplikovat na prodej digitálních souborů šířených
přenosem z jednoho bodu do druhého, jelikož tento proces v sobě zahrnuje zhotovení
nových rozmnoženin díla.
Kromě závěru, k němuž U.S. Copyright Office dospěl, není ovšem bez
zajímavosti argumentace subjektů, které se připomínkovacího procesu zúčastnily.
Jedním z prezentovaných názorů v rámci konzultace bylo, že doktrína first sale by se
v digitálním prostředí mohla teoreticky vztahovat i na další autorská práva spojená se
šířením datových souborů on-line, ochrana před neoprávněným vytvářením více
rozmnoženin v jeden okamžik by ovšem musela být zajištěna s využitím technických
prostředků. Ty by měly zajistit, že v tom samém okamžiku, kdy nový držitel získá
datový soubor s novou rozmnoženinou díla, datový soubor s rozmnoženinou původního
vlastníka bude automaticky smazán nebo znepřístupněn, takže autorské dílo bude moci
být užito v jediném okamžiku buď původním, nebo novým vlastníkem, nikoliv oběma
222
223

Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2876
Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 78 a násl.
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najednou224. V zásadě se jednalo tedy o přísnější požadavek, než vyplýval z návrhu
Boucher-Campbellova zákona, který teoreticky připouštěl existenci dvou použitelných
rozmnoženin díla v tom samém (byť krátkém) čase.
U.S. Copyright Office však tento názor odmítl s tím, že není možné ponechat
na vůli původního vlastníka, aby původní kopii sám smazal (jak navrhoval BoucherCampbellův zákon), a že stav technologií aktuální v době sepisu zprávy nezná takové
technické prostředky, které by umožnily vytvoření nové kopie a zároveň smazání té
původní v identickém okamžiku225. Úřad dále uvedl, že doktrína first sale byla
historicky zavedena s cílem umožnit volný oběh hmotných nosičů, a ani z textu zákona,
ani z principů, na nichž je doktrína založena, nevyplývá, že by se měla vztahovat i na
šíření autorských děl v digitálním prostředí226, jejichž podstata a ekonomické vlastnosti
jsou od hmotných nosičů odlišné.
Kromě toho poukázal U.S. Copyright Office i na instrumenty mezinárodního
práva, konkrétně na Úmluvu WIPO o právu autorském z roku 1996, která zaváděla
princip vyčerpání autorských práv jako výjimku z výlučného práva na rozšiřování díla
na hmotných nosičích, ovšem nikoliv jako výjimku z výlučného práva na sdělování díla
veřejnosti a zpřístupňování díla na vyžádání. U.S. Copyright Office odkázal na obdobný
přístup i v rámci evropské úpravy, konkrétně recitál 28 a 29 směrnice 2001/29/ES o
harmonizaci některých aspektů autorských práv a práv souvisejících v informační
společnosti, které výslovně uváděly, že otázka vyčerpání autorských práv v on-line
prostředí nevyvstává.
U.S. Copyright Office tedy uzavřel, že nedoporučuje rozšíření stávající
doktríny first sale na rozmnoženiny šířené v digitálním prostředí, tedy v podobě
digitálních souborů bez hmotných nosičů227.

224

225

226

227

Tyto technické prostředky byly označovány jako „forward-and-delete“ technologie, tedy v překladu
„přepošli-a-smaž“.
Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 98-99
Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 86-90
Srov. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE. DMCA Section 104 Report. 2001. Dostupné z:
http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf, str. 96
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5.2.3. Případ Capitol Records v. ReDigi
Rozhodnutí, které představuje významný precedens v otázce aplikace doktríny
first sale v digitálním prostředí pro jakákoliv autorská díla včetně počítačových
programů, vydal soud ve Spojených státech v případu Capitol Records, LCC v. ReDigi
Inc.228 v březnu roku 2013. Případ se sice týkal šíření datových souborů s hudebními
nahrávkami, odůvodnění soudu je ovšem dle mého názoru plně použitelné i pro prodej
datových souborů s počítačovými programy nevázaných na konkrétní hmotný nosič.
Společnost ReDigi Inc. spustila v roce 2011 internetové stránky, které se
prezentovaly jako on-line tržiště pro přeprodej legálně zakoupené hudby. Uživatelé
služby zde mohli nabízet k prodeji své hudební soubory, koupené prostřednictvím
služby iTunes, a zároveň si za nakoupený či jinak získaný kredit mohli jiné soubory
stáhnout od ostatních uživatelů. Služba fungovala tak, že uživatel byl povinen si do
počítače nainstalovat soubor, který v počítači uživatele vyhledal soubory stažené ze
služby iTunes nebo zakoupené od společnosti ReDigi, a na žádost uživatele nahrál
soubor na serverové úložiště společnosti ReDigi nazvané Cloud Locker. Z tohoto
úložiště si uživatel hudební soubor mohl přehrát, stáhnout zpět do svého počítače nebo
nabídnout k dalšímu prodeji jinému uživateli služby. Zásadní rozdíl oproti klasickým
peer-to-peer sítím byl v tom, že technické řešení, které používala společnost ReDigi dle
popisu skutkového stavu vždy s přesunutím souboru mezi serverovým úložištěm a
počítačem smazalo původní kopii souboru, takže v jeden okamžik existovala pouze
jediná rozmnoženina daného souboru.
Společnost Capitol Records LCC (dále Capitol Records), jejíž nahrávky též
byly přeprodávány prostřednictvím služby Cloud Locker, podala proti společnosti
ReDigi Inc. žalobu, v níž tvrdila, že RiDigi Inc. porušuje její výlučná práva zakotvená v
§ 106(3) Copyright Act, a to právo na zhotovování rozmnoženin (reproduction right),
právo na šíření rozmnoženin (distribution right) a právo na zobrazování díla veřejnosti
(display right). Společnost ReDigi namítala, že pouze „přesouvá“ legálně zakoupený
soubor, a že na takovýto přeprodej souborů se vztahuje doktrína first sale.
Soud v rámci rozhodování zkoumal, zda technický proces přeprodeje souborů
lze podřadit pod pojem zhotovování rozmnoženin ve smyslu úpravy Copyright Act,
přičemž konstatoval, že dřívější judikatura zatím neřešila případ, kdy před přesunem i
228

Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc. 934 F. Supp. 2d 640 - Dist. Court, SD New York, 2013
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po přesunu existuje vždy pouze jediná rozmnoženina. Dospěl k závěru, že pokud určitý
datový soubor existuje před přesunem na jednom hmotném nosiči a po přesunu na jiném
hmotném nosiči, vždy se jedná o zhotovení rozmnoženiny datového souboru, jelikož
podle fyzikálních zákonů Internet neumožňuje fyzický přesun datového souboru, ale
vždy pouze zhotovení jeho rozmnoženiny.229
Soud se následně neztotožnil s argumentem společnosti ReDigi Inc., že na
přeprodávané soubory se vztahuje doktrína first sale, když uvedl s odkazem na případ
Design Options v. Belle Pointe, Inc.230, že doktrína first sale se nevztahuje na právo na
zhotovování rozmnoženin, ale pouze na právo na šíření rozmnoženin. V daném případě
podle soudu nebylo možné aplikovat tuto doktrínu z důvodu, že rozmnoženiny, které
vznikaly na serveru Cloud Locker a následně na disku uživatele, který si soubor stáhl,
nebyly ve smyslu § 109(a)(1) Copyright Act rozmnoženinami „oprávněně zhotovenými
podle tohoto práva“, jelikož držitel práv s jejich zhotovením na disku druhého
nabyvatele nikdy nedal souhlas.

5.2.4. Aktuální vývoj
Přes rozhodnutí v případě Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc., kterým soud
odmítl možnost aplikace doktríny first sale v digitálním prostředí, je zjevné, že tento
koncept je ve Spojených státech i nadále předmětem pokračujících diskuzí, což
potvrzují i zmínky v aktuálních dokumentech některých státních úřadů. V červenci 2013
vydal United States Patent and Trademark Office zprávu, v níž uvádí, že od roku 2001,
kdy U.S Copyright Office aplikaci doktríny first sale v digitálním prostředí nedoporučil,
došlo k významným technologickým změnám. Tyto změny by pak odůvodňovaly znovu
zvážit možnost rozšíření tohoto principu i do digitálního prostředí. Zároveň zpráva
uvádí, že celý koncept principu vyčerpání autorských práv by měl být znovu zvážen i
s ohledem na to, že držitelé práv k počítačovým programům (a v poslední době i
elektronických knih) fakticky obcházejí aplikaci tohoto principu právě licencováním
svých produktů231.
„This understanding is, of course confirmed by laws of physic. I tis simply impossible that the same
materiál object can be transferred over the Internet.“
230
Srov. Design Options v. Belle Pointe, Inc. 940 F. Supp. 86, 91 (S.D.N.Y. 1996)
231
Copyright Policy, Creativity and Innovation in the Digital Economy: The Department of Commerce
Internet Policy Task Force. In:United States Trademark and Patent Office s. 35-37 [online]. 2013 [cit.
2014-04-21]. Dostupné z:http://www.uspto.gov/news/publications/copyrightgreenpaper.pdf
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Naopak z prohlášení Marie A. Pallante, ředitelky U.S. Copyright Office, ze
stejného roku vyplývá, že ani deset let po vydání první zprávy dle jejího názoru stále
neexistují důvody pro rozšíření doktríny first sale do digitálního prostředí, byť zároveň
připustila, že zákonodárci mohou mít na situaci jiný názor232.
Je tedy pravděpodobné, že v případě širší novelizace autorského práva ve
Spojených státech lze očekávat další otevření debaty nad komplexní úpravou této
doktríny tak, aby se uplatnila i při prodeji datových souborů s autorským dílem bez
hmotného nosiče.

5.3.

Evropské právo a vyčerpání autorských práv v prostředí
Internetu

5.3.1. Šíření digitální rozmnoženiny – zboží nebo služba?
První otázkou, která byla v EU dlouhou dobu dávána do souvislosti s aplikací
principu vyčerpání autorských práv v prostředí Internetu, bylo, zda rozmnoženinu
autorského díla zaslanou pouze jako datový soubor bez hmotného nosiče je možné
považovat za zboží, nebo zda se jedná o poskytnutí služby. Odpověď na tuto otázku
byla spojována především s rozhodnutím Evropského soudního dvora v případu Coditel
v. Cine´ Vog Films z roku 1980233.
V tomto sporu společnost Les Films la Boétie, která byla držitelem autorských
práv k filmu Le Boucher, udělila výlučnou licenci na užití práv k tomuto filmu na území
Belgie společnosti Ciné Vog. Součástí licence bylo ujednání, že vysílání filmu se na
území Belgie může uskutečnit až 40 měsíců poté, co bude film poprvé promítán
v kinech. Film byl nicméně krátce po uvedení v belgických kinech odvysílán v německé
televizi několika společnostmi (mimo jiné i společností Coditel), přičemž tuto verzi
filmu určenou německé veřejnosti bylo možné sledovat i na území Belgii. Společnost
Ciné Vog tento stav považovala za porušení svých výlučných licenčních oprávnění a
podala žalobu nejen na společnost Les Films la Boétie, ale též na společnost Coditel.
Společnost Coditel se bránila tím, že film již byl odvysílán se souhlasem držitele práv
232

PALLANTE, A., Maria. The Next Great Copyright Act. COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE
ARTS [online]. 2013, roč. 36, č. 3, s. 331-332 [cit. 2014-04-21]. Dostupné
z:http://www.copyright.gov/docs/next_great_copyright_act.pdf
233
Srov. Coditel v. Cine´ Vog Films, 62/79, [1980]
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na území Evropského společenství, a že výkon práv společnosti Ciné Vog je v rozporu
se svobodou volného pohybu služeb, zakotvené v článku 59 Smlouvy o Evropském
společenství. S tímto argumentem byla Evropskému soudnímu dvoru předložena otázka,
zda princip vyčerpání autorských práv platí i tehdy, pokud je autorské dílo užito jako
součást služby.
Evropský soudní dvůr dovodil, že teritoriální omezení licence pro vysílání
filmového díla televizí pouze na území jednoho státu není v rozporu se Smlouvou o
Evropském společenství, jelikož její článek 59 zakazuje omezení svobody poskytování
služeb, nikoliv pouhé omezení výkonu určitých ekonomických aktivit, která vyplývají z
národní legislativy chránící práva k duševnímu vlastnictví, pokud tato omezení nejsou
diskriminační234. Navíc možnost teritoriálního omezení licence u filmových děl soud
posoudil jako nezbytný předpoklad pro získání adekvátní autorské odměny v podobě
licenčních poplatků.235
Ve vztahu k principu vyčerpání autorských práv k počítačovým programům,
které nejsou šířeny na hmotném nosiči, lze zmínit i stanovisko, které k danému případu
zaslala Evropskému soudnímu dvoru Evropská komise. Evropská komise uvedla, že je
třeba rozlišovat mezi autorským právem na šíření díla na hmotném nosiči a sdělování
díla v nehmotné podobě, přičemž uvedla: „Aplikace principu vyčerpání je
odůvodnitelná, pokud jde o autorská práva, jejichž předmětem je distribuce hmotného
nosiče […]. Na druhou stranu, tento princip nemůže být použit na autorská práva, u
nichž není žádný hmotný nosič.“236
Toto rozhodnutí pak bylo interpretováno tak, že v případě, že autorské dílo je
sdělováno v nemateriální podobě jako služba (např. digitálním přenosem), princip
vyčerpání autorských práv se neuplatní237.

Srov. bod 14-14 rozhodnutí Coditel v. Cine´ Vog Films, 62/79, [1980]
Srov. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF COPYRIGHT IN
DIGITAL ENVIRONMENT. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14].
Dostupné z: http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf, str. 22
236
Srov. článek II - písemná sdělení podaná Soudu v rozhodnutí Coditel v. Cine´ Vog Films, 62/79,
[1980]
237
Srov. například MAZZIOTTI, Giuseppe. EU digital copyright law and the end-user. Berlin: Springer,
2008. ISBN 978-3-540-75984-3., str. 45
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235

78

5.3.2. Otázka šíření díla on-line v evropských směrnicích
Přestože případ Coditel v. Cine´ Vog historicky předcházel přijetí směrnice
91/250/EHS o ochraně počítačových programů, v samotné směrnici otázka vyčerpání
práv u rozmnoženin počítačových programů distribuovaných bez hmotných nosičů nijak
výslovně reflektována není. Historickým výkladem založeným na odůvodnění návrhu
směrnice však lze dospět k závěru, že „prodejem“ počítačových programů tvůrci
směrnice primárně mysleli skutečně pouze šíření programů na hmotných nosičích, a
tudíž princip vyčerpání autorských prvním u šíření datových souborů s počítačovými
programy nebyl při tvorbě směrnice uvažován238.
Teprve v dalších směrnicích, v nichž je princip vyčerpání autorských práv
zakotven, jsou obsažena určitá vodítka pro aplikaci tohoto principu na prostředí
Internetu. V odůvodnění směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází bylo výslovně
uvedeno „[…]otázka vyčerpání práva na rozšiřování nevzniká v případě databází online, které spadají do oblasti poskytování služeb; […] totéž platí pro hmotnou
rozmnoženinu databáze, jež byla pořízena uživatelem dané služby se souhlasem nositele
práva; […] na rozdíl od případu CD-ROM nebo CD-I, kde je duševní vlastnictví vázáno
na hmotný podklad, tj. na zboží, představuje každá služba on-line činnost, která podléhá
schválení, stanoví-li tak autorské právo“239.
Obdobný přístup lze nalézt i v odůvodnění směrnice 2001/29/ES, která nejprve
výslovně uvádí, že „ochrana autorského práva podle této směrnice zahrnuje výlučné
právo na kontrolu distribuce díla, které je součástí hmotného předmětu. […]“ 240. Další
bod odůvodnění pak pokračuje textem, že „otázka vyčerpání nevyvstává v případě
služeb, zejména v případě služeb on-line. Tato skutečnost se rovněž týká hmotné
rozmnoženiny díla nebo jiného předmětu ochrany vyrobeného uživatelem takové služby
se souhlasem nositele autorského práva. Otázka vyčerpání proto nevyvstává ani
v případě pronájmu a půjčování originálu a rozmnoženin děl nebo jiných předmětů
ochrany, které jsou svou povahou službami. Na rozdíl od CD-ROM nebo CD-I, kde je
238

Srov. Commission Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs
COM(88) 816, final (89/C 91/05), bod 3.5 „Where „sale“, in the normal sense of the word occurs,
certain rights to use the program must be taken to pass to the purchaser along with the physical copy
of the program“.
239
Srov. bod 33 odůvodnění směrnice 96/9/ES, o právní ochraně databází
240
Srov. bod 28 odůvodnění směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a
práv s ním souvisejících v informační společnosti
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duševní vlastnictví součást nosiče, jmenovitě položky zboží, je ve skutečnosti každá online služba úkonem, který by měl podléhat schválení, pokud tak autorské právo, nebo
právo s ním související stanoví. 241“
Z výše

uvedených

bodů

odůvodnění

směrnic

bylo

dovozováno,

že

zpřístupňování autorských děl on-line prostřednictvím sítě Internet bylo ze strany
evropských zákonodárců považováno za poskytování služby, a že se na ně tedy, i
s přihlédnutím k rozhodnutí v případu Coditel v. Cine´ Vog, princip vyčerpání práva na
rozšiřování nevztahuje.
Někteří komentátoři ovšem poukazují na určité interpretační úskalí ve
formulaci bodu 29 odůvodnění směrnice 2001/29/ES v části „otázka vyčerpání práv
nevyvstává v případě služeb on-line“. Z této formulace totiž podle nich jednoznačně
nevyplývá, že všechny formy šíření autorských děl prostřednictvím Internetu jsou
automaticky považovány za poskytování služeb, a že například doručení digitálního
souboru není možné klasifikovat spíše jako doručení zboží242.
Přestože směrnice 2009/24/ES představovala kodifikované znění dřívější
směrnice 91/250/ES a byla vydána teprve po přijetí směrnice o právní ochraně databází
a směrnice 2001/29/ES, z autorovi neznámých důvodů nijak otázku vyčerpání práv
k počítačovým programům v on-line prostředí nezmiňuje, a to ani v odůvodnění.
Vynechání úpravy této problematiky ze strany evropských zákonodárců je pak nutné
považovat za značně nekoncepční krok243, neboť právě tato „mezera“ v právní úpravě se
dle mého názoru stala významným argumentem pro zastánce principu vyčerpání
autorských práv k počítačovým programům i v digitálním prostředí a v podstatě i
podkladem pro argumentaci soudu v rozhodnutí UsedSoft v. Oracle.

5.3.3. Rozhodnutí UsedSoft v. Oracle
Významný zlom v diskurzu ohledně vyčerpání autorských práv v digitálním
prostředí v evropském kontextu přineslo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
Srov. bod 29 odůvodnění směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a
práv s ním souvisejících v informační společnosti
242
Srov. WALTER, Michel M a Silke von LEWINSKI. European copyright law: a commentary. Oxford:
Oxford University Press, 2010, civ, 1555 s. ISBN 978-0-19-922732-7, str. 137
243
Explicitní vyloučení vyčerpání práv v online prostředí existovalo jako pro databáze, tak pro všechny
ostatní typy autorských děl. Počítačové programy byly tedy jediným předmětem chráněným
autorským právem, u kterého nebylo vyčerpání práv výslovně spojeno s rozmnoženinami na
hmotných nosičích.
241
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v případu UsedSoft v. Oracle, kterému předcházelo několik soudních sporů týkajících se
přeprodeje počítačových programů společností UsedSoft GmbH na území Spolkové
republiky Německo.
Společnost Oracle, která v případu vystupovala jako strana žalující, byla
výrobcem počítačových programů a držitelem autorských práv k těmto programům. Své
počítačové programy distribuovala jak tradiční formou na hmotných nosičích, tak i
prostřednictvím Internetu. V druhém případě si zákazník stáhnul z internetové stránky
společnosti Oracle datový soubor s rozmnoženinou počítačového programu do svého
počítače a po zaplacení jednorázového poplatku obdržel aktivační kód, po jehož zadání
mohl počítačový program začít užívat. Při instalaci zároveň zákazníci museli
odsouhlasit licenční podmínky společnosti Oracle, které zakazovaly další převod práv
k programu.
Předmětem obchodní činnosti společnosti UsedSoft GmbH byl přeprodej
licencí k počítačovým programům. Společnost UsedSoft GmbH získávala tyto licence
například od insolvenčních správců společností před likvidací tak, že na sebe nechala
smluvně převést licenční oprávnění k počítačovým programům těchto společností.
Následně pak tyto licence dále převáděla na své zákazníky. Součástí nabídky
společnosti UsedSoft GmbH se staly i počítačové programy společnosti Oracle, jejichž
distribuce probíhala stažením z Internetu, tedy bez hmotného nosiče. Při přeprodeji
licencí k těmto programům společnost UsedSoft GmbH nepředávala zákazníkům žádné
rozmnoženiny, ale vyzvala je, aby si po převodu licence soubor s rozmnoženinou
počítačového programu sami stáhli z internetových stránek společnosti Oracle a
následně jej použili s aktivačním kódem, který společnost UsedSoft GmbH získala od
původních uživatelů. Společnost Oracle proti takovémuto postupu podala u německého
soudu žalobu, v níž se dovolávala porušení svých autorských práv, a požadovala mimo
jiné vydání soudního příkazu, který by další přeprodej počítačových programů
společnosti

UsedSoft

GmbH

zakázal.

Společnost

UsedSoft

GmbH

naopak

argumentovala tím, že u počítačových programů již došlo k vyčerpání autorských práv a
společnost Oracle nemůže jejich dalšímu prodeji bránit. Soud v první instanci vyhověl
žalobě společnosti Oracle, společnost UsedSoft GmbH se ovšem proti rozhodnutí
odvolala.
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Vzhledem k tomu, že v té době již existovalo několik rozhodnutí německých
soudů, která se ovšem rozcházela ve výkladu ustanovení § 69c odst. 3 druhého věty
německého autorského zákona244, kterým se prováděl článek 4 odst. 2 směrnice
2009/24/ES upravující vyčerpání autorských práv, podal německý Bundesgerichtshof
k Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí následujících předběžných
otázek:


zda se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu
článku 4 odst. 2 první části věty směrnice 2009/24/ES vyčerpává, pokud
nabyvatel pořídil rozmnoženinu se svolením nositele práv stažením programu
z Internetu na nosič dat;



zda osoba, která se může dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování
rozmnoženiny počítačového programu, je „oprávněným nabyvatelem“ ve
smyslu článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES;



zda osoba, která nabyla licenci k „použitému“ počítačovému programu za
účelem pořízení rozmnoženiny programu jako „oprávněný nabyvatel“ podle
článku 5 odst. 1 a článku 4 odst. 2 první části věty směrnice 2009/24/ES, se
může dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového
programu pořízené prvním nabyvatelem se svolením nositele práv stažením
programu z Internetu na nosič dat, pokud tento první nabyvatel svoji
rozmnoženinu smazal nebo již nepoužívá.

a) Vyčerpání práva na rozšiřování stažením počítačového programu z Internetu
Jak bylo uvedeno v předchozí části této práce, Soudní dvůr se nejprve zabýval
otázkou, zda stažení počítačového programu a uzavření licenční smlouvy za
jednorázový poplatek vůbec představuje „prodej“ ve smyslu směrnice 2009/24/ES,
přičemž tuto otázku zodpověděl kladně. Soudní dvůr též rozhodl, že se nemá přihlížet k
smluvním ujednáním, která další prodej zakazují245.
Následně Soudní dvůr zkoumal námitku společnosti Oracle, že umožnění
stažení rozmnoženiny počítačového programu představuje především realizaci
výlučného práva na „zpřístupnění díla veřejnosti na vyžádání“ upraveného ve směrnici
2001/29/ES, které vyčerpání autorských práv nepodléhá. Soudní dvůr ovšem dospěl
244
245

Srov. § § 69c odst. 3 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273)
Srov. bod 4.3.2 a 4.3.3 této práce.
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k závěru, že směrnice 2009/24, která se týká konkrétně právní ochrany počítačových
programů, představuje lex specialis ve vztahu ke směrnici 2001/29“, a tedy úprava
práva na zpřístupnění díla veřejnosti na vyžádání, která nebyla upravena ve směrnici
2009/24/ES, se na stažení počítačového programu z Internetu nevztahuje. Zároveň
uvedl, že i kdyby se na počítačové programy toto právo upravené ve směrnici
2001/29/ES též vztahovalo, nemohlo by mít vliv na vyčerpání práv dle článku 4 odst. 2
směrnice 2009/24/ES, jelikož směrnicí 2001/29/ES nemohou být dotčeny ani ovlivněny
předpisy týkající se právní ochrany počítačových programů246.
Soud posuzoval také otázku, zda právo na rozšiřování počítačových programů,
upravené v článku 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES, lze vůbec vztáhnout na nehmotné
rozmnoženiny počítačových programů stažené z internetových stránek, když ostatní
směrnice jej v odůvodnění spojují výlučně s rozmnoženinami na hmotných nosičích.
Zde Soudní dvůr dovodil, že dle článku 1 odst. 2 směrnice 2009/24/ES se ochrana podle
směrnice vztahuje na vyjádření počítačového programu v „jakékoliv formě“, a vůlí
zákonodárce tedy bylo, aby směrnice nerozlišovala mezi počítačovým programem na
hmotném nosiči a počítačovým programem doručeným v podobě datového souboru, a
to ani tehdy, pokud jde o vyčerpání autorských práv upravené v článku 4 odst. 2
směrnice.247
Soudní dvůr shrnul, že článek 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES musí být
vykládán tak, že pokud je počítačový program stažen z internetu na nosič dat a transakci
lze kvalifikovat jako „prodej“, právo na rozšiřování rozmnoženy počítačového
programu se vyčerpá248.
b) Pojem „oprávněný nabyvatel“ a možnost zhotovování rozmnoženin počítačového
programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES
Soudní dvůr se následně zabýval dalšími dvěma předběžnými otázkami, jejichž
podstatou bylo, zda osoba, která získá „použitou“ licenci k počítačovému programu, je
„oprávněným uživatelem“ ve smyslu článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES, a má právo
zhotovit si novou rozmnoženinu počítačového programu tak, aby jej mohla užívat.

S odkazem na článek 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES
Srov. body 58 a 59 odůvodnění případu C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.,
[2012]
248
Srov. bod 79 odůvodnění případu C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012],
246
247
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Tato otázka byla zásadní z toho důvodu, že na zákazníky společnosti UsedSoft
sice bylo převedeno licenční oprávnění a byly jim předány aktivační kódy, datový
soubor s rozmnoženinou počítačového programu si ovšem museli sami stáhnout
z internetových stránek společnosti Oracle tak, jako uživatelé „nepoužitých“ licencí.
Stažením souboru ze stránek společnosti Oracle však zákazníci společnosti UsedSoft
vytvořili rozmnoženinu počítačového programu ve svém počítači, k čemuž došlo bez
souhlasu společnosti Oracle. Jelikož právo na zhotovování rozmnoženin počítačového
programu nebylo podle směrnice 2009/24/ES prvním prodejem vyčerpáno, bez
uplatnění jiné zákonné výjimky by takovéto stažení počítačového programu
představovalo zásah do výlučného práva společnosti Oracle na zhotovování
rozmnoženin.
Soudní dvůr dospěl závěru, že osoba, které je licence k počítačovému
programu „přeprodána“, je oprávněným nabyvatelem rozmnoženiny počítačového
programu, a má tedy právo si rozmnoženinu počítačového programu stáhnout
z Internetu i bez souhlasu společnosti Oracle. Na stažení počítačového programu (tedy
vytvoření jeho nové rozmnoženiny v počítači nového nabyvatele) je dle soudu třeba
pohlížet jako na „nezbytné rozmnožení počítačového programu“ ve smyslu článku 5
odst. 1 směrnice 2009/24/ES, jelikož vytvoření této nové rozmnoženiny jejím stažením
má novému nabyvateli umožnit počítačový program užívat způsobem, ke kterému je
určen249.
Soudní dvůr tedy uzavřel, že pokud dojde k vyčerpání práva na rozšiřování
rozmnoženiny počítačového programu stažené z Internetu, je druhý a i každý další
nabyvatel licence považován za oprávněného nabyvatele rozmnoženiny počítačového
programu ve smyslu článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES, a má právo pořídit si jeho
rozmnoženinu tak, aby mohl počítačové program užívat způsobem, k němuž je určen.

5.3.4. Problematické aspekty rozhodnutí UsedSoft v. Oracle
Rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle, které podle některých komentátorů
znamenalo vytvoření principu „first download“ u počítačových programů (tedy
vyčerpání práv prvním oprávněným stažením počítačového programu jako parafráze na

249

Srov. body 80 a 81 rozhodnutí C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012],
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první prodej hmotného nosiče)250, vyvolalo řadu kritických reakcí z řad odborné
veřejnosti. Často kritizované je především absolutní odmítnutí aplikace úpravy práva na
zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání, zakotvené ve směrnici 2001/29/ES, na
počítačové programy, když požadavek na ochranu tohoto výlučného práva vyplýval pro
všechna autorská díla bez rozdílu z Úmluvy WIPO o právu autorském. Kriticky je
hodnocen též způsob, jakým došlo k „prolomení“ práva na zhotovování rozmnoženin
s odkazem na výjimku dle článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES, která měla dle kritiků
primárně sloužit k zcela jiným účelům.

a)

Směrnice 2009/24/ES jako lex specialis
Základem argumentace Soudního dvora pro zvláštní právní režim vyčerpání

autorských práv k počítačovým programům oproti jiným autorským dílům byla
kvalifikace směrnice 2009/24/ES jako lex specialis ve vztahu k směrnici 2001/29/ES.
Na základě přednosti zvláštní úpravy před úpravou obecnou Soudní dvůr odmítl dva
argumenty společnosti Oracle a dalších odpůrců aplikace principu vyčerpání autorských
práv při distribuci digitálních souborů. V první řadě byl pro úpravu počítačových
programů negován interpretační význam bodů 28 a 29 odůvodnění směrnice
2001/29/ES, podle nichž se princip vyčerpání práva na rozšiřování neuplatňuje na
rozmnoženiny děl šířené on-line. Zadruhé Soudní dvůr vyložil autonomním způsobem i
úpravu práva na rozšiřování počítačového programu dle směrnice 2009/24/ES tak, že
toto právo zahrnuje rozšiřování „všech forem počítačových programů“, tedy rozšiřování
jak hmotných, tak rozmnoženin, na rozdíl od směrnice 2001/29/ES, která pod právo na
rozšiřování řadí pouze šíření děl na hmotných nosičích.
Profesor Fiscor výše uvedený výklad Soudního dvora, pokud jde o vztah obou
směrnic a interpretaci práva na rozšiřování počítačových programů, kritizuje jako zcela
chybný.251 Ve své kritice uvádí, že směrnice 2009/24/ES sice skutečně obsahuje
ustanovení, které mají povahu lex specialis vůči směrnici 2001/29/ES (například
250

FEILER, Lukas. Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to
Internet Downloads under EU and U.S. Copyright Law: Abstract. Stanford Law School [online]. [cit.
2014-03-17].
Dostupné
z:
https://www.law.stanford.edu/organizations/programs-andcenters/transatlantic-technology-law-forum/birth-of-the-first-download-doctrine%E2%80%94theapplication-of-th
251
Srov. FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi v.
UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55
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ustanovení ohledně dekompilace počítačových programů), způsob, jakým Soudní dvůr
vztah obou směrnic vyložil, však podle něj představuje spíše doplnění právního rámce
na úrovni de lege ferenda, než rozhodnutí, které by mělo oporu v textu směrnic252.
V první řadě, podle něj z pouhé formulace článku 1 odst. 2 směrnice
2009/24/ES, že právní ochrana se vztahuje na počítačový program „v jakékoliv formě“,
nelze dovozovat, že právo na rozšiřování se týká i rozmnoženin v digitálním prostředí,
když se zjevně jedná o převzetí základní formulace článku 2 odst. 1 Bernské úmluvy a
článku 3 Úmluvy WIPO o právu autorském.

Stejně tak argument, že úmyslem

zákonodárce bylo stanovit odlišný režim pro počítačové programy, podle něj nemá
žádnou oporu v textu směrnice253.
Výše uvedené argumentaci profesora Fiscora, zejména pokud jde o úmysl
evropského zákonodárce, nelze než přisvědčit. Jak bylo uvedeno dříve, z historických
dokumentů předcházejících vydání směrnice 250/91/EHS lze naopak vyčíst, že pojem
„prodej“ byl původně chápán pouze ve vztahu k prodeji počítačového programu na
hmotném nosiči.254 Navíc při přípravě směrnice 250/91/EHS bylo, s ohledem na datum
jejího vzniku, jen obtížně možné předpokládat distribuci digitálních rozmnoženin
počítačových programů. Domnívám se, že argumentace Soudního dvora poukazující na
úmysl zákonodárce začlenit do původní směrnice 250/91/EHS princip vyčerpání
autorských práv pro stažení rozmnoženin počítačových programů, je chybná. Ani
z textu kodifikovaného znění směrnice 2009/24/ES dle mého názoru nelze dovozovat,
že by došlo k jakémukoliv interpretačnímu posunu, neboť úprava principu vyčerpání
byla de facto převzata a odůvodnění kodifikovaného znění otázky rozmnoženin
stažených on-line na rozdíl od dříve přijatých směrnic 2001/29/ES a 96/9/ES nijak
nezmiňuje.

Srov. FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi v.
UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55 , str. 45
253
FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi v.
UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55 , str. 45
254
Srov. Commission Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs:
COM(88)
816,
final
(89/C
91/05).
In:
1989.
Dostupné
z:
http://aei.pitt.edu/13138/1/COM_(88)_816_final.pdf bod 3.5 „Where „sale“, in the normal sense of
the word occurs, certain rights to use the program must be taken to pass to the purchaser along with
the physical copy of the program“.
252
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b)

Právo na zpřístupňování díla veřejnosti a Úmluva WIPO o právu autorském
Kritici poukazují též na to, že i kdyby měl Soudní dvůr pravdu v tom, že právo

na zpřístupnění díla na vyžádání je součástí práva na rozšiřování počítačového
programu podle směrnice 2009/24/ES, měl odmítnout vyčerpání práva na rozšiřování
digitálních rozmnoženin s ohledem na mezinárodní úpravu obsaženou v Úmluvě WIPO
o právu autorském255. Ta rozlišuje stejně jako směrnice 2001/24/ES mezi právem na
rozšiřování rozmnoženin na hmotných nosičích, které se vyčerpá, a právem na
sdělování díla veřejnosti a zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání ve vztahu k dílům
šířeným bez hmotných nosičů, u nějž žádná výjimka pro vyčerpání stanovena není.
Úprava v Úmluvě WIPO o právu autorském pak má, z titulu statusu závazné
mezinárodní smlouvy, aplikační přednost před evropskou směrnicí.
Také s interpretací Úmluvy WIPO o právu autorském a jejího vlivu na směrnici
2009/24/ES se Soudní dvůr vypořádal právně sporným způsobem. Soudní dvůr totiž
dovodil, že z článku 6 odst. 1 Úmluvy WIPO o právu autorském vyplývá, že „v
důsledku existence převodu vlastnického práva se „sdělení veřejnosti“ upravené
v článku 3 směrnice 2001/29/ES mění na úkon, spočívající v rozšiřování uvedený
v článku 4 uvedené směrnice“256.
Tuto argumentaci ovšem považuji v kontextu platné úpravy za problematickou,
neboť Soudní dvůr podřadil stažení digitálních rozmnoženin pod právo na rozšiřování
dle článku 6 Úmluvy WIPO o právu autorském, přestože, jak plyne z poznámky pod
čarou, toto právo bylo výslovně konstruováno výlučně pro rozšiřování rozmnoženin na
hmotných nosičích. I pokud Soudnímu dvoru přiznáme kompetenci vyložit extenzivním
způsobem evropskou legislativu, k rozšíření mezinárodních úmluv mandát nemá.

c)

Otázka zásahu do práva na zhotovování rozmnoženin stažením digitální

rozmnoženiny
Jak ve své kritice dále uvádí profesor Fiscor, i kdyby stažení datového souboru
s počítačovým programem mohlo být považováno za rozšiřování rozmnoženin, bude se

255

Srov. MOON, Ken. Resale of Digital Content: Usedsoft v Redigi. Entertainment Law Review [online].
2013,
č.
6
[cit.
2014-05-07].
Dostupné
z: http://www.ajpark.com/media/178539/resale_of_digital_content__usedsoft_v_redigi_published_in_entertainment_law_review_issue_6__2013.pdf
256
Srov. C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012], bod 52
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jednat o „rozšiřování prostřednictvím zhotovování rozmnoženin (zpřístupňování
nehmotných rozmnoženin stažením) skrze digitální přenos“257. Možným zásahem do
práva na zhotovování rozmnoženin se Soudní dvůr v případu UsedSoft v. Oracle
zabýval v kontextu toho, že nabyvatel „přeprodané“ licence si bez souhlasu společnosti
Oracle stáhnul rozmnoženinu počítačového programu ze stránek společnosti Oracle,
čímž zhotovil ve svém počítači jeho novou rozmnoženinu. Jak bylo uvedeno výše,
Soudní dvůr dospěl k závěru, že nabyvatel „přeprodané“ licence je „oprávněným
nabyvatelem“ ve smyslu článku 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES, a je oprávněn si
zhotovit rozmnoženinu určenou k užití počítačového programu k účelu, pro který byl
vytvořen, i bez souhlasu držitele autorských práv, a to i jejím stažením ze stránek
společnosti Oracle.
Aplikace tohoto ustanovení na prodej datových souborů s počítačovým
programem je dle mého názoru opět značně problematická. Dle článku 5 odst. 1
směrnice 2009/24/ES platí, že „pokud nejsou ve smlouvě sjednána zvláštní ustanovení,
nevyžadují svolení nositele práv úkony uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), pokud se
jedná o úkony nezbytné k tomu, aby umožnily oprávněnému nabyvateli užívat
počítačový program způsobem, ke kterému je určen, včetně opravy chyb.“ V první řadě
by se toto ustanovení dle dikce směrnice vůbec nemělo použít v případě, kdy mezi
stranami je uzavřena smlouva, obsahující opačné ujednání, což plyne z formulace
„pokud nejsou ve smlouvě sjednána zvláštní ustanovení“. V daném případě přesně
takovéto ujednání existovalo.
Další argument, proč by toto ustanovení nemělo působit jako výjimka
umožňující prodej digitálního souboru bez hmotného nosiče, vychází z účelu, pro který
byl článku 5 odst. 1 do směrnice vložen. Generální advokát Bot uvedl, že: je cílem
tohoto ustanovení pouze umožnit tomu, kdo již má rozmnoženinu počítačového
programu k dispozici, rozmnožit tuto rozmnoženinu za účelem použití tohoto programu
způsobem, ke kterému je určen. Toto ustanovení naproti tomu nemůže opravňovat toho,
kdo ještě nemá rozmnoženinu programu k dispozici, aby jej rozmnožil nikoli pro účely

257

Srov. FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi v.
UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55, str. 39
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jeho užití způsobem, ke kterému je určen, ale zkrátka pro účely jeho užití jakýmkoli
způsobem.258
S tímto závěrem souhlasí i profesor Fiscor, který též uvádí, že článek 5 odst. 1
směrnice 2009/24/ES byl do směrnice začleněn ze zcela jiných důvodů, než aby
nabyvatel počítačového programu mohl udělit třetí osobě právo vytvořit novou
rozmnoženinu počítačového programu259.

5.3.5. Omezení principu „first download“ u některých typů počítačových
programů (rozhodnutí Nintendo v. PC Box )
Rozhodnutím v případu UsedSoft v. Oracle došlo v rámci právního řádu
Evropské unie k vytvoření dvou právních režimů principu vyčerpání autorských práv.
Prvnímu režimu podléhají výlučně počítačové programy, u nichž znamená první stažení
digitálního souboru s počítačovým programem i vyčerpání práva na rozšiřování
počítačového programu stejně jako v případě prodeje rozmnoženiny na hmotném nosiči.
Naproti tomu u všech ostatních typů autorských děl dochází k vyčerpání práva na
rozšiřování výhradně při prvním prodeji hmotného nosiče s dílem, jelikož šíření
digitálních rozmnoženin v on-line prostředí podléhá u ostatních děl zvláštní úpravě
práva na zpřístupňování díla na vyžádání, u něhož dle směrnice 2001/29/ES k vyčerpání
nedochází260.
Soudní dvůr v rozhodnutí případu UsedSoft v. Oracle ovšem nijak nestanovil,
zda k vyčerpání práva na rozšiřování stažením dochází u všech počítačových programů
či zda jsou určité typy počítačových programů vyjmuty. Přitom právě určitou výjimku
by mohly představovat počítačové programy, které v sobě zahrnují i jiné prvky
chráněné autorským právem, a které nespadají pod definici počítačového programu dle
směrnice 2009/24/ES, jako jsou například audiovizuální složky u počítačových her.

Srov. Stanovisko generálního advokáta k případu C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle
International Corp., [2012], bod 98
259
Srov. FISCOR, J., Mihály. Current issues of exhaustion of rights (Kirtsaeng & Quality King, ReDigi v.
UsedSoft). In: Copyright See-Saw [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=55, str. 41
260
ROSATI, Eleonora. Does exhaustion apply to works other than software? Here's a Katpoll. In: IP
Kat [online]. [cit. 2014-9-25]. Dostupné z: http://ipkitten.blogspot.cz/2013/06/does-exhaustion-applyto-works-other.html
258
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Soudní dvůr totiž dříve rozhodl, že některé prvky, které tvoří součást
počítačového programu, se řídí nikoliv směrnicí 2009/24/ES, ale obecnou úpravou ve
směrnici 2001/24/ES, když v případu BSA v. Ministerstvo Kultury ČR261 rozhodoval o
kritériích pro přiznání autorskoprávní ochrany vyplývající ze směrnice 2009/24/ES i
grafickému uživatelskému rozhraní počítačového programu, tedy vizuálnímu projevu
počítačového programu na monitoru uživatele. Dospěl k závěru, že: grafické uživatelské
rozhraní […] představuje pouze prvek tohoto programu, jehož prostřednictvím uživatelé
využívají funkce uvedeného programu. Z toho vyplývá, že toto rozhraní není formou
vyjádření počítačového programu ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 91/250, a že se na něj
v důsledku toho nemůže vztahovat zvláštní autorskoprávní ochrana počítačových
programů podle této směrnice. Zároveň však uvedl, že na tyto ostatní prvky se může
vztahovat obecný režim autorskoprávní ochrany za předpokladu, že grafické uživatelské
rozhraní bude splňovat obecná kritéria pro autorská díla.
V kontextu tohoto rozhodnutí je tedy sporné, zda závěry vyplývající z případu
UsedSoft v. Oracle, tedy že stažením počítačového programu dochází k vyčerpání práva
na jeho rozšiřování, lze vztáhnout i na ty počítačové programy, u nichž některé prvky
podléhají režimu směrnice 2001/29/ES.
Odpověď na otázku, jakému režimu podléhají počítačové programy, které v sobě
zahrnují i prvky chráněné v režimu směrnice 2001/29/ES, lze dle některých
komentátorů262 hledat v rozhodnutí v případu Nintendo v. PC Box263. Soudní dvůr se
v tomto případě zabýval předběžnou otázkou související s obcházením technologických
prostředků ochrany u videoher, kterou mu předložil italský soud. Předkládající soud
dovozoval, že videohry by měly podléhat vyššímu stupni ochrany než běžné počítačové
programy, jelikož „ačkoli je funkčnost videoher založena na počítačovém programu,
tento program je spuštěn narativní trajektorií a postupuje podle ní; tuto narativní
trajektorii předem vytyčili autoři uvedených her tak, aby se objevoval obrazový
a zvukový soubor, který je nadán určitou koncepční autonomií v sobě zahrnovaly
261

262

263

Srov. C 393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvo
kultury, [2010]
Srov. ROSATI, Eleonora. Nintendo ruling confirmed lex specialis nature of Software Directive:does
this have implications for UsedSoft exhaustion?. Http://ipkitten.blogspot.cz/2014/01/nintendo-rulingconfirmed-lex-specialis.html [online]. 2014 [cit. 2014-04-19] Shodný názor viz např.
http://www.pravoit.cz/article/je-prodej-produktovych-klicu-k-pocitacovym-hram-nepripustny
C-355/12, 23. leden 2014, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH
proti PC Box Srl, 9Net Srl
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originální audiovizuální prvky“. Soudní dvůr v rozhodnutí pak skutečně dovodil, že
„V rozsahu, v němž části videohry, v daném případě tyto grafické a zvukové prvky,
přispívají k původnosti díla, jsou společně s dílem jako celkem chráněny autorským
právem v rámci režimu zavedeného směrnicí 2001/29“.
Z výše uvedené citace je tedy možné dovozovat, že zakomponování originálních
grafických a zvukových prvků do počítačového programu může představovat překážku
pro vyčerpání autorských práv k takovému programu při jeho stažení, jelikož takový
počítačový program bude podléhat nejen právnímu režimu směrnice 2009/24/ES, ale
současně i směrnici 250/91/ES, která vyčerpání autorských práv při stažení digitálního
souboru s autorským dílem neumožňuje.
Problematika režimu rozhodného pro počítačové programy, které v sobě
zahrnují jiná autorská díla je však dle mého názoru značně nejasná. Je otázkou, zda
pouhé jediné audiovizuální dílo zakomponované do počítačového programu (např.
jediná fotografie, která bude součástí grafického uživatelského rozhraní) může zabránit
aplikaci principu vyčerpání práv k počítačovým programům v digitálním prostředí či
nikoliv. V případě kladné odpovědi by se totiž tento princip pravděpodobně mohl
uplatnit pouze u jednodušších nebo starších typů počítačových programů, a dopad
rozhodnutí UsedSoft v. Oracle by se významným způsobem zredukoval.
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6. Princip digitálního vyčerpání práv a úvahy de lege ferenda
6.1. Úvod
Jak bylo uvedeno v předchozí části práce, přístup k aplikaci principu vyčerpání
autorských práv na prodej datových souborů s počítačovými programy bez hmotného
nosiče se ve Spojených státech a Evropské unii diametrálně odlišuje.
Ve Spojených státech již proběhla odborná debata ohledně rozšíření doktríny
first sale i do digitálního prostředí, a to v rámci legislativního procesu ohledně návrhu
Boucher-Campbellova zákona. Tento návrh ovšem nenašel dostatečnou podporu a byl
zákonodárci zamítnut. V rozhodnutí v případu Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc. pak
soud odmítl aplikovat aktuální úpravu doktríny first sale zakotvenou v Copyright Act na
„přeprodej“ datových souborů s hudbou prostřednictvím Internetu. Základním
argumentem proti aplikace této doktríny bylo, že zasílání souborů je v digitálním
prostředí založeno na procesu vytváření sekundárních rozmnoženin původního
digitálního souboru, přičemž doktrína first sale se dle soudu na právo na zhotovování
rozmnoženin nevztahuje.
Naproti tomu v rámci Evropské unie Soudní dvůr překvapivým způsobem
vyložil v případu UsedSoft v. Oracle obsah evropské směrnice 2009/24/ES tak, že
k vyčerpání autorského práva na šíření počítačového programu dochází i při prvním
stažení datového souboru s počítačovým programem prostřednictvím Internetu se
souhlasem držitele autorských práv, a v důsledku toho je i další „přeprodej“
počítačových programů bez hmotných nosičů podle Soudního dvora možný. Tento
výklad však zřejmě nemá oporu v historickém diskurzu předcházejícím vydání směrnice
91/250/EHS (ani následně její kodifikované verze), a též nereflektuje způsob, jakým
bylo právo na rozšiřování autorských děl tradičně (tj. až do sporných případů, řešených
německými soudy před vydáním rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle) chápáno.
Námitku ohledně zásahu do práva na rozmnožování počítačového programu pak Soudní
dvůr obešel aplikací jiné zákonné výjimky, jejíž rozsah byl však též historicky vytvořen
ze zcela jiných důvodů.

92

Vzhledem k tomu, že vývoj ve Spojených státech považuji v určitých ohledech
zatím za uzavřenou kapitolu264, pokusím se v této části zaměřit na bližší analýzu
některých aspektů rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle a důsledků, které rozhodnutí
přineslo pro přeprodej digitálních rozmnoženin počítačových programů. Význam
rozhodnutí spatřuji nepřímo i v tom, že v něm Soudní dvůr poukázal i na určitý deficit
systematičnosti v harmonizaci autorských práv v rámci Evropské unie. S využitím
mezery v právní úpravě pak v podstatě svým rozhodnutím částečně (pouze pro určitý
druh autorských děl) „předběhl“ právní vývoj ve Spojených státech, které tento princip
v digitálním prostředí po odborných diskuzích zatím odmítly uzákonit. Zároveň dal
Soudní dvůr do určité míry i impuls evropským zákonodárcům, aby se otázkou
vyčerpání autorských práv v digitálním prostředí též komplexně zabývali.

6.2.

Jak měl Soudní dvůr v případu UsedSoft v. Oracle rozhodnout?
Přestože kritiku rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle považuji za

opodstatněnou, domnívám se, že pozice Soudního dvora v některých klíčových bodech
rozhodnutí nebyla v důsledku nekonzistentní úpravy směrnice 2009/24/ES a
2001/29/ES zcela jednoduchá. Jako zásadní se mi jeví otázka, pod jaké právo a pod
režim jaké směrnice měl soud podřadit úkon zpřístupnění rozmnoženiny počítačového
programu ke stažení v prostředí Internetu, když zvláštní úprava ve směrnici 2009/24/ES
o právní ochraně počítačových programů jej výslovně neupravuje. Jako možné se mi
jeví následující varianty.
První variantou bylo přiklonit se k názoru, že právo na rozšiřování počítačových
programů dle směrnice 2009/24/ES se vůbec nedotýká digitálních rozmnoženin
šířených v on-line prostředí, a že pro takové úkony je jedinou relevantní úpravou
směrnice 2001/29/ES a v ní zakotvená úprava práva na zpřístupnění díla na vyžádání.
Nutno ovšem podotknout, že ještě před vydáním směrnice 2001/29/ES se objevovaly
(byť zřejmě minoritně) i názory, podle nichž právo na rozšiřování rozmnoženin
počítačových programů ve směrnici 91/250/EHS v sobě zahrnovalo i právo na sdělování
počítačového programu veřejnosti, a tedy se týkalo i rozmnoženin počítačového
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S ohledem na rozhodnutí v případu Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc., a aktuální stanovisko
U.S.Copyright Office by aplikace doktríny first sale i na digitální soubory byla buď změna legislativy,
nebo změna rozhodovací praxe soud.
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programu šířených bez hmotných nosičů.265 Domnívám se, že pokud by Soudní dvůr
rozhodl, že úprava práva na rozšiřování počítačového programu dle směrnice
91/250/EHS se po vydání směrnice 2001/29/ES týká již pouze hmotných nosičů, mohl
být naopak kritizován, že nad rámec svého zákonného mandátu rozsah směrnice
2009/24/ES zúžil. Směrnice 2009/24/ES totiž žádný interpretační posun oproti směrnici
91/250/EHS neobsahovala a zároveň článek 1 odst. 2 směrnice 2001/29/ES vylučoval
jakýkoliv vliv na interpretaci právní úpravy směrnice o právní ochraně počítačových
programů.
Nikoliv nesporný by byl ovšem i výklad, podle něhož se v on-line prostředí
uplatní souběžně jak právo na rozšiřování počítačového programu dle směrnice
2009/24/ES, tak zároveň právo zpřístupňování díla na vyžádání dle směrnice
2001/29/ES. Věcný obsah obou práv je totiž dle mého názoru při zpřístupnění
počítačového programu ke stažení zcela totožný, a v zásadě by docházelo
k duplicitnímu účinku dvou směrnic, z nichž každá materiálně totožný úkon pouze
nazývá jinak. Zde tedy znovu vyvstává sporná otázka, zda při této duplicitě by
„přísnější“ úprava směrnice 2001/29/ES mohla s ohledem na článek 1 odst. 2 omezit
právo na rozšiřování zakotvené ve směrnici 2009/24/ES.
Třetí variantou, k níž se přiklonil Soudní dvůr, bylo u počítačových programů
vyloučit právo na zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání podle směrnice
2001/29/ES a podřadit šíření digitálních rozmnoženin výlučně pod právo na rozšiřování
dle článku 4 směrnice 2009/24/ES, na které se uplatní princip vyčerpání autorských
práv. Problematické aspekty této interpretace již byly nastíněny výše.
Osobně se přikláním k názoru, že jelikož kodifikovaná verze směrnice o právní
ochraně počítačových programů přejala původní systematiku směrnice 91/250/EHS a
směrnice 2001/29/ES výslovně stanovila, že právní úprava týkající se počítačových
programů není dotčena a dokonce ani ovlivněna, Soudní dvůr správně zvolil třetí
variantu. Zároveň ovšem měl dle mého názoru aplikaci principu vyčerpání autorských
práv u práva na rozšiřování dle směrnice 2009/24/ES interpretačně zúžit s odkazem
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Srov. např. DICKIE, John. Internet and electronic commerce law in the European Union. Portland,
Or.: Hart Pub., 1999, xxii, 154 p. ISBN 18-411-3031-1. Str. 44 „The right to communicate protected
works to the public has been harmonised in a patchwork fashion by the Directives detailed above. The
Computer Programmes Directive 91/250 protects „any form of distribution“.
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prioritu Úmluvy WIPO o právu autorském, a to pouze pro rozšiřování počítačových
programů na hmotných nosičích.

6.3.

Narušení principu téže rozmnoženiny
Rozhodnutím v případu UsedSoft v. Oracle Soudní dvůr ovšem popřel jeden z

tradičních principů spojených s vyčerpáním autorských práv u autorských děl na
hmotných nosičích, a to, že k vyčerpání autorských práv dochází pouze u té konkrétní
rozmnoženiny,

která

je

se

souhlasem

držitele

autorských

práv

prodána266.

Rozmnoženina, která je vytvořena při stažení souboru do počítače druhého nabyvatele
je totiž odlišná od rozmnoženiny, kterou na server umístil prodávající. Soudní dvůr však
vytvořil novou právní konstrukci, kdy nabyvatel počítačového programu nezískává
následkem prvního prodeje rozmnoženiny počítačového programu oprávnění konkrétní
digitální rozmnoženinu dále prodat (např. spolu s počítačem, na který byla stažena), ale
získává neomezené právo převést licenční oprávnění k počítačovému programu bez
vazby na konkrétní rozmnoženinu.
Pokud ovšem přijmeme tuto interpretaci, je nutno se ptát, zda nedochází
v důsledku rozhodnutí Soudního dvora i k překonání stávající koncepce vázanosti
vyčerpání autorských práv u počítačových programů na konkrétní hmotný nosič. Pokud
totiž článek 5 odst. 1 směrnice 2009/24/ES má být interpretován ve světle rozsudku
v případu UsedSoft v. Oracle tak, že umožňuje osobě, na kterou je převedeno právo
k počítačovému programu zhotovit si pro účely oprávněného použití novou digitální
rozmnoženinu z rozmnoženiny prodané držitelem autorských práv nebo s jeho
souhlasem, je možné dospět k závěru, že druhý nabyvatel je oprávněn vytvořit si pro
účely řádného užití digitální rozmnoženin nejen z původního staženého souboru, ale též
z hmotného nosiče umístěného na trh se souhlasem držitele autorských práv. Jinými
slovy by byl přípustný postup, kdy první nabyvatel zakoupí od držitele práv počítačový
program na hmotném nosiči, a při prodeji „použitého“ počítačového programu si druhý
oprávněný nabyvatel vytvoří již pouze digitální rozmnoženinu programu na hmotném
nosiči, se kterou bude oprávněn dále nakládat a teoreticky ji i prodat.

266

Srov. OTEVŘEL, Petr. Vyčerpání práva na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny autorského
díla. Právní rozhledy. 2005, č. 3. Při aplikaci principu vyčerpání je třeba si uvědomit, že se vztahuje
vždy na konkrétní hmotně zachycené dílo či častěji na jeho rozmnoženinu, u které došlo k prodeji.
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6.4.

Rozhodnutí SDEU jako krok ke kodifikaci principu vyčerpání
práv ke všem autorským dílům v digitálním prostředí?
Vztažením principu vyčerpání autorských práv na počítačové programy

v digitálním prostředí Soudní dvůr dle mého názoru nakročil směrem k legislativnímu
uznání tohoto principu i pro ostatní autorská díla šířená v digitální podobě v prostředí
Internetu. Stav, kdy princip vyčerpání platí pro datové soubory s počítačovými
programy, avšak nikoliv pro datové soubory s jinými autorskými díly v digitální podobě
(e-knihy, hudební soubory), totiž zakládá mezi oběma kategoriemi děl opět určitou
nerovnost, pro jejíž odůvodnění by bylo nutné najít určité důvody.
V případu Football Association Premier League 267 přitom Soudní dvůr
konstatoval, že odchylky od zásady volného pohybu mohou být přijatelné jen v rozsahu,
v němž jsou odůvodněny k zajištění práv, která tvoří zvláštní předmět duševního
vlastnictví, tedy k zajištění přiměřené odměny majitelům práv k duševnímu
vlastnictví268. Pokud v rozhodnutí UsedSoft v. Oracle Soudní dvůr dovodil, že zákaz
dalšího prodeje rozmnoženin počítačových programů stažených z internetu by
„překračoval meze toho, co je nezbytné pro zachování zvláštního předmětu dotčeného
duševního vlastnictví“, nabízí se zcela logická otázka: z jakého důvodu tento zákaz
nepřekračuje tyto meze u jiných autorských děl distribuovaných stejným způsobem?
Domnívám se, že za této situace existují tři možné varianty, jak se evropský
zákonodárce s danou situací může vypořádat.
První možností je, že rozhodnutí UsedSoft v. Oracle nebude v další legislativě
nijak reflektovat a vymezení principu vyčerpání autorských práv v digitálním prostředí
ponechá i nadále na interpretaci Soudního dvora. Zachování statu quo však nepovažuji
za žádoucí z důvodu s ním spojené právní nejistoty, neboť judikatorní vymezení otázek,
týkajících se aplikace tohoto principu v digitálním prostředí na evropské úrovni, lze
očekávat zřejmě stejně dlouho, jako se rozhodovací praxí formoval tento princip u
autorských děl na hmotných nosičích. První limity principu first download u

267
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Srov. body 105 a 106 rozhodnutí ve spojených případech C-403/08 Football Association Premier
League Ltd and others v QC Leisure and others and C-429/08 Karen Murphy v Media Protection
Services Ltd.
Srov. body 105-109 rozhodnutí ve spojených případech C-403/08 Football Association Premier
League Ltd and others v QC Leisure and others and C-429/08 Karen Murphy v Media Protection
Services Ltd
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počítačových programů zřejmě přineslo již rozhodnutí v případu Nintendo v. PC Box,
jehož důsledkem je, že některé datové soubory s počítačovými programy zřejmě není
možné přeprodat s odkazem na článek 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES. Nulová varianta
úpravy dle mého názoru není vhodná i kvůli pochybnostem o souladu rozhodnutí
Soudního dvora s mezinárodními úmluvami, zejména s Úmluvou WIPO o právu
autorském. Úmluva WIPO o právu autorském totiž výslovně nestanoví, že prvním
stažením digitálního souboru dochází k vyčerpání práva na zpřístupňování autorského
díla, které je v souboru obsaženo. Výjimky z úpravy dané Úmluvou WIPO o právu
autorském však mohou být stanoveny pouze národními právními předpisy za podmínek,
že takové případy nebudou v nedůvodném rozporu s oprávněnými zájmy autorů.269
V případě UsedSoft v. Oracle Soudní dvůr princip vyčerpání autorských práv při stažení
digitálního souboru dovodil nikoliv z výslovného textu směrnice, ale extenzivní
interpretací článku 4 a 5 směrnice 2009/24/ES, navíc se nezabýval otázkou, zda by
taková výjimka nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy držitelů autorských práv,
respektive, jako vyžaduje článek 10 odst. 2 Úmluvy WIPO o právu autorském.
Domnívám se, že pouze dodatečné vymezení rámce principu vyčerpání autorských práv
v digitálním prostředí může tento deficit souladu s požadavky mezinárodních úmluv
odstranit.
Druhou možností je legislativní úprava, která by právo na rozšiřování i u
počítačových programů jednoznačně formulovala pouze ve vztahu k hmotným
nosičům270, čímž by došlo do budoucna k odmítnutí principu first download. Zároveň
by se tímto krokem sjednotil režim pro počítačové programy a ostatní kategorie
autorských děl, tedy u datových souborů s rozmnoženinami počítačových programů bez
hmotných nosičů by jejich stažením k vyčerpání autorských práv také nedocházelo.
Tuto variantu též nepovažuji za příliš vhodnou z tohoto důvodu, že oproti rozhodnutí
v případu UsedSoft v. Oracle by se jednalo určitý o krok zpět, který by navíc mohl
představovat retroaktivní zásah do práv osob, které již použité počítačové programy na
základě rozhodnutí Soudního dvora nakoupily či prodaly.

269
270

Srov. čl. 10 WIPO Copyright Treaty, to samé platí i pro výjimky z Bernské úmluvy.
Buď tím, že by směrnici 2009/24/ES doplnil o výlučné právo na zpřístupňování, které je uvedené ve
směrnici č. 2001/29/ES, nebo tím, že by interpretaci práva na rozšiřování počítačových programů
zúžil pouze na hmotné nosiče například doplněním podobné preambule, jako jsou body 28 a 29
směrnice 2001/29/ES
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Třetí variantou je legislativní cestou princip vyčerpání autorských práv
k rozmnoženinám počítačových programů v digitálním prostředí výslovně potvrdit, tedy
stanovit výjimku z výlučných autorských práv na způsoby užití, k nimž dochází při
stažení rozmnoženiny počítačového programu z Internetu. V takovém případě by ovšem
zároveň muselo dojít k zpřesnění závěrů Soudního dvora tak, aby byla zajištěna
rovnováha mezi právy a povinnostmi držitelů práv k počítačovým programům a jejich
uživatelů, a splněny podmínky pro zavedení výjimky z výlučných práv vyžadované
mezinárodními úmluvami. Ostatně určité možné formy vyvážení těchto zájmů vyplývají
i z rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle (např. smazání původní rozmnoženiny
počítačového programu). Logickým vyústěním tohoto přístupu by pak dle mého názoru
bylo zvážení aplikace této výjimky nejen na počítačové programy, ale též na ostatní
autorská díla.
V následující části práce bych se rád zaměřil na některé aspekty třetí varianty,
tedy možnost legislativní úpravy vyčerpání autorských práv u digitálních souborů s
počítačovými programy v rámci evropského práva, a to i s přihlédnutím k možnosti
rozšíření tohoto principu na ostatní typy autorských děl.

6.5.

Možnosti nové evropské úpravy
Vzhledem k stávající roztříštěnosti evropské úpravy autorského práva, kdy různé

směrnice přistupují k vymezení autorských práv systematicky odlišným způsobem,
obsahují odlišné formulace týchž práv, a zároveň není postaven najisto vztah
jednotlivých směrnic, bych považoval za vhodné komplexní nahrazení dotčených
směrnic novou úpravou, která by odstranila vnitřní rozpornost stávající úpravy a více
reflektovala nové trendy v užití autorských děl v digitální podobě.
Prvním předpokladem pro aplikaci principu vyčerpání autorských na rozšiřování
autorských děl v digitálním prostředí by muselo být vymezení jednotlivých autorských
práv včetně zpřesnění, zda se týkají pouze autorských děl na hmotných nosičích nebo i
rozmnoženin v digitální podobě bez hmotných nosičů. Po vymezení těchto práv a
stanovení, po jaké transakci již držitel práv nemůže bránit některým dalším způsobům
užití, by bylo nutné zároveň vyvážit oprávněné zájmy držitelů autorských práv. V tomto
ohledu může představovat určité vodítko nejen rozhodnutí UsedSoft v. Oracle, ale též
diskurz, který byl veden ve Spojených státech zejména ohledně přijetí návrhu BoucherCampbellova zákona a takzvané podmínky „forward-and-delete“, tedy kroku, který má
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zajistit, že po prodeji datového souboru s autorským dílem nebude nadále možné
původní soubor využívat. Aplikace principu vyčerpání autorských práv v prostředí
Internetu je ovšem spojena i s dalšími otázkami, které by případná nová úprava musela
vyřešit.

6.5.1. Vymezení práv v digitálním prostředí
Jak bylo uvedeno výše, za první krok ke kodifikaci principu vyčerpání
autorských práv i na datové soubory s rozmnoženinami autorských děl v digitálním
prostředí považuji nové vymezení jednotlivých výlučných práv autorských. V první
řadě je nezbytné sjednocení úpravy, pokud jde o vymezení jednotlivých práv, zejména
odstranění rozdílů mezi definicí práva na rozšiřování dle směrnice 2009/24/ES a
směrnice 2001/29/ES. Z tohoto hlediska bych doporučoval, aby i pro počítačové
programy bylo právo na rozšiřování nadále výslovně vymezeno pouze pro
rozmnoženiny na hmotných nosičích, pro něž by platil tradiční princip vyčerpání
autorských práv. Zároveň by i pro počítačové programy měla platit samostatná úprava
práva na sdělování díla veřejnosti a zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání, obdobně
jako je toto právo zakotveno v článku 3 směrnice 2001/29/ES. Toto právo by mělo být
ovšem detailně upraveno (nejen pro počítačové programy) tak, aby reflektovalo různé
formy sdělování a zpřístupňování digitálního obsahu v prostředí Internetu s ohledem na
tom, zda zájemce obdrží datovým přenosem trvalou rozmnoženinu či nikoliv271.
Jistý návod k detailnímu vymezení práva na sdělování a zpřístupňování
v digitálním prostředí by mohla poskytnout studie zpracovaná v roce 2011 pro
Evropský parlament272. Studie zkoumá transakce zahrnující zpřístupňování digitálního
obsahu, přičemž tyto transakce člení do tří kategorií: trvalý převod digitálního obsahu
(tedy stažení rozmnoženiny počítačového programu, u níž doba užití není omezena),
271

272

Srov. BALLARD, Tony. Online rights: is copyright in e-books, music and films exhausted by
download-to-own (DTO) distribution?.Digital Media Law [online]. 2012 [cit. 2014-06-03].
Dostupné z: http://blog.harbottle.com/dm/?p=54%20and%20http://blog.harbottle.com/dm/?p=55
Srov. Directorate General For Internal Policies. The Application of the Consumer Rights Directive to
Digital
Content.
2010.
Dostupné
z:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110113ATT11670/20110113ATT
11670EN.pdf, str. 4, obdobně jako lze počítačové programy zařadit dle způsobu užití digitálního
obsahu do jednotlivých kategorií, lze takto dle mého názoru řadit i jiné formy digitálního obsahu (eknihy k trvalému či dočasnému stažení vs. služby typu Google Book Search, filmy k trvalému či
dočasnému stažení vs. streamovaná videa, u hudebních souborů služby typu iTunes vs. služby typu
YouTube.com)
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dočasné přenechání digitálního obsahu k užívání (například případ, kdy je poskytnut
počítačový program na určitou „zkušební dobu“, po níž je rozmnoženina technickými
prostředky zablokována, pokud uživatel nezaplatí), a zpřístupnění digitálního obsahu
jako služba, když se nevytváří trvalá rozmnoženina na počítači uživatele (v případě
počítačových programů koncept Software-as-a-Service).
Domnívám se, že nová úprava by měla důsledně odlišit případy, kdy užití
autorského díla zahrnuje vytvoření trvalé rozmnoženiny počítačového programu
v počítači uživatele, a případem kdy se digitální obsah na počítači uživatele pouze
dočasně zobrazí, aniž by uživatel rozmnoženinu trvale získal. Pokud by pro případnou
budoucí úpravu měla být vzata za vzor stávající úprava v článku 3 směrnice
2001/29/ES, systematicky bych doporučoval v rámci práva na sdělování díla veřejnosti
a zpřístupňování díla veřejnosti na vyžádání vyčlenit zvláštní podkategorii práva na
„sdělování

díla

zasláním

rozmnoženiny“

a

„zpřístupňování

díla

stažením

rozmnoženiny“, kdy po transakci nabyvatel získá trvale rozmnoženinu autorského díla.
Zároveň by musela být stanovena pro tuto podkategorie výjimka ze stávající úpravy, že
k vyčerpání práv sdělením či zpřístupněním díla veřejnosti nedochází273, respektive by
muselo být uvedeno, že též po provedení těchto úkonů držitelem autorských práv nebo
s jeho souhlasem, nemůže držitel autorských práv bránit dalšímu nakládání s datovým
souborem s autorským dílem.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda by princip vyčerpání měl platit i pro digitální
rozmnoženiny, které by byly určeny pouze k dočasnému užití (tedy, u nichž technické
prostředky ochrany rozmnoženinu po určité době znehodnotí, například časově
omezené trial verze počítačových programů), jelikož v tomto případě nedochází
k trvalému převodu digitálního obsahu. Domnívám se, že v případě pochybností by se
měl uplatnit spíše konzervativní přístup a k vyčerpání autorských práv by u takové
rozmnoženiny dojít nemělo.

6.5.2. Vyvážení zájmů držitelů autorských práv
V souladu s požadavky tzv. třístupňového testu zakotveného v článku 13
Úmluvy TRIPS, ale též článku 10 odst. 2 Úmluvy WIPO o právu autorském, je nutné

273

V současnosti je tento princip výslovně zakotven v článku 3 odst. 3 směrnice 2001/29/ES
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zkoumat, zda by zavedení výslovné výjimky pro vyčerpání autorských práv v případě
prodeje digitální rozmnoženiny, jednak nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy autorů, a
zda aby neodůvodněně nepoškozovalo oprávněné zájmy držitele autorských práva274.
Z rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle je patrné, že i Soudní dvůr uvádí
jako jednu z podmínek legálního přeprodeje digitálních rozmnoženin konstrukci, pro
kterou se ve Spojených státech vžilo označení „forward-and-delete“. V rozhodnutí
výslovně uvedl, že „původní nabyvatel, který přistoupí k dalšímu prodeji hmotné či
nehmotné rozmnoženiny počítačového programu, ve vztahu k níž je právo na
rozšiřování náležející nositeli autorského práva vyčerpáno […] musí učinit svou vlastní
rozmnoženinu v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou, aby se vyhnul porušení
výlučného práva na rozmnožování počítačového programu“275.
Ve výše uvedené citaci tedy Soudní dvůr zdůraznil přísnější variantu konceptu
„forward and delete“, tedy, že nestačí, pokud bude původní rozmnoženina smazána bez
zbytečného odkladu po prodeji (což by umožnilo existenci více rozmnoženin v jeden
okamžik), ale musí být smazána či učiněna nepoužitelnou přímo „v okamžiku dalšího
prodeje“.
Domnívám se, že v takovém případě by zakotvení principu vyčerpání na
digitální rozmnoženiny při srovnání s aplikací tohoto principu na díla na hmotných
nosičích rozpor s oprávněnými zájmy držitelů práv nezakládalo. Právo na odměnu by
držitel autorských práv realizoval v obou případech při prodeji první rozmnoženiny
(buď na hmotném nosiči, nebo při stažení datového souboru). Naopak je nutno uvážit,
zda absence tohoto principu u digitálních rozmnoženin v současné době nepředstavuje
určitou mezeru v teorii odměny, jelikož umožňuje na základě monopolního postavení
nutit všechny potenciální nabyvatele kupovat rozmnoženiny počítačových programů
pouze na trhu primárním a maximalizovat tak odměnu způsobem, která by při prodeji
hmotných nosičů nebyla možná.
Navíc celkový proces, který původní uživatel počítačového programu a nový
nabyvatel budou nuceni podstoupit, aby se vyhnuli právním rizikům při prodeji
digitálních rozmnoženin, může být značně komplikovaný, a v žádném případě jej nelze
omezit na pouhé přeposlání rozmnoženiny sítí Internet. Svědčí o tom ostatně i

274
275

Srov. článek 13 Úmluvy TRIPS.
Srov. C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012], bod 70
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skutečnost, že společnost UsedSoft uzavírala smlouvy o přeprodeji počítačových
programů za asistence notáře.
Pokud by se měl uplatnit princip „forward and delete“, bude osoba, na kterou
bude prvním nabyvatelem převedeno licenční oprávnění, oprávněna počítačový
program dále užívat bez ohledu na to, zda původní nabyvatel svou rozmnoženinu učinil
nepoužitelnou či nikoliv. Jestliže původní uživatel počítačového programu nezajistí
smazání původní rozmnoženiny, zůstává držiteli autorských práv nárok na náhradu
škody způsobené neoprávněným užitím rozmnoženiny počítačového programu
původním nabyvatelem poté, co převedl na jinou osobu své oprávnění počítačový
program užít, což v zásadě odpovídá stavu, kdy si jeden uživatel si počítačový program
zakoupí a druhý zhotoví rozmnoženinu neoprávněně. Ani postavení nového nabyvatele
ovšem nebude bez komplikací, neboť v případě, že se držitel autorských práv na něj
obrátí s žádostí o prokázání oprávněného nabytí užívacích práv (například při
softwarovém auditu), bude muset nový uživatel prokázat, že nová rozmnoženina byla
skutečně vytvořena z původní rozmnoženiny, která byla umístěna na trh se souhlasem
držitele autorských práv. Toto považuji v kontextu stažení digitálních rozmnoženin
z Internetu za značně komplikovaný proces.
V diskurzu ohledně zavedení principu vyčerpání autorských práv u digitálních
rozmnoženin použil ve zprávě z roku 2001 U.S. Copyright Office argument, že
mechanismus forward-and-delete nelze aplikovat, jelikož nelze ponechat na vůli
původního nabyvatele, aby svůj vlastní soubor po převodu licenčního oprávnění zničil
či učinil nepoužitelným, a zároveň neexistuje technologie, která by toto zajistila. Tento
argument považuji za překonaný.
V první řadě se domnívám, že riziko, že původní držitel oprávnění si zhotoví
kopii, kterou bude nadále nelegálně užívat, hrozí i u řady autorských děl zachycených
na hmotném nosiči, na které se princip vyčerpání autorských práv uplatňuje. Náklady na
neoprávněné převedení hmotného nosiče například v podobě CD s hudební nahrávkou
či filmovým dílem do digitální podoby a jejich následné sdílení, jsou totiž obdobně
zanedbatelné, jako zkopírování datového souboru, přesto existence tohoto rizika není
důvod, proč by se princip vyčerpání autorských práv u těchto hmotných nosičů
neuplatňoval.
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Za druhé, dnešní sofistikované prostředky technické ochrany umožňují dle
mého názoru zamezit vytváření více použitelných rozmnoženin současně, přičemž
existenci technologie, která by dokázala smazat původní kopii v okamžiku, kdy je
vytvořena na jiném serveru nová rozmnoženina, prokázal i případ Capitol Records,
LCC v. ReDigi Inc.

6.5.3. Technické prostředky ochrany a princip vyčerpání
Reakcí držitelů práv k počítačovým programům na aplikaci principu vyčerpání
na počítačové programy na hmotných nosičích nebyla pouze změna kvalifikace
právního charakteru transakce z „prodeje“ počítačových programů na „licencování“ a
výslovná smluvní restrikce dalšího prodeje, kterou musel nabyvatel před prvním užití
počítačového programu akceptovat. Výrobci počítačových programů začali opatřovat
hmotné nosiče, na kterých byly rozmnoženiny počítačových programů zachyceny,
různými technickými prostředky, které fakticky omezily např. užití počítačového
programu na jiném počítači. Tímto krokem taktéž došlo k obejití účelu principu
vyčerpání autorských práv, jelikož i když neměl držitel autorských práv právní
možnosti, jak po prvním prodeji zabránit následnému prodeji hmotného nosiče,
technické prostředky fakticky mohly zabránit dalšímu nabyvateli použít počítačový
program na jiném počítači, z ekonomického hlediska jej tedy činily pro dalšího
nabyvatele nepoužitelným, a pro prvního nabyvatele tudíž neprodejným. Technickým
prostředkům chránícím autorská díla před neoprávněným užitím navíc byla přiznána i
právní ochrana před obcházením276. Přestože problematika technických prostředků
ochrany je úzce spojena s principem vyčerpání autorských práv u počítačových
programů, domnívám se, že významně přesahuje rozsah této práce. V kontextu
některých výše citovaných rozhodnutí Soudního dvora však považuji za žádoucí se o
této problematice alespoň okrajově zmínit.
Článek 6 směrnice 2001/29/ES vyžaduje, aby členské státy přijaly dostatečnou
právní ochranu proti obcházení jakýchkoliv účinných technických prostředků, bránících
nebo omezujících úkony, které nejsou činěny se souhlasem držitele autorských práv.277
276
277

Srov. např. článek 6 směrnice 2001/29/ES, článek 12 Úmluvy WIPO o právu autorském
Srov. čl. 6 směrnice 2001/29/ES, a jeho promítnutí např. v § 43 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a právech souvisejících s právem autorských (autorský zákon), ve znění pozd. předpisů.
Dle § 43 odst. 3 citovaného zákona se „Účinnými technickými prostředky“ rozumí „jakákoli
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Technické prostředky ochrany lze použít jak u hmotných nosičů, tak u datových
souborů obsahujících počítačový program (např. šifrování). Přestože technologie
v dnešní době dávají držitelům autorských práv velmi široké možnosti použití
technických prostředků, které zabrání dalšímu prodeji digitální rozmnoženiny
počítačového programu, dle mého názoru nemusí být takovýmto prostředkům vždy
poskytnuta právní ochrana. V první řadě toto vyplývá již z prohlášení k článku 12
Úmluvy WIPO o právu autorském, podle něhož smluvní strany nemají poskytnout
ochranu takovým technickým prostředkům, které zabraňují volnému pohybu zboží278.
V rozhodnutí Nintendo v. PC Box279 pak Soudní dvůr k ochraně technických prostředků
uvedl: „ právní ochrana se tak přiznává pouze technologickým prostředkům, jejichž
cílem je zabránit úkonům nepovoleným nositelem autorského práva ve vztahu k dílům,
[…], nebo takové úkony vyloučit. Uvedené prostředky musí být přiměřené uskutečnění
tohoto cíle a nesmí překračovat meze toho, co je k jeho uskutečnění nezbytné“. Z výše
uvedeného rozhodnutí tedy lze dovozovat, že pokud technický prostředek ochrany
pouze brání prodeji rozmnoženiny počítačového programu, u níž došlo k vyčerpání
autorských práv (ať již na hmotném nosiči nebo v podobě datového souboru), nebrání
tento technický prostředek úkonu, k němuž je potřeba souhlas držitele autorských práv,
a tudíž by takovému technickému prostředku neměla být přiznána právní ochrana před
případným obcházením. Právní ochrana by naopak měla být poskytnuta technickým
prostředkům ochrany, které ve svém rozhodnutí zmínil Soudní dvůr v případu UsedSoft
v. Oracle, jejichž cílem by bylo zajistit smazání původní rozmnoženiny počítačového
programu po jeho „prodeji“ druhému nabyvateli280.

6.5.4. Otázka teritoriálního rozsahu principu vyčerpání v digitálním
prostředí
Na další problematickou otázku spojenou s vyčerpáním práv v on-line prostředí
upozorňovali ještě před vydáním rozhodnutí v případu UsedSoft v. Oracle ve své práci
technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala
nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití
díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování,
kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování“.
278
Srov. poznámky pod čarou k čl. 12 Úmluvy WIPO o právu autorském.
279
C-355/12, 23. leden 2014, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH
proti PC Box Srl, 9Net Srl
280
Srov. C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., [2012], bod 87
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Król a Menčl. V případě, že první prodej on-line rozmnoženiny znamená vyčerpání
práv k této rozmnoženině, je diskutabilní s ohledem na princip teritoriality, jak určit,
zda k prvnímu prodeji rozmnoženiny došlo na území Evropské unie. Jelikož Internet
jako takový nepodléhá principu teritoriality, je možné jako rozhodující vzít například
následující kritéria:
 sídlo osoby, která rozmnoženinu počítačového programu na Internet umístila
 sídlo osoby, která rozmnoženinu stáhla,
 umístění serveru, na kterém je umístěna rozmnoženina počítačového programu
určená ke stažení
 umístění serveru, na kterém se vytvoří nová stažená rozmnoženina.
Król s Menčlem dle mého názoru správně argumentují, že jako rozhodující
nemůže být akceptováno sídlo osoby, která rozmnoženinu počítačového programu
zpřístupnila. Takový stav by vedl fakticky k diskriminaci držitelů práv usídlených na
území Evropské unie, jelikož zatímco práva k jejich počítačovým programům by se
vyčerpala, práva držitelů autorských práv sídlících mimo území Evropské unie by se
naopak u digitálních rozmnoženin v rámci území Evropské unie nevyčerpala nikdy281.
Sídlo osoby stahující počítačový program by jakožto rozhodující kritérium naopak
vedlo k jiné nežádoucí situaci, že zatímco u rozmnoženin na hmotných nosičích by
platil nadále princip komunitárního vyčerpání, u digitálních rozmnoženin by se
v důsledku absence teritoriality uplatnil pro osobu se sídlem na území Evropské unie
stahující počítačový program vždy princip celosvětového vyčerpání práv. Z obdobných
důvodů není dle názoru autora této práce možné akceptovat jako rozhodné kritérium ani
lokaci serveru, na který je umístěna rozmnoženina počítačového programu, určená ke
stažení, ani serveru, na který je rozmnoženina stažena. Takovýto přístup by vždy
umožnil buď jedné či druhé straně princip vyčerpání obcházet využitím teritoriálně
„vhodně“ umístěných technických zařízení.
Souhlasím proto s názorem Króla a Menčla, že nejvhodnější by patrně bylo
vzít jako rozhodující faktor pro aplikaci principu vyčerpání to, zda rozmnoženina
281

Srov. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF COPYRIGHT IN
DIGITAL ENVIRONMENT. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14].
Dostupné z: http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf.
Navíc takovýto přístup by mohl mít za následek i kroky vedoucí k tomu, že přestože držitelem práv by
byla společnost na území Společenství, formálně by rozmnoženinu počítačového programu
zpřístupnila například dceřiná společnost sídlící mimo území Společenství.
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počítačového programu byla držitelem autorských práv nebo s jeho souhlasem umístěna
na internetové stránky dostupné alespoň v jednom ze států Evropské unie. V případě, že
by držitel autorských práv umožnil přístup alespoň v jednom státě, takový stav by
odpovídal umístění na společný trh v Evropské unii jako v případě počítačových
programů na hmotných nosičích282.

282

Srov. KRÓL, Michał a Jakub MENČL. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF COPYRIGHT IN
DIGITAL ENVIRONMENT. LL.M. in Intellectual Property [online]. 2009 [cit. 2014-03-14].
Dostupné z: http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/krol-mencl-final-pdf,str. 31-32
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7. Závěr
Historický koncept vyčerpání autorských práv prvním prodejem hmotného
předmětu, na němž bylo autorské dílo (počítačový program) zachyceno, byl překonán
v důsledku masové digitalizace autorských děl a šíření jejich dematerializovaných
rozmnoženin prostřednictvím sítě Internet bez vázanosti na hmotný nosič. Vytvoření
možnosti prodat počítačový program (či jiné dílo) bez hmotného nosiče pak vedlo k
určité tržní dvojkolejnosti, kdy počítačové programy vázané na hmotné nosiče
podléhají principu vyčerpání autorských práv, zatímco u stejného počítačového
programu staženého prostřednictvím sítě Internet je otázka dalšího přeprodeje
s ohledem na technické řešení digitálního přenosu značně kontroverzní.
Ve Spojených státech proběhla ohledně možnosti aplikace principu vyčerpání
autorských práv při prvním stažení digitálního souboru odborná diskuze, jejímž
výsledkem byl i návrh tzv. Boucher-Campbellova zákona. Tento návrh zákona podmínil
možnost dalšího prodeje digitálních rozmnoženin principem označovaným jako
forward-and-delete,

který

jako

jednu

z podmínek

požadoval,

aby

původní

rozmnoženina digitálního souboru byla při vytvoření druhé rozmnoženiny nebo krátce
poté smazána. Návrh zákona však nebyl přijat a v přelomovém rozhodnutí v případu
Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc. byl princip vyčerpání autorských práv v digitálním
prostředí soudem odmítnut, přičemž závěry tohoto rozhodnutí se zřejmě uplatní ve
vztahu ke všem kategoriím autorských děl, včetně počítačových programů.
Evropský vývoj se ubíral opačným směrem. Soudní judikatura nejprve
formulovala princip tzv. komunitárního vyčerpání, v jehož důsledku měl být zajištěn
volný pohyb zboží chráněného autorskými právy v rámci Evropského společenství. Dle
převažujícího odborného výkladu textace evropských směrnic, v nichž byl tento
judikovaný princip zakotven, se ovšem princip vyčerpání autorských práv měl uplatnit
pouze ve vztahu k autorským dílům na hmotných nosičích. Přesto však v případě
UsedSoft v. Oracle Soudní dvůr Evropské unie vyložil, že evropská směrnice o právní
ochraně počítačových programů obsahuje i princip vyčerpání ve vztahu k digitálním
rozmnoženinám počítačových programů, což vedlo k nárůstu sekundárního trhu
s počítačovými programy z „druhé ruky“.
Výše uvedené rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie bylo pro řadu
právních odborníků překvapivé, jelikož bylo založeno na značně sporné interpretaci
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dvou evropských směrnic, a zároveň zřejmě nereflektovalo mezinárodní závazky
vyplývající z Úmluvy WIPO o právu autorském. Ve svém důsledku toto rozhodnutí
poukázalo nejen na nutnost revize evropské úpravy autorských práv, ale též rozpoutalo
nové odborné debaty nad možností aplikovat v evropském kontextu princip vyčerpání
práv na digitální rozmnoženiny autorských děl.
Z právního hlediska rozhodnutí Soudního dvora nepovažuji za mající oporu
v současné evropské právní úpravě, v rovině de lege ferenda se však kloním
k zastáncům možnosti aplikace principu vyčerpání i na digitální rozmnoženiny
počítačových programů. Domnívám se, že výslovné legální zakotvení tohoto principu
pro digitální rozmnoženiny by nepředstavovalo významný zásah do práv držitelů
autorských práv k počítačovým programům, neboť tento princip byl konstruován proto,
aby umožnil nabyvatelům autorských děl jejich další prodej bez omezení ze strany
držitele autorských práv. Využitím technických možností distribuce počítačových
programů bez hmotného nosiče ze strany držitelů autorských práv dle mého názoru
dochází naopak k určitému zkracování ekonomických práva nabyvatelů počítačových
programů, kteří poté, co již nechtějí počítačový program využít, s ním nemohou jinak
nakládat, respektive jej prodat.
Základní námitku, že tento princip by mohl být v digitálním prostředí zneužit
k zhotovování neoprávněných rozmnoženin, nepovažuji za důvodnou, protože
neoprávněné rozmnoženiny jsou zhotovovány již nyní, bez ohledu na to, zda tento
princip je či není zakotven. Nadto zejména nový nabyvatel digitální rozmnoženiny by
v případě koupě počítačového programu od prvního nabyvatele čelil významným
právním rizikům v případě, pokud by po právní stránce řádně neošetřil celý proces
prodeje počítačového programu

a převodu autorských práv. Právě nutnost

zdokumentování prvního oprávněného stažení počítačového programu a následné cese
užívacích práv mezi prvním a druhým nabyvatelem považuji za hlavní praktickou
překážku pro případné masové využití tohoto institutu na digitální rozmnoženiny
počítačových programů.
Pokud se evropský zákonodárce rozhodne pro zakotvení tohoto principu pro
všechna autorská díla v některé z budoucích novelizací evropského autorského práva,
bude dle mého názoru muset jít nad rámec zavedení pouhého mechanismu forward-anddelete, jak byl konstruován v návrhu Boucher-Campbellova zákona, ale bude se muset
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též vypořádat s dalšími otázkami, které jsou spojeny s autorskými právy v digitálním
prostředí. Za klíčovou otázku v tomto ohledu považuji zejména detailní vymezení
obsahu a vztahu jednotlivých majetkových práv autorských v digitálním prostředí
v kontextu různých způsobů užití autorských děl. Rovněž ovšem bude nutné, má-li být
zachován komunitární charakter principu vyčerpání autorských práv, zvážit teritoriální
aspekty tohoto principu v prostředí sítě Internet, v níž nelze na rozdíl od prodeje
hmotných nosičů jednoznačně určit, na území jakého státu bylo autorské dílo (např.
počítačový program) poprvé „prodáno“ se souhlasem držitele práv. Je samozřejmě
otázkou, zda takto široká revize autorského práva najde v dohledné době
v legislativních orgánech Evropské unie dostatečnou politickou podporu.
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Summary
The concept of exhaustion of distribution right by the first sale of the tangible
object, on which the author´s work (a computer program) was embodied, was
challenged by the mass digitalization of author´s works and their distribution in
dematerialized forms within the Internet network. The rise of the possibility to sell
computer programs or other author´s work without tangible media lead to divergences
on the market, because a computer program fixed on a tangible medium was subject of
exhaustion of rights, whereas the application of this principle on the same computer
program distributed on-line was highly controversial with regards to the technical nature
of digital transmission.
The discursus about the applicability of the principle of exhaustion in the digital
environment which was already started in the U.S. resulted in official proposal of so
called “Bouchar-Campbell Act” that should have introduced the first sale doctrine for
digital environment into the U.S. Copyright act of 1976. The possibility to resale the
digital copies of author´s works was conditioned by so-called “forward-and-delete”
principle, under which the seller of the digital copy was obliged to delete the original
digital file, or made it useless in the substantially same moment when the work was
sold. However, this proposal was not enacted and applicability of the principle of
exhaustion (first sale doctrine) in the digital environment was rejected by court in the
recent case Capitol Records, LCC v. ReDigi Inc. This ruling is probably applicable for
all author´s work in digital form, including computer programs.
In my view, the European approach seems to have the opposite trend. The case
law of the CJEU (or ECJ) established the community-wide principle of exhaustion that
should have secured the free movement of goods protected by copyright within the
internal European market. According to the prevailing opinions of scholars, this
principle addressed in several European directives was construed only in relation to the
distribution of author´s work on tangible media. Even though, the CJEU ruled in recent
case UsedSoft v. Oracle that under the European Directive on Protection of Computer
Programs, the distribution right to computer programs is exhausted not only by the sale
of computer program on a tangible media, but also in cases of on-line distribution of
digital copies.
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The above presented decision of the CJEU was surprising for most of legal
experts since it was based on very controversial interpretation of two European
directives, and it also probably neglected the international undertakings arising out of
the WIPO Copyright Treaty of 1996. Despite of its controversial character, this ruling of
the CJEU at least highlighted the importance of revision of the European legislation not
only with regard to the principle of exhaustion of rights but also regarding the author´s
rights in digital environment in general.
I also share the critical view to the UsedSoft v. Oracle ruling from de lege lata
position, however, from de lege ferenda point of view, I join the advocates of extension
of this principle also to the digital environment. In my opinion, this step would not be in
material conflict with normal exploitation of an author´s work because this principle
was construed to allow the acquirers of the author´s work further sale without limitation
from the right holders side. It is not reasonable to limit this principle by the technical
means by which the work is distributed, since this could be unreasonably prejudicial to
the legitimate interests of the buyers of computer programs to exploit the economic
value of a purchased computer program after they cease to use it.
I also do not consider as persuasive the very frequent objection, that the
principle of exhaustion could be misused in the digital environment for distribution of
unauthorized copies. The unauthorized copies are and probably always will be
distributed in the digital environment even if this principle is not legally admitted.
Moreover, the secondary acquirer of a digital copy of author´s work would face in case
of purchase of “second-hand” digital copy to serious legal risks if the process of transfer
of the rights is not dully executed. In relation with the computer programs, it is the
necessity to properly document the first authorized download of the computer program
and the consequent transfer of user´s rights between the first and second user, what I do
consider as the main practical obstacle for potential mass usage of this legal principle
for digital copies.
If the European legislators move towards the extension of the principle of
exhaustion of right into the digital environment, it will be necessary not only to
implement the mechanism similar to the forward-and-delete principle as construed in
the Boucher-Campbell Act, but it will be also necessary to deal with other legal issues
arising in connection with the digital environment of Internet. One of the main issues is
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to define the content of individual economical rights of authors in the digital
environment and their mutual relationship. Furthermore it will be necessary also to
consider territorial aspects of this principle in the context of the Internet, where it is
unclear the territory, in which the author´s work was firstly distributed with consent of
the author. Undoubtedly, it is question whether such wide revision of the author´s rights
will find a sufficient support in the legislative bodies of the European Union.
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Abstrakt (CZ)
Tato práce se snaží blíže analyzovat princip vyčerpání autorských práv zejména ve
vztahu k počítačovým programům v komparativním kontextu právní úpravy EU a USA.
Otázka vyčerpání autorských práv k počítačovým programům se stala aktuální zejména
po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v případu UsedSoft v. Oracle,
v němž SDEU dovodil, že tento princip platí nejen u počítačových programů
prodávaných na hmotných nosičích, ale též u počítačových programů distribuovaných
v digitální podobě prostřednictvím Internetu. Tento závěr byl nicméně odbornou
veřejností přijat značně kriticky, když SDEU ve svém rozhodnutí akcentoval spíše
ekonomické argumenty než evropskou právní úpravu a znění mezinárodních úmluv. Na
určité problémy poukázalo i zcela opačné rozhodnutí soudu v USA v případu Capitol
Records v. ReDigi, v němž soud přesvědčivě shrnul právně-technické důvody, proč se
tento princip v kontextu stávající právní úpravy nemůže na prodej digitálních souborů
distribuovaných prostřednictvím sítě Internet použít.
V první části práce se zabývám vymezením pojmu počítačový program a jeho začlenění
mezi předměty chráněné autorským zákonem. Druhá část je zaměřena na stručnou
charakteristiku systému autorských práv (resp. systému copyright) v rámci EU a USA.
Třetí část pak představuje určitý úvod do problematiky principu vyčerpání autorských
práv a shrnutí základních otázek, které jsou s vyčerpáním autorských práv obecně
spojeny. Další část analyzuje stávající přístup legislativy a judikatury EU a USA
k těmto základním otázkám v kontextu počítačových programů a jiných děl
distribuovaných tradičním způsobem na hmotných nosičích. Pátá část pak shrnuje
základní argumenty pro a proti rozšíření principu vyčerpání autorských práv na
počítačové programy šířené v prostředí Internetu a přístup soudů v případech UsedSoft
v. Oracle a Capitol Records v. ReDigi. V poslední části poukazuji na problematické
aspekty rozhodnutí SDEU v případu UsedSoft v. Oracle v kontextu stávající právní
úpravy. Zároveň poukazuji na oblasti, v nichž bych považoval za nezbytné změnit
stávající evropskou právní úpravu, pokud by princip vyčerpání autorských práv měl být
rozšířen i pro digitální soubory šířené v prostředí sítě Internet.
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Abstract (EN)
The aim of this thesis is to provide an analysis of the principle of exhaustion of rights
especially to computer programs in the comparative context of the legal regulation in
the EU and US. The issue of exhaustion of rights to computer programs became a
topical problem after the decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU)
in case UsedSoft v. Oracle, when the CJEU ruled that the principle of exhaustion of
rights is applicable not only for sale of computer programs on tangible media such as
CD/DVD, but also for distribution of computer programs in digital form via Internet.
This decision, however, became widely criticized by legal experts, since CJEU accented
rather economic arguments in favor of this principle than the European legal regulations
and international conventions. Certain problematic aspects were also demonstrated in
the decision of US court in case Capitol Records v. ReDigi, in which the court
persuasively summarized legal and technical reasons why the principle of exhaustion of
rights cannot be applicable for the sale of digital files distributed via Internet in the
context of current legal regulation.
In the first part of my theses, I deal with the term “computer program“ as a subject
matter of law, and as a subject of protection by copyright law. The second part is
focused on brief characteristics of the EU and US systems of copyright protection.
Third part represents an introduction to the concept of the principle of exhaustion of
rights and basic issues that are connected to this principle. Fourth part analyzes the EU
and US approach to these issues in context of computer programs and other author´s
works distributed in a traditional way on tangible media. Fifth part summarizes basic
arguments in favor of and against the application of the principle of exhaustion of rights
on author´s works distributed on Internet and also the ruling of courts in cases UsedSoft
v. Oracle and Capitol Records v. ReDigi. In the final part, I attempt to point out the
problematic aspects of the CJEU decision in the case UsedSoft v. Oracle in the context
of current legal regulation. I also attempt to present main areas of current EU legal
regulation, in which the changes will be, in my opinion, necessary if the principle of
exhaustion of rights is legal extended also for digital copies of author´s works.
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