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Úvod 

Možnosti, které informační a komunikační technologie (dále v této práci označovány 

jako „ICT“) přinášejí, jsou ohromné. V moderní společnosti jsou tyto technologie široce 

využívány a v podstatě považovány za zcela standardní, byť tomu tak dříve nebylo. Služby, 

které jsou nyní prostřednictvím celosvětové sítě internet poskytovány, nenabízejí uživatelům 

pouze pohodlnou konzumaci digitálního obsahu, ale rovněž příležitost a možnost takový 

obsah jednoduše vytvářet a v neposlední řadě též velice rychle šířit a sdílet s téměř 

neomezeným množstvím dalších uživatelů. Mnoho lidí by si nedovedlo představit pouhý 

výpadek těchto služeb, natož jejich případnou neexistenci. Být online je totiž 

neodmyslitelnou součástí života téměř každého z nás.  

ICT jako takové jsou předmětem neustálého zdokonalování, rozvoje a mnoha inovací. 

Tento vývoj, který lze v poslední době označit přímo za překotný, je třeba důsledně ale 

uvážlivě regulovat, což není jednoduché. Na jedné straně stojí záměr učinit internet 

svobodným prostorem a bezpečnou platformou pro volnou výměnu informací, zatímco na 

straně druhé je nutné chránit oprávněné zájmy konkrétních subjektů a bránit porušování 

jejich práv. Správně vyvážená právní úprava je v souvislosti s touto problematikou zcela 

zásadní. 

S ohledem na výše uvedené je velice významná úprava zakotvující zvláštní 

odpovědnostní režim pro tzv. poskytovatele služeb informační společnosti (dále v této práci 

označováni společně či jednotlivě jako „ISP“ nebo „poskytovatelé“), za které lze považovat 

například poskytovatele připojení k internetu či subjekty poskytující prostor pro ukládání 

a šíření digitálního obsahu. Z autorskoprávního hlediska se totiž jedná o činnost velice 

rizikovou. Nakládání s protiprávním obsahem jednoho uživatele by v takové chvíli kromě 

založení jeho vlastní odpovědnosti mohlo založit odpovědnost ISP. To by mohlo z obavy ze 

založení předmětné odpovědnosti na straně ISP ve výsledku vést k omezení nabízených 

služeb, a tím by byla nepochybně narušena celková volnost pohybu služeb informační 

společnosti a byl by obecně zpomalován rozvoj v této oblasti. 

Tato diplomová práce se zabývá odpovědností ISP za ukládání obsahu informací 

poskytovaných uživatelem, který je dále v této diplomové práci uváděn též pod zkratkou 

hosting, v českém právním řádu. Tato služba je společně s prostým přenosem dat 
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a automatickým dočasným meziukládáním informací (caching) specifickou službou 

informační společnosti, na kterou lze v případě splnění konkrétních podmínek vztáhnout 

zmiňovaný zvláštní odpovědnostní režim. V souvislosti s odpovědností za poskytování 

prostoru k ukládání digitálního obsahu na internetu by bylo možné pojednat rovněž 

o odpovědnosti poskytovatelů například cloudových služeb za bezpečnost uložených dat, či 

jejich případnou ztrátu. Nicméně touto oblastí se diplomová práce nezabývá a soustředí se 

primárně na autorskoprávní stránku předmětné materie.  

Cílem této diplomové práce je s využitím metody deskriptivní, komparativní 

a analytické popsat problematiku odpovědnosti ISP za ukládání obsahu informací 

poskytovaných uživatelem, zabývat se aktuálními souvisejícími instituty a dále nastínit a 

analyzovat současný právní vývoj předmětného tématu a jeho možné následky. 

Tato práce se skládá ze dvou částí a celkem osmi kapitol, které jsou dále 

rozpracovány na podkapitoly a na oddíly. Obecná část, sestávající z prvních šesti kapitol, se 

zabývá uvedením do tématu, shrnuje a popisuje relevantní právní úpravu a rozpracovává 

problematiku ISP poskytujících služby hostingu. Zvláštní část diplomové práce následně 

pojednává o aktuálních tématech spojených s odpovědností ISP, konkrétním a zcela 

aktuálním vývoji právní úpravy a jeho možných dopadech. 

První kapitola představuje koncepci obecné odpovědnosti v českém právním řádu, jež 

je pro předmětnou problematiku relevantní. Rozděluje odpovědnost na odpovědnost 

smluvní a mimosmluvní, a následně se detailněji zabývá obecným pojetím soukromoprávní 

odpovědnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále v této práci označován jako „OZ“). Rovněž pojednává o relevantním dělení 

odpovědnosti na primární a sekundární. Zmiňuje také možné následky uplatnění 

odpovědnostních pravidel na poskytovatele služby informační společnosti. 

Ve druhé kapitole je popsána současná právní úprava problematiky služeb informační 

společnosti v některých zásadních zahraničních právních pramenech, v evropských 

předpisech a v českém právním řádu. Jedná se především o směrnici 2000/31/ES, 

o některých právních aspektech služeb informační společnosti (dále v této práci označována 

jako „ECD“), a o zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále 

v této práci označován jako „ZSIS“). Tato kapitola rovněž stručně popisuje Evropskou komisí 
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projednávaný relevantní právní vývoj, a to v podobě návrhu směrnice o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu. 

Třetí kapitola vymezuje a objasňuje stěžejní pojmy, které jsou pro pochopení 

předmětného tématu nezbytné. Konkrétně se jedná o pojem služby informační společnosti, 

pojem poskytovatele služby informační společnosti a pojem bezpečného přístavu. 

Kapitola čtvrtá se zabývá odpovědností poskytovatele služeb informační společnosti 

za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem. Definuje další podstatné pojmy, 

specifikuje podmínky pro nabytí a také udržení bezpečného přístavu a celkově pojednává 

o vyloučení odpovědnosti ISP. Tato kapitola rovněž zmiňuje relevantní judikaturu, která je 

důležitá pro vývoj a rovněž i výklad právních předpisů. Navzdory specifickému označení této 

kapitoly se autor věnuje tématu této práce napříč celým textem. 

Pátá kapitola popisuje proceduru notice-and-takedown, tedy povinnost poskytovatele 

služeb informační společnosti odstranit konkrétní data poté, co se dozví o jejich 

protiprávnosti.  

Šestá kapitola, uzavírající Obecnou část, pojednává o zásadním institutu vyloučení 

povinnosti dohledu nad obsahem informací, jeho jednotlivých typech a jeho vhodném 

výkladu v souvislosti s rozdílným pojetím vyloučení dohledu v evropském a českém právu. 

Závěrem této kapitoly je též uveden přehled souvisejících významných soudních rozhodnutí. 

Kapitola sedmá, obsažená ve Zvláštní části, se zaměřuje na aktuální problematiku 

související s odpovědností ISP. Nejprve porovnává různé názory odborné právní veřejnosti na 

aplikaci odpovědnostních pravidel na ISP, konkrétně na vztah vyloučení povinnosti dohledu 

a prevenční a zakročovací povinnosti dle OZ, a uvádí související úvahy autora. Dále neopomíjí 

aktuální judikaturu související s procesem notice-and-takedown a pojednává o aktuálním 

přístupu Soudního dvora Evropské Unie (dále v této práci označován jako „SDEU“) k ISP 

poskytujícím služby hostingu. 

Osmá a zároveň poslední kapitola této diplomové práce, představuje aktuální právní 

vývoj, ve které autor pojednává rovněž o současné podobě navrhované úpravy a 

v neposlední řadě o reakcích odborné veřejnosti a dalších dotčených subjektů, a v rámci 

úvah de lege ferenda autor identifikuje možné praktické a problematické dopady 

navrhované právní úpravy.  
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Obecná část 

Pro srozumitelné pochopení problematiky1, o které tato diplomová práce pojednává, 

je nejprve nutné identifikovat a popsat koncepci odpovědnosti a jejího dělení v českém 

právním řádu. Následně je vhodné zaměřit se na aktuální právní úpravu vyloučení 

odpovědnosti ISP2 a důvody její potřebnosti, představit základní instituty, definice a pojmy, 

které jsou pro ni klíčové a které jsou s rozpracovanou problematikou spjaty a dále detailně 

pojednat o úpravě vyloučení odpovědnosti ISP za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem. 

1. Koncepce odpovědnosti v českém právním řádu 

Odpovědnost lze obecně definovat například jako povinnost nést následky vyvolané 

daným jednáním, či naopak opomenutím3, či vůbec povinnost chovat se v souladu s právním 

řádem. Jedno ze základních dělení v českém právním řádu spočívá v rozdělení na 

odpovědnost smluvní a odpovědnost mimosmluvní (deliktní), tedy odpovědnost založenou 

přímo zákonem.4 Autor se primárně věnuje odpovědnosti mimosmluvní, nicméně 

problematika smluvní odpovědnosti, tedy odpovědnosti založené závazkem v podobě 

smlouvy, není na významných místech v této diplomové práci opomenuta. 

V souvislosti s mimosmluvní odpovědností, která se uplatňuje v případě porušení 

dobrých mravů či porušení samotného zákona, lze obecně5 hovořit o odpovědnosti 

subjektivní, pro jejíž uplatnění je nutná existence zavinění subjektu, tedy určitý vztah vůle 

subjektu k předmětné výsledné skutečnosti. To ostatně vyplývá například i z jazykového 

výkladu ustanovení § 2910 OZ pojednávajícího o povinnosti nahradit škodu způsobenou 

porušením zákona, když uvádí, že: „Škůdce, který vlastním zaviněním (…).“6 Na principu 

subjektivní odpovědnosti je rovněž založena trestněprávní úprava odpovědnosti, kterou 

                                                      
1 Pro grafické znázornění celé problematiky autor doporučuje k nahlédnutí myšlenkovou mapu viz MYŠKA, 

Matěj. Odpovědnost ISP. [online]. [cit. 12. 12. 2017]. Dostupné z 
https://www.mindmeister.com/966423903/odpov-dnost-isp-matejmyska.  

2  Zkratka pro anglický pojem Information Service Provider. 
3 Srov. KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 200. 
4 Srov. SCHELLE, Karel a kol. Základy práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 87. 
5  Výjimkou jsou například některé zvláštní skutkové podstaty týkající se povinnosti k náhradě škody 

stanovené výslovně zákonem. 
6  Viz ustanovení § 2910 OZ. 

https://www.mindmeister.com/966423903/odpov-dnost-isp-matejmyska
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obsahuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v této 

práci označován jako „TZ“), a dále i zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. V případě uplatňování 

odpovědnosti podle TZ je však třeba brát v potaz skutečnost, že se jedná o prostředek ultima 

ratio a je nutné řídit se zásadou subsidiarity trestní represe a trestněprávní odpovědnost 

tudíž uplatňovat jen v krajních případech.7 

Pro komplexnost autor uvádí, že dalším určujícím typem odpovědnosti je 

tzv. odpovědnost objektivní, která je uplatňována mimo jiné například v případě výše 

zmíněné odpovědnosti smluvní, či například v případě odpovědnosti založené zákonem č. 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) (dále v této práci 

označován jako „AZ“). Zde tudíž není za relevantní považováno zavinění8, nýbrž pouhý 

nastalý protiprávní stav ohrožení či obdobný konečný výsledek.9 

Výše uvedený výčet typů odpovědnosti však nelze považovat za vyčerpávající. Její 

komplexnější a detailnější popis by představoval dostatečnou materii pro zpracování další 

odborné práce. Nicméně s ohledem na problematiku, kterou se tato práce má zabývat, 

rozpracovává autor níže odpovědnost soukromoprávní, kterou pro účely této diplomové 

práce považuje za nejrelevantnější, a konkrétně zmiňuje její zásadní instituty, které se 

problematiky odpovědnosti na internetu významně týkají. 

1.1 Pojetí soukromoprávní odpovědnosti 

Dle výkladu OZ je soukromoprávní odpovědnost považována za latentní povinnost 

provázející povinnost primární, aktivizující se a působící právní následky právě v momentě 

porušení předmětné primární povinnosti.10 O tomto pojetí preventivní koncepce 

                                                      
7  Viz ustanovení § 12 odst. 2 TZ a související judikatura Ústavního soudu České republiky (srov. např. Nález 

Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 413/2004. [online]. [cit. 9. 12. 2017]. Dostupné 
z https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=2-413-04). 

8  Srov. TICHÝ, Luboš. K rozlišování mezi tzv. Subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze 

odpovědnosti advokáta za škodu. [online]. Bulletin advokacie. [cit. 14. 7. 2017]. Dostupné 
z http://www.bulletin-advokacie.cz/k-rozlisovani-mezi-tzv.-subjektivni-a-objektivni-odpovednosti.  

9  Srov. MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 33 a 34. 
10 Srov. DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 360. Obdobně o pojetí 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-413-04
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-rozlisovani-mezi-tzv.-subjektivni-a-objektivni-odpovednosti
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soukromoprávní odpovědnosti zákonodárce výslovně hovoří v důvodové zprávě k § 24 OZ, 

když uvádí, že přijetím OZ dochází k opuštění pojetí odpovědnosti jako sankce, a že člověk 

nově odpovídá za své jednání a především za to, že plní své povinnosti a chová se v souladu 

s právním řádem.11 Za hlavní funkci soukromoprávní odpovědnosti pak lze považovat 

specifikaci hranic jednání a chování člověka.12 

Za zásadní povinnosti, které je v souvislosti s OZ nutné zmínit, je právě prevenční 

a zakročovací povinnost. Jedná se rovněž o instituty, které jsou v souvislosti s problematikou 

ISP hojně diskutovány, jak ostatně autor uvádí níže v podkapitole 7.1 této diplomové práce. 

1.1.1 Prevenční povinnost 

Jednou ze základních zásad soukromého práva je princip prevence, dle kterého by se 

případnému ohrožování či přímo porušování subjektivních občanských práv mělo především 

předcházet. Dalším významným principem soukromého práva je neminem laedere13, dle 

kterého se osoby mohou chovat libovolně, ale zásadně ne na úkor jiných. Zhmotněním 

těchto zásad jsou právě ustanovení § 2900 a násl. OZ. Prevenční povinnost konkrétně 

stanovuje, že: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý 

povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 

zdraví nebo na vlastnictví jiného.“14 V případě porušení této zákonné povinnosti obecně 

subjektu vzniká mimosmluvní odpovědnost.  

Jak je již zmíněno v předchozích podkapitolách, v případě mimosmluvní odpovědnosti 

obecně hovoříme o odpovědnosti subjektivní, jejíž uplatnění je podmíněno zaviněním. 

                                                      
odpovědnosti smýšleli již dříve i jiní odborníci, srov. KNAPP, Viktor. Některé úvahy o odpovědnosti v 
občanském právu. Stát a právo. 1956, č. 1, s. 66 a násl. Tento přístup je odlišný od pojetí vyplývajícího ze 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého byla odpovědnost 
považována jako negativní následek porušení dané povinnosti. Hovoříme zde o takzvané sankční koncepci 
odpovědnosti. S touto sankční koncepcí a odpovídajícím pojetím odpovědnosti však i v aktuálním právním 
systému pracuje například právo trestní, správní, či pracovní. 

11  Viz ELIÁŠ, Karel. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 79. K tomu také viz [11] MELZER, Filip. Corpus delicti aneb obrana úpravy 
deliktního práva v návrhu občanského zákoníku. Bulletin Advokacie. 2011, č. 3, s. 24 až 27. 

12 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 

182. 
13 V českém znění tzv. nikomu neškodit. 
14 Viz ustanovení § 2900 OZ. 
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Dalším předpokladem vzniku této odpovědnosti je vznik újmy na straně poškozeného, kterou 

bude s porušením prevenční povinnosti spojovat příčinná souvislost.15  

V souladu s literaturou16 je dále na prevenční povinnost nutné nahlížet tak, že se 

obecně a plošně neuplatní při samotné existenci případného rizika vzniku nějakého 

nebezpečí, ale pouze v případě zjevné a věcně odůvodněné příčiny. 

1.1.2 Zakročovací povinnost 

Navazující institut, který prevenční povinnost dle předchozího oddílu doplňuje, je 

povinnost zakročovací upravená v ustanovení § 2901 OZ, který zakotvuje: „Vyžadují-li to 

okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu 

jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo 

odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle 

svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící 

závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“17 Stručně řečeno, jedná se 

o institut, kterým OZ za určitých okolností přikazuje konkrétní osobě jednat. 

Autor uvádí, že oproti prevenční povinnosti je nutné zakročovací povinnost vykládat 

výrazně restriktivněji. Zatímco v případě prevenční povinnosti je zásah do práv jednotlivce 

menší, neboť ten pouze musí v jistém případě nekonat, zakročovací povinností je naopak 

obecná povinnost něco učinit. OZ z toho důvodu upravuje přesně pouze tři případy, ve 

kterých zákonodárce považoval za vhodné tuto povinnost založit.18 Prvním zmiňovaným je 

vytvoření či kontrola takové situace, ze které může reálně vzniknout újma. Dalším případem 

je případná zvláštní povaha poměru mezi osobou, které má zakročovací povinnost vzniknout 

a tou, které má být případná újma způsobena. Typickým příkladem pro takovou situaci může 

být existence blízkého příbuzenského vztahu těchto osob. Třetí situací, kdy bude osoba 

povinna zakročit, je případ, kdy vynaložené náklady na odvrácení újmy povinnou osobou, 

která o hrozící újmě ví či vědět musí, budou zjevně nižší než závažnost daného hrozícího 

nebezpečí.  

                                                      
15 Srov. HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1513. 
16 Srov. HULMÁK, Milan. a kol. 2014, op. cit. sub 15, s. 1514. 
17  Viz ustanovení § 2901 OZ. 
18  Srov. HULMÁK, Milan. a kol. 2014, op. cit. sub 15, s. 1517. 
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Speciální zakročovací povinnost v upravené podobě má také ten, jemuž hrozí újma, 

o které ví. Subjektem této povinnosti je tedy osoba potenciálně poškozená. Pokud proti 

takové újmě totiž nezakročí, musí ji sám nést ze svého v takovém rozsahu, v jakém jí 

původně mohl zabránit.19 

1.2 Odpovědnost primární a sekundární 

Pro identifikaci odpovědnosti, jež je relevantní ve specifickém prostředí ICT 

a konkrétně v případě ISP, je však zásadní a zároveň vhodné předmětný institut 

odpovědnosti rozdělit rovněž na odpovědnost primární, tedy odpovědnost za vlastní jednání, 

a odpovědnost sekundární, tedy odpovědnost za jednání cizí, a to podle způsobu nakládání 

s obsahem a podle toho, zda ukládaný, resp. zpřístupňovaný obsah je původně vlastní či 

cizí.20 

Primární odpovědnost lze považovat za základní institut odpovědnosti v souvislosti 

s problematikou duševního vlastnictví a zpřístupňováním informací na internetu. Hovoříme 

o ní nejčastěji v případě, kdy je předmětný obsah vytvořen samotným autorem obsahu, či 

případně jeho zaměstnanci nebo dodavateli, a je možné jej tudíž považovat v tomto smyslu 

za obsah původní, tedy vlastní.21  

Vlastním obsahem je i obsah převzatý, tedy cizí v případě, kdy subjekt přijme takový 

cizí obsah za svůj, a bude možné následně považovat takový subjekt za původce daného, 

případně upraveného, obsahu. Nejčastěji k tomu dochází v případě převzetí autorských děl 

a jejich následného zpřístupnění na internetu subjektem odlišným od autora. Právě v těchto 

případech může dojít k porušení autorských práv původního autora k předmětnému dílu či 

jinému předmětu ochrany.22  

Literatura23 jako zvláštní typ vlastního obsahu zmiňuje také tzv. podvržený obsah. 

U tohoto typu nejprve třetí osoba získá kontrolu nad virtuální identitou jiné osoby 

                                                      
19  Viz ustanovení § 2903 odst. 1 OZ. 
20  Srov. HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, 

2014, s. 36. 
21  Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 43. 
22  Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016, s. 142. 
23  Viz HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 45. 
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a následně, prostřednictvím takto získané identity, koná navenek. K tomu může dojít se 

souhlasem subjektu, jemuž identita patří, či bez takového souhlasu, a tudíž neoprávněně. 

Odpovědnost sekundární, kterou se tato práce primárně zabývá, se vyznačuje tím, že 

subjekt sám s předmětným obsahem nedisponuje, nicméně nakládání s ním napomáhá, či jej 

umožňuje.24 Lze o ní hovořit v takovém případě, kdy je odpovědnost založena protiprávním 

jednáním jiné osoby. Typickým příkladem této situace je právě odpovědnost ISP za obsah 

informací patřící uživatelům využívajícím jím poskytovanou službu. Tuto odpovědnost je pak 

možné aplikovat, pokud dojde k jednání, kterým ISP přijde o tzv. bezpečný přístav, kterým se 

autor zabývá v podkapitole 3.3 této práce.  

Podrobnějším rozlišením této odpovědnosti je odpovědnost za poskytování aktivních 

služeb a poskytování pasivních služeb, kdy ISP k obsahu poskytovanému jeho uživateli 

přistupuje pouze pasivně, automaticky či technicky. U aktivních služeb je možné se setkat 

v prostředí internetu především s odpovědností subjektu jako účastníka na deliktu 

spáchaném jinou osobou, odpovědností za využití jiné osoby, či v jistých případech 

odpovědností za nesplnění prevenční povinnosti dle § 2900 OZ. Odpovědnost za poskytování 

pasivních služeb je právě tím typem odpovědnosti, na který se v konkrétních případech 

vztahuje institut vyloučení odpovědnosti, který představuje speciální úprava v ZSIS.25 

Pro posouzení a určení typu výše zmíněné odpovědnosti je určující především jednání 

poskytovatele obsahu. Rozlišení, zdali se jedná o odpovědnost za vlastní či cizí obsah, je 

rovněž mnohdy závislé jednak na oblasti práva, ve které je odpovědnost uplatňována, a dále 

na konkrétní kvalifikaci předmětného jednání či nakládání s obsahem.26 Rozlišné aspekty 

budou tudíž brány v potaz například v situacích týkajících se autorského práva a práv 

souvisejících, práva upravujícího nekalou soutěž či právní úpravy ochrany osobních údajů.27  

V souvislosti s primární i sekundární odpovědností je nutné zmínit právo na sdělování 

díla veřejnosti, které upravuje jak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze 

dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

                                                      
24  Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 153. 
25  Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 51. 
26  Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 140. 
27  Viz HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 41. 
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souvisejících v informační společnosti (dále v této práci označována jako „InfoSoc“)28, tak 

samotný AZ29 transponující úpravu InfoSoc. Pro úplnost autor uvádí, že předmětné právo dle 

odborné literatury zahrnuje dva kumulativní prvky, a to samotné sdělování díla a sdělování 

díla veřejnosti.30 Tento pojem obecně je pro problematiku této práce relevantní i s ohledem 

na problematiku odkazů (embedded linků) a autor jej zmiňuje v kapitole 7 této práce.31 

Tímto institutem se míní sdělení autorských „děl veřejnosti po drátě nebo bezdrátově včetně 

zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý jednotlivec ze strany veřejnosti 

má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.“32 Jedná se o výlučné majetkové 

právo autorů užít své vlastní dílo a udělit svolení k jeho užití tímto způsobem.33 

1.3 Možné následky aplikace obecných odpovědnostních pravidel na 

poskytovatele služeb informační společnosti (ISP) 

Potenciální důsledky, se kterými se ISP může v případě uplatnění odpovědnostních 

pravidel potýkat, je možné rozdělit dle klasické základní trichotomie odpovědnosti.  

Trestněprávní a správněprávní úprava odpovědnosti je v případě ISP aplikována spíše 

zřídka. ISP se mohou dopustit například jednání, které by naplňovalo znaky trestného činu 

neoprávněného zásahu do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi dle § 270 TZ. Takový případ však není s ohledem na to, že jde o úmyslný trestný 

čin, příliš pravděpodobný, pokud by ISP vyloženě nechtěl uvedený trestný čin spáchat. Pokud 

by se totiž ISP dopustil daného jednání z nedbalosti, nebyla by již naplněna předmětná 

skutková podstata.34 Dalšími relevantními trestnými činy, jejichž znaky skutkové podstaty by 

ISP teoreticky mohl naplnit, je například trestný čin pomluvy, podvodu, šíření pornografie či 

                                                      
28  Viz článek 3 InfoSoc. 
29  Viz § 18 AZ. 
30 Srov. SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017, s. 230. K jednotlivým 

pojmům blíže viz Rozsudek SDEU ze dne 13. února 2014. Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman 
a Pia Gadd v. Retriever Sverige AB. Věc C-466/12, in InfoCuria [právní informační systém]. 

31  K hlubšímu pochopení problematiky odkazuje autor například na následující zdroje: KŘÍŽ, Jan; HOLCOVÁ, 

Irena; KORDAČ, Jiří; KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon: Komentář a předpisy související. 2., 
aktualizované vydání. Praha: Linde, 2005, s. 101, dále CHALOUPKOVÁ, Helena; HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 
Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 44 až 46, FISCOR, Mihály. The law of copyright and the 
internet. Oxford: Oxford University Press, 2002. s 155 a násl., či GOLDSTEIN, Paul. International copyright: 
principles, law, and practice. Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 19 a násl. 

32  Viz článek 3 odst. 1 InfoSoc a § 18 odst. 1 a 2 AZ. 
33  Srov. § 12 odst. 1 a 4 AZ. 
34  Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 92 a 93. 
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porušení listovního tajemství. Správněprávní důsledky mohou nastat nejčastěji v případě 

dopuštění se některého z přestupků dle § 105a a nás. AZ, či porušení zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pro ISP je za relevantní přestupek 

v literatuře uváděn především přestupek neoprávněného užití autorského díla či zásahu do 

autorských práv dle § 105b AZ, za který může být ISP uložena peněžitá sankce, a to dle 

konkrétního případu až do výše 150 000,- Kč.  

Nejčastější důsledky jsou však ty, které vyplývají ze soukromoprávní úpravy. 

Relevantní jsou především v případě vzniku prevenční a zakročovací povinnosti, jež byly 

představeny výše. Další relevantní důsledky vyplývají ze zásahů do autorských práv dle AZ. 

Ačkoli dle AZ mohou být uplatnitelné nároky jako je určení autorství35, informační nárok36 či 

speciální zápůrčí nárok37, za zásadní aplikovatelné instituty je v této věci třeba považovat 

podle § 40 odst. 4 AZ náhradu škody dle § 2910 OZ a vydání bezdůvodného obohacení dle 

§ 2991 OZ.38 

Úprava mimosmluvní odpovědnosti v českém právním řádu, ať již odpovědnosti 

soukromoprávní, trestněprávní, či správněprávní, je velice komplexní, protože musí být 

uplatnitelná a aplikovatelná na mnoho rozmanitých situací. Její všeobecnost pak fakticky 

brání její adekvátní a přiměřené aplikaci na specifické situace vyskytující se v prostředí 

internetu. Aplikace výše zmíněných obecných odpovědnostních pravidel na ISP by ve 

výsledku mohla vést k omezení poskytování služeb informační společnosti, až celkovému 

zániku poskytování těchto služeb, neboť by kladla na ISP extenzivní a nepřiměřené nároky. 

                                                      
35  Viz ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) AZ. 
36  Viz ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) AZ. 
37  Viz ustanovení § 40 odst. 1 písm. f) AZ. 
38  Srov. § 40 odst. 4 AZ, z literatury pak MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 84 a násl. 
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2. Právní úprava odpovědnosti poskytovatelů služeb informační 

společnosti ve Spojených státech amerických (USA), Evropské Unii 

(EU) a v České republice (ČR) 

S ohledem na důsledky případné aplikace obecného odpovědnostního režimu na ISP 

musela být přijata zvláštní právní úprava, která by se tímto fenoménem zabývala a upravila 

uplatňování odpovědnosti v případě ISP takovým způsobem, aby jejich rozvoj a postavení, 

které lze v dnešní době považovat za nezbytné, nebyl ohrožen. Obecně lze konstatovat, že 

právní úprava problematiky odpovědnosti ISP má zásadní vliv na vývoj celé informační 

společnosti. 39 

Na základě skutečnosti, že tyto služby informační společnosti jsou poskytované na 

dálku a není neobvyklé, že se ve vztahu ISP a uživatele služby vyskytuje mezinárodní prvek, 

považuje autor za vhodné zmínit kromě evropské úpravy a její transpozice do českého 

právního řádu též úpravu významného neevropského prostoru, kde jsou tyto služby 

poskytovány, a to konkrétně ve Spojených státech amerických (dále v této práci označovány 

jako „USA“). Rovněž ji stručně porovnává s evropskou úpravou, která je pro tuto diplomovou 

práci nejrelevantnější. 

2.1 Digital Millennium Copyright Act a Communication Decency Act 

Americká právní úprava se oproti té evropské na první pohled liší tím, že předmětnou 

problematiku souběžně upravují dva předpisy, a to Digital Millennium Copyright Act ze dne 

28. 10. 1998 (dále v této práci označován jako „DMCA“) doplňující US Federal Copyright Act 

a Communication Decency Act ze dne 2. 8. 1996 (dále v této práci označován jako „CDA“). 

Zatímco CDA řeší odpovědnost poskytovatelů prostoru a jako první upravuje ochranu 

veřejných zájmů a odstranění obecně obscénního a neslušného obsahu, DMCA představuje 

základní předpis týkající se ochrany autorského práva v USA v informační společnosti,40 

                                                      
39 Srov. KORBEL, František; CHOLASTA, Roman; MOLITORISOVÁ, Alexandra. Safe harbour: vyloučení 

odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za obsah vložený uživateli Internetu. Soudce. 2016, č. 6. 
In: ASPI [právní informační systém]. 

40  Srov. ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003, s. 169. 
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reagující na nové technologie a implementující tzv. „internetové“ mezinárodní smlouvy, 

jakou je například WIPO Copyright Treaty41. 

CDA představuje ochranu ISP i uživatelů služby, když upravuje, že by neměli být 

považováni za vydavatele či rozšiřovatele jakékoli informace poskytnuté jinou osobou42. 

V důsledku toho není možné uplatňovat vůči předmětnému subjektu případnou 

odpovědnost za protiprávní obsah. Je však nutné zdůraznit, že z působnosti CDA je výslovně 

vyňato právo duševního vlastnictví43, trestní právo44 a právo ochrany komunikací45. 

Problematika ISP ve vztahu k autorskému právu na internetu je upravena v DMCA, 

a to konkrétně v části II. (nazývané též OCILLA), která se zabývá odpovědností ISP a výslovně 

pak omezením odpovědnosti za porušování autorských práv na internetu. Tento právní 

předpis rovněž jako první představil úpravu tzv. bezpečného přístavu coby institutu omezení 

odpovědnosti ISP.46 Na rozdíl od evropské úpravy však rozlišuje celkem čtyři typy služeb, při 

jejichž poskytování mohou ISP bezpečný přístav získat. Oproti známým typům služeb 

identifikovaných jako mere conduit, caching a hosting, představuje navíc službu 

internetového vyhledávání.47 

Úprava DMCA dále upravuje podrobná pravidla a náležitosti pro oznámení o obsahu, 

který porušuje práva třetích osob48, a to na rozdíl od ECD.49 Jednou ze základních náležitostí 

je povinnost identifikovat protiprávní obsah a dále specifikovat jeho umístění. To uvádí 

i rozhodnutí v případu UMG Recordings v. Veoh Networks50, když stanovuje, že povinnost 

                                                      
41 WIPO Copyright Treaty (WCT) ze dne 20. 12. 1996. [online]. [cit. 8. 12. 2017]. Dostupné 

z http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/wct/trt_wct_001en.pdf. 
42  Viz Sec. 230 (c) (1) CDA: „No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the 

publisher or speaker of any information provided by another information content provider.” 
43  Viz 47 U.S.C. Sec. 230 (d) (2) CDA. 
44  Viz 47 U.S.C. Sec. 230 (d) (1) CDA. 
45  Viz 47 U.S.C. Sec. 230 (d) (4) CDA. 
46  Srov. LEMLEY, Mark., REESE, Anthony. Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting 

Innovation. Stanford Law Review. 2004, č. 56, str. 124 a násl. 
47  Viz 17 U.S.C., § 512 (d) DMCA. 
48  Viz 17 U.S.C., § 512 (c) (3) DMCA. 
49  Srov. PEGUERA, Miquel. The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: a Comparative Analysis 

of Some Common Problems. Columbia Journal of Law & the Arts. 2009, č. 32, s. 490. 
50  United States District Court - Central District of California. Date: 29.12.2008. UMG RECORDINGS, INC., et al. 

v. VEOH NETWORKS INC., et al. Sp. Zn. CV 07-5744 AHM (AJWx) [online]. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/wct/trt_wct_001en.pdf
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sledovat porušování autorských práv a případnou identifikaci protiprávního obsahu musí 

provádět přímo sám vykonavatel autorských práv. 

2.2 Směrnice 2000/31/ES, o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti (ECD) 

Hlavní předpis, který na evropské úrovni upravuje problematiku zvláštního 

odpovědnostního režimu ISP, je ECD. Cílem ECD bylo harmonizovat roztříštěnou právní 

úpravu jednotlivých členských států týkající se odpovědnosti ISP a umožnit tak plné využívání 

elektronického obchodu jak ze strany ISP, tak ze strany uživatelů. Rozdíly v právních 

řádech jednotlivých členských států totiž představovaly překážky v rozvoji vnitřního trhu.51 

Mezi instituty, které ECD upravuje, patří právě identifikace typu služeb, na jejichž 

poskytovatele se může vztahovat bezpečný přístav, stanovení individuálních podmínek pro 

každý z nich, či zakotvení neexistenci obecné povinnosti dohledu. Představuje ale též právní 

úpravu nevyžádaných obchodních sdělení, či třeba informační povinnost ISP. 

ECD má právní formu směrnice a není tudíž, na rozdíl od evropských právních 

předpisů ve formě nařízení, přímo závazná a účinná. Nicméně členské státy mají povinnost 

směrnici vhodně transponovat do jejich národních právních řádů. V případě ECD tak bylo 

nutné učinit do 17. 1. 2002.52 Je pochopitelné, že v rámci transpozic jednotlivých členských 

států mohlo dojít k odchylkám výsledné úpravy. Za účelem identifikace těchto odchylek 

zpracovávala v průběhu let Evropská komise průběžné studie a reporty53 dopadu ECD na 

členské státy a jejich právní systém. V tomto ohledu je třeba za důležitý považovat Pracovní 

                                                      
51  Viz bod 5 preambule ECD. 
52  Viz čl. 22 bod 1 ECD. 
53 Viz například First Report on the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 

Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic 
commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) ze dne 21. 11. 2013. [online]. In: EUR-
Lex [právní informační systém]. Brusel: Evropská komise. [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0702, Study on the liability of internet 
intermediaries ze dne 12. 11. 2007. [online]. In: ec.europa.eu. [cit. 12. 7. 2017]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-
4/study_liability_final_report_2007_42089.zip, či Study on the economic impact of the E-Commerce 
Directive ze dne 7. 9. 2007. [online]. In: ec.europa.eu. [cit. 12. 7. 2017]. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-
4/study_eco_impact_final_report_2007_42090.zip. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0702
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0702
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/study_liability_final_report_2007_42089.zip
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/study_liability_final_report_2007_42089.zip
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/study_eco_impact_final_report_2007_42090.zip
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/study_eco_impact_final_report_2007_42090.zip
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dokument Evropské komise54, který se zabýval plánovaným vývojem elektronického 

obchodu. Jako jeden z prostředků rozvoje této oblasti zmiňoval právě harmonizaci úprav 

jednotlivých členských států prostřednictvím ECD. Konkrétně pak uváděl: „In 2012 the 

Commission services commissioned an in-depth study concerning the compliance of national 

legislation and (last-instance) national case-law with the E-commerce Directive. The 

conformity assessment concerns all 27 Member States and covers each specific provision of 

the Directive. The national case-law will however be limited to section 4 of the E-commerce 

Directive. The report will be finalised in the first half of 2013.“ Dle této informace v roce 2012 

Evropská komise začala zpracovávat report implementace ECD ve všech členských státech 

včetně navazující rozhodovací soudní praxe, který měla zveřejnit k v první polovině roku 

2013.  

Snaha autora dohledat tento report však nevedla k výsledku, neboť ani webové 

stránky Evropské komise zabývající se touto problematikou55 uváděný dokument 

neobsahovaly. Autor se předmětného reportu domohl až cestou přímého kontaktování 

odpovědných osob v Evropské komisi.56 Zatímco část reportu, zabývající se právní úpravou 

jednotlivých členských států týkající se transpozice ustanovení o odpovědnosti ISP za obsah 

informací ukládaných uživatelem, je s ohledem na její zásadní význam a obecnou 

nedostupnost Přílohou č. 1 této diplomové práce, zde autor pro stručnost uvádí pouze 

úvodní souhrn této problematiky ve vztahu k prvnímu odstavci předmětného článku 14 ECD: 

„AT, BE, BG, CY, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, NL, RO, SE, SI and UK transposed Article 

14(1) of Directive 2000/31/EC in a conforming manner. Cases of partial conformity were, 

however, identified in relation to either the content or the conditions that the intermediary 

service providers have to respect (LU, SK, CZ, DE, LV, MT, PL, PT, IT).“57 Už jen z tohoto tvrzení 

vyplývá, že ne ve všech členských státech došlo k transpozici zcela úplně a za stejných 

                                                      
54 Viz Commission staff working document - E-commerce Action plan 2012-2015 ze dne 23. 4. 2013. [online]. 

In: ec.europa.eu. [cit. 29. 9. 2017]. Dostupný 
z http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/130423_report-
ecommerce-action-plan_en_42073.pdf. 

55 Viz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-directive-what-happened-

and-its-adoption. 
56 Za zajímavé a paradoxní lze považovat, že předmětný report, skládající se z celkem 55 souborů, byl autorovi 

doručen individuálně na pevném nosiči prostřednictvím zásilkové služby, ačkoli se jedná o dokument, 
u kterého by se dalo rozumně očekávat, že bude veřejně dostupný, a to už jen s ohledem na závažnost 
problematiky, které se týká. 

57  Viz Příloha č. 1 této diplomové práce. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/130423_report-ecommerce-action-plan_en_42073.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/130423_report-ecommerce-action-plan_en_42073.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-directive-what-happened-and-its-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-directive-what-happened-and-its-adoption
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podmínek. Konkrétně v případě transpozice do českého právního řádu58 předmětný report 

hovoří o odlišné struktuře transponovaného znění, jehož výsledkem je interpretační 

nejistota.59 Touto problematikou se autor více zabývá v oddílu 2.3.1 této diplomové práce. 

2.3 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

(ZSIS) 

Před přijetím ZSIS byla otázka odpovědnosti ve vztahu ISP a jeho uživatele 

předmětem jednání a jejich dohody, nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že smluvně 

vyloučit odpovědnost za protiprávní jednání nelze, jak ostatně uvádí důvodová zpráva 

k ZSIS.60 I z tohoto důvodu bylo tuto problematiku nutné důkladněji upravit zákonem. 

ZSIS je však především národní transpozicí ECD, tedy jejím převzetím do 

vnitrostátního právního řádu. Kromě již zmíněné ECD je pro ZSIS relevantní také Směrnice 

2002/5861, upravující oblast ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích, o jejíž 

definice a ustanovení se rovněž opírá. 

Cílem ZSIS je, v souladu s ECD, upravit podmínky vyloučení odpovědnosti ISP za obsah 

uživatelů, který zprostředkovávají či ukládají, a celkově tak vytvořit příznivější prostředí pro 

poskytování služeb informační společnosti, včetně zakotvení související právní jistoty.62 

Kromě režimu omezené odpovědnosti ISP, kterým se tato diplomová práce zabývá, 

představuje ZSIS, rovněž v souladu s ECD, také zásadní právní předpis zakotvující úpravu 

tzv. obchodních sdělení63, a to konkrétně podmínek přípustnosti jejich šíření64. 

                                                      
58  Obdobně tomu tak bylo v případě transpozice do vnitrostátního právního řádu ve Finské a Portugalské 

republice. 
59  Z anglického překladu: „Sometimes, the difference in structure has resulted in doubts of interpretation.“ 
60  Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. [online]. In: Beck-online. [cit. 4. 8. 2017]. Dostupné z https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q. 

61  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích). 

62  Srov. VANÍČEK, Zdeněk. K zákonu o některých službách informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, č. 24, 

s. 889. 
63  Dle § 2 písm. f) ZSIS jsou “obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě 

internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, 
která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.“ 

64  Viz § 7 ZSIS. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q
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2.3.1 Úroveň transpozice ECD do českého právního řádu 

Při transpozici ECD do českého právního řádu však zákonodárce zvolil nevhodnou 

formulaci mající důsledky v odlišné legální konstrukci omezení odpovědnosti ISP. Zatímco 

evropská úprava upravuje podmínky, při kterých dochází k vyloučení předmětné 

odpovědnosti ISP, znění ZSIS představuje podmínky, při jejichž splnění je diskutovaná 

odpovědnost založena. Zákonodárce tedy zvolil namísto výčtu negativního, který představuje 

ECD, výčet pozitivní. Zároveň pak ustanovil takové zákonné znění, kdy transpozici nelze 

považovat za úplnou, neboť plně nereflektuje znění směrnice.65 Aktuálně platné znění ZSIS 

tudíž ve výsledku na rozdíl od ECD zakládá odpovědnost dle obecných právních předpisů. 

Tento fakt byl již opakovaně kritizován66, nicméně stále nedošlo k nápravě. Právě nevhodný 

a lze říci nesprávný způsob transpozice ze strany zákonodárce je základem mnoha 

nepřesností při výkladu ZSIS, a proto se jím autor opětovně zabývá v konkrétním případě 

vyloučení odpovědnosti ISP za obsah informací ukládaných uživatelem v podkapitole 4.2 této 

práce. 

Při výlučně gramatickém výkladu je v návaznosti na výše uvedené možné dojít 

k nesprávným závěrům, a to právě z důvodu nepochopení konceptu upravované 

problematiky.67 Při výkladu této úpravy je však třeba zohlednit skutečnost, že ZSIS 

představuje transpozici evropské směrnice a je nutné jej vykládat eurokonformně. To 

znamená, že výklad transponovaného zákona musí být v souladu se zněním směrnice, na 

které je založen. Jedině tak lze dosáhnout cíle ECD, tedy harmonizované úpravy napříč 

členskými státy a souvisejícího rozvoje elektronického obchodu. Povinnost eurokonformního 

výkladu ostatně vyplývá přímo ze Smlouvy o Evropské Unii68, stejně tak jako ze 

související judikatury SDEU69. 

                                                      
65  Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 68. 
66  Například POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium. 2012, s. 149-150; HUSOVEC, 

Martin. Zodpovednosť poskytovateľa za obsah diskusných príspevkov. Revue pro právo 
a technologie. 2011, č. 3; nebo KORBEL, František; CHOLASTA, Roman; MOLITORISOVÁ, Alexandra. Safe 
harbour: vyloučení odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za obsah vložený uživateli Internetu. 
Soudce. 2016, č. 6. In: ASPI [právní informační systém]. 

67  Srov. HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu 

k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590-593. 
68  Viz článek 288 Smlouvy o fungování Evropské Unie. 
69  Srov. např. Rozsudek SDEU ze dne 10. dubna 1984. Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land 

Nordrhein-Westfalen. Věc C-14/83. In InfoCuria [právní informační systém]. 
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Skutečnost, že se odpovědnostní koncepce transpozice článků ECD český 

zákonodárce ujal nevhodně, vyplývá i přímo z judikatury SDEU70, která uvádí, že články 12-15 

ECD mají za cíl omezit případy, kdy by mohla na základě vnitrostátního práva vzniknout ISP 

odpovědnost. Jedná se tedy o opačný přístup, než který byl zvolen v případě české úpravy. 

2.4 Aktuální vývoj právní úpravy 

Evropská komise v návaznosti na vývoj digitálních technologií, který posiluje 

postavení internetu jako platformy pro šíření a přístupu k informacím, ve svém sdělení 

Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě71 zdůraznila potřebu sjednocení přeshraničního 

přístupu k poskytování služeb informační společnosti v souvislosti s autorským právem. 

V návaznosti na výše uvedené sdělení a za účelem dosažení stanovených cílů vydala Evropská 

komise další sdělení72, představující dlouhodobější vizi v oblasti modernizace autorského 

práva a opatření k jejímu dosažení. Zásadním opatřením, které Evropská komise nastínila, 

a které bude mít na problematiku speciálního odpovědnostního režimu ISP významný vliv, je 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním 

trhu73 (dále v této práci označován jako „NSDSM“). Problematikou upravovanou tímto 

dokumentem a jejími potenciálními dopady se autor zabývá v kapitole 8 této diplomové 

práce. 

                                                      
70 Srov. s bodem 107 rozsudku SDEU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG 

a další. Věc: C-324/09. In: InfoCuria [právní informační systém], a bodem 107 rozsudku SDEU ze dne 23. 
března 2010. Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France 
SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v Centre national de recherche en 
relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Spojené věci C-236/08 až C-238/08. In InfoCuria 
[právní informační systém]. 

71  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 

regionů: Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě ze dne 6. 5. 2015. [online]. In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Brusel: Evropská komise. [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN. 

72  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 

regionů: Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva ze dne 9. 12. 2015. 
[online]. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Brusel: Evropská komise. [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné 
z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52015DC0626. 

73  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu ze dne 14. 

9. 2016. COM(2016) 593, 2016/0280 (COD). In: EUR-Lex [právní informační systém]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52015DC0626
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3. Výklad základních pojmů a vymezení 

K probírané problematice se vztahují specifické pojmy, se kterými jednotlivé speciální 

právní předpisy, tedy jak ECD, tak ZSIS, pracují. Autor se níže zaměřuje a identifikuje ty 

obecnější a zároveň naprosto zásadní definice a instituty, kterými se právní úprava 

odpovědnosti ISP zabývá. Patří mezi ně pojem služby informační společnosti, pojem ISP 

a dále institut bezpečného přístavu. 

3.1 Služba informační společnosti 

Tento zásadní pojem procházel postupem času vývojem, nicméně za jeho základní 

pramen lze považovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 

1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti 

norem a technických předpisů (dále v této práci označované jako „Směrnice 98/34 ve znění 

Směrnice 98/48“). Ta byla následně novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1535 ze dne ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (dále 

v této práci označované jako „Směrnice 2015/1535“), ve které je taková služba definována 

jako „jakákoli služba informační společnosti, tj. každá služba poskytovaná zpravidla za 

úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“.74 Tato definice se 

dále odráží i v dalších předpisech, které tuto oblast upravují.  

Směrnice 2015/1535 dále upřesňuje pojmy v definici uvedené, a to nejprve službu 

poskytovanou na dálku jako službu poskytovanou bez přítomnosti obou stran. Služba 

poskytována elektronicky je dále definována jako „služba odeslaná z výchozího místa 

a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování 

a uchovávání dat (…) a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky 

nebo jinými elektromagnetickými prostředky“.75 Třetí upřesňující definice se vztahuje 

                                                      
74  Viz čl. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne ze dne 9. září 2015 o postupu 

při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 
(kodifikované znění). In: EUR-Lex [právní informační systém].  

75  Tamtéž. 
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k pojmu služby na individuální žádost příjemce služby. Taková musí být poskytována na 

základě individuální žádosti, jinak řečeno objednávky či poptávky příjemce takové služby.76 

Jak bylo zmíněno výše, tato definice představuje základní pojetí služby informační 

společnosti jak v dalších evropských právních předpisech, tak v národní úpravě jednotlivých 

členských států. ECD ve svém čl. 2 písm. a) při definici tohoto pojmu na Směrnici 98/34 ve 

znění Směrnice 98/48 přímo odkazuje, nicméně ve své preambuli výklad pojetí služby 

informační společnosti více rozvádí a upřesňuje: „Služby informační společnosti zahrnují 

širokou škálu hospodářských činností, které probíhají on-line. (…) Služby informační 

společnosti se neomezují výhradně na služby umožňující uzavírání smluv on-line, ale vztahují 

se rovněž, pokud jde o hospodářskou činnost, na služby, které nehradí ti, kdo je přijímají, jako 

např. služby poskytující informace on-line nebo obchodní sdělení nebo ty služby, které 

poskytují nástroje umožňující vyhledávání dat, přístup k datům a získávání dat.“ 77 

V České republice problematiku odpovědnosti ISP upravuje ZSIS, který předmětný 

pojem ve světle implementovaných směrnic definuje následovně: „službou informační 

společnosti [se rozumí] jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na 

individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za 

úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím 

sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro 

ukládání dat“.78 

Pro účely představení této legální definice je nutné nejprve identifikovat jednotlivé 

pojmové znaky, a to poskytování služby elektronickými prostředky, na žádost uživatele 

podanou elektronickými prostředky a poskytovanou zpravidla za úplatu. 

Dle ZSIS se elektronickými prostředky míní „zejména síť elektronických komunikací, 

elektronická komunikační zařízení, automatické volací a komunikační systémy, 

telekomunikační koncová zařízení a elektronická pošta“.79 Na základě upřesnění definice 

uvedené ve Směrnici 2015/1535 lze dále dovodit, že poskytování služby elektronickými 

                                                      
76  Srov. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy. 

2009, č. 23. 
77  Viz bod 18 preambule ECD. 
78  Viz ustanovení § 2 písm. a) ZSIS. 
79  Viz ustanovení § 2 písm. c) ZSIS. 
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prostředky musí být vykonávané dálkově a elektronickou cestou, tedy kdy při tom nejsou 

obě strany současně přítomné.80 

Podmínka poskytování služby na základě individuální žádosti uživatele podanou 

elektronickými prostředky vyžaduje, aby byla poskytnuta tzv. on-demand. Mělo by se tedy 

jednat o takovou činnost uživatele, neboli každé fyzické nebo právnické osoby, která využívá 

službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací81, 

jejímž cílem je iniciace poskytování předmětné služby.82 Dle literatury83 lze za takovou 

činnost považovat vepsání webové adresy do políčka internetového prohlížeče, odeslání SMS 

zprávy či registrace na stránkách poskytovatele. Za předmětnou žádost lze tedy pokládat 

jakoukoli činnost uživatele, která je odeslána prostřednictvím elektronického zařízení pro 

zpracování a uchovávání dat, na jejímž základě bude služba poskytována.84 

Pro správný výklad pojmového znaku, že služba musí být zpravidla poskytována za 

úplatu, je třeba uvést, že to neznamená nutnost vybírat od uživatelů služby peněžní plnění. 

Někteří autoři uvádí, že za vhodnou interpretaci by bylo považováno znění, kdy „je obvyklé 

vybírat za příslušnou službu úplatu“.85 To, že je případně služba poskytovaná uživateli 

bezplatně, nemusí totiž zásadně znamenat její neziskovost. Odměnou ISP může totiž být 

i nepeněžité plnění, jako jsou třeba poskytnuté osobní údaje uživatele. Podle judikatury 

SDEU86 formou úhrady může být například financování z příjmů plynoucích z reklamy šířené 

na internetové stránce poskytovatele. Faktickou podmínkou je tedy alespoň existence 

potenciální ekonomické činnosti.87 

Pro identifikaci služeb informační společnosti je možné využít též negativního 

vymezení vyplývajícího z již diskutované preambule ECD, které identifikuje některé služby 

                                                      
80  Viz HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 100. 
81  Viz ustanovení § 2 písm. e) ZSIS. 
82  Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 7. 
83  Např. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 100. 
84  Srov. POLČÁK, Radim. Právo na internetu. Spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007, s. 49. 
85  Viz POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, č. 23. 
86  Srov. Rozhodnutí SDEU ze dne 11. září 2014. Sotiris Papasavvas v. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd 

a další. Věc C-291/13, In InfoCuria [právní informační systém]. 
87  Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 8. 
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a činnosti, které za služby informační společnosti považovat nelze.88 Z ní vyplývá, že za služby 

informační společnosti nelze považovat služby televizního a rozhlasového vysílání. S ohledem 

na vývoj ICT je však od těchto služeb nutné odlišit tzv. video-on-demand89, neboť jejich 

specifikem je, na rozdíl od standardního vysílání, poskytování právě na základě individuální 

žádosti uživatele. 

3.1.1 Další kritéria identifikace služby informační společnosti 

Pro identifikaci služby informační společnosti lze kromě výše uvedených základních 

kritérií, upravených přímo v právních předpisech, využít rovněž další kritéria z nich 

vyplývající, jak byla identifikována v odborné literatuře90 též s přihlédnutím k jejich reálné 

podstatě.  

Jedná se celkem o tři kritéria, která musí být kumulativně splněna, aby bylo možné 

danou službu považovat za službu informační společnosti. Dle tohoto výkladu musí být 

nejprve daná služba poskytována pro jiného, dále musí její podstata spočívat v elektronicky 

komunikované informaci a konečně musí být tato služba poskytována individuálně.91 Z toho 

by tedy bylo možné dovodit, jak je ostatně uvedeno v bodu 18 preambule ECD, že za službu 

informační společnosti nebudou považovány služby poskytované zaměstnanci od 

zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy, protože by nebyla splněna první podmínka. 

Stejně tak nelze za službu informační povinnosti považovat případ, kdy elektronická 

informace není předmětem služby, nýbrž pouze prostředkem k jejímu poskytnutí, jak je 

tomu např. v případě prodeje zboží prostřednictvím e-shopu. Z třetí podmínky pak lze 

dovodit, že služby poskytované nezávisle na uživateli, jako je třeba již zmíněné standardní 

televizní vysílání, nelze považovat za služby poskytované individuálně.92 

                                                      
88  Viz bod 18 preambule ECD: „Televizní vysílání ve smyslu Směrnice 89/552/EHS ani rozhlasové vysílání nejsou 

službami informační společnosti, neboť nejsou poskytovány na individuální žádost. (…) Používání 
elektronické pošty nebo jiných rovnocenných individuálních komunikačních prostředků fyzickými osobami 
mimo rámec jejich obchodní nebo profesní činnosti včetně jejich používání pro uzavírání smluv mezi těmito 
osobami není službou informační společnosti. Smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není 
službou informační společnosti. Činnosti, které pro svou povahu nelze vykonávat na dálku a elektronickou 
cestou, jako povinná účetní kontrola společnosti nebo lékařská konzultace vyžadující fyzické vyšetření 
pacienta, nejsou službami informační společnosti.“ 

89  Například voyo.cz, HBO GO apod. 
90 Srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit. sub 66, s. 142. 
91 Srov. bod 18 preambule ECD. 
92 Srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit. sub 66, s. 142 a násl. 
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3.2 Poskytovatel služby informační společnosti (ISP) 

Pojem poskytovatele služeb informační společnosti neboli ISP definuje ECD jako 

každou fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje určitou službu informační 

společnosti.93 Téměř v totožné podobě převzal tuto definici i ZSIS, když stanovuje, že 

poskytovatelem služby [je] každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze 

služeb informační společnosti.94  

Jedná se o definiční autority a subjekty, jejichž prostřednictvím se mohou jednotliví 

uživatelé připojovat do informační sítě, komunikovat v rámci ní, či jinak vytvářet, 

zpracovávat a šířit obsah.95 Jak ostatně autor uvádí i dále v této práci, ISP má zastávat 

neutrální postavení jak vůči uživateli jeho služby, tak vůči informacím, které takový uživatel 

do jeho služby ukládá. 

Dle literatury96 a současné praxe můžeme za ISP považovat například diskuzní servery, 

zpravodajské servery, provozovatele síťové komunikační infrastruktury, provozovatele 

síťových úložišť včetně cloudu či provozovatele hostingových služeb.97 V této souvislosti je 

zcela zásadní upozornit na skutečnost, že postihnout veškeré typy služeb a ISP 

vyčerpávajícím způsobem by bylo nesmírně komplikované, a to především s ohledem na 

neustálý vývoj technologií. Ostatně obdobně se k tomu staví i autoři odborné literatury, kteří 

při identifikaci ISP rovněž využívají pouze jejich neuzavřený výčet.98 Blíže k definici 

poskytovatelů služeb informační společnosti a jejich rozdělení autor doporučuje k nahlédnutí 

report zpracovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2010.99 

3.3 Bezpečný přístav 

Bezpečný přístav100 představuje režim, jenž podle ECD vylučuje aplikovatelnost 

soukromoprávní, správněprávní i trestněprávní odpovědnosti na ISP, a to konkrétně 

                                                      
93  Viz čl. 2 písm. b) ECD. 
94  Viz ustanovení § 2 písm. d) ZSIS. 
95  Srov. POLČÁK, Radim. 2007, op. cit. sub 84, s. 46. 
96  Výčet dle POLČÁK, Radim. 2012, op. cit. sub 66, s. 142. 
97  Srov. POLČÁK, Radim. 2007, op. cit. sub 84, s. 49. 
98 Srov. POLČÁK, Radim. 2012, op. cit. sub 66, s. 142. 
99 PERSET, Karine. The economic and social role of Internet Intermediaries. OECD Report z dubnu roku 2010. 

[online]. [cit. 8. 12. 2017]. Dostupné z https://www.oecd.org/internet/ieconomy/44949023.pdf.  
100 Překlad anglického pojmu Safe Harbour. 

https://www.oecd.org/internet/ieconomy/44949023.pdf


24 
 

odpovědnosti za cizí jednání rozpracované v podkapitole 1.2.101 Odpovědnost za vlastní 

jednání tedy institutem bezpečného přístavu vyloučena není.102 

Dle autora lze obecně konstatovat, že za předpokladu splnění podmínek pro nabytí 

bezpečného přístavu a následného dodržování jeho pravidel, nemůže podle ECD vzniknout 

ISP předmětná odpovědnost. V případě porušení či nesplnění daných podmínek, jež jsou 

rozpracovány v podkapitole 4.2 a kapitole 5 této diplomové práce, dochází ke ztrátě či 

nezískání ochrany ISP ve vztahu k založení odpovědnosti za obsah či uložené informace. 

To, že ISP bezpečný přístav „ztratí“ či jej „nezíská“, však v souladu s eurokonformním 

výkladem neznamená, že se na něj předmětná odpovědnost uplatní automaticky.103 

Důvodem případného mylného opačného přístupu je nevhodná transpozice ECD do českého 

právního řádu v podobě ZSIS, jež je rozpracována v podkapitole 2.3. 

V právní úpravě rozlišujeme tři typy služeb, ať už na evropské úrovni v podobě ECD, či 

v transponovaném ZSIS, na jejichž poskytovatele se bezpečný přístav vztahuje: 

- mere conduit104, neboli službu přenosu informací poskytnutých uživatelem 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací, nebo službu zprostředkování 

přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací; 

- caching105, tedy službu spočívající v dočasném ukládání informací do vyrovnávací 

paměti, a to s cílem zefektivnit následný přenos informací; a 

- hosting106, neboli službu ukládání informací poskytnutých uživatelem. 

3.3.1 Mere conduit 

V souvislosti se službou prostého přenosu107 je třeba rozlišovat dva typy jejího 

poskytování. Prvním z nich je poskytování samotného přístupu či připojení, zatímco tím 

druhým je umožnění přenosu informací, kdy nedochází k ukládání takto přenášených dat. 

                                                      
101 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 158. 
102 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 83. 
103 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 67. 
104 Viz ustanovení § 3 ZSIS. 
105 Viz ustanovení § 4 ZSIS. 
106 Viz ustanovení § 5 ZSIS. 
107 Překlad anglického pojmu mere conduit. 
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Právě druhý typ této služby, který lze označit za služby komunikační108, však mnohdy stojí na 

pomezí odpovědnosti za prostý přenos a za hosting. V dnešní době je totiž obvyklé, že 

zasílané informace jsou centrálně ukládány na serverech ISP za účelem přístupnosti z většího 

množství jednotlivých zařízení uživatele.109 

Právní předpisy upravující tento typ služby stanovují, že ISP může bezpečný přístav 

využívat pouze v případě, pokud nemá žádný vliv na přenášenou informaci.110 Vedle tohoto 

pasivního přístupu lze z ECD i ZSIS dovodit další podmínky, jejichž splnění je k udržení 

bezpečného přístavu nezbytné.111 ISP tak za protiprávní obsah nebude odpovědný, pokud se 

s ním neseznámí, není příjemcem takového obsahu či jej neurčuje a dále takový přenos 

nikterak neiniciuje. 

3.3.2 Caching 

Při ukládání informací do vyrovnávací paměti, neboli cachingu, dochází na pro 

uživatele dostupnějším serveru či jeho vlastním počítači při prohlížení webových stránek 

k ukládání kopií na nich uložených informací. Děje se tak jednak za účelem rychlejšího 

načtení stránky při opětovném otevření, tak případně pro snížení objemu opakovaně 

stahovaných dat.  

Za ISP poskytujícího službu ukládání do vyrovnávací paměti je považován 

provozovatel serveru, který je pro takový účel využíván.112 Takový ISP pak v případě 

kumulativního splnění zákonem stanovených podmínek nebude za ukládané informace 

odpovídat ani v případě, když budou protiprávní. V souvislosti s těmito podmínkami je 

možné opět hovořit o pasivitě ISP, byť v modifikované podobě. ISP nejen že nesmí ukládané 

informace změnit, ale musí k nim umožnit přístup za shodných podmínek, jako k původnímu 

zdroji, dále musí zajišťovat aktuálnost uložených informací obecně používaným způsobem, 

a rovněž nesmí překročit limity obecně uznávaných a používaných technologií s cílem získat 

                                                      
108 Tímto pojmem jsou označován internetové chaty, SMS brány apod. 
109 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 175. 
110 Viz bod 43 preambule ECD. 
111 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 177. 
112 Tamtéž, s. 183. 
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údaje o užívání předmětného obsahu113. Zároveň však musí zajistit a bezodkladně přijmout 

potřebná opatření k tomu, aby v případě zjištění odstranění zdrojové informace či zamezení 

přístupu k ní došlo k odstranění informací i na serveru ISP.114 

3.3.3 Hosting  

Nejčastěji diskutovaným typem služeb, který ISP může poskytovat a na který se 

vztahuje bezpečný přístav, je služba spočívající v ukládání obsahu informací, jejichž 

původcem je uživatel. Jedná se o službu, jejíž problematika představuje zásadní materii, 

kterou se autor v této diplomové práci zabývá a která je detailně rozpracována níže 

v kapitole 4. 

 

                                                      
113 Za předmětnou technologii je možné považovat tzv. cookies. 
114 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 183. 
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4. Odpovědnost za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem (Hosting) 

Hosting je jedním ze tří již zmíněných typů poskytovaných služeb informační 

společnosti, pro které byl vytvořen institut vyloučení odpovědnosti, který je odbornou 

veřejností nazýván, jak již bylo uvedeno výše v podkapitole 3.3, bezpečný přístav. Důvodem 

vzniku této zákonné úpravy obecně byla právě skutečnost, že při aplikaci obecného 

odpovědnostního režimu by ISP byli vystaveni výraznému riziku odpovědnosti za cizí obsah. 

Jak ostatně konstatoval i zákonodárce v Důvodové zprávě k předmětnému ustanovení ZSIS, 

„není rozumné požadovat od poskytovatelů, aby při vysokém počtu uživatelů a vysokém 

objemu uložených dat zjišťovali a posuzovali legálnost či nelegálnost veškerého obsahu 

uložených informací. Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, jaký obsah ukládají na 

poskytnutém serverovém prostoru.“115 Lze zde tedy hovořit o tom, že cílem zákonné úpravy 

je vedle zajištění harmonizovaného přístupu k ISP v celé Evropské Unii především vyvážení 

společenských zájmů.116 

Pod tento specifický typ služeb, na který se v případě splnění a následného dodržení 

konkrétních níže rozpracovaných podmínek vztahuje vyloučení odpovědnosti za cizí obsah, 

lze typicky zařadit například služby webhostingu, služby úložiště pro úschovu dat117, jejich 

předávání a veřejné sdílení118, cloudová úložiště119, sociální sítě120 či provoz diskuzních 

serverů121 a blogů122. Mezi další služby, jejichž primární určení sice nespočívá v ukládání 

cizího obsahu, ale ve výsledku takovou činnost umožňují, lze zařadit například provozování 

                                                      
115 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. [online]. In: Beck-online. [cit. 4. 8. 2017]. Dostupné z https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q. 

116 O důležitosti vyvážení společenských zájmů s ohledem na rozvoj internetu ve vztahu k autorskému právu 

hovoří i LEWINSKI, Silke von. International copyright law and policy. 1st pub. Oxford: Oxford University 
Press, 2008, s. 604, či SRSTKA, Jiří a kol. 2017 op. cit. sub 30, s. 238 a KORBEL, František; CHOLASTA, Roman; 
MOLITORISOVÁ, Alexandra. Safe harbour: vyloučení odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za 
obsah vložený uživateli Internetu. Soudce. 2016, č. 6. In: ASPI [právní informační systém]. 

117 Například Úschovna.cz. 
118 Například Ulož.to či Youtube. 
119 Například DropBox, Google Drive či iCloud. 
120 Například Facebook či LinkedIn. 
121 Například Twitter. 
122 Například Webnode. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q
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webmailových služeb, prodej inzerce založené na klíčových slovech123 a umožňování 

komentování či recenzování pod již zveřejněným obsahem124. 

Problematika odpovědnosti ISP za ukládání obsahu informací poskytovaných 

uživatelem je uvedena v § 5 ZSIS, který autor pro úplnost níže cituje:  

„(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, 

odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen 

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu 

vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, 

nebo 

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných 

informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré 

kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění 

takovýchto informací. 

(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených 

informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost 

uživatele.“ 

4.1 Výklad specifických pojmů 

Jak vyplývá z výše uvedené citace § 5 ZSIS, je nutné za účelem identifikace podmínek 

pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu blíže definovat některé zásadní uvedené 

legislativní pojmy. Konkrétně se v této podkapitole autor zaměřuje na postavení uživatele, 

vymezení rozsahu služby spočívající v ukládání informací, na které je možné bezpečný přístav 

případně aplikovat, dále na obecnou definici informace a v neposlední řadě na pojmy 

poskytování služby a rozhodujícího vlivu. 

4.1.1 Uživatel 

Pojem uživatel ve smyslu ZSIS je výslovně definován přímo v § 2 písm. e) ZSIS, kdy se 

za uživatele považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační 

společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací. Samotná ECD 

                                                      
123 Například Google AdWords či Sklik. 
124 Například komentování pod články, či recenzování knih na Amazon Books. 
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namísto pojmu uživatele používá pojem příjemce služby, v jehož definici upřesňuje, že 

využívá služby informační společnosti k profesním či jiným účelům.125 ECD následně k tomuto 

pojmu uvádí upřesňující výklad, a to, že „definice ‚příjemce služby‘ zahrnuje všechny druhy 

užívání služeb informační společnosti jak osobami, které poskytují informace na veřejných 

sítích, jako je internet, tak osobami, které na internetu informace vyhledávají pro soukromé či 

profesní účely.“126  

4.1.2 Služba spočívající v ukládání informací 

Ačkoli ze zákonné definice lze striktním jazykovým výkladem dovodit, že se bezpečný 

přístav pro služby hostingu vztahuje pouze na služby spočívající v ukládání informací, je na 

vymezení účelu poskytované služby nutné nahlížet podle názoru autora v širším smyslu. Jiný 

výklad by znamenal, že reálně dochází k vyloučení odpovědnosti pouze v případě několika 

trestných činů či deliktů, které nespočívají v jednání pachatele navenek. Mezi navazující 

účely a případné prvky služby je nutné zařadit, a tudíž na takovou službu vztáhnout v případě 

splnění relevantních podmínek bezpečný přístav, například i zpřístupnění informací třetím 

osobám. Totožně o tom pojednává rovněž literatura127, když konstatuje, že automatické 

vyloučení působnosti předmětného ustanovení v případech, ve kterých služba obsahuje 

dodatečné funkce128, by vedlo k popření záměru celé legislativy. Vždy je však nutné vzít 

v potaz a posoudit aspekty konkrétního případu. 

4.1.3 Informace 

Rozpracovaná legislativa neobsahuje jakoukoli zákonnou definici pojmu informace. 

Ačkoli lze rozsah tohoto pojmu dovodit logicky, považuje autor za nezbytné zdůraznit, že 

pojem informace je nutné vykládat extenzivně, a považovat tudíž za informaci jakýkoli obsah. 

Nemůže tedy být rozhodné, zdali se jedná o obsah s informační hodnotou či nikoli, stejně 

jako zdali je obsah nechráněný právy třetí osoby, či naopak chráněný například právem 

autorským či obdobným. Informací je tudíž jak pirátská kopie audiovizuálního autorského 

                                                      
125 Viz článek 2 písm. d) ECD. 
126 Viz bod 20 preambule ECD. 
127 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 63. 
128 Například v podobě sdílení, vyhledávání a komentování obsahu. 
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díla, text komentáře pod článkem, bezvýznamný textový řetězec či soubor fotografií 

z dovolené, tak datová věta, vyskytující se v elektronické podobě.129 

4.1.4 Poskytnutí informací 

Je nutné rozlišovat poskytování služby informační společnosti a samotné poskytování 

informací neboli obsahu, který je předmětem ukládání. Zatímco službu informační 

společnosti poskytuje ISP a za účelem vzniku a udržení bezpečného přístavu tak činí 

pasivně130, poskytování informace do služby informační společnosti obstarává uživatel. Proto 

také v souvislosti s hostingem hovoří autor o případné odpovědnosti za cizí obsah. V případě 

poskytování informace uživatelem není dále rozhodné, jak ostatně uvádí literatura131, jaký 

konkrétní způsob vložení informace do služby informační společnosti uživatel použil. Za 

poskytování informací uživatelem lze v případě, kdy to služba umožňuje, považovat také 

pouhé zadání instrukce k provedení vložení dané informace do předmětné služby, tedy 

poskytnutí, při kterém nedochází ke vkládání informace přímo z koncového zařízení 

uživatele, jakým je například automaticky nastavená vzájemná synchronizace dvou různých 

cloudových úložišť. 

4.1.5 Rozhodující vliv 

Pojmem rozhodující vliv český zákonodárce převzal znění článku 14 odst. 2 ECD, které 

pojednává o neaplikovatelnosti bezpečného přístavu na ISP v případě závislosti příjemce 

služby132 na ISP, či podléhání uživatele dohledu ze strany ISP. Z pojmu rozhodující vliv 

obsaženého v § 5 odst. 2 ZSIS je dovozována třetí podmínka pro nabytí bezpečného přístavu 

v podobě absence kontroly ze strany ISP nad jednáním uživatele, která je zmíněna níže 

v oddílu 4.2.3. 

4.2 Podmínky nabytí bezpečného přístavu 

Vyloučení obecného odpovědnostního režimu je na ISP možné aplikovat pouze 

v případě splnění určitých podmínek, které jsou dovozovány přímo ze zákonného ustanovení 

                                                      
129 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 64 a SRSTKA, Jiří a kol. 2017 op. cit. sub 30, s. 238. 
130 Tato problematika je více rozpracována v oddílu 4.2.4 této diplomové práce.  
131 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 63. 
132 V ZSIS český zákonodárce hovoří o uživateli, viz výše. 
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§ 5 ZSIS či z relevantní rozhodovací soudní praxe. Autor níže pojednává mimo jiné 

o vědomosti, kterou literatura v návaznosti na strukturu předmětného ustanovení rozděluje 

na vědomost konstruktivní a vědomost konkrétní, neboli skutečnou.133 Další podmínkou 

vyplývající z § 5 odst. 2 ZSIS je již zmiňovaná absence kontroly ze strany ISP nad jednáním 

uživatele a případného jiného vlivu. Závěrečná rozpracovaná a odbornou veřejností 

uznávaná podmínka představuje nutnost pasivního přístupu k poskytování služby ze strany 

ISP. 

4.2.1 Absence konstruktivní vědomosti 

Tzv. konstruktivní vědomost je upravena v § 5 odst. 1 písm. a) ZSIS, který uvádí, že ISP 

za cizí obsah odpovídá, „mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze 

případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní.“ 

Předmětné ustanovení je však třeba posuzovat a nahlížet na něj v souladu se smyslem celé 

právní úpravy. Jejím cílem není trestání ISP za to, že do jimi poskytované služby informační 

společnosti bez jejich vědomosti některý z uživatelů vloží protiprávní obsah. Proto, ačkoli to 

ze striktně jazykového výkladu nevyplývá, neboť tento způsob udržení bezpečného přístavu 

je výslovně uveden a systematicky zařazen až v písmeni b) předmětného ustanovení, uplatní 

se i v případě konstruktivní vědomosti možnost ISP vyhnout se uplatnění dané odpovědnosti 

neprodleným učiněním veškerých rozumně požadovatelných kroků k odstranění či 

znepřístupnění závadných informací poté, co se o její protiprávnosti dozví.  

V souvislosti s problematikou konstruktivní vědomosti je nutné hledat odpověď na 

otázku, zdali je obecné povědomí o protiprávním obsahu důvodem pro ztrátu bezpečného 

přístavu, či nikoli. Literatura134 v této otázce odkazuje na zahraniční judikaturu135 a v totožné 

věci rovněž na předcházející rozhodnutí odvolacího soudu v USA136, které rozpracovává tzv. 

red flag test137. Výsledkem tohoto testu má být zjištění, zdali ISP, vystupující jako obezřetný 

hospodářský subjekt, mohl o protiprávním obsahu vědět. Ačkoli je původ i právní úprava 

                                                      
133 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 71. 
134 Viz HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 109. 
135 Viacom International Inc., Comedy Partners, Country Music Television, Inc., Paramount Pictures 

Corporation, and Black Entertainment Television LLC v. YouTube, Inc., YouTube, LLC and Google Inc. Date: 
18.4.2013. Sp. Zn. 1:07 CV 02103 LLS [online]. 

136 Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc. Date: 5. 4. 2013. Sp. Zn. 676 F.3d 19. [online]. 
137 Anglický pojem, po překladu do češtiny jako test červené vlajky. 
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tohoto testu zakotvena v právním systému USA138, lze jej z důvodu podobnosti aplikovat i na 

úpravu v českém právním prostředí.  

Red flag test se skládá ze dvou hledisek. První je hledisko objektivní, tedy posouzení, 

zdali by bylo protiprávní jednání či obsah zřejmé každé rozumné osobě nacházející se ve 

stejném postavení. V případě kladné odpovědi pak lze hovořit o existenci červené vlajky. 

Druhé hledisko je označováno jako subjektivní, v rámci kterého dochází k úvaze, zdali 

konkrétní vědomosti ISP o skutečnostech a souvisejících okolnostech nasvědčují existenci 

červené vlajky neboli protiprávnosti. V rozhodnutí soudu ve věci Viacom v. YouTube bylo 

výslovně uvedeno, že pokud ISP z red flag testu či z oznámení oprávněného ví o konkrétním 

porušení práva, musí jednat, jinak ztrácí bezpečný přístav a vystavuje se možnosti uplatnění 

obecného odpovědnostního režimu. Pokud tuto vědomost ISP nemá, je povinnost držitele 

daného práva, aby se ho dovolával139. Lze tedy dovodit, že pouhé obecné povědomí ISP, že 

v rámci poskytované služby informační společnosti může docházet k porušování práva, 

nezakládá povinnost ISP jejich dohledávání či sledování.140 

Dalším pomocným aspektem při posuzování, zdali nedošlo ke vzniku konstruktivní 

vědomosti ISP, je institut tzv. úmyslné slepoty141. Pro udržení bezpečného přístavu se ISP 

nemůže povinnosti jakkoli zakročit vyvarovat tím, že bude porušování práv záměrně 

přehlížet, či se získání vědomosti o takovém porušení přímo vyhýbat. V takových případech 

dochází při zkoumání existence konstruktivní vědomosti k uplatnění hlediska odborné 

péče.142 

V návaznosti na výše uvedené a zároveň v souladu s vyloučením povinnosti dohledu 

dle § 6 ZSIS lze konstatovat, že pro případ aplikace podmínky konstruktivní vědomosti 

a související ztráty bezpečného přístavu se musí jednat o individuální a dostatečně jasně 

a konkrétně identifikovanou protiprávní informaci či jednání uživatele, o kterém mohl ISP 

vědět. 

                                                      
138 Viz 17 U. S. Code § 512 (c)(1)(A)(ii) DMCA. 
139 Nejčastějším způsobem je oznámení adresované ISP, kterým, v případě splnění náležitostí, dojde ke 

vzniku konkrétní vědomosti. Více viz následující oddíl a kapitola 5 této diplomové práce. 
140 Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 109. a MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 75. 
141 Překlad anglického pojmu Willful blindness. 
142 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 75. 
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4.2.2 Absence konkrétní vědomosti 

Základem vědomé neboli konkrétní vědomosti je ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS, 

které zakládá odpovědnosti ISP v případě „dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze 

obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil 

veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto 

informací.“ 

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s konstruktivní vědomostí, v této části ustanovení je 

výslovně uvedená možnost vyhnutí se ztráty bezpečného přístavu ze strany ISP neprodleným 

zakročením. Podstatné však je, že pro uplatnění § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS a pro související 

založení konkrétní vědomosti je zcela zásadní jasné a určité oznámení, o kterém se ISP musí 

dozvědět, a kterým tak bude účinně seznámen s protiprávní činností.143 Tento typ vědomosti 

tedy musí být jednoznačný a zároveň prokazatelný. Dle literatury144 se taková vědomost 

musí vztahovat nejen k identifikaci konkrétní informace či jednání, ale zároveň musí mít 

skutečnou nebo alespoň předpokládanou vědomost o protiprávnosti takové informace či 

jednání. 

Za tituly pro vznik konkrétní vědomosti jsou dle literatury145 považovány především, 

nikoli však výlučně, doručená rozhodnutí soudu a jiných státních nebo správních orgánů, či 

přímo oznámení učiněná třetí osobou146. 

Pro rozlišení jednotlivých vědomostí lze v souladu s výše uvedeným uvést, že na rozdíl 

od úpravy konkrétní vědomosti nedochází v případě konstruktivní vědomosti k oznámení 

o porušení práva vůbec, či nejsou splněny požadované podmínky oznámení takovým 

způsobem, aby byla naplněna podstata vědomosti konkrétní147. Konstruktivní vědomost tedy 

může vzniknout na základě oznámení, jehož odesílatel neměl v úmyslu daného ISP 

o protiprávním obsahu vůbec informovat, ale ISP vzhledem ke své činnosti a dalším 

okolnostem mohl dovodit, že informace či jednání uživatele jsou v rozporu s právem. 

                                                      
143 Srov. HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu 

k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590-593. 
144 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 164. 
145 Viz HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 107. 
146 Problematice oznámení se autor více věnuje v kapitole 5 této diplomové práce. 
147 ISP se o protiprávním obsahu či jednání například nedozvěděl prokazatelně. K tomuto více viz kapitola 5 

této diplomové práce. 
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4.2.3 Absence kontroly nad jednáním uživatele ze strany ISP 

Podmínka absence kontroly či vlivu nad jednáním uživatele vyplývá z již zmiňovaného 

§ 5 odst. 2 ZSIS a souvisejícího pojmu rozhodujícího vlivu.148 Cílem této podmínky je zabránit 

ISP, aby sám, či prostřednictvím jiných osob jednajících na jeho pokyn, přidával do služby 

protiprávní informace, a to například s cílem zatraktivnit takovým obsahem poskytovanou 

předmětnou službu informační společnosti.  

ISP má zastávat pozici poskytovatele zprostředkovatelských služeb bez vztahu 

s uživatelem či danou informací149, jak ostatně dovodil též SDEU v bodě 112 rozsudku ve věci 

Google France v. Louis Vuitton150. Nesmí tudíž například mít vliv nad určením, jaké konkrétní 

informace budou do služby informační společnosti uživatelem vkládány. V souvislosti s touto 

skutečností dále literatura uvádí, že za rozhodující vliv nelze považovat pouhou podpůrnou 

motivaci pro jednání uživatele. Aby mohla být situace posouzena podle § 5 odst. 2 ZSIS, musí 

ve výsledku dojít k individuálnímu a aktivnímu působení a ovlivnění ze strany ISP. Za 

rozhodný vliv tudíž nelze považovat například pouhou charakteristiku samotné služby, 

obchodní model jako celek či pouhou odměnu za její využívání.151  

Z výše uvedeného důvodu je dle autora třeba kriticky nahlížet na stanovisko 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR152, které se problematikou vztahu obchodního modelu 

a odpovědnosti ISP za obsah zabývá. Dle tohoto stanoviska je vysoká míra nelegálního 

obsahu v případech poskytování služeb datových úložišť přímou skutečností, na které je 

založen samotný obchodní model takových služeb, a tudíž „zjevně dochází k vychýlení 

spravedlivé rovnováhy mezi právem svobodně podnikat a právem na ochranu duševního 

                                                      
148 Viz vysvětlení pojmu rozhodující vliv v oddílu 4.1.5 této diplomové práce. 
149 Srov. KORBEL, František. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Soudce, 2017, č. 3. In: 

ASPI [právní informační systém]. 
150 Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010. Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA 

(C-236/08), Google France SARL v. Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL v. 
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Spojené věci C-
236/08 až C-238/08. In InfoCuria [právní informační systém]. 

151 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 94. 
152 Výkladové stanovisko odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti Ministerstva průmyslu 

a obchodu ze dne 12. září 2012 k problematice odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti, 
kteří pasivně hostí nebo „přenášejí“ obsah, podle § 3 až 6 zákona c.̌ 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti. [online]. [cit. 1. 10. 2017]. Dostupné 
z https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/46881/52910/592313/priloha001.pdf. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/46881/52910/592313/priloha001.pdf
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vlastnictví“153. Dle tohoto výkladu je tedy otázkou, zdali lze v takových případech režim 

vyloučení obecné odpovědnosti aplikovat. Na základě předmětného stanoviska dochází dle 

obchodního modelu těchto služeb k odměňování uživatelů, kteří nahrávají atraktivní obsah, 

u kterého je zjevná jeho rozpornost s právem. V souvislosti s podmínkou konstruktivní 

vědomosti poté autoři stanoviska docházejí k závěru, že „provozovatel datového úložiště, 

který podniká podle předmětného obchodního modelu, si musí být vědom skutečnosti, zě 

jeho příjem přímo souvisí s množstvím nelegálního obsahu umístěného uživateli na tomto 

datovém úložišti. Z toho pak vyplývá, že tento provozovatel odpovídá za obsah informací 

uložených na žádost uživatele podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona c.̌ 480/2004 Sb., neboť 

vzhledem k předmětu, okolnostem a povaze své činnosti má znalost o tom, že obsah 

ukládaných informací uživateli je nelegální.“154 Mimo již rozebíranou skutečnost, že ztráta 

bezpečného přístavu bez dalšího na základě eurokonformního výkladu nezakládá obecnou 

odpovědnost, i odborná literatura155 uvádí, že nastavení obchodního modelu standardně 

nemůže per se představovat založení konkrétní či konstruktivní vědomosti. Předmětná 

literatura označuje rozebírané výkladové stanovisko přísně jako „pokus o přepsání 

existujícího práva“, které je v příkrém „rozporu s unijní úpravou i její zahraniční aplikací“. 

Ostatně i další literatura156 podotýká, že dané stanovisko nemá oporu v zákoně, ECD či 

v judikatuře SDEU157. 

4.2.4 Pasivní přístup ISP k poskytování služeb 

Závěrečná podmínka, kterou je pasivní přístup ISP, není na rozdíl od dříve zmíněných 

výslovně uvedena (s výjimkou bodu 42 preambule ECD) v zákonné úpravě, a byla dovozena 

rozhodovací praxí SDEU ve věci L’Oréal v. eBay158 a rovněž ve věci Google France v. Louis 

                                                      
153 Tamtéž, s. 3. 
154 Tamtéž, s. 4. 
155 Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 111. 
156 Srov. JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, 

Ján. 2016, op. cit. sub 22, s. 165. 
157 V rozhodnutí ve věci GEMA v. Rapidshare ze dne 15. 8. 2013. Sp. Zn. I ZR 80/12 Spolkový soudní dvůr (BGH) 

zdůrazňoval, že samotný obchodní model nemůže založit plnou odpovědnost ISP za porušení autorských 
práv. 

158 Rozsudek SDEU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další. Věc: C-324/09. 

In: InfoCuria [právní informační systém]. 
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Vuitton159. Pro splnění této podmínky nesmí ISP hrát aktivní roli takové povahy, že by bylo 

možné konstatovat, že uložené informace zná či kontroluje. Uvedený rozsudek ve věci 

L’Oréal v. eBay ve svém bodě 116 dále pro upřesnění uvádí, že pokud ISP uživateli 

„poskytoval pomoc, která spočívala zejména v optimalizaci prezentace dotčených nabídek 

k prodeji nebo propagaci těchto nabídek, je třeba mít za to, že nezaujímal neutrální postavení 

ve vztahu mezi dotčeným zákazníkem-prodávajícím a potenciálními kupujícími, ale hrál 

aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že tato data týkající se těchto 

nabídek zná nebo kontroluje“. 

Obdobně se ostatně vyjadřoval SDEU i ve věci Google France v. Louis Vuitton v bodě 

120 předmětného rozsudku. Tento judikát navíc blíže upřesňoval pojetí neutrality ISP, když 

uvedl, že neutrální je „chování čistě technické, automatické a pasivní, což znamená, že nezná 

ani nekontroluje data, která ukládá“. 

Od výše uvedeného vyjádření SDEU týkajícího se aktivního vystupování ISP odborná 

literatura160 považuje za nutné odlišit procesy probíhající v rámci služby sestávající 

z automatického předzpracování obdržených informací v podobě například antivirové 

kontroly, techniky tzv. deduplikace161 či optimalizace pro třídění obsahu a textového 

indexování. Vytrhnutí předmětného závěru SDEU z kontextu s přesvědčením, že jakákoli 

optimalizace představuje aktivní přístup ISP k obsahu informací, je nesprávné. Takové 

zefektivňování činnosti pro ISP totiž neznamená, že by ISP v ten moment prováděl hloubkové 

analýzy obsahu a seznamoval se s uloženými informacemi, a logicky ani nemůže znamenat 

dobrovolné vzdání se bezpečného přístavu při výkonu takové činnosti. Příkladem může být 

právě zmiňovaná technika deduplikace. V rámci této techniky provede ISP srovnání souborů 

za účelem zjištění jejich případné shodnosti, ale tím se fakticky neseznamuje s povahou ani 

konkrétní informací. Provádění takových a dalších obdobných procesů neznamená, že by se 

                                                      
159 Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010. Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA 

(C-236/08), Google France SARL v. Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL 
v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Spojené věci 
C-236/08 až C-238/08. In InfoCuria [právní informační systém]. 

160 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 78. a MAISNER, Martin. Pasivní vs. Aktivní hosting: Hranice 

režimu Safe Harbour. [online]. Bulletin advokacie. [cit. 13. 8. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-
advokacie.cz/pasivni-vs.-aktivni-hosting-hranice-rezimu-safe-harbour?browser=mobi. 

161 Jedná se o techniku slučování informací s totožným obsahem za účelem šetření využitého místa. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/pasivni-vs.-aktivni-hosting-hranice-rezimu-safe-harbour?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/pasivni-vs.-aktivni-hosting-hranice-rezimu-safe-harbour?browser=mobi


37 
 

ISP seznamoval s obsahem informací či je kontroloval. Danou situaci je tudíž nutné 

posuzovat vždy individuálně a v souvislosti ke každé jednotlivé informaci. 

Za automatický a pasivní přístup je dle v předchozím odstavci zmiňované literatury162 

nutné považovat také provoz počítačového programu souvisejícího s poskytováním služby 

informační společnosti. V souvislosti s touto skutečností tudíž není možné dovozovat aktivní 

přístup ISP a související porušení podmínky pro udržení bezpečného přístavu pouze 

z existence automatizovaných doplňkových funkcí, neboť takový výklad by „byl způsobilý 

vyloučit z ochranného režimu bezpečného přístavu veškeré služby informační společnosti.“163 

K tomuto výkladu se ostatně přiklonil i SDEU v rozsudku Tobias Mc Fadden v. Sony Music 

Entertainment Germany GmbH164, když uvedl, že pouhá existence čistě automatizovaných 

funkcí reálně nepředstavuje aktivní přístup ISP.165 

4.3 Evropská úprava a vyloučení odpovědnosti 

ECD problematiku omezení odpovědnosti ISP za služby spočívající v ukládání 

informací poskytovaných příjemcem služby upravuje v článku 14: 

„(1) Členské státy zajistí, aby v případě služby informační společnosti spočívající 

v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby nebyl poskytovatel služby 

odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud: 

a) poskytovatel nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo informací 

a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom skutečností nebo 

okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, nebo 

b) poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto 

informace nebo k nim znemožnit přístup. 

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud je příjemce závislý na poskytovateli nebo podléhá 

jeho dohledu. 

                                                      
162 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 64. 
163 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 64. 
164 Rozsudek SDEU ze dne 15. září 2016. Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH. Věc 

C-484/14. In InfoCuria [právní informační systém]. 
165 K tomuto rozsudku více viz oddíl 6.4.6 této diplomové práce. 
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(3) Tímto článkem není dotčena možnost soudního nebo správního orgánu požadovat 

od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, aby ukončil 

protiprávní jednání nebo mu předešel, ani možnost členských států zavést postupy, 

které umožní odstranění nebo znemožní přístup k informaci.“ 

Dle výkladu znění ECD si tak ISP při splnění výše uvedených podmínek udrží bezpečný 

přístav. Zásadní ale je skutečnost, že výkladem tohoto znění nedojde ani v případě ztráty 

bezpečného přístavu k automatickému založení odpovědnosti ISP, ať už soukromoprávní, 

trestněprávní či správněprávní. V případě ztráty bezpečného přístavu tedy bude nutné 

nejprve posoudit, zdali ISP naplnil obecné předpoklady pro založení takové odpovědnosti, či 

nikoli. Bezpečný přístav lze tedy považovat za výhodnější režim pro ISP, laicky řečeno jako 

první obranou linii, při které k danému prvotnímu posouzení naplnění předpokladů založení 

odpovědnosti ani nedochází.166 Česká právní úprava v podobě ZSIS však, jak již bylo 

zmiňováno dříve, v případě ztráty bezpečného přístavu automaticky obecný odpovědnostní 

režim zakládá. Je tedy přímo očividné, že transpozice nebyla českým zákonodárcem 

provedena správně.  

Nicméně s ohledem na skutečnost, že zmiňovaná a rozebíraná zákonná úprava 

v podobě ZSIS vyplývá z ECD, neboli ze sekundárního evropského právního předpisu, je třeba 

pamatovat na nutnost vykládat ustanovení předmětného § 5 ZSIS eurokonformně, tedy 

v souladu s evropskou úpravou a za účelem zachování smyslu a cíle celé úpravy.167 Ve světle 

výše uvedeného lze tedy za zcela správné považovat například rozhodnutí slovenského 

Krajského soudu v Trenčíně168, ve kterém bylo korektně dovozeno, že ztráta bezpečného 

přístavu sama o sobě nezakládá odpovědnost za případný delikt, ačkoli výkladem české 

transpozice by k opačnému a absurdnímu výsledku mohlo dojít. K tomuto výkladu se ostatně 

přiklání i sám autor této práce. 

                                                      
166 K výkladu čl. 14 ECD též WALTER, Michel M, LEWINSKI Silke von (eds.). European copyright law: 

a commentary. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 1090 a násl. 
167 Jak autor již zmiňoval v oddílu 2.3.1 této diplomové práce. 
168 Rozhodnutí Krajského soudu v Trenčíně ze dne 26.4.2012. Č. j. 19 Co 35/2012. 
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4.4 Relevantní judikatura 

4.4.1 PROLUX Consulting Int. v. Internet Info169 

Tento rozsudek představuje jeden ze zásadních případů, kdy český soud uplatňoval 

právní úpravu omezení odpovědnosti ISP. Spor vznikl mezi žalobcem, společností PROLUX 

zabývající se realitní činností, a žalovaným, kterým byl provozovatel internetového portálu 

mesec.cz. Na tomto portálu byla pod publikovaným článkem vedena diskuze, v rámci které 

docházelo k popisu negativních zkušeností s žalobcem anonymními účastníky s využitím 

výrazů jako „PROLUX lže jako svině“ a dalších. Žalobce nejprve vyzval žalovaného 

k odstranění daného diskuzního vlákna z důvodu zásahu do jeho dobré pověsti170, nicméně 

po odmítnutí ze strany žalovaného tak učinit podal žalobce žalobu k Městskému soudu 

v Praze. Ten rozhodl o povinnosti žalovaného odstranit celé diskuzní vlákno.  

Pro rozpracovávanou problematiku je však důležité především rozhodnutí Vrchního 

soudu v Praze vydané v odvolacím řízení. Vrchní soud se totiž zabýval otázkou interpretace 

relevantních ustanovení ZSIS. Zkoumal, zdali v případě žalovaného jako ISP existovala 

konstruktivní či konkrétní vědomost. Ve svém rozhodnutí dovodil, že konstruktivní vědomost 

ISP vůbec neexistovala. Soud stanovil, že: „…odpovědnost žalovaného za obsah uložených 

informaci na stránkách www.mesec.cz (v tomto případě za obsah diskusních příspěvků) by 

v daném případě byla dána podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona pouze v případě, že by obsah 

diskusních příspěvků byl zjevně protiprávní a tak zcela zřejmým způsobem zasáhl do dobré 

pověsti žalobce.“171 Dle soudu naopak vědomost konkrétní vznikla v momentě, kdy žalobce 

žalovaného vyzval k odstranění předmětného vlákna. Ve výsledku tedy rozhodl o tom, že 

žalovaný musí z diskuzního vlákna odstranit konkrétní část v podobě „jako svině“. Ačkoli se 

následně žalobce dovolal k Nejvyššímu soudu, ten dovolání zamítl z důvodu nenaplnění 

uplatněného dovolacího důvodu. 

Významnost judikátu spočívá právě v poukázání na skutečnost, jaký dopad má 

nesprávná transpozice ECD do českého právního řádu. Rozsudek odvolacího soudu stanovil, 

že: „Za obsah […] informaci ́ provozovatel služby plně odpovídá a odpovědností se může 

                                                      
169 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011. Sp. zn. 3 Cmo 197/2010-82 a Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 31.7.2013. Č. j. 23 Cdo 2623/2011. 
170 Viz ustanovení § 19b odst. 3 již neúčinného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
171 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2011. Sp. zn. 3 Cmo 197/2010-82. 
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zprostit, jen prokáže-li, zě o protiprávnosti obsahu informace vědět nemohl.“172 Jedná se tedy 

přesně o výklad, který, byť odpovídá české úpravě, je v rozporu s úpravou evropskou. 

Totožně se k předmětnému výkladu odvolacího soudu vyjadřovala i odborná veřejnost.173  

4.4.2 MAFRA a.s. v. Úřad pro ochranu osobních údajů174 

Za důležitý je možné považovat rozsudek Městského soudu v Praze vydaný v roce 

2015, ve kterém se soud rovněž zabýval vědomostí ISP o protiprávnosti informace ve službě 

informační společnosti, kterou poskytuje. Relevantní část odůvodnění tohoto rozsudku se 

týkala situace, kdy MAFRA jako ISP údajně znepřístupnila škodlivou informaci pozdě. Tedy 

teprve v momentě, kdy proti ní bylo zahájeno správní řízení, ačkoli vědomost 

o protiprávnosti předmětné informace měla dle soudu dovodit již ze samotného poskytnutí 

informace, že v souvislosti s příspěvkem je prováděno šetření pro podezření ze spáchání 

trestného činu, ke kterému došlo téměř celý rok předtím. Soud zde dovodil, že MAFRA měla 

postupovat jako obezřetný hospodářský subjekt a na základě uvedeného poskytnutí 

informace obsah příspěvku blíže zkoumat, čímž by dle soudu došlo k založení konstruktivní 

vědomosti. 

4.4.3 Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA 

a další175 

Předmětem tohoto sporu bylo využívání chráněných označení žalobců jako klíčových 

slov ve službě Google AdWords. SDEU byl národními soudy v této věci požádán 

o zodpovězení předběžných otázek, jejichž součástí bylo posouzení, zdali lze na Google 

uplatnit bezpečný přístav ve vztahu ke klíčovým slovům jako k cizímu obsahu. Soud v této 

souvislosti vyšel z definice služeb informační společnosti a možnost uplatnění režimu 

omezené odpovědnosti na Google v této věci potvrdil, to však samozřejmě za splnění 

                                                      
172 Tamtéž. 
173 Srov. HUSOVEC, Martin. Krátky komentár k prípadu Prolux. Revue pro právo a technologie. 2011, č. 3, str. 

40-42. 
174 Rozsudek MS v Praze z 19. 8. 2015, sp. zn. 11 A 114/2013. 
175 Rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010. Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA 

(C-236/08), Google France SARL v. Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL 
v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08). Spojené věci 
C-236/08 až C-238/08. In InfoCuria [právní informační systém]. 
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požadovaných podmínek. SDEU se v tomto rozhodnutí dále zabýval postavením 

zprostředkovatele a podmínkou neutrality a pasivity.176 

Důležitost tohoto rozhodnutí dle literatury spočívala také v tom, že v něm SDEU 

dovodil aplikovatelnost bezpečného přístavu „i na provozovatele jiných než tradičních 

hostingových služeb“.177 

4.4.4 L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další178 

V tomto sporu byla žalovanou stranou společnost eBay jako provozovatel online 

tržiště, a to s odůvodněním, že je odpovědná za prodej padělaných výrobků a jiné prodeje 

porušující práva k ochranným známkám, které společnost L’Oréal jako žalobce vlastní.179 

SDEU se v této věci na žádost národního soudu opět zabýval rozličnými předběžnými 

otázkami. Za zcela zásadní lze považovat uvedení několika základních znaků podmínky 

pasivity a neutrality.180 Tímto rozhodnutím bylo také zavedeno tzv. pravidlo následné 

prevence. Dle něj může být po ISP požadováno nejen odstranění či znepřístupnění závadných 

informací, ale rovněž předcházení dalším obdobným porušováním ve formě účinných 

a přiměřených zákazů, které však nesmí vytvářet překážky právně dovolenému obchodu, či 

jiných opatření.181 Taková opatření však nesmí spočívat v aktivní kontrole či monitoringu 

ukládaného obsahu. 

4.4.5 Významná judikatura USA 

Za důležitou soudní judikaturu v této problematice, byť je založená na odlišné právní 

úpravě, je třeba považovat především rozhodnutí ve věci UMG Recordings, Inc., a další 

v. Veoh Networks Inc., a další182. Předmětné rozhodnutí soudu v USA pomáhá upřesňovat 

přístup k problematice vyloučení odpovědnosti ISP, ačkoli se logicky nezakládá na evropské 

                                                      
176 Viz oddíl 4.2.3 této diplomové práce. 
177 Viz JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr; MATĚJKA, Michal; MATEJKA, Ján. 

2016, op. cit. sub 22, s. 171. 
178 Rozsudek SD EU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další. Věc: C-324/09. 

In: InfoCuria [právní informační systém]. 
179 Srov. DINWOODIE, Graeme. Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International 

Landscape. Columbia Journal of Law & the Arts, 2014, č. 37. 
180 Viz oddíl 4.2.4 této diplomové práce. 
181 Příkladem je třeba umožnění jednodušší identifikace uživatelů služby. 
182 United States District Court - Central District of California. Date: 29.12.2008. UMG RECORDINGS, INC., et al. 

v. VEOH NETWORKS INC., et al. Sp. Zn. CV 07-5744 AHM (AJWx) [online]. 
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právní úpravě a lze na něj tudíž nahlížet pouze subsidiárně. Soud v tomto sporu dovodil 

mimo jiné to, že povinnost identifikovat materiál porušující autorská práva leží přímo na 

vykonavateli daných práv183, či že oznámení o protiprávním jednání nebo informaci musí být 

dostatečně určité a konkrétní.184 

Další významné rozhodnutí proběhlo ve věci Viacom International, Inc. v. YouTube, 

Inc.185 Toto již v předchozí podkapitole rozebírané rozhodnutí přineslo upřesňující výklad 

v souvislosti s podmínkou konstruktivní vědomosti, a to že obecné povědomí o tom, že ačkoli 

porušování je „všudypřítomné, […] nezakládá povinnost poskytovatele služby monitorovat 

nebo prohledávat svou službu za účelem odhalení porušování práv třetích osob“.186 

 

                                                      
183 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 99. 
184 Dle tohoto rozhodnutí nemá ISP povinnost preventivně dohledávat informace k jakkoli určeným autorům. 
185 Viacom International Inc., Comedy Partners, Country Music Television, Inc., Paramount Pictures 

Corporation, and Black Entertainment Television LLC v. YouTube, Inc., YouTube, LLC and Google Inc. Date: 
18.4.2013. Sp. Zn. 1:07 CV 02103 LLS [online]. 

186 Viz. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 99. 
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5. Proces notice-and-takedown  

V případě splnění podmínek uvedených a rozpracovaných v předchozí kapitole 

dochází k uplatnění režimu vyloučení odpovědnosti označované jako bezpečný přístav na ISP. 

Na takový stav však nelze nahlížet jako na definitivní. Jak ostatně vyplývá ze zákonného 

ustanovení týkající se odpovědnosti ISP za obsah informací ukládaný uživateli, ISP se musí 

starat o to, aby si bezpečný přístav udržel. Pro upřesnění autor této práce uvádí, že při 

nesplnění předmětných podmínek už od počátku bezpečný přístav ani vzniknout nemůže. 

Jednou z příčin zániku může být porušení podmínky pasivního přístupu a neutrality, 

jak byly popsány výše. V takovém případě dochází ke ztrátě bezpečného přístavu vůči 

konkrétnímu obsahu bezpodmínečně, a ISP se tak v souvislosti s danými informacemi 

vystavuje aplikaci obecného odpovědnostního režimu. 

Druhým případem, který je v praxi také považován za častější, je situace, kdy se ISP 

o protiprávnosti informace či jednání dozví. V takovém případě však má možnost udržet si 

zvláštní režim omezené odpovědnosti, pokud neprodleně zakročí, tedy konkrétně pokud 

„neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo 

znepřístupnění takovýchto informací.“187 V této návaznosti je zcela zásadní právě skutečnost, 

že ISP o protiprávnosti věděl, či vědět mohl. Způsob získání takové vědomosti je různorodý a 

zákon jej blíže neupravuje. Jako nejčastější důvod založení takové vědomosti je však tzv. 

kvalifikované oznámení, kterým je ISP na nelegální obsah či jednání upozorněn, a na které 

musí reagovat zakročením na ochranu ohrožených či již zasažených práv. Právě tomuto 

procesu se přezdívá tzv. proces notice-and-takedown.  

Autor považuje za podstatné upozornit na skutečnost, že pojmem notice-and-

takedown nelze bez dalšího označit celou úpravu zvláštního odpovědnostního režimu ISP, jak 

to chybně, a tudíž velmi zjednodušeně, podává některá odborná literatura.188 

5.1 Náležitosti kvalifikovaného oznámení 

S ohledem na již zmiňovanou neexistenci specifičtější úpravy tohoto procesu je nutné 

zabývat se souvisejícími otázkami, a to jakou má mít oznámení obecně formu, kdo je 

                                                      
187 Viz druhá polovina ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) ZSIS. 
188 Např. SRSTKA, Jiří a kol. 2017 op. cit. sub 30, s. 238. 
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oprávněný takové oznámení podat, jak určité musí oznámení být, či jak a kdy na něj musí ISP 

reagovat.189  

Pro předmětné účely nemusí oznámení na základě absence právní úpravy splňovat 

žádné formální náležitosti. Postačí tedy, pokud je zpracováno v jakékoli zachytitelné podobě, 

ze které se ISP může s uvedeným obsahem dostatečně seznámit.190 

Odpověď na další položenou otázku je vcelku jednoduchá. Obecně lze konstatovat, že 

oznámení je oprávněn podat kdokoli, a může tedy jít i o oznámení anonymní. Dle literatury 

je například nutné akceptovat i oznámení od osoby bez svéprávnosti, jakou je třeba 

neexistující právnická osoba.191 Dle názoru autora však reálný počet osob, které jsou schopny 

řádně kvalifikované oznámení podat, nebude vysoký. Lze totiž očekávat, že ne každá osoba 

bude schopna splnit požadavky na určitost a konkrétnost oznámení, což jsou znaky 

oznámení, které lze dovodit z povahy zákona.  

Oznámení tedy pro účely seznámení ISP s protiprávním obsahem musí být dostatečně 

odůvodněné a určité. Přesné označení informace s využitím odkazu či cesty k protiprávní 

informaci a spatřovaný důvod protiprávnosti je tedy podmínkou dostatečného oznámení. 

Tuto dostatečnost však nelze přesněji definovat, a proto je hranice mezi odůvodněním, které 

bude způsobovat konkrétní vědomost a které nikoli, závislá na individuálním posouzení. 

V případě obdržení konkrétního oznámení se ISP dostává do nezáviděníhodné 

situace. Musí učinit posouzení a navazující rozhodnutí, zdali na základě oznámení zakročí, či 

nikoli. Na jedné straně totiž zakročením může zasáhnout do práva uživatele služby, který 

navzdory oznámení oprávněně nahrál do služby informaci, která má být znepřístupněna, či 

naopak nezakročením poškodit osoby oprávněně se domáhající svých práv. Oborná 

veřejnost tohle označuje za formu podnikatelského rizika, se kterou ISP musí při vstupu na 

trh počítat.192 V praxi však jednotliví ISP na základě oznámení standardně zakročují již 

z procesní opatrnosti, aniž by veškeré jednotlivé informace přezkoumávali.193  

                                                      
189 Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 115. 
190 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 72. 
191 Srov. POLČÁK, Radim. 2007, op. cit. sub 84, s. 68. 
192 SMEJKAL, Vladimír. Otázky a odpovědi k zákonu o některých službách informační společnosti. Časopis 

INSIDE. 2004, č. 11, s. 40 až 43. 
193 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 81. 
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V případě, kdy se ISP rozhodne oznámení vyhovět, může tak učinit přímo 

odstraněním informace, či jejím znepřístupněním. Častější přístup ISP je právě pouhé 

znepřístupnění informací. V takovém případě mohou tyto informace do budoucna sloužit 

jako důkaz pro případný soudní spor.  

Problematické může být zároveň určení, v jaké době musí k reakci ISP dojít. Zákon 

používá pojem „neprodleně“, což je označit neurčitý právní termín, který lze specifikovat jako 

při nejbližší možné příležitosti. 194 Dle autora je tento pojem pro účely plnění smyslu celé 

právní úpravy nutné vykládat přísně, ale zároveň je třeba zohlednit okolností konkrétního 

případu, neboť ISP musí mít dostatek času pro posouzení obdrženého oznámení. Pro určení 

neprodlené doby proto odborná literatura definuje kritéria, která je nutné brát v potaz.195 

Jedná se o typ služby, povahu protiprávnosti a subjekt ISP. 

5.2 Zahraniční úprava 

Pro kompletnost autor uvádí, že na rozdíl od nejasné úpravy procesu 

notice-and-takedown v evropském právním řádu, představuje americká úprava v podobě 

DMCA podrobná pravidla pro fungování tohoto institutu. Kvalifikované oznámení musí být 

dle DMCA v písemné podobě doručeno specifické a veřejně určené odpovědné osobě a musí 

splňovat konkrétní zákonem stanovené náležitosti.196 Kromě jasně identifikovaných 

informací, kterých se oznámení týká, musí obsahovat rovněž dostatečnou informaci 

umožňující dohledání předmětné informace. Dalšími povinnými náležitostmi jsou kontaktní 

údaje oznamovatele, jako je jeho adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa, a také 

prohlášení, že je oznámení přesné, oprávněné, a že je podáváno v dobré víře v to, že 

předmětná informace zasahuje do práva autora a ten s tím fakticky nedal souhlas. Na 

takovém oznámení musí být v neposlední řadě také elektronický či vlastnoruční podpis 

autora či jiné osoby oprávněné za něj takto jednat.197 

                                                      
194 Srov. JANÁK, Martin. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na Internetu ze 

dne 22. 2. 2009 [online]. IT právo: Server o internetovém a počítačovém právu. [cit. 8. 12. 2017]. Dostupné z 
http://www.itpravo.cz/?x=2149387.  

195 Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 118. 
196 Viz 17 U.S.C., § 512 (c) (3) DMCA. 
197 Tamtéž. 

http://www.itpravo.cz/?x=2149387
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6. Vyloučení povinnosti dohledu 

V souvislosti se zvláštní úpravou problematiky omezeného odpovědnostního režimu 

ISP je pro zachování smyslu celé legislativy nutné zajistit také úpravu zabývající se uložením 

povinnosti dohledu a monitoringu. Takovou povinnost by za předpokladu absence speciální 

úpravy bylo možné dovodit z obecné prevenční a zakročovací povinnosti dle OZ.198 Důvodem 

nevhodnosti takového přístupu by však ve výsledku byly vysoké ekonomické nároky na ISP, 

kteří by museli zavádět speciální filtrování či přímo monitorování provozu. To by s ohledem 

na aktuální stav vývoje technologií, společně s nepřesností výstupů takových ochranných 

systému, bylo vysoce neefektivní, a dokonce by to mohlo představovat překážku rozvoje 

volného trhu ISP.  

Proto vznikla speciální úprava, která pro ISP povinnost dohledu vylučuje. V důvodové 

zprávě zákonodárce pak přímo uvádí, že: „Je věcí a odpovědností samotných uživatelů, jaký 

obsah ukládají na poskytnutém serverovém prostoru. Poskytovatelé proto nemají povinnost 

aktivně monitorovat materiály, které jsou na jejich serverech uloženy.“199 Konkrétně je 

povinnost dohledu vyloučena v § 6 ZSIS, který stanovuje, že: 

„Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni 

a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, 

b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah 

informace.“ 

V návaznosti na citované znění autor podotýká, že zákonodárce nerozlišuje, jaký typ 

dohledu či způsob jeho vykonávání zakazuje.200 Je tudíž třeba se zabývat otázkou, jak znění 

§ 6 ZSIS vykládat.201 Mimo dohledu nad samotnými informacemi se však uvedený zákaz 

vztahuje i na povinnost dohledání dalších okolností či důkazů o případné protiprávnosti či 

naopak legálnosti již identifikované informace. 

                                                      
198 Viz oddíly 1.1.1 a 1.1.2 této diplomové práce. 
199 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. [online]. In: Beck-online. [cit. 4. 8. 2017]. Dostupné z https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q. 

200 K rozdělení dohledů viz podkapitola 6.2 této diplomové práce. 
201 K tomu viz podkapitola 6.3 této diplomové práce. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6nbygbpwi6q


47 
 

6.1 Evropská úprava 

Jak již bylo několikrát zmíněno, ZSIS je transpozicí evropské právní úpravy, a ani 

případ vyloučení dohledu není výjimkou. ECD neexistenci obecné povinnosti dohledu 

upravuje ve svém článku 15, když stanovuje následující: 

„(1) Členské státy neukládají poskytovatelům služeb uvedených v článcích 12, 13 a 14 

obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo 

obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na 

protiprávní činnost. 

(2) Členské státy mohou poskytovatelům služeb informační společnosti uložit 

povinnost, aby neprodleně informovali příslušné orgány veřejné moci 

o pravděpodobných protiprávních činnostech vykonávaných poskytovateli služeb nebo 

o protiprávních informacích, které tito poskytovatelé poskytují, nebo aby sdělili 

příslušným orgánům veřejné moci na jejich žádost informace, na jejichž základě lze 

zjistit totožnost příjemců jejich služeb, s nimiž uzavřeli dohodu o shromažďování 

informací.“ 

Z výše uvedeného ustanovení by bylo možné dovozovat, že neexistenci obecné 

povinnosti dohledu je možné vztahovat pouze na ISP poskytující služby mere conduit, 

caching či hosting, tedy služeb dle článků 12, 13 a 14 ECD.202 Jak však bylo dovozeno 

judikaturou SDEU203, zákaz obecného dohledu vyplývá i z jiných právních předpisů 

a principů204, a tudíž nelze automaticky předpokládat, že v případě jiných subjektů může být 

povinnost obecného dohledu bezpodmínečně ukládána. 

Jak očividně vyplývá z porovnání textů článku 15 ECD a transponovaného § 6 ZSIS, ani 

v tomto případě se zákonodárce nedržel přesného znění vyplývajícího z ECD, a způsobil tak 

provedenou transpozicí rozdíl ve výkladu mezi evropskou a českou úpravou. 

                                                      
202 Srov. WALTER, Michel M, LEWINSKI Silke von (eds.). 2010, op. cit. sub 166, s. 1091. 
203 Rozsudek SDEU ze dne 16. února 2012. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM) proti Netlog NV. Věc C-360/10. In: InfoCuria [právní informační systém] a rozsudek SDEU ze dne 
24. listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM). Věc C-70/10. In InfoCuria [právní informační systém]. 

204 Například možnost rozporu se základními právy a svobodami subjektů, možnost rozporu s právní úpravou 

ochrany osobních údajů či možnost rozporu s normami trestního práva. 
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6.2 Rozdělení typů dohledu 

Pro identifikaci rozdílu mezi právními úpravami uvedenými v ECD a ZSIS je nutné 

použití možných chápání pojmu dohled. Základní dělení typů dohledu je možné opřít, kromě 

výslovného znění článku 14 ECD, který hovoří o „obecné povinnosti dohlížet“, o upřesňující 

bod 47 preambule ECD, který uvádí: „Zákaz ukládat poskytovatelům služeb povinnost 

dohledu uložený členským státům platí pouze pro povinnosti obecné povahy. Zákaz se netýká 

povinnosti dohledu ve zvláštních případech, a zejména nebrání rozhodnutím vnitrostátních 

orgánů přijímaným v souladu s vnitrostátními předpisy.“ Na základě tohoto ustanovení lze 

dovodit, že evropská úprava rozlišuje tzv. dohled obecný a dohled zvláštní. Konkrétní 

a vyčerpávající definice těchto pojmů však neexistuje. 

Pro základní určení, co lze považovat za dohled obecný a co je již dohledem zvláštním, 

lze využít rozhodovací praxi SDEU205, která za obecný dohled označuje takový dohled, který 

probíhá: „(a) na všech přenášených či ukládaných informacích; (b) vůči všem uživatelům bez 

rozdílu; (c) preventivně; (d) výlučně na náklady poskytovatele; (e) bez časového omezení; 

[a který je] způsobilý identifikovat počítačové soubory obsahující hudební, filmová nebo 

audiovizuální díla, k nimž navrhovatel údajně vlastní práva duševního vlastnictví, za účelem 

blokování zpřístupňování uvedených děl veřejnosti, pokud je jím porušováno autorské právo“. 

Výkon takového dohledu by představoval aktivní filtrování a sledování kompletního obsahu 

veškerých uživatelů takové služby.  

Na výklad SDEU ohledně výkladu pojmu obecný dohled však v tomto případě dle 

názoru autora nelze nahlížet jako na konečný. Pro účely rozlišení obecného dohledu od 

dohledu zvláštního nelze považovat jakýkoli další dohled, nespadající do výše vymezeného 

rozsahu, automaticky za dohled zvláštní. Jak ostatně uvádí i odborná literatura206, vymezení 

obecného dohledu bude probíhat i nadále prostřednictvím rozhodovací praxe, která bude 

existenci obecného dohledu posuzovat vždy s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem 

a relevantním okolnostem. Dle avizované literatury je dále nutné za účelem rozumné 

ochrany ISP, která z předmětného ustanovení o zákazu obecné povinnosti monitoringu 

                                                      
205 Rozsudek SDEU ze dne 16. února 2012. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM) proti Netlog NV. Věc C-360/10. In: InfoCuria [právní informační systém] a rozsudek SDEU ze dne 
24. listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 
(SABAM). Věc C-70/10. In InfoCuria [právní informační systém]. 

206 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 106. 
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vyplývá, vykládat pojem obecného dohledu extenzivně. Důvodem pro takový přístup může 

být právě situace, kdy v případě uložené povinnosti dohledu, byť kvůli jedné konkrétní 

informaci, musí ISP zavést monitoring veškerého datového provozu a provádět tak kontrolu 

veškerého uživateli uloženého obsahu.  

Za zvláštní dohled je a contrario k výše uvedenému možné považovat takový dohled, 

který nesplňuje znaky obecného dohledu podle judikatury, zároveň je ukládán ve zvláštních 

případech a vyznačuje se vysokou mírou specifičnosti jeho předmětu.  

Dalším možným kritériem pro dělení typů dohledu je způsob provádění dohledu 

podle toho, zda je vykonáván manuálně, či prostřednictvím technických automatizovaných 

prostředků, na manuální a technický. Právě způsob provádění dohledu má významný vliv na 

účinnost dohledu a rovněž na jeho nákladnost. Technický dohled je prováděn bez vstupu 

lidského faktoru zcela automatizovaně. Jeho nevýhodou jsou především velice vysoké 

náklady na jeho zavedení, stejně jako jeho neschopnost vypořádat se s uzamknutým 

a šifrovaným obsahem. Dohled manuální, který, jak vyplývá už z jeho názvu, představuje 

dohled prováděný člověkem. Právě obecný manuální filtr lze v případě identifikace 

protiprávních informací považovat za nejúčinnější. S ohledem na extrémní nákladnost 

a časovou náročnost takového dohledu, v kontrastu s množstvím přenášených a ukládaných 

informací, je však nerealizovatelný.207 Nehledě na uvedenou problematičnost, v případě 

manuálního dohledu speciálně, vyvstávají otázky související s ochranou osobních údajů 

uživatelů služby a jejich soukromí.208 Dle autora se jedná o aspekt, který je v souvislosti 

s touto problematikou rovněž zvážit.209 

Pro komplexnost autor uvádí i další možnosti dělení dohledu objevující se v odborné 

literatuře210, kdy rozdělujícím prvkem je moment provádění daného dohledu, tedy dělení na 

dohled současný a následný. V případě, kdy k dohledu dochází ve stejném okamžiku, ve 

                                                      
207 Srov. MAISNER, Martin. Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva. [online]. Bulletin 

advokacie. [cit. 6. 9. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-
aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi. 

208 Srov. HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu 

k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590-593. 
209 Problematikou ochrany osobních údajů v souvislosti s ECD a navazující judikaturou se blíže zabývá NOVÁK, 

Daniel. Střet ochrany osobních údajů a práv duševního vlastnictví v evropské judikatuře. Bulletin advokacie. 
2011, č. 10, s. 40 až 46. 

210 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 108. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
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kterém je kontrolovaná informace přenášena či ukládána, je předmětný dohled považován 

za současný. Následný dohled je naopak prováděn v momentě, kdy je předmětná informace 

již uložena, či byl její přenos již dokončen. V případě služeb spočívajících v ukládání informací 

poskytnutých uživatelem lze z povahy věci aplikovat především dohled následný. K tomu 

však nedochází výlučně.211 

6.3 Výklad vyloučení povinnosti dohledu 

Na základě výše uvedených skutečností vyplývá, že zatímco ECD stanovuje zákaz 

pouze obecného dohledu, ZSIS představuje zákaz dohledu jako takového, ať už obecného, či 

zvláštního. 

Logicky by i v případě výkladu § 6 ZSIS měl být upřednostněn eurokonformní výklad, 

tedy i v českém právním systému by se zákaz dohledu měl vztahovat pouze na dohled 

obecný. Podle některých výkladů je však nutné vzít v potaz obecný princip proporcionality, 

dle kterého je ECD ve své úpravě omezena pouze na nezbytné minimum nutné pro zajištění 

řádného fungování vnitřního trhu.212 Zákaz obecné povinnosti dohledu je tedy dle ECD 

považován za naprostou minimální ochranu ISP. Odborná literatura213 dále v této souvislosti 

uvádí, že ECD úpravu problematiky zvláštního dohledu pak ponechává na vůli jednotlivých 

členských států.214 V návaznosti na tento výklad pak lze dovodit, že předmětná úprava byla 

z ECD do ZSIS transponována zákonodárcem extenzivně zřejmě vědomě a výklad § 6 ZSIS by 

tudíž měl skutečně zahrnovat vyloučení povinnosti dohledu jak obecného, tak zvláštního. 

Důvodem, proč se i autor kloní k tomuto přístupu, je skutečnost, že zatímco v případě 

nevhodné transpozice článků 12 až 14 ECD do § 3 až 5 ZSIS215 může docházet k výkladu, který 

je v rozporu s cílem a účelem evropské úpravy, extenzivní pojetí transpozice vyloučení 

povinnosti dohledu vyplývající z výkladu znění § 6 ZSIS naopak umožňuje rozvoj služeb 

informační společnosti, když na ně neumožňuje klást nepřiměřené či alespoň přinejmenším 

obtížně splnitelné nároky. 

                                                      
211 V případě služby hostingu může docházet k současnému dohledu například prováděním posuzování 

a vyhodnocování povahy ukládaných souborů. 
212 Srov. bod 10 preambule ECD a dále TICHÝ, Luboš; ARNOLD, Rainer; ZEMÁNEK, Jiří; KRÁL, Richard; 

DUMBROVSKÝ, Tomáš. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 248 a 249. 
213 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 111 a násl. 
214 Srov. bod 47 preambule ECD. 
215 Viz oddíl 2.3.1 této diplomové práce. 
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Za zcela zásadní je pak nutné považovat nespornou skutečnost vyplývající z výkladu 

uvedených ustanovení, a to, že vyloučení povinnosti dohledu se na ISP poskytující služby dle 

ustanovení § 3 až 5 ZSIS216 vztahuje i za předpokladu, že přijdou o bezpečný přístav vylučující 

uplatnění obecného odpovědnostního režimu. Existence bezpečného přístavu v případě 

konkrétního ISP tak pro vyloučení povinnosti dohledu fakticky nehraje roli. 

6.4 Relevantní judikatura 

6.4.1 Scarlet Extended v. SABAM217 

SABAM, jako kolektivní správce autorských děl, žaloval společnost Scarlet Extended 

a požadoval, aby žalovaná společnost, jako poskytovatel internetového připojení218, 

implementovala za účelem blokování autorskoprávně chráněného obsahu filtrační systém. 

Hlavním důvodem bylo tvrzení žalobce, že unikátní postavení žalovaného umožňuje, aby 

jeho prostřednictvím bylo zastaveno porušování autorských práv jeho klientů. Ačkoli soud 

prvního stupně žalobci přisvědčil, v rámci odvolacího řízení byly SDEU položeny předběžné 

otázky týkající se možnosti uložit takové filtrační opatření.  

SDEU následně rozhodl, že ačkoli může dojít ze strany národních soudů k uložení 

opatření vůči ISP za účelem ukončení porušování autorských práv, musí být taková opatření 

v souladu se zákazem obecné povinnosti dohledu stanoveném v ECD. Soud tak položil 

základy identifikace obecného dohledu, jak o něm autor pojednává v podkapitole 6.2 této 

diplomové práce.  

V rozebíraném rozhodnutí soud dále uvedl, že zavedení obecné filtrace nemusí mít 

fakticky dopad jen na práva ISP, kterému by taková povinnost byla uložena, ale: „může 

porušovat i základní práva zákazníků tohoto ISP, konkrétně jejich právo na ochranu osobních 

údajů zakotvené v článku 8 Listiny a jejich svobodu přijímat a rozšiřovat informace chráněnou 

v článku 11 Listiny.“219 V této souvislosti odkazoval SDEU na část dalšího svého rozsudku220, 

                                                      
216 Obdobně jako dle článků 12 až 14 ECD. 
217 Rozsudek SDEU ze dne 24. listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In InfoCuria [právní informační systém]. 
218 Jedná se o ISP typu mere conduit. 
219 Viz bod 50 předmětného rozsudku SDEU ve věci C-70/10. 
220 Srov. bod 62 – 68 rozsudku SDEU ze dne 29. ledna 2008. Productores de Música de España (Promusicae) 

v. Telefónica de España SAU. Věc C-275/06. In InfoCuria [právní informační systém]. 
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ze kterého dovodil, že: „ochranu základního práva na vlastnictví, jehož součástí jsou práva 

související s duševním vlastnictvím, je třeba poměřovat s ochranou jiných základních práv.“221 

6.4.2 SABAM v. Netlog NV.222 

Podstata tohoto rozsudku je obdobná jako v případě rozsudku SDEU Scarlet Extended 

v. SABAM223. SABAM nejprve po společnosti Netlog, jež poskytuje služby spočívající 

v ukládání informací poskytnutých uživatelem, a tudíž se na ní vztahuje úprava ECD, 

požadoval, aby ukončila zpřístupňování autorskoprávně chráněných děl, pokud k takovému 

zpřístupňování nebylo uděleno svolení. Společnost Netlog se v reakci na tento požadavek 

domnívala, že výsledkem provádění požadované činnosti by bylo zavedení systému filtrování, 

a tudíž uložení povinnosti dohledu.  

SDEU v této věci tedy opět odpovídal na předběžné otázky týkající se možnosti 

uložení filtračního opatření. SDEU i zde dospěl ke stejnému závěru, a to že specifikace 

dohledu uvedené v předběžných otázkách naplňují pojetí dohledu obecného, jehož uložení 

je zakázáno ECD. Stejně jako v případě rozsudku Scarlet Extended v. SABAM224 tak tento 

závěr pomohl v upřesňující identifikaci pojmu obecného dohledu, jak je rozpracován 

v podkapitole 6.2 této diplomové práce. 

6.4.3 UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH 

a další225 

Společnost Constantin Film, jako výrobce filmů, požadovala po společnosti UPC 

Telekabel, jež je poskytovatelem internetového připojení, aby zablokovala přístup svým 

uživatelům vůči specificky určeným webovým stránkám, které umožňovaly přístup 

k autorskoprávně chráněnému obsahu. UPC Telekabel však argumentoval tím, že pouze 

poskytuje připojení, nikoli protiprávní obsah, a tudíž by společnost Constantin Film, 

                                                      
221 Viz bod 42 rozsudku SDEU ve věci C-70/10 a bod 42 rozsudku SDEU ve věci C-360/10. 
222 Rozsudek SDEU ze dne 16. února 2012. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA 

(SABAM) proti Netlog NV. Věc C-360/10. In: InfoCuria [právní informační systém]. 
223 Srov. rozsudek SDEU ve věci C-70/10. 
224 Rozsudek SDEU ze dne 24. listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In InfoCuria [právní informační systém]. 
225 Rozsudek SDEU ze dne 27. března 2014. UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH 

a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH. Věc C-314/12. In InfoCuria [právní informační systém]. 
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vystupující v tomto sporu jako žalobce, měla uplatnit své nároky přímo vůči provozovatelům 

daných stránek.  

SDEU v této věci rozhodl, že za jistých okolností226 může být poskytovatelům 

internetového připojení uloženo opatření spočívající v blokování přístupu k internetovým 

stránkám. V souvislosti s vyloučením povinnosti obecného dohledu je však zajímavé 

především stanovisko generálního advokáta227 v této věci, dle kterého je povinnost blokovat 

určitou webovou stránku dostatečně individualizovaná, a proto jej nelze považovat 

za obecný dohled dle článku 15 ECD. Blokování webových stránek lze tudíž na základě tohoto 

rozsudku považovat za zajímavý právní prostředek nositelů autorských práv.  

6.4.4 Atari Europe v. Rapidshare228 

Ve sporu mezi společností Atari a společností Rapidshare, poskytující službu 

spočívající v ukládání informací poskytnutých uživateli, rozhodoval německý Spolkový soudní 

dvůr229 o povinnostech ISP v případě jeho konkrétní vědomosti o protiprávním obsahu. 

Společnost Atari, vystupující jako žalobce, konkrétně požadovala, aby Rapidshare v případě 

kvalifikované výzvy týkající se jednoho z produktů žalobce nejen odstranil či zamezil přístup 

ke konkrétní informaci, ale rovněž aby zamezil dalšímu zpřístupňování identické informace 

uložené v budoucnu. Žalobce tedy po ISP požadoval proaktivní dohled nad obsahem 

ukládaným uživateli. 

                                                      
226 Viz druhá část rozsudku ve věci C-314/12: “Základní práva uznaná unijním právem musí být vykládána 

v tom smyslu, že nebrání tomu, aby bylo poskytovateli internetového připojení prostřednictvím příkazu 
vydaného soudem zakázáno poskytovat zákazníkům přístup k webovým stránkám, na nichž jsou online 
zpřístupňovány předměty ochrany bez souhlasu nositelů práv, pokud tento soudní příkaz neupřesňuje, jaká 
opatření musí tento poskytovatel připojení přijmout, a pokud tento poskytovatel může uniknout sankcím 
postihujícím porušení uvedeného soudního příkazu prokázáním toho, že již přijal všechna opatření, jež po 
něm lze rozumně požadovat, avšak za podmínky, že přijatá opatření zbytečně nezbavují uživatele internetu 
možnosti využít oprávněného přístupu k dostupným informacím a vedou k zabránění nebo alespoň ke ztížení 
neoprávněných prohlížení předmětů ochrany a ke skutečnému odrazování uživatelů internetu, kteří využívají 
služeb adresáta tohoto soudního příkazu, od prohlížení těchto předmětů, které byly zpřístupněny při 
porušení práva duševního vlastnictví, což musí ověřit vnitrostátní orgány a soudy”. 

227 Srov. bod 77 a 78 Stanoviska Generálního advokáta Pedra Cruz Villalóna ze dne 26. listopadu 2013. UPC 

Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH. Věc C-
314/12. [online]. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Brusel: Evropská komise. [cit. 17. 8. 2017]. 
Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62012CC0314.  

228 Rozhodnutí Bundesgerichtshof (BGH) ze dne 12. 7. 2012. Sp. Zn. I ZR 18/11. 
229 Z německého Bundesgerichtshof. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62012CC0314
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Spolkový soudní dvůr, jako soud poslední instance, rozhodl, že na obecnou činnost 

žalovaného se uplatní úprava ECD transponovaná do německého právního řádu. Dále uvedl, 

že nastavení obchodního model ISP samo o sobě nezakládá porušení práv. Nicméně 

s ohledem na konkrétní obsah žalobce měl žalovaný dle soudu povinnost nejen znemožnit 

přístup k danému dílu, ale rovněž přijmout preventivní a další kontrolní opatření, jejichž 

cílem bude zabránění opětovnému nahrání předmětné informace, jež porušuje autorská 

práva, či taktéž znemožnění přístupu k totožnému obsahu, který je na úložišti žalovaného již 

uložen. Taková požadovaná opatření však musí být ekonomicky i technologicky přiměřená. 

Pro upřesnění soud ještě uvedl, že za přiměřená opatření lze považovat filtrování názvů 

souborů a rovněž následnou manuální kontrolu podezřelého obsahu. 

6.4.5 GEMA v. Rapidshare230 

Spor mezi kolektivním správcem autorských práv GEMA a poskytovatelem datového 

úložiště Rapidshare, týkající se přibližně 4800 autorskoprávně chráněných děl, rozhodoval 

v posledním stupni rovněž Spolkový soudní dvůr. Zásadním prvkem rozhodnutí opět bylo 

určení, že ačkoli na základě pouhého obchodního modelu nelze rozhodnout o založení 

odpovědnosti ISP, může mu být uložena či může být vyžadována vyšší úroveň kontroly 

takového ISP za předpokladu, že jeho obchodní model motivuje jednotlivé uživatele 

k porušování autorských práv. 

Povinnost zjišťovat a kontrolovat, zdali nedochází k porušování práv autorů, stejně 

jako povinnost učinit pro zabránění dalšího porušování takových práv vše, co je spravedlivé 

požadovat, má dle soudu ISP vůči každému nelegálně sdílenému dílu, a to i v případě, že je 

takových děl nahlášeno hromadně větší množství.  

Konkrétně v tomto sporu Spolkový soudní dvůr argumentaci žalovaného, že splnění 

požadavků žalobce by bylo extrémně nákladné a ekonomicky neúčelné, s ohledem na postoj 

soudu uvedený v předchozím odstavci, odmítl. 

                                                      
230 Rozhodnutí Bundesgerichtshof (BGH) ve věci GEMA vs. Rapidshare, ze dne 15. 8. 2013. Sp. Zn. I ZR 80/12. 
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6.4.6 Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany 

GmbH231 

Vcelku aktuální rozsudek SDEU se odehrál ve věci sporu mezi společností Sony Music 

a panem Mc Faddenem, který v rámci své společnosti provozoval místní bezdrátovou sít 

a umožňoval tak nezabezpečený přístup k internetu. Prostřednictvím této sítě následně 

došlo ke zpřístupnění díla, k němuž vykonávala autorská práva společnost Sony Music, a to 

bez jejího souhlasu. Ve výsledku společnost Sony Music podala žalobu proti panu 

Mc Faddenovi a dožadovala se posouzení odpovědnosti žalovaného. 

Pro jádro sporu bylo ve výsledku stěžejní vyjádření SDEU, že poskytovateli připojení 

k internetu, kterým v tomto případě žalovaný bezpochyby byl, lze uložit příkaz spočívající 

v zabránění připojujícím se uživatelům k porušování práv autorů na peer-to-peer232 sítích. Za 

dostačující SDEU považuje například zabezpečení dané bezdrátové sítě heslem, nicméně 

pouze za předpokladu, že bude docházet k identifikaci jednotlivých uživatelů při předávání 

daného hesla. K tomuto se však negativně vyjadřuje odborná veřejnost, která předmětné 

ověření totožnosti považuje za: „zásadní a citelný zásah do práva na ochranu osobních údajů 

jednotlivých uživatelů, jakož i jejich práva na soukromí.“233 

Předmětný rozsudek se však zaobíral i obecnějším pojetím problematiky ISP. 

V souvislosti s vyloučením povinnosti obecného dohledu bylo zásadní, že SDEU bez dalšího 

dovodil, že dohled nad všemi přenášenými informaci je dle právní úpravy jednoznačně 

vyloučen.234 Ohledně podmínek nabytí bezpečného přístavu pak SDEU v předmětném 

vypořádání předběžných otázek rovněž uvádí, že existence čistě automatizovaných funkcí 

nepředstavuje aktivitu ISP235, neboť jejich prostřednictvím nedochází k rozpoznávání či 

zásahu do předmětných informací. 

                                                      
231 Rozsudek SDEU ze dne 15. září 2016. Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH. Věc 

C-484/14. In InfoCuria [právní informační systém]. 
232 Typ počítačových sítí, ve které dochází k přímé komunikaci jednotlivých uživatelů. 
233 Srov. MAISNER, Martin. Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva. [online]. Bulletin 

advokacie. [cit. 6. 9. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-
aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi. 

234 Viz bod 87 předmětného rozsudku SDEU ve věci C-484/14. 
235 Srov. oddíl 4.2.4 této diplomové práce. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
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Zvláštní část 

Ve zvláštní části této diplomové práce autor představuje relevantní a praktické 

problémy související s již uvedenou analýzou problematiky ISP a vyjadřuje se k nim. Dále se 

zabývá plánovanou změnou právní úpravy a popisuje její případné dopady na postavení ISP 

a samotný institut ISP s ohledem na aktuálně dostupné materiály, informace a stav procesu 

přijímání této změny. V této souvislosti rovněž prezentuje své názory de lege ferenda na 

směřování vývoje právní úpravy celé problematiky. 

7. Aktuální problematika související s ISP 

Stejně jako téměř ve všech odvětvích práva, i při posuzování problematiky ISP dochází 

k rozporným výkladům a odlišnému pojetí dané problematiky, které následně vedou 

k různorodým výsledkům. Ať už je to způsobeno právě nevhodným výkladem existujících 

právních předpisů, či třeba nedostatečnou úpravou konkrétního pojmu. Za zásadní institut, 

ke kterému se odborná veřejnost v minulosti vyjadřovala odlišně a v souvislosti se kterým 

autor této práce níže identifikuje názory představitelů jednotlivých výkladů, je aplikace 

odpovědnostních pravidel na ISP. Autor se v této kapitole dále zabývá v evropském pojetí 

nejasnou, byť zahraničními právními předpisy komplexně upravenou problematikou procesu 

notice-and-takedown236. S ohledem na aktuální judikaturu, byť ne přímo řešící problematiku 

ISP, lze na základě analogie polemizovat nad náležitostmi a specifiky procesu notice-and-

takedown a identifikovat, jak by mohl být českými soudy posuzován. V neposlední řadě 

v této kapitole autor rozpracovává rozhodnutí SDEU ve věci Stichting Brein v. Ziggo BV 

a XS4ALL Internet BV237 a uvažuje nad jeho dopady na problematiku odpovědnosti ISP 

poskytujících služby hostingu. 

7.1 Vyloučení povinnosti dohledu v. generální prevenční povinnost 

Jak již vyplývá z obecné části této diplomové práce, v rámci právní úpravy vztahující 

se na ISP dochází k uložení povinností a k současnému stanovení protichůdných zákazů, kdy 

vyřešení jejich vztahu přímo souvisí s aplikovatelností odpovědnostních pravidel na ISP, či ji 

                                                      
236 Ten byl představen v kapitole 5 této diplomové práce. 
237 Rozsudek SD EU ze dne 14. června 2017. Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV. Věc: C-610/15. In: 

InfoCuria [právní informační systém]. 



57 
 

v podstatě rovnou představuje. Konkrétně se pak jedná o kolizi obecné zakročovací 

a preventivní povinnosti238 a související zásady zákazu těžení z nepoctivosti či jinak 

protiprávního činu a zákazu těžení z protiprávního stavu, nad kterým má daná osoba 

kontrolu 239, a institutu vyloučení povinnosti dohledu240. V rámci odborné veřejnosti byly 

v minulých letech prezentovány primárně dva protichůdné názory na výklad tohoto právního 

napětí, tedy zdali se uplatní obecná generální prevenční povinnost navzdory vyloučení 

povinnosti dohledu, či nikoli. 

7.1.1 Přednost úpravy v občanském zákoníku (OZ) 

Jedním z hlavních zastánců výkladového názoru, že se obecná právní úprava v podobě 

generální zakročovací povinnosti a dále zmiňovaného institutu zakázaného těžení uplatní 

i v případě ISP, je prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., který se v tomto duchu vyjadřuje ve svém 

odborném článku241. Autor pro komplexnost uvádí, že Telec tento článek ve zcela totožné 

podobě následně publikoval rovněž jako jednu z kapitol ve své publikaci zabývající se právem 

duševního vlastnictví242.  

Ačkoli v předmětném článku Telec uznává, že ISP nemá zákonem uloženou povinnost 

vykonávat dohled nad informacemi ukládanými jeho uživateli a odkazuje přitom na § 6 ZSIS, 

dodává, že i v takovém případě musí dojít k uplatnění obecných právních norem a povinností 

v nich stanovených. To konkrétně v případě OZ, neboť ten platí v celém soukromoprávním 

řádu jako jeden z jeho pilířů. Dle výkladu Telce tak absence povinnosti dohledu dle ZSIS nijak 

nezbavuje ISP povinnosti dbát obecných zákazů a povinností vyplývajících z OZ, jako je právě 

zakázané těžení či generální prevenční povinnost. V této souvislosti dále rozvádí, že evropská 

úprava ani nemůže upravovat takové soukromoprávní obecnosti, které tak spadají do 

tzv. národní domény. Dle jeho výkladu je tedy institut generální prevence upraven v OZ, 

který je natolik zásadním předpisem, že má přednost. Telec v návaznosti na předmětné 

                                                      
238 Podrobnější popis těchto institutů autor rozpracoval v oddílech 1.1.1 a 1.1.2 této diplomové práce. 
239 Srov. § 6 odst. 2 OZ. 
240 Rozpracováno v kapitole 6 této diplomové práce. 
241 TELEC, Ivo. Zakázaná těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie. 2015, 

č. 1-2, s. 19 až 29. 
242 TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges, 2015, s. 145-174. 
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tvrzení však souběžně uvádí, že ECD ve svém bodu 48 preambule243 ponechala 

zákonodárcům členských států možnost založit povinnost ISP do budoucna jednat 

s rozumným zabezpečením. Český zákonodárce však v rámci přípravy ZSIS této možnosti 

nevyužil. Dle Telce se tudíž této role má ujmout soud a dotvořit absentující právo svou 

rozhodovací praxí. 

Konkrétně zakázané těžení, které lze rozdělit na zakázané těžení z nepoctivého činu, 

zakázané těžení z protiprávního činu, zakázané těžení z protiprávního stavu a dále zvláštní 

zakázané těžení z protiprávního stavu, který daná osoba vyvolala, či nad ním má kontrolu, 

pak Telec vztahuje právě na problematiku ISP poskytující služby hostingu. Za nepoctivý čin 

například považuje zavedení obchodního modelu, který je založen na neoprávněném 

zpřístupňování autorsky chráněného obsahu, a který tak přímo označuje za nepoctivý. Stejně 

tak zmiňovaný protiprávní stav Telec spatřuje již v existenci spravovaného datového úložiště, 

které protiprávní obsah nabízí a ze kterého tak ve výsledku plynou užitky právě ISP, který jej 

provozuje. Jako zvláštní kategorii pak předmětný článek uvádí právě zvláštní zakázané těžení 

z protiprávního stavu, který daná osoba vyvolala, či nad ním má kontrolu. Dle Telce je 

předmětnou kontrolu nad protiprávním stavem nutné vykládat objektivně, tedy zdali ISP 

kontrolu mít mohl, byť by s ní byly spojeny náklady. Faktický stav, zdali do kontroly následně 

nainvestoval finanční prostředky, pak už není relevantní a je na každém ISP, zdali tento 

právní risk, kterým se vystavuje deliktní odpovědnost, podstoupí. 

V souvislosti s nebezpečnou situací Telec ve svém článku dále uvádí, že 

provozovatelům elektronických úložišť se v případě ukládání obsahu informací, který je 

protiprávní, zvýší ať už nepřímé, či přímé výnosy, a to v návaznosti na častější návštěvy jeho 

uživatelů, kteří budou chtít takový obsah získat. Naopak pro držitele autorských práv 

k předmětnému autorskému dílu jeho protiprávní zveřejnění a zpřístupnění představuje 

potenciální ztrátu. Z toho dále dovozuje, že protiprávní obsah je v takové situaci schopen 

ovlivnit hospodářský trh a je považován právě za nebezpečnou situaci.  

                                                      
243 Bod 48 preambule ECD stanovuje, že: „Touto směrnicí není nijak dotčena možnost členských států 

požadovat od poskytovatelů služeb ukládajících informace poskytované příjemcům jejich služeb, aby jednali 
se zabezpečením, které lze od nich rozumně vyžadovat a které je vymezeno ve vnitrostátních právních 
předpisech, s cílem odhalit některé druhy protiprávní činnosti a zamezit jim.“ 
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Vztáhnutí prevenční povinnosti a zakročovací povinnosti je dle Telce relevantní právě 

z důvodu existence této nebezpečné situace. Pro dokreslení a aplikovatelnost generální 

prevenční povinnosti pak Telec uvádí, že zákonem uložená prevenční povinnost, jako 

specificky určitý institut, je vůči všeobecnému dohledu, který ZSIS zakazuje, v postavení lex 

specialis, a tudíž bude mít aplikační přednost i na základě lex specialis derogat legi generali, 

neboli kolizního pravidla, dle které má zvláštní úprava přednost před úpravou obecnou. 

Uplatnění obecné úpravy pak Telec obecně opírá i o morálku a zásady náležité péče, 

dle kterých ISP poskytující služby hostingu musí s ohledem na svou odbornost, která je jim 

jako podnikatelům bez ohledu na faktický stav přisuzována, pečovat o fungování jimi 

provozovaného úložiště dat a bránit jeho zneužívání k protiprávní činnosti. V návaznosti na 

tuto skutečnost Telec ve svém článku představuje návrh opatření, které by ISP poskytující 

služby hostingu mohl zavést. Jedná se například o robotické rozpoznávání opakovaného 

vložení závadného obsahu pomocí tzv. hash funkce, blokování příspěvků z určité IP adresy či 

z pochybného zdroje, omezení maximální velikosti souboru či druhu příspěvku, nebo 

zavedení lidské kontroly případů, které budou vyhodnoceny jako hraniční. 

Ve výsledku lze tedy uzavřít, že dle Telce se generální prevenční povinnost, stejně 

jako povinnost zakročovací a dále zákaz nebezpečného těžení, vztahuje na problematiku ISP, 

neboť právní úprava, která tyto subjekty přímo reguluje, je podřízena základnímu 

soukromoprávnímu předpisu v podobě OZ, ve kterém jsou předmětné instituty upraveny. 

7.1.2 Přednost úpravy v ZSIS 

Opačný názor, tedy že vyloučení povinnosti dohledu upravené v ZSIS má před 

relevantní a zmiňovanou úpravou OZ přednost, vyjádřil v reakci na v předchozím oddílu 

rozpracovaný článek JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb244, který uvádí, že východiska 

Telce nemusí být zcela správná. 

Dle Maisnera argumentuje Telec relativně novým právním předpisem, kdy svůj názor 

není schopen s ohledem na tehdejší absenci relevantní soudní praxe nikterak podložit, 

a tudíž pouze svým přísným výkladem OZ dovozuje pro určité subjekty povinnost, která je 

                                                      
244 Viz MAISNER, Martin. Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy 

a nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti. [online]. Bulletin advokacie. [cit. 8. 
9. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/snaha-o-zakazane-tezeni-ze-zdanlive-absence-
vyslovne-legislativni-upravy. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/snaha-o-zakazane-tezeni-ze-zdanlive-absence-vyslovne-legislativni-upravy
http://www.bulletin-advokacie.cz/snaha-o-zakazane-tezeni-ze-zdanlive-absence-vyslovne-legislativni-upravy
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jiným zákonem výslovně vyloučena. Právě obecná prevenční povinnost je dle něj totiž 

vyloučena prostřednictvím úpravy v ECD a její transpozicí v podobě ZSIS. 

Maisner se dále mimo jiné zabýval tvrzením Telce, že vzniklé údajné právní vakuum 

nyní může dotvořit rozhodovací praxe národních soudů. Domnívá se, že neupravením 

a nevyužitím možnosti upravit v souladu s bodem 48 preambule ECD vnitrostátní právní řad 

nevzniká mezera v právu. Dle Maisnera tento přístup zákonodárce sám o sobě představuje 

jeho rozhodnutí danou právní oblast neregulovat, a to nelze obcházet soudcovskou 

normotvorbou. V takové souvislosti je pak zcela kruciální zásada, že „každý může činit, co 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“245. 

Za nesprávné je dále dle Maisnera nutné považovat tvrzení, že generální prevenční 

povinnost je vůči ZSIS lex specialis. Maisner poukazuje na skutečnost, že vyloučení povinnosti 

dohledu se vztahuje pouze na určitý okruh subjektů poskytujících specifický typ služeb. Právě 

tento fakt je údajně určující v tom ohledu, že právě ZSIS bude v postavení lex specialis vůči 

OZ. Zároveň však Maisner uvádí, že konečné posouzení a identifikování lex specialis ve 

vztahu ZSIS a OZ je ve výsledku celkem irelevantní, a to s ohledem na povinnost 

eurokonformního výkladu246. Dle tohoto postupu tak vnitrostátní předpisy musí být 

vykládány v souladu s právem Evropské Unie.  

Pro doplnění, prevenční a zakročovací povinnost je dále dle Maisnera potřeba 

vykládat pouze ve vztahu ke konkrétní situaci a zcela konkrétnímu nebezpečí, a nikoli pouze 

proti potenciálnímu riziku vzniku takového nebezpečí. Takový výklad by následně musel být 

uplatněn vůči veškerým dalším situacím, ze kterých by potenciálně mohlo vzniknout 

nebezpečí, což by vedlo k absurdním výsledkům. 

K navrhovaným opatřením, které byly v článku Telce představeny, dále Maisner 

podotýká, že nejenže by jejich uložením byl porušován zákaz povinnosti dohledu dle § 6 ZSIS, 

ale jejich samotné zavedení by ve výsledku buď nebylo dostatečně efektivní, neboť je možné 

je obejít, či naopak, třeba v případě manuálního dohledu hraničních informací, bylo 

extrémně nákladné a narušovalo soukromí uživatelů dané služby. 

                                                      
245 Viz článek 1 odst. 3 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Beck-online [právní informační systém]. 
246 Eurokonformní výklad autor představil již v oddílu 2.3.1 této diplomové práce. 
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V souladu s nastíněným přístupem představeným v tomto článku se Maisner 

vyjadřuje i ve své publikaci247, kde mimo jiné uvádí, že na aplikaci generální prevenční 

povinnosti je nutné nahlížet také takovým způsobem, že její uplatnění by ve výsledku 

představovalo postih ISP za to, že se chová v souladu se svým oprávněním, tedy neprovádí 

filtrování obsahu. 

Ve výsledku je tedy možné shrnout, že dle Maisnera není možné bez dalšího aplikovat 

generální prevenční povinnost, neboť by to bylo v rozporu s vyloučením povinnosti dohledu. 

Maisner dále uznává, že dochází ke střetu zájmů mezi držiteli autorských práv a ISP 

poskytujícím služby hostingu, ale zdůrazňuje, že je nutné je řešit klasickými právními 

prostředky a nikoli interpretovat OZ způsobem odporujícím evropskému právu a jeho cílům. 

7.1.3 Názor autora 

Autor této diplomové práce má za to, že k aplikaci generální prevenční povinnosti na 

ISP poskytující služby informační společnosti nemůže bez dalšího dojít. Svůj názor zakládá na 

speciální úpravě ZSIS, kterou autor považuje za lex specialis vůči OZ a ztotožňuje se tak 

s názorem Maisnera i dalších zástupců odborné veřejnosti248, tak na již rozebírané povinnosti 

eurokonformního výkladu zákonných ustanovení vnitrostátního právního řádu, které budou 

v konfliktu s evropskou právní úpravou. Na základě výše uvedených skutečnosti autor 

dochází k závěru, že striktní výklad Telce je v rozporu právě s touto povinností. 

Účelem evropské úpravy týkající se této problematiky je mimo jiné rozvoj služeb 

informační společnosti. Navzdory této skutečnosti by však výklad Telce, nehledě na jeho 

dovozovanou nesprávnost, například v souvislosti se zvláštním zakázaným těžením 

z kontrolovaného protiprávního stavu, tak, jak jej Telec rozpracoval ve svém článku249, pro 

každého potenciálního poskytovatele představoval překážku. Ten by totiž musel zvážit, zdali 

unese podnikatelské riziko toho, že v případě nemožnosti vynaložení rozsáhlých 

ekonomických nákladů na zavedení účinných opatření bude považován za osobu kontrolující 

nebezpečnou situaci. To by ve výsledku dle názoru autora vedlo k výraznému úbytku ISP na 

českém trhu a ke snížení konkurenceschopnosti trhu elektronických úložišť obecně. 

                                                      
247 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 132. 
248 KORBEL, F., CHOLASTA, R. MOLITORISOVÁ, A. 2016, op. cit. sub 39. 
249 TELEC, Ivo. Zakázaná těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie. 2015, 

č. 1-2, s. 24. 
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Celkově je dle autora dále nevhodné presumovat, že veškeré obchodní modely ISP 

poskytující služby hostingu jsou nepoctivé a spoléhají na ukládání protiprávních informací ze 

strany jejich uživatelů. Obdobně nebude vhodné dovozovat nepoctivost takového modelu 

pouze ze znaků, jako jsou prémiové účty či zvýhodnění při nahrání populárního obsahu, které 

Telec ve svém článku uvádí. Pro komplexnost, doplnění a výkladové vodítko k této 

problematice autor připomíná, že oprávněnost pojetí samotného obchodního modelu jako 

důvodu pro určení viny a plné odpovědnosti ISP za porušování autorských práv třetích osob 

již výslovně popřel německý Spolkový soudní dvůr ve svých rozhodnutích ve věci Atari 

Europe vs. Rapidshare250 a ve věci GEMA vs. Rapidshare251. 

Autor se v souhrnu neztotožňuje s výkladem Telce, že ISP dle § 6 ZSIS nemají 

zákonem tzv. uloženou povinnost dohledu. Dle autora této práce je nutné na § 6 ZSIS 

nahlížet jako na zákaz uložení povinnosti monitorovat, a nikoli na jako již zmiňovanou 

absenci zákonné povinnosti. 

Obdobně, tedy že obecná generální prevenční povinnost se na ISP bez dalšího 

neuplatní, se k celé problematice staví i JUDr. Martin Husovec, který ve své publikaci252 

uvádí, že zákaz všeobecné povinnosti monitorovat dle článku 15 ECD lze považovat za lex 

specialis vůči prevenční povinnosti všeobecné povahy. Je nutné brát v potaz rozdíly mezi 

úpravou ECD a ZSIS co se do rozsahu vyloučení povinnosti dohledu týká, ale jako 

interpretační vodítko může výklad Husovce posloužit dostatečně.  

Za vhodný pro vyvážený zájem držitelů autorských práv a poskytovatelů služeb 

hostingu považuje autor přístup představený v článku JUDr. Jakuba Harašty253, který mimo 

jiné představuje krokový postup, na jehož závěru dochází k určení, zdali je možné, aby došlo 

pro ISP vůči konkrétní informaci ke vzniku prevenční povinnosti dle OZ. Za účelem 

eurokonformního výkladu by nejprve mělo být posouzeno, zdali je ISP v rámci své činnosti 

chráněn bezpečným přístavem. V případě kladné odpovědi je dále nutné určit, zdali si tento 

bezpečný přístav daný ISP udržel. Pokud i odpověď na tuto otázku je kladná, je konečně 
                                                      
250 Rozhodnutí Bundesgerichtshof (BGH) ve věci Atari Europe vs. Rapidshare, ze dne 12. 7. 2012. Sp. Zn. I ZR 

18/11 [online]. 
251 Rozhodnutí Bundesgerichtshof (BGH) ve věci GEMA vs. Rapidshare, ze dne 15. 8. 2013. Sp. Zn. I ZR 80/12 

[online]. 
252 Srov. HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 84 a 85. 
253 Viz HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k 

informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590-593. 
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nutné specifikovat, jestli oznámení, které ISP obdržel, obsahovalo dostatečné množství 

určitých informací, které by odůvodňovaly a umožňovaly sledování konkrétní informace. 

V případě třetí kladné odpovědi pak lze uzavřít, že v takový moment vznikla ISP prevenční 

povinnost, neboli monitoringu budoucího výskytu, vůči konkrétní informaci. To je ostatně 

v souladu s výkladem německého Spolkového soudního dvoru, který o takové možnosti 

rozhodl ve věci Atari Europe vs. Rapidshare254. 

7.2 Vývoj v pojetí procesu notice-and-takedown 

Notice-and-takedown je procesem, ve kterém je daný ISP poskytující služby hostingu 

upozorněn na protiprávní informace či jednání, které lze označit za tzv. notice, a v rámci 

kterého musí za účelem udržení bezpečného přístavu na předmětné oznámení reagovat 

a zabránit dalšímu případnému ohrožení práv jiných osob, neboli musí dojít k tzv. takedown. 

Podrobnějším popisem procesu a jeho dopadů se autor zabýval v kapitole 5 této diplomové 

práce.  

Jak ostatně autor v předmětné kapitole rovněž zmiňoval, není tento proces nikterak 

blíže právně upraven a jeho náležitosti jsou tak dovozovány pouze z praxe, dále případně 

z vodítek poskytnutých americkou úpravou v podobě DMCA a rovněž z výkladu odborné 

veřejnosti255. 

Teprve nedávno však došlo k soudnímu rozhodnutí, které se obdobným procesem 

okrajově zabývalo a lze dle něj dovozovat, jakým způsobem se k takovým institutům staví 

česká justice. Předmětné rozhodnutí256 ve věci trestního řízení proti České pirátské straně 

však nebylo řešeno ve vztahu k problematice ISP a jejich specifického postavení, nýbrž 

k vkládání a ponechání tzv. embedded linků, neboli odkazů na externí servery, na webových 

stránkách provozovaných Českou pirátskou stranou.  

                                                      
254 Rozhodnutí Bundesgerichtshof (BGH) ve věci Atari Europe vs. Rapidshare, ze dne 12. 7. 2012. Sp. Zn. I ZR 

18/11 [online]. 
255 Srov. MAISNER, Martin. 2014, op. cit. sub 9, s. 80 a násl., POLČÁK, Radim. 2007, op. cit. sub 84, s. 68 či 

HUSOVEC, Martin. 2014, op. cit. sub 20, s. 118. 
256 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. ledna 2017. Česká republika v. Česká pirátská strana. 

Č. j. 33 T 54/2016. [online]. 
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7.2.1 Česká republika v. Česká pirátská strana257 

Trestní stíhání spočívalo v tom, že obviněná na svých stránkách www.sledujuserialy.cz 

úmyslně ponechala odkazy na neoprávněné rozmnoženiny autorských děl, a to bez souhlasu 

osob mající k předmětným dílům autorská práva. Tím údajně způsobila škodu velkého 

rozsahu poškozenému zastoupenému Českou protipirátskou unií, a to nepočítaje škodu 

způsobenou dalším poškozeným. 

V rámci odůvodnění soud odkazoval na další relevantní rozhodnutí českých soudů 

i SDEU, nicméně jako zásadní je nutné považovat především rozhodnutí SDEU ve věci GS 

Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. a Britt 

Geertruida Dekker258. Dle tohoto rozhodnutí je pro otázku, zdali je odkaz na volně dostupné 

autorské dílo bez souhlasu autora nacházející se na externím serveru možné považovat za 

sdělování díla veřejnosti259, vedle obecných aspektů zaměřujících se na existenci nové 

veřejnosti apod. nutné také posoudit, zdali k poskytování odkazů dochází za účelem zisku, či 

zda alespoň subjekt poskytující odkazy věděl o protiprávnosti zveřejnění děl, na které je 

odkazováno.  

Právě na základě tohoto rozboru Obvodní soud pro Prahu 4 postupoval a dovodil, že 

již z dostupných důkazů vyplývalo, že odkazy nebyly obviněnou poskytovány za účelem zisku. 

Otázkou tedy zůstávalo, zdali obviněná věděla nebo vědět měla, že autorská díla, na která na 

svých webových stránkách odkazuje, jsou na externích serverech umístěna protiprávně. Dle 

rozboru SDEU je pro možnost posouzení dané situace jako sdělování díla veřejnosti nutné 

vyvrátit domněnku nevědomosti obviněné, a to například tím, že by na takovou skutečnost 

byla upozorněna nositeli autorského práva. Právě v této skutečnosti lze spatřovat analogii 

s úpravou zvláštního odpovědnostního režimu ISP, neboť i v tomto případě musela být 

nějakou událostí založena vědomost subjektu, obdobně jako právě v případě ISP a její 

konkrétní vědomosti260. 

                                                      
257 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. ledna 2017. Česká republika v. Česká pirátská strana. 

Č. j. 33 T 54/2016. [online]. 
258 Rozsudek SD EU ze dne 8. září 2016. GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises 

International Inc. a Britt Geertruida Dekker. Věc: C-160/15. In: InfoCuria [právní informační systém]. 
259 V souvislosti s článkem 3 odst. 1 InfoSoc. 
260 Viz oddíl 4.2.2 této diplomové práce. 
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V popisované situaci byla sice obviněná na protiprávnost odkazovaného obsahu 

upozorněna ze strany České protipirátské unie, nicméně soud dovodil, že takové upozornění 

nelze považovat jako relevantní a vyvracející domněnku nevědomosti, neboť v rámci něj 

nedošlo k prokázání oprávnění České protipirátské unie jednat jménem konkrétních držitelů 

autorských práv. V souhrnu s dalšími dílčími skutečnostmi tak tento fakt posloužil jako 

důvod, proč bylo trestní stíhání proti České pirátské straně ve výsledku zastaveno.  

7.2.2 Důsledky pro proces notice-and-takedown 

Právě v předmětném upozornění, které hrálo ve výše rozpracovaném rozhodnutí 

důležitou roli, lze analogicky spatřovat podobnost s procesem notice-and-takedown. Na 

základě takového výkladu by pak bylo možné dovozovat, že oznámení, kterým by byla pro 

ISP založena vědomost, na kterou by tak daný ISP pro udržení bezpečného přístavu musel 

adekvátně reagovat, nemůže podat kdokoli, jak například uváděl doc. JUDr. Radim Polčák, 

Ph.D.261, ale pouze přímo nositel autorského práva, či osoba s adekvátním oprávněním, 

například v podobě plné moci. Je třeba neopomenout, že v rámci služeb hostingu nemusí 

docházet pouze k porušování práva autorského, nýbrž například i k pomluvě a dalším 

trestným činům dle TZ. V takovém případě by za nastíněného výkladu musela oznámení, 

které by zakládalo vědomost ISP o protiprávní informaci či jednání, učinit pouze osoba, které 

se to bezprostředně týká, tedy například oběť již zmíněné pomluvy či osoba jí pověřená. 

V souhrnu je však nutná jistá opatrnost, neboť nastíněný výklad je dle autora 

významně restriktivní. Skutečnost, že rozpracovaná judikatura se týká jiné problematiky, jež 

je založená na jiném právním předpise, je zcela zásadní. Ostatně o upozornění dle InfoSoc 

pojednává přímo bod č. 49 preambule InfoSoc, když přímo uvádí, že skutečnost prokazující 

vědomost osoby může představovat výslovné upozornění nositele autorského práva. 

V kontrastu k této situaci a v souladu s již autorem zmíněnými skutečnostmi, ECD náležitosti 

kvalifikovaného oznámení nerozpracovává. 

                                                      
261 Viz POLČÁK, Radim. 2007, op. cit. sub 84, s. 68. 
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7.3 Praktický přístup vyplývající z judikatury SDEU k ISP poskytujícím služby 

hostingu  

Právní předpisy jsou v souvislosti s problematikou ISP zcela zásadní, nicméně je třeba 

pamatovat na to, že velice důležitá jsou také jednotlivá rozhodnutí SDEU, kterými je 

evropské právo dotvářeno a která následně slouží jako důležitý nástroj výkladu. K nim 

ostatně přihlíží i vnitrostátní soudy jednotlivých členských států, jak tomu bylo například již 

v rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4262, rozpracovaném předchozím oddílu. 

Prostřednictvím rozsudků SDEU lze dále spatřovat vývoj konkrétního přístupu k ISP a jejich 

činnosti. 

Za zásadní rozhodovací soudní praxi je nutné považovat rozsudek SDEU ve věci 

Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV263. Nejprve, v rámci původního řízení, se 

jednalo o spor mezi nadací zastupující zájmy nositelů autorských práv Stichting Brein 

a poskytovateli přístupu k internetu Ziggo a XS4ALL Internet, ve kterém chtěla nadace 

Stichting Brein dosáhnout přikázání blokovat určitá doménová jména a IP adresy online 

platformy pro sdílení The Pirate Bay oběma poskytovatelům připojení. Nizozemský Nejvyšší 

soud však podal předběžné otázky SDEU a ten v rámci opodstatnění jeho odpovědí užil 

argumentaci, která je relevantní a může mít dopad právě na ISP poskytující služby hostingu, 

konkrétně tedy na možnost udržení jejich bezpečného přístavu.  

Pro kontext autor uvádí, že The Pirate Bay je platformou, na které se vyskytují odkazy 

na soubory tzv. BitTorrent, tedy protokolu, prostřednictvím kterého dochází ke sdílení 

souborů. Speciálním aspektem této služby je, že soubory nejsou uloženy na centrálním 

úložišti, které by vlastnil The Pirate Bay, ale sestávají z mnoha malých částí, které jsou 

uloženy přímo na osobních počítačích jednotlivých uživatelů. Ke sdílení je následně využíván 

server označovaný jako tracker, který identifikuje uživatele, kteří jednotlivé části souboru 

mohou sdílet, a ty pak za účelem tohoto sdílení propojí.  

Důvodem výše zmíněného výkladu autora spočívajícího v možném dopadu na ISP 

poskytující služby hostingu je, že služba poskytovaná The Pirate Bay je, byť ve svém 

                                                      
262 Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. ledna 2017. Česká republika v. Česká pirátská strana. Č. j. 

33 T 54/2016. [online]. 
263 Rozsudek SD EU ze dne 14. června 2017. Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV. Věc: C-610/15. In: 

InfoCuria [právní informační systém]. 
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specifickém pojetí, sama ISP poskytující služby hostingu. A to navzdory skutečnosti, že se 

takto konkrétnímu závěru SDEU v předmětném rozhodnutí vyhnul, či se spíš touto 

problematikou vůbec nezabýval. Pro uvedený závěr autora je nutné na službu poskytovanou 

The Pirate Bay nahlížet jako na službu spočívající v ukládání souborů představujících odkazy 

na soubory BitTorrent, které jsou poskytovány samotnými uživateli. Příkladem společných 

aspektů je pro úplnost mimo jiné skutečnost, že fakticky dochází k nahrávání obsahu 

samotnými uživateli a dále existuje možnost vyhledávání uložených souborů s využitím jejich 

indexace či optimalizace uloženého obsahu, například v podobě identifikace 

nejstahovanějších či nejoblíbenějších souborů. 

SDEU měl rozhodnout, zdali se i v případě takové online platformy, jakou je The 

Pirate Bay, jedná o sdílení autorského díla veřejnosti podle článku 3 odst. 1 InfoSoc, které by 

pak bylo s ohledem na absenci souhlasů autorů považováno za neoprávněné.  

Obecně SDEU uvedl, že ačkoli je pravda, že díla fakticky zpřístupňují samotní uživatelé 

a nikoli platforma The Pirate Bay, je nutné brát v potaz, že v případě neposkytování 

předmětné služby a neprovozování obdobné platformy by autorsky chráněná díla nemohla 

být sdílena, či by takové sdílení bylo alespoň výrazně složitější. V této věci pak ostatně SDEU 

odkazuje na stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara, že úloha The Pirate Bay 

„může být považována za nezbytnou“264.  

Je nutné dodat, že v případě, kdyby SDEU dospěl k závěru, že The Pirate Bay aktivně 

sdílí autorská díla veřejnosti, jakkoli jinak aplikovatelný bezpečný přístav se neuplatní. 

Nehledě na určení, zdali The Pirate Bay sděluje autorské dílo veřejnosti, SDEU v rámci své 

argumentace a popisu činnosti The Pirate Bay přímo uvádí takové skutečnosti, které by 

obecně ztrátu bezpečného přístavu odůvodňovaly, neboť by v takovém případě potenciálně 

nebyly splněny některé podmínky pro jeho udržení, které autor zmiňoval v kapitole 5 této 

diplomové práce. 

                                                      
264 Viz bod 50 Stanoviska Generálního advokáta Macieje Szpunara ze dne 8. února 2017. Stichting Brein v. Ziggo 

BV a XS4ALL Internet BV. Věc C-610/15. [online]. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Brusel: Evropská 
komise. [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:62015CC0610&qid=1508618666670. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62015CC0610&qid=1508618666670
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62015CC0610&qid=1508618666670
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7.3.1 Aktivní jednání  

SDEU v tomto případě zhodnotil, že provozovatelé The Pirate Bay přímo nemohli 

nevědět, že jejím prostřednictvím bude docházet k přístupu k protiprávnímu obsahu, tedy 

k autorským dílům, aniž by k tomu oprávnění nositelé práv dali souhlas. Opodstatnění tohoto 

závěru opřel mimo jiné o to, že provozovatelé na konkrétních diskuzních fórech uváděli, že 

„jejich cílem je zpřístupnit chráněná díla uživatelům, a tyto uživatele podněcují k pořízení 

rozmnoženin těchto děl.“265 Na základě skutečnosti, že provozovatelé The Pirate Bay takto 

výslovně a aktivně podporovali a vyzývali své uživatele k protiprávnímu jednání, lze bezpečně 

říct, že byli za své jednání odpovědni. 

Je však nutné při dovozování závěrů z předmětného tvrzení soudu jednat obezřetně. 

Byť zde lze spatřovat jistý vztah s konstruktivní vědomostí, jejíž specifika autor blíže 

rozpracoval v oddílu 4.2.1 této diplomové práce a která obecně uvádí, že ISP bude 

odpovědný dle jiného právního předpisu, „mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti 

a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele 

jsou protiprávní“266, není tomu tak. Pro upřesnění je vhodné uvést hypotetický případ, ve 

kterém bude totožně jako v rozpracovaném rozhodnutí tvrzeno, že ISP nemohl nevědět, že 

v rámci jeho služby bude docházet k přístupu k autorsky chráněnému obsahu. Dle názoru 

autora by však pouze z této skutečnosti nebylo možné dovozovat jeho odpovědnost. 

Obdobný závěr dovodil i Okresní soud pro jižní oblast státu New York, USA, ve věci Viacom 

International, Inc. v. YouTube, Inc. 267, když stanovil, že všeobecné povědomí ISP 

o protiprávním jednání nezakládá jeho povinnost monitorovat celý obsah jeho serverů 

a dohledávat konkrétní porušení zákona. 

7.3.2 Aktivní přístup k poskytování služby 

V této věci lze za relevantní podmínku, kterou musí ISP pro nabytí a následné udržení 

bezpečného přístavu splnit, považovat povinnost ISP nehrát aktivní roli takové povahy, že by 

                                                      
265 Viz bod 45 rozsudku SDEU ze dne 14. června 2017. Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4ALL Internet BV. Věc: C-

610/15. In: InfoCuria [právní informační systém]. 
266 Viz § 5 odst. 1 písm. a) ZSIS. 
267 Viacom International Inc., Comedy Partners, Country Music Television, Inc., Paramount Pictures 

Corporation, and Black Entertainment Television LLC v. YouTube, Inc., YouTube, LLC and Google Inc. Date: 
18.4.2013. Sp. Zn. 1:07 CV 02103 LLS [online]. 
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bylo možné konstatovat, že uložené informace zná či kontroluje268. V této souvislosti SDEU 

v předmětném rozsudku dovodil, že provozovatel online platformy The Pirate Bay 

neuskutečňuje jenom poskytnutí fyzického zařízení, kdy v takovém případě by se o sdělování 

díla veřejnosti nejednalo269, nýbrž provádí indexací souborů a umožňuje tak svým uživatelům 

jednodušší dohledávání a stahování protiprávního obsahu. Jako další argumentaci SDEU 

uvedl, že The Pirate Bay poskytuje možnost využití při dohledávání souborů rejstřík, ve 

kterém jsou jednotlivé soubory rozřazeny do kategorií dle různých kritérií. V neposlední řadě 

pak identifikoval, že na stránkách The Pirate Bay dochází k pravidelnému odstraňování 

starých či jakkoli poškozených souborů, z čehož lze dovodit, že dochází k aktivní filtraci 

alespoň nějaké části obsahu. Na základě výše uvedených závěrů SDEU konstatoval, že 

podmínka pasivního přístupu splněna nebyla, a došlo by tedy ke ztrátě, či vůbec původní 

absence bezpečného přístupu.  

Dle tohoto výkladu by pak bylo možné uvést, že ISP poskytující služby hostingu 

vystupuje aktivně vůči obsahu uloženému na svých serverech už jen tehdy, pokud svým 

uživatelům umožňuje třídění jeho souborů. Dle názoru autora by však tento přístup byl 

nesmírně přísný a na jeho základě by o bezpečný přístav přišla naprostá většina ISP 

poskytujících služby hostingu v podobě datových úložišť, sociálních sítí či třeba cloudových 

služeb. Jako ostatně dovodil SDEU ve svém rozhodnutí L’Oréal v. eBay270, za aktivní přístup 

ISP je třeba považovat takový přístup, ze kterého nesporně vyplývá, že ISP zná obsah 

ukládaných informací. Z uvedené indexace a optimalizace však taková vědomost nevyplývá, 

neboť takové jsou činěny automatizovanými procesy založenými na základě informací 

odlišných od faktického autorskoprávně chráněného obsahu. 

V této souvislosti tudíž autor dodává, že pro adekvátní posouzení případného 

aktivního přístupu ISP by muselo dojít k individuální analýze procesů konkrétního ISP, míře 

jejich automatizace či rozsáhlosti faktického aktivního zapojení. Opačný přístup by totiž 

představoval významné omezení činnosti ISP, kterou se mnohdy snaží usnadnit přístup 

k informacím a jejich třídění jednotlivým koncovým uživatelům služby. 

                                                      
268 K této problematice více viz oddíl 4.2.4 této diplomové práce. 
269 Viz bod 27 preambule InfoSoc. 
270 Rozsudek SDEU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další. Věc: C-324/09. 

In: InfoCuria [právní informační systém]. 
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8. Aktuální vývoj právní úpravy 

S ohledem na neustálý rozvoj technologií, na změnu souvisejících společenských 

zvyklostí a na proměnlivost celkového přístupu k životu a nakládání s hodnotami, je pouze 

pochopitelné, že dochází k rozsáhlému vývoji často nedostačující právní úpravy, která by byla 

schopna tento neustále se měnící fenomén regulovat. Problematiku ISP je možné zařadit 

právě mezi oblasti práva, které se musí s ohledem na rozsah jejich využívání a celkového 

zapojení do životů jednotlivců vyvíjet a přizpůsobovat. Jak autor již zmiňoval v podkapitole 

2.4 této diplomové práce, Evropská komise představila dne 14. 9. 2016 NSDSM271, která 

bude mít na ISP poskytující služby hostingu zásadní dopad. 

8.1 Představení Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o autorském právu na jednotném digitálním trhu ze dne 14. 9. 2016. 

(NSDSM) 

Prostřednictvím NSDSM chce Evropská komise docílit toho, že nově vznikající 

obchodní modely a význam internetu v souvislosti s autorsky chráněným obsahem nebudou 

na škodu nositelům autorských práv. Cílem NSDSM, který si Evropská komise stanovila 

a který souvisí právě s ISP, je celkové zlepšení pozice nositelů autorských práv v souvislosti 

s online službami, které umožňují přístup k informacím nahrávaným jednotlivými uživateli.272 

Obdobně by bylo možné konstatovat, že prostřednictvím ustanovení NSDSM by mělo dojít 

k účelnějšímu a efektivnějšímu boji proti nelegálnímu obsahu, který je umístěn na internetu. 

Je nutné neopomenout, že NSDSM se nezabývá pouze problematikou spojenou s ISP, 

ale představuje změny jak v oblasti výjimek a omezení autorského práva v souvislosti 

s vytěžováním textů a dat, či užitím děl při digitálních výukových činnostech, tak v oblasti 

udělování licencí a celkového zajištění přístupu k obsahu. Komplexně se pak zabývá 

opatřeními, která mají zajistit řádně fungující trh v oblasti autorského práva, a to konkrétně 

právy k publikacím či spravedlivými odměnami autorů. Rozbor těchto jinak důležitých 

institutů však není předmětem této diplomové práce, neboť není pro dosažení cílů 

vytyčených autorem této práce stěžejní. 

                                                      
271 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu ze dne 

14. 9. 2016, COM (2016) 593, 2016/0280 (COD). In: EUR-Lex [právní informační systém]. 
272 Srov. čl. 1 důvodové zprávy k NSDSM. 
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V souvislosti s problematikou ISP poskytujících služby hostingu je relevantní 

především kapitola 2 části IV. NSDSM, která se zabývá způsoby užití chráněného obsahu 

online službami, a která se vztahuje k ISP, kteří poskytují služby ukládání velkého množství 

autorských děl poskytovaných jejich uživateli. V této kapitole Evropská komise představila 

pouze článek 13, který ve svém prvním odstavci ukládá ISP povinnost (i) spolupracovat 

s nositeli práv a uzavírat s nimi dohody, (ii) přijmout dostatečná opatření, která případně 

zabrání tomu, aby byl uživateli sdílen obsah bez souhlasu nositele autorských práv 

a (iii) poskytovat nositelům práv informace o zavedených opatřeních a podávat jim zprávy. 

V tomto článku je pak rovněž upravena možnost na národní úrovni upravit provádění dialogů 

mezi ISP a nositeli autorských práv za účelem identifikace vhodných opatření a postupů, 

kterými bude k rozpoznávání obsahu docházet, čímž bude plněna povinnost dle výše 

zmíněného bodu (ii).273  

Výše rozpracovanou problematiku upravuje už bod 38 preambule NSDSM, který 

slouží jako výkladové vodítko pro uložené povinnosti. Dle nich by měli ISP splňující podmínky 

aplikovatelnosti této právní úpravy pro soulad s výše identifikovanou povinností dle bodu 

(i) uzavírat s nositeli práv výslovně licenční dohody, avšak to pouze v případě, že se jich 

netýká režim vyloučení odpovědnosti dle článku 14 ECD. V případě, že ISP poskytující služby 

hostingu mají bezpečný přístav dle předmětného ustanovení, je dle výše uvedených bodů 

preambule nutné ověřit, zdali tito ISP skutečně hrají pouze pasivní roli, tedy že nikterak 

neoptimalizují nahraný obsah či jej nepropagují, ať už jakýmikoli prostředky. Povinnost 

stanovit a udržovat vhodná a přiměřená opatření, kterými bude docházet k plnění povinnosti 

                                                      
273 Srov. článek 13 NSDSM: „(1) Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl 

a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci 
s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo 
jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo 
jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato 
opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. 
Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření 
a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany. 
(2) Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování 
stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření 
uvedených v odstavci 1. 
(3) Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv 
prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné 
a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti 
technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.“ 
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dle bodu (ii) specifikované výše dle předložené podoby NSDSM by však měli mít i ISP, na 

které se bezpečný přístav dle čl. 14 ECD vztahuje. 274  

Relevantní je rovněž bod 39 preambule NSDSM, upravující a upřesňující spolupráci 

ISP a nositelů autorských práv v rámci procesu fungování technologií rozpoznávání obsahu. 

Dle něj by nositelé práv měli poskytnout ISP údaje nutné pro fungování takových opatření 

a ISP by měli informovat nositele práv o technologiích, které používají. Tento bod rovněž 

představuje jeden z nároků, které by na předmětné technologie byly kladeny, a to je 

schopnost vyexportovat takové informace, dle kterých by se nositelé práv dozvěděli 

o nakládání s jejich obsahem.275 Problematiku technologií rozpoznávání obsahu, jejich 

základní typy a využívání některými společnostmi zpracovala Evropská komise276 již v druhé 

polovině roku 2016, kde jako vhodné příklady těchto technologií identifikovala 

tzv. fingerprinting277 a watermarking278.  

Právě v souvislosti s technologiemi rozpoznávání obsahu došlo v článku 13 odst. 

2 NSDSM k založení nového institutu, který byl odbornou veřejností označen jako takzvaný 

counter-notice, prostřednictvím kterého se budou moci jednotliví uživatelé domáhat nápravy 

nepravostí způsobených jim právě těmito technologiemi, a to například situací, kdy bude jimi 

uložený obsah označen jako protiprávní, ačkoli tomu tak ve skutečnosti nebude. 279 

8.2 Dopad NSDSM na ISP poskytující služby hostingu 

Z předmětné výše rozpracované navrhované úpravy lze dovodit skutečnosti, které 

budou mít významné dopady právě na ISP poskytující služby hostingu. Ty byly v souvislosti 

s problematikou uplatnění obecného odpovědnostního režimu doposud regulovány ECD. 

                                                      
274 Srov. bod 38 preambule NSDSM. 
275 Srov. bod 39 preambule NSDSM. 
276 Viz Commission staff working document - Impact assessment (part 3/3) ze dne 14. 9. 2016. In: EUR-Lex 

[právní informační systém]. Brusel: Evropská komise. s. 166 a násl. 
277 V případě využití technologie fingerprintingu dochází ke specifikaci unikátní sady parametrů obsahu, kdy 

tato sada parametrů je následně porovnávána s určitou databází, čímž ve výsledku dochází k identifikaci. 
278 Watermarking představuje elektronickou značku, která je obsahu přiřazena, a na základě které je možné 

obsah později identifikovat. 
279 Srov. NULÍČEK, Michal. Nová evropská legislativa a její dopady na práva a povinnosti ISP. [online]. 

Epravo.cz. [cit. 18. 10. 2017]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/ohrozi-evropska-
autorskopravni-reforma-hostingove-sluzby-104702.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ohrozi-evropska-autorskopravni-reforma-hostingove-sluzby-104702.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/ohrozi-evropska-autorskopravni-reforma-hostingove-sluzby-104702.html
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Autor jako vcelku zásadní skutečnost považuje právě klasifikaci jakéhokoli typu 

optimalizace ukládaného obsahu jako aktivní přístup ISP, kterým by byl v souladu se 

skutečnostmi rozpracovanými v podkapitole 4.2 této práce ztracen bezpečný přístav. Jak se 

autor ostatně vyjadřoval již v oddílu 4.2.4 a dále okrajově v podkapitole 7.3 této diplomové 

práce, optimalizaci lze specifikovat různě. Jedním z typů optimalizace je právě technika 

deduplikace, jejímž cílem je pouze úspora místa. Dle autora není vhodné posuzovat i tyto 

typy optimalizace jako aktivní přístup ISP a znění NSDSM je v tomto ohledu nepřiměřené. 

Totožný následek dle prostřední části bodu 38 preambule NSDSM280, která výše uvedené 

výslovně uvádí, nastane i v případě, kdy ISP jakkoli uložený obsah propaguje. V této 

souvislosti je dle autora nezbytné korektně vykládat pojem propagace. Pokud by za 

propagaci byla považována i indexace spočívající v třídění obsahu, či například 

v identifikování nejsdílenějšího obsahu, a tudíž jeho související umístění třeba na titulní 

stránce v podobě žebříčku, či seřazení dle abecedního pořadí, nezbude ISP pro účely udržení 

bezpečného přístav nic jiného než veškeré tyto funkcionality odstranit. Tím ve výsledku bude 

trpět jen a pouze uživatel, který se za účelem dohledání jím požadovaného zcela legálního 

obsahu bude muset zorientovat v nesmírném množství dat.281 Takový výklad by však byl 

v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí SDEU, který se k této problematice vyjádřil 

především v rozhodnutí L’Oréal v. eBay282, kterým se autor zaobíral výše283. 

Nicméně už samotná skutečnost, že Evropská komise výslovně upravuje situace, ve 

kterých dochází ke škodě uživatelům služeb poskytovaných ze strany ISP, jak je tomu 

v článku 13 odst. 2 NSDSM, napovídá tomu, že přístup Evropské komise k těmto službám 

ochladl. Navzdory dříve prezentovaným snahám služby ISP rozvíjet a s ohledem na vývoj 

technologií podporovat jejich přívětivost a použitelnost vůči uživatelům, dochází nyní 

k brždění inovace a přenášení možnosti případných negativních důsledků právě na samotné 

uživatele.  

                                                      
280 Viz bod 38 preambule NSDSM: “(…) Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda poskytovatel služeb hraje 

aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je 
propaguje, a to bez ohledu na povahu prostředků, které k tomu použije. (…)“. 

281 Srov. NULÍČEK, Michal. Ohrozí evropská autorskoprávní reforma hostingové služby? Právní rozhledy. 2017, 

č. 9, s. 317. 
282 Rozsudek SDEU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další. Věc: C-324/09. 

In: InfoCuria [právní informační systém]. 
283 Srov. oddíly 4.2.4, 4.4.4 a 7.3.2 této diplomové práce. 
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Jako zcela zásadní skutečnost je však třeba považovat případné založení povinnosti 

nastavit ochranná opatření, byť vhodná a přiměřená, která budou fakticky kontrolovat 

dodržování dohod uzavřených mezi ISP a nositeli práv, či zabrání ukládání a šíření takového 

obsahu, který nositelé práv předem identifikují. Jako jedno z takových opatření bylo 

v NSDSM výslovně zmíněno a v bodě 39 preambule NSDSM specifikováno284 využívání 

technologií rozpoznávání obsahu, neboli filtrování. Založení takového opatření je však dle 

autora zcela v rozporu s úpravou vyloučení povinnosti dohledu rozpracovanou v kapitole 

6 této diplomové práce. Autor v této souvislosti dále upozorňuje, že při splnění požadavků 

stanovených NSDSM a kontrolou ukládaných informací v podobě plošného monitoringu toku 

dat by ISP sám vykonával aktivní činnost, čímž by tak v souladu s aktuálně platnou právní 

úpravou nesplňoval podmínky pro udržení bezpečného přístavu, a tím se automaticky 

vystavoval možnosti uplatnění obecného odpovědnostního režimu. S ohledem na výše 

uvedené tedy lze spatřovat jednoznačný rozpor mezi úpravou, kterou představuje ECD, 

a předloženým návrhem NSDSM. Tato skutečnost je však v přímém konfliktu s vyjádřením 

samotné Evropské komise285, že navzdory NSDSM a související snaze dosáhnout vyvážení 

zájmů jak ISP a uživatelů, tak nositelů autorských práv, bude zachován základní princip 

a stávající režim odpovědnosti ISP upraven právě v ECD.286  

V této souvislosti autor upozorňuje rovněž na to, že uložení výše zmíněného typu 

povinnosti zcela znemožní novým a menším ISP vstup na trh, neboť zavedení opatření, která 

by splňovala stanovené požadavky, je i v dnešní době nesmírně finančně náročné a bude 

                                                      
284 Viz bod 39 preambule NSDSM: „Spolupráce mezi poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají 

velké množství děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich 
uživateli a poskytují k nim přístup veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní význam pro fungování technologií, 
jako jsou technologie rozpoznávání obsahu. V takových případech by nositelé práv měli poskytnout potřebné 
údaje umožňující těmto službám identifikovat jejich obsah a tyto služby by měly být vůči nositelům práv 
transparentní s ohledem na použité technologie, aby bylo možné posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by 
měly nositelům práv poskytovat zejména informace o typu využívaných technologií, o způsobu, jak fungují, 
a o jejich úspěšnosti při rozpoznávání obsahu nositelů práv. Tyto technologie by rovněž měly nositelům práv 
umožňovat získat od poskytovatelů služeb informační společnosti informace o používání jejich obsahu, na 
nějž se vztahuje určitá dohoda.“ 

285 Srov. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 

a výboru regionů: On-line platformy a jednotný digitální trh, Příležitosti a výzvy pro Evropu ze dne 
25. 5. 2016, COM (2016) 288. [online]. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Brusel: Evropská komise. 
[cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1477321760719&uri=CELEX:52016DC0288. 

286 Srov. MAISNER, Martin. Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva. [online]. Bulletin 

advokacie. [cit. 6. 9. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-
aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1477321760719&uri=CELEX:52016DC0288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1477321760719&uri=CELEX:52016DC0288
http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/filtrovani-ze-strany-isp-ve-svetle-aktualit-evropskeho-prava?browser=mobi
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tudíž představovat nutnost alokace značných finančních prostředků ihned v počátku 

podnikání. 

Dalším prvkem, na základě kterého je dle autora nutné považovat NSDSM za nejasný, 

je samotná absence detailnějšího vymezení toho, na koho se vlastně vztahuje. NSDSM pouze 

specifikuje, že stanovené povinnosti budou muset implementovat „poskytovatelé služeb 

informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany 

nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti“287. Takto nespecificky určený subjekt 

povinností vyvolává množství otázek, jejichž posouzení bude mít ve výsledku na trh ISP 

značný dopad. Právní jistota spočívající v identifikaci povinných subjektů bude přinejmenším 

narušena. S ohledem na nejednoznačné znění celého NSDSM v této věci lze o závěru pouze 

polemizovat. Avšak s ohledem na skutečnost, že i NSDSM je prostředkem boje proti 

protiprávnímu obsahu na internetu, lze konstatovat, že do stanoveného vymezení nejspíš 

spadnou právě poskytovatelé datových úložišť, která jsou v souvislosti s touto problematikou 

veřejně mnohdy diskutována. Fakticky by se tak nová úprava týkala velkého množství 

subjektů, na které se uplatní bezpečný přístav dle ECD. 

Lze tedy shrnout, že úprava představovaná NSDSM je v jednoznačném rozporu s ECD, 

stejně jako s dosavadní praxí SDEU, který právní problematiku odpovědnosti ISP vykládal 

odlišně od nyní předložené úpravy jak ve věcech SABAM v. Netlog a Scarlet Extended 

v. SABAM, tak ve věci L’Oréal v. eBay. Z výše uvedených důvodů se k tomuto prvnímu návrhu 

NSDSM negativně staví také velká část odborné veřejnosti, včetně Ministerstva kultury České 

republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.288 Odmítavě se k návrhu 

článku 13 NSDSM staví též evropská odborná veřejnost, která se tak vyjádřila v dopisu 

Evropské komisi.289 

Pro úplnost autor uvádí, že negativní postoj k NSDSM zaujala rovněž profesorka na 

britské Univerzitě v Cambridgi, Dr. Christina Angelopoulos, která vypracovala komplexní 

                                                      
287 Viz článek 13 odst. 1 NSDSM. 
288 Srov. NULÍČEK, Michal. Ohrozí evropská autorskoprávní reforma hostingové služby? Právní rozhledy. 2017, 

č. 9, s. 317. 
289 Srov. Open Letter to Member of the European Parliament and the European Council. Centre for Copyright 

and New Business Models in the Creative Economy ze dne 22. 2. 2017. [online]. [cit. 26. 10. 2017]. 
Dostupné z http://www.create.ac.uk/policy-responses/eu-copyright-reform/. 

http://www.create.ac.uk/policy-responses/eu-copyright-reform/


76 
 

studii290 zabývající se vztahem NSDSM a stávající právní úpravy, rozhodovací praxe 

a ustáleného výkladu. Ta nad rámec výše uvedeného dovodila, že původní podoba NSDSM 

upravující problematiku způsobů užití chráněného obsahu službami poskytovanými online je 

v konfliktu s dosavadními právními předpisy Evropské Unie, stejně jako s Listinou základních 

práv EU. Porušován je údajně konkrétně článek 7 upravující právo na respektování 

soukromého a rodinného života, článek 8 zajišťující ochranu osobních údajů a v neposlední 

řadě z pohledu ISP také článek 16 uznávající svobodu podnikání. Angelopoulos rovněž 

správně podotýká, že bod 38 preambule NSDSM chybně vykládá činnosti ISP, když bez 

dalšího dovozuje, že poskytováním své služby automaticky překračují rámec pouhého 

poskytnutí fyzického zařízení a reálně tak sdělují dílo veřejnosti. Za zásadní a kritický problém 

však uvádí, obdobně jako výše odborná veřejnost v České republice a autor této práce, že 

uložení povinnosti zavést technologií spočívající v rozpoznávání obsahu, a tudíž plošný 

dohled nad ukládaným obsahem, je v rozporu s úpravou ECD a judikaturou SDEU. 

8.2.1 Dotazy Právní službě Evropské komise 

Doplňující a upřesňující výklad mohla poskytnout právě Právní služba Evropské 

komise, které byly dne 13. 9. 2017 položeny relevantní dotazy autorit některých členských 

států, mezi kterými figurovala i Česká republika, ohledně právních dopadů článku 13 NSDSM 

a souvisejících bodů preambule. 291 Tyto dotazy směřovaly mimo jiné na právní problematiku 

pojetí aktivního přístupu a souvisejícího vztahu s udržením bezpečného přístavu dle článku 

14 ECD292, stejně jako na relevantní problematiku obecného zákazu uložení povinnosti 

dohledu upravenému v článku 15 ECD293. V této věci Evropská komise údajně 

argumentovala, že navrhovaná opatření mají být považována za dohled zvláštní, a to z toho 

důvodu, že k filtraci obsahu dochází předtím, než dojde k uložení obsahu do služby, tudíž 

dříve, než k němu mají všechny subjekty přístup. Takový přístup je však v rozporu s názorem 

                                                      
290 Viz ANGELOPOULOS, Christina. On Online Platforms and the Commission's New Proposal for a Directive on 

Copyright in the Digital Single Market (January 2017). [online]. Social Science Research Network (SSRN). 
Leden 2017. [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z https://ssrn.com/abstract=2947800. 

291 Srov. Questions by the Belgian, Czech, Finnish, Hungarian and Dutch delegations to the Council Legal Service 

regarding Article 13 and Recital 38 ze dne 13. 9. 2017. [online]. In: consilium.europa.eu. [cit. 22. 10. 2017]. 
Dostupné z http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12127-2017-INIT/en/pdf. 

292 Srov. Tamtéž, s. 5. 
293 Srov. Tamtéž, s. 7. 

https://ssrn.com/abstract=2947800
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12127-2017-INIT/en/pdf
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SDEU, jaký vyjádřil například ve věci Scarlet Extended v. SABAM294, kterým se autor zabýval 

v oddílu 6.4.1 této diplomové práce. 

Zásadní otázky v této věci položila rovněž Spolková republika Německo, a to ve 

výrazně lépe strukturované podobě.295 Německo ve svých dotazech, obdobně jako ostatní 

členské státy, požadovalo upřesnění pojetí pojmu sdělování díla veřejnosti, které se 

v navrhované úpravě vyskytuje v bodu 38 preambule NSDSM, a jeho vztahu k ISP 

poskytujícím relevantní služby. Především se však vyjádřilo v tom smyslu, že doposud 

fungující režim notice and takedown považuje pro účely ochrany práv autorů a jeho 

přiměřeném vyvážení se základními právy a svobodami jednotlivců za režim vhodnější.296 

V neposlední řadě pak rovněž vyjadřuje obavu, že plnění ukládaných povinností bude pro 

jednotlivé ISP vysoce nákladné. 

8.2.2 Dopad porušování autorských práv online na trh 

Výše v této podkapitole rozebranou povinnost zavedení technologií spočívajících 

v rozpoznávání obsahu, jinak řečeno faktického dohledu, Evropská komise obecně 

odůvodňuje nutností vyrovnat postavení a dorovnat rozdíly v zisku autorů, které jim údajně 

ubývají z důvodu využívání služeb, jako jsou právě datová úložiště či streamovací služby, na 

kterých je mimo legálního obsahu uložený i obsah protiprávní. 

Kontroverzní v této věci je, že Evropská komise si již v roce 2014 nechala zpracovat 

analýzu zabývající se touto problematikou, která by výše uvedené závěry Evropské komise 

podpořila. Až do září roku 2017 však veřejnost do této analýzy neměla možnost nahlédnout, 

a to navzdory skutečnosti, že byla dokončena již v květnu roku 2015. Zásluhu na jejím 

zveřejnění má německá europoslankyně Julia Reda, která finální report, po komplikovaném 

                                                      
294 Rozsudek SDEU ze dne 24. listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, 

compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Věc C-70/10. In InfoCuria [právní informační systém]. 
295 Viz Questions by the German delegation to the Council Legal Service regarding Article 13 ze dne 18. 9. 2017. 

[online]. In: consilium.europa.eu. [cit. 30. 10. 2017]. Dostupné 
z http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12291-2017-INIT/en/pdf. 

296 Srov. Tamtéž, s. 4. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12291-2017-INIT/en/pdf
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vyžádání na základě svobodného přístupu k informacím a dokumentům EU, umístila na svých 

webových stránkách.297 

Výsledkem předmětného reportu298 však navzdory uváděné argumentaci je, že, až na 

výjimky spočívající v nejnovějších a nejsledovanějších audiovizuálních dílech, porušování 

autorských práv online nemá na reálný prodej autorských děl a související zisk autorů 

významný vliv. Jak ostatně vyplývá přímo z předmětného reportu, výsledný závěr 

neznamená, že případné porušování autorských práv nemá vůbec žádný vliv, ale pouze, že 

provedená statistická analýza nedokázala takový vliv identifikovat a prokázat.299  

Může být předmětem polemiky, proč tato analýza nebyla zveřejněna Evropskou 

komisí dříve. Pro takový postup mohly existovat interní motivy, kdy výsledky analýzy 

nesplňovaly požadované atributy, stejně jako pro to mohly být jiné, naprosto opodstatněné 

důvody. Každopádně, po vyžádání si předmětného dokumentu ze strany Julie Redy jej 

Evropská komise oficiálně zveřejnila i na webových stránkách Evropské Unie.300  

8.3 Kompromisní návrh NSDSM 

V souvislosti s NSDSM je nutné brát v potaz, že se jedná o prozatím nezávazné znění 

a návrh předpisu, který v rámci připomínek může doznat značných změn. Přesně k tomu 

došlo dne 30. 8. 2017, kdy byl zveřejněn Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Presidency compromise 

proposal regarding Articles 1, 2 and 10 to 16 (dále v této práci označován jako „Kompromisní 

návrh NSDSM“)301. Tento dokument, předložen estonským předsednictvím Rady EU, 

                                                      
297 Srov. REDA, Julia. What the Commission found out about copyright infringement but ‘forgot’ to tell us. 

[online]. In: juliareda.eu. [cit. 16. 10. 2017]. Dostupné z https://juliareda.eu/2017/09/secret-copyright-
infringement-study/. 

298 Report Evropské komise. Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU. Květen roku 2015. 

[online]. In: juliareda.eu. [cit. 17. 10. 2017]. Dostupné z https://juliareda.eu/wp-
content/uploads/2017/09/displacement_study.pdf. 

299 Srov. tamtéž, str. 7: „In general, the results do not show robust statistical evidence of displacement of sales 

by online copyright infringements. That does not necessarily mean that piracy has no effect but only that the 
statistical analysis does not prove with sufficient reliability that there is an effect.“ 

300 Viz https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59ea4ec1-a19b-11e7-b92d-

01aa75ed71a1.  
301 Viz Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single 

Market - Presidency compromise proposal regarding Articles 1, 2 and 10 to 16 ze dne 30. 8. 2017. [online]. 
In: consilium.europa.eu. [cit. 6. 10. 2017]. Dostupné z http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
11783-2017-INIT/en/pdf. 

https://juliareda.eu/2017/09/secret-copyright-infringement-study/
https://juliareda.eu/2017/09/secret-copyright-infringement-study/
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2017/09/displacement_study.pdf
https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2017/09/displacement_study.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59ea4ec1-a19b-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/59ea4ec1-a19b-11e7-b92d-01aa75ed71a1
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11783-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11783-2017-INIT/en/pdf
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upravuje mimo jiné znění výše rozpracovaného článku 13 původního NSDSM a souvisejících 

bodů preambule, konkrétně tedy bodů 37, 38 a 39. Estonské předsednictvo již před 

počátkem svého funkčního období ve svém programu uvedlo, že se bude zabývat digitální 

agendou. Konkrétně zmiňovalo přímo NSDSM, v rámci které chtělo dosáhnout vyrovnané 

regulace používání autorských děl a současně zajistit fungování spravedlivého trhu 

v souvislosti s autorskými právy.302 Lze se však domnívat, že důvodem úprav byl také 

negativní postoj k předloženému původnímu NSDSM jak ze strany odborné veřejnosti, tak 

přímo jednotlivých členských států. 

Předložený Kompromisní návrh NSDSM obsahuje dvě rozlišné varianty znění 

předmětných ustanovení, v rámci kterých příležitostně dochází k částečnému vypořádání 

některých negativních připomínek, které byly vůči původnímu znění NSDSM adresovány a ke 

kterým dospěl i autor v předchozí podkapitole. Byť jsou obě předložené varianty v mnoha 

ohledech zcela totožné, první navrhovaná varianta (dále v této práci označována jako 

„Varianta A“) se odlišně vyjadřuje k aktivní úloze ISP popsané v druhém odstavci bodu 38 

preambule NSDSM, zatímco druhá varianta (dále v této práci označována jako „Varianta B“) 

se pak detailněji zabývá stanovením podmínek pro určení, v jakých případech dochází ke 

sdělování díla veřejnosti prostřednictvím služeb poskytovaných online. 

8.3.1 Vymezení subjektů 

V rámci obou variant Kompromisního návrhu NSDSM dochází k upřesnění definice 

subjektů, na které se identifikované povinnosti vztáhnou. K předmětnému cíli byl využit 

tzv. negativní výčet, který specifikoval, že opatření nebudou povinni aplikovat ti ISP, kteří 

pouze ukládají uživatelský obsah, ale dále jej nezpřístupňují. Výslovně uvedeni pak v této 

souvislosti byli poskytovatelé připojení k internetu, neboli ISP typu mere conduit, dále 

poskytovatelé služeb cloudových úložišť, kam uživatelé nahrávají obsah pouze pro své vlastní 

potřeby, či online tržiště, která obecně nejsou využívána ke sdílení autorskoprávního 

obsahu.303 

                                                      
302 Srov. Digital Europe and the Free Movement of Data ze dne 10. 7. 2017. [online]. [cit. 1. 11. 2017]. 

Dostupné z https://www.eu2017.ee/news/insights/digital-europe-and-the-free-movement-of-data. 
303 Srov. bod 38a preambule Varianty A a 38b preambule Varianty B Kompromisního návrhu NSDSM. 

https://www.eu2017.ee/news/insights/digital-europe-and-the-free-movement-of-data
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Výslovně jsou dále jako subjekty, kterých se předmětná technická opatření nebudou 

týkat, uvedeni takoví poskytovatelé online služeb, do jejichž služeb je autorskoprávně 

chráněný obsah nahráván samotnými nositeli práv, či je jimi přímo autorizován.304 V této 

souvislosti autor podotýká, že výklad předmětného ustanovení není jednoznačný a bude 

představovat značné nejasnosti. Není například upraveno, jakým způsobem by mělo 

docházet ke kontrole, že ukládaný obsah pochází přímo od autorů. Pro ujasnění autor 

představuje teoretický příklad, kdy do předmětného vymezení bude spadat i provozovatel 

online služeb odlišný od ISP poskytující služby hostingu, do jehož služby uživatelé ukládají 

pouze jimi vytvořený obsah, a to na základě adekvátního informativního upozornění ze 

strany provozovatele. Následně může nastat situace, kdy individuální uživatel poskytne 

k uložení do předmětné služby protiprávní obsah. Na základě takové skutečnosti, o které se 

po uplynutí určitého času náhodou dozví nositel autorského práva k danému obsahu 

a informuje o tom provozovatele služby, by měla konkrétnímu provozovateli vzniknout 

povinnost předmětná opatření zavést. Jediným opatřením, které by fakticky mohlo pomoci 

danému provozovateli zajistit, že v jeho službě budou uživatelé ukládat pouze legální obsah, 

je zavést již zmiňované opatření, kterým by filtroval obsah. Z předmětného znění tak ve 

výsledku bez dalších upřesňujících pokynů ze strany Evropské komise či jiných výkladových 

autorit nelze dělat jakékoli závěry.  

Další upřesnění v souvislosti s identifikací povinných subjektů spočívá ve výslovném 

uvedení, že posuzování té skutečnosti, že ISP ukládá a zpřístupňuje významné množství 

autorskoprávně chráněného obsahu, a tudíž na něj budou aplikovány nové povinnosti, bude 

prováděno individuálně a na základě konkrétních skutečností a specifických parametrů. Těmi 

je například podíl chráněného obsahu ve vztahu k celkovému množství dostupného obsahu. 

I v této specifikaci spatřuje autor zásadní nedostatky. Samotné zmapování a přesná, byť 

pouze množstevní identifikace autorskoprávně chráněného obsahu, je dle autora v dnešní 

době technicky z důvodů nespolehlivosti a nepřesnosti téměř nemožná. Pokud by k takové 

kontrole pro účely předmětného posouzení mělo docházet manuálně, bylo by to jak 

finančně, tak s ohledem na předpokládané množství uloženého obsahu rovněž časově vysoce 

neefektivní. Ostatně předmětné ustanovení zakládá právní nejistotu v tom, obdobně jako 

                                                      
304 Viz poslední věta bodu 38a preambule Varianty A a 38b preambule Varianty B Kompromisního návrhu 

NSDSM: „Nor should it apply to providers of online services where the content is mainly uploaded by the 
rightsholders themselves or is authorised by them.“ 
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autor zmiňoval v předchozím odstavci, na jaké subjekty se bude připravovaná úprava 

vztahovat. 

8.3.2 Mechanismus filtrování 

Obě varianty Kompromisního návrhu NSDSM se pak totožně zabývají i upřesňující 

úpravou opatření, kterými má být zajištěna ochrana autorskoprávně chráněného obsahu.305 

Oproti původnímu znění NSDSM nedochází k zásadním změnám problematiky, nicméně lze 

identifikovat pozitivní úpravy, které představují snahu o lepší a efektivnější popis 

mechanismu požadovaných opatření.  

Jako kontroverzní bod však v navrhované úpravě i nadále zůstala výslovně zmíněna 

technologie rozpoznávání obsahu, na základě které by mělo docházet k dohledu 

a monitorování poskytovaných dat. To je Evropskou komisí považováno za zvláštní dohled, 

který dosavadní úprava v článku 15 odst. 1 ECD nezakazuje, neboť se vztahuje ke konkrétním 

a předem určeným autorským dílům.306 

Kompromisní návrh v souhrnu uvádí, že nositelé autorských práv by měli mít možnost 

zabránit výskytu jejich obsahu v předmětných službách. Za tímto účelem by ISP ukládající 

a zpřístupňující významné množství autorskoprávně chráněného obsahu měl zavést 

přiměřená opatření, aby nedocházelo k porušování autorských práv. Předložená úprava 

výslovně uvádí, že lze předpokládat, že taková povinnost se vztáhne i na ISP poskytující 

služby hostingu a požívající bezpečný přístav, a to z důvodu jejich nezanedbatelné role.307 

Předmětná opatření by dle Kompromisního návrhu NSDSM měla být dostatečně 

přiměřená a přijatá s ohledem na individuální aspekty poskytovaných služeb, jakým je 

například typ obsahu, stav vývoje technologií v souvislosti s daným obsahem a celkovou 

významností služby. Lze tedy konstatovat, že předmětné znění Kompromisního návrhu 

NSDSM lze považovat přinejmenším za konkrétnější co do přípravy implementace 

požadovaných opatření. Kompromisní návrh NSDSM pro upřesnění v této souvislosti rovněž 

                                                      
305 Srov. bod 38, 38c, 39, 39b a 39c preambule Varianty A a 38a, 38d, 39, 39b a 39c preambule Varianty 

B Kompromisního návrhu NSDSM. 
306 Touto problematikou se autor více zabýval již v podkapitole 8.2 této diplomové práce. 
307 Viz bod 38 preambule Varianty A a 38a preambule Varianty B Kompromisního návrhu NSDSM: „It is 

reasonable to expect that this obligation also applies when information society service providers are eligible 
for the limited liability regime provided for in Article 14 of Directive 2000/31/EC, due to their role in giving 
access to copyright protected content.“ 
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zmiňuje, že v případě služeb pracujících s různými typy obsahu lze uvažovat o odlišných 

způsobech zavedení předmětných opatření, byť výslovně zmiňuje právě technologii 

rozpoznávání obsahu.308 Hledání a posuzování těch nejvhodnějších opatření pro jednotlivé 

služby by se pak měli účastnit ISP společně s nositeli autorských práv, a to za podpory 

jednotlivých členských států.309  

Za pozitivní vývoj procesu přípravy této právní úpravy je každopádně nutné 

považovat upřesnění způsobu, jakým mají být poskytována data nositeli práv za účelem 

aplikace vhodných opatření týkajících se obsahu, který nositelé předběžně identifikují. Tato 

data mají být poskytována ve formátu, který umožní ISP efektivní zavedení a následné 

fungování předmětných opatření pro kontrolu výskytu konkrétního obsahu.  

Navrhovaná úprava rovněž obsahuje požadavek na respektování práva na vyjadřování 

a práva na informace, který je výslovně uveden v bodě 39c preambule Varianty A i Varianty 

B Kompromisního návrhu NSDSM. Pro zajištění těchto práv předmětný článek oproti původní 

NSDSM detailněji upravuje tzv. counter-notice, na jehož vyřizování se pak společně s ISP mají 

podílet rovněž nositelé jednotlivých autorských práv. 

8.3.3 Pojetí aktivního přístupu ISP 

Pro úplnost autor uvádí, že úprav doznalo i posouzení pojetí aktivního přístupu ISP 

k poskytování jejich služby, a to ve Variantě A Kompromisního návrhu NSDSM, neboť ta jej 

v navrhovaném znění již vůbec neuvádí. 

Naopak, v navrhované Variantě B definice pojetí aktivního přístupu zůstává zcela 

totožná. Pro úplnost autor opětovně uvádí, že dle předmětného výkladu by za aktivní přístup 

ISP byla považována i automatizovaná optimalizace, jakou je třeba řazení obsahu, 

vyhledávání v něm, či antivirová kontrola. Takový výklad je však v přímém rozporu 

s dosavadní praxí SDEU.310 

                                                      
308 Srov. bod 38c preambule Varianty A a 38d preambule Varianty B Kompromisního návrhu NSDSM. 
309 Srov. bod 39b preambule Varianty A a 39b preambule Varianty B Kompromisního návrhu NSDSM. 
310 Srov. Rozsudek SDEU ze dne 12. července 2011. L’Oréal SA a další v. eBay International AG a další. Věc: C-

324/09. In: InfoCuria [právní informační systém]. 
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8.3.4 Sdělování díla veřejnosti v. Bezpečný přístav 

Problematika sdělování díla veřejnosti je v souvislosti s Kompromisním návrhem 

NSDSM přinejmenším kontroverzní. Oproti původnímu znění NSDSM dochází k úpravě 

předmětné textace, a to dvěma různými způsoby. Oba je však dle autora třeba považovat za 

nevhodné, či přímo matoucí. 

Ve Variantě B Kompromisního návrhu, která se na vyjasnění této problematiky 

zaměřuje, dochází přímo v textu článku 13 k tvrzení, že takový ISP, který se aktivně podílí na 

zprostředkování přístupu k autorským dílům, a to i formou optimalizace zobrazení 

a propagací obsahu, vykonává akt sdělování díla veřejnosti.311 Takový přístup by však 

představoval jasnou překážku ve vývoji trhu a poskytování služeb informační společnosti, 

neboť pro udržení bezpečného přístavu by ISP nesměli jakkoli optimalizovat obsah. K této 

problematice a možným absurdním dopadům na samotné uživatele se autor vyjadřoval již 

v podkapitole 8.2 této diplomové práce. Ačkoli lze spatřovat pozitivní vývoj oproti 

původnímu znění NSDSM, který uváděl, že veškeří ISP poskytující služby hostingu téměř bez 

dalšího sdělují dílo veřejnosti, i výše zmíněný přístup je dle autora nesprávný. 

Z pohledu autora je problematický rovněž návrh znění ve Variantě A Kompromisního 

NSDSM. Ačkoli autor za správný směr úpravy považuje první část navrhovaného znění 

předmětného bodu 38 preambule, tedy že by národní soudy měly individuálně posuzovat, 

zdali konkrétní ISP nesdělují dílo veřejnosti, druhou část předmětného textu autor považuje 

za zcela matoucí. Dle ní jsou ISP sdělující dílo veřejnosti povinni získat k předmětnému 

jednání souhlas nositelů práv, ale pouze v případě, kdy se na ně nevztahuje bezpečný přístav 

dle článku 14 ECD.312  

Výklad předmětného návrhu předpokládá situaci, kdy bude daný ISP současně 

sdělovat dílo veřejnosti dle InfoSoc313, a zároveň splňovat požadavky pro uplatnění 

zvláštního odpovědnostního režimu v podobě bezpečného přístavu dle ECD. Takový výklad je 

však z logického hlediska přímo zmatečný, neboť v případě, kdy ISP sděluje dílo veřejnosti, 

tedy vykonává činnost související s primární odpovědností za vlastní jednání, není prakticky 

                                                      
311 Srov. článek 13 Varianty B Kompromisního návrhu NSDSM. 
312 Srov. bod 38 preambule Varianty A Kompromisního návrhu NSDSM. 
313 Srov. výklad viz podkapitola 1.2 této diplomové práce. 
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možné, aby k danému konkrétnímu obsahu současně vystupoval v rámci odpovědnosti 

sekundární314, v jejímž případě může dojít k uplatnění právě bezpečného přístavu dle ECD. 

Autor v této souvislosti polemizuje nad rozřešením dané situace s ohledem na jinak 

nesmyslné a nemožné dopady úpravy. Reálné vysvětlení může spočívat ve skutečnosti, že 

Estonsko při tvorbě kompromisního návrhu učinilo terminologickou chybu, a pojem 

sdělování díla veřejnosti315 užilo namísto obecnějšího pojmu umožnění přístupu k dílu316. 

V takovém případě by úprava rovněž plnila její teleologické cíle a představovala soulad 

Kompromisního návrhu NSDSM s ECD, který Evropská komise avizovala. ISP by nadále mohli, 

v případě splnění relevantních podmínek, využívat režim bezpečného přístavu. Pokud by 

takové podmínky však nesplnili a například bezpečný přístav neudrželi, museli by pro další 

poskytování služeb získat souhlas nositelů práv k předmětnému obsahu. 

Nezbývá tedy než uzavřít, že s ohledem na relevantní právní předpisy považuje autor 

navrhované znění Kompromisního návrhu ve věci souběžné aplikace zvláštního 

odpovědnostního režimu založeného ECD a sdělování díla veřejnosti dle InfoSoc za nejasné. 

Autor v této souvislosti očekává, že vzhledem ke skutečnosti, že nyní dochází k vývoji 

a finalizaci znění předmětné právní úpravy, bude tato adekvátně modifikována, či podložena 

opodstatněným výkladovým ustanovením či jiným materiálem, které tuto netransparentní 

problematiku vyjasní, a to společně s jinými výše rozpracovanými rozpornými či nejasnými 

pasážemi. 

                                                      
314 Viz podkapitola 1.2 této diplomové práce. 
315 Překlad anglického pojmu an act of communication to the public. 
316 Překlad anglického pojmu providing access to the public. 
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Závěr 

Problematika právní úpravy zvláštního odpovědnostního režimu ISP je bezesporu 

aktuálním tématem, a to s ohledem na překotný rozvoj ICT a na významný rozsah využívání 

jednotlivých služeb informační společnosti. Standardní odpovědnostní režim totiž není 

z důvodu jeho obecnosti a protikladné specifičnosti předmětné problematiky aplikovatelný, 

neboť ISP reálně nemohou obecně a bez dalšího odpovídat za jednání jejich uživatelů. 

Tato diplomová práce si dávala za cíl detailně se touto problematikou zabývat ve 

vztahu k ISP poskytujícím služby hostingu. Za tímto účelem se zaobírala jak transponovanou 

českou zákonnou úpravou, tak úpravou evropskou, kterou měl český zákonodárce řádně 

provést do českého právního řádu. Jak však vyplynulo ze zpracované analýzy, transpozice 

nebyla provedena zcela správně, což v praxi mnohdy působí výkladové nejasnosti.  

Pro účely posouzení zvláštního odpovědnostního režimu určitých ISP je nutné za zcela 

zásadní považovat především jednotlivé rozpracované podmínky pro původní nabytí 

a následné udržení bezpečného přístavu, dovozené jak samotnou právní úpravou, tak 

rozhodovací soudní praxí SDEU. Dalším významným tématem je zákonem stanovená 

neexistence povinnosti dohledu, která vylučuje povinnost ISP filtrovat uživateli ukládaný 

obsah, a to mimo jiné s ohledem na základní lidská práva a svobody samotných uživatelů. 

Za aktuální problematiku, jejíž identifikace a rozbor je rovněž součástí cílů této práce, 

lze nesporně považovat právní napětí v otázce aplikovatelnosti generální prevenční 

povinnosti a souvisejících institutů. V této souvislosti lze identifikovat dva protichůdné 

názorové proudy, v jejichž čele stojí známí představitelé, kterými jsou prof. JUDr. Ivo 

Telec, CSc. a JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. Rovněž je nutné neopomenout aktuální 

judikaturu, kterou dochází k dotváření práva a upřesňování výkladu relevantních právních 

předpisů. Ta totiž rovněž představuje současný přístup SDEU a případně národních soudů 

k ISP a jejich specifickému postavení. 

Dalším cílem této diplomové práce, a dle autora primárním, bylo obsáhnout základní 

aspekty připravované právní úpravy, která na danou oblast bude mít nepochybně značný 

vliv, a identifikovat důsledky, které tato úprava a její aplikace může mít. Na základě 

uvedených skutečností lze na úvod konstatovat, že avizovaný cíl spočívající v zajištění 
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efektivního fungování online trhu pro všechny jeho účastníky a vyvážení postavení ISP 

a nositelů autorských práv k obsahu, který je prostřednictvím služeb informační společnosti 

šířen, nebude dle současné podoby NSDSM naplněn. Důsledkem přijetí znění v aktuální 

podobě by došlo k oslabení právní jistoty z důvodu uvedených nejasných specifikací a rovněž 

k rigidnější regulaci právních poměrů na internetu obecně. V souvislosti s objasněním 

předmětných výkladových nejasností mohou být zásadní právě probíhající jednání Pracovní 

skupiny pro duševní vlastnictví a autorské právo, která se NSDSM zabývá, avšak zápisy 

z těchto jednání nebyly doposud v rozporu s právem na přístup k dokumentům zveřejněny. 

Za významný problém je v souvislosti s výše uvedeným nutné, jak ostatně autor uvádí 

v rámci úvah de lege ferenda, vedle nevhodné snahy o definici aktivního přístupu ISP 

a nutnosti vhodnějšího vymezení dotčených subjektů, považovat především upravovanou 

povinnost zavést přiměřená opatření, jež fakticky spočívají ve filtrování uživateli ukládaných 

informací. Především z těchto důvodů se k původnímu NSDSM vyjádřila část odborné 

veřejnosti z celé Evropské Unie společně s jednotlivými členskými státy negativně. I z těchto 

důvodů byly prostřednictvím Kompromisního návrhu NSDSM navrhnuty změny, které měly 

zmíněné problematické pasáže nahradit. Ačkoli lze dle autora považovat za pozitivní, že 

prostřednictvím Kompromisního návrhu NSDSM dochází k reakci na kritiku původního 

NSDSM, i tento trpí zásadními vadami, které by za účelem správného fungování trhu 

a podpory technologických inovací měly být v rámci dalšího vývoje této právní úpravy 

adresovány. Aktuální znění i nadále směřuje k povinnosti ISP odstranit uživatelům prospěšné 

funkcionality a k brždění jejich inovací. V souhrnu tak povede k celkovému útlumu 

poskytování služeb informační společnosti. 

Autor v této souvislosti upozorňuje na to, že lze stále očekávat změny ve finálním 

znění navrhované právní úpravy, které mohou vývoj problematiky dále modifikovat 

a stanovit odlišný přístup. S ohledem na postoj a reakce jednotlivých členských států 

a odborné veřejnosti lze dle autora dokonce odvážně uvažovat i o takovém vývoji, kdy by 

mohly být kritizované části navrhované právní úpravy zcela vypuštěny. Není však vyloučen 

ani takový postup, ve kterém bude Kompromisní návrh NSDSM odmítnut a diskuze o vývoji 

právní úpravy bude dále probíhat nad původním zněním NSDSM. Předmětné úvahy jsou však 

pouhou polemikou a faktický vývoj ukáže pouze čas a navazující uplatňovaná praxe. 
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Seznam zkratek 

AZ Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

CDA Communications Decency Act of 1996, title 47 U.S.C.  

DMCA Digital Millennium Copyright Act of 1998, title 17 U.S.C. 

NSDSM Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu ze dne 14. 9. 2016 

ECD Electronic Commerce Directive - Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 

obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu") 

ICT  Informační a komunikační technologie (information and 

communication technologies)  

ISP Poskytovatel služeb informační společnosti (Information Service 

Provider) 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

InfoSoc Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 

22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva 

a práv s ním souvisejících v informační společnosti 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZSIS Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o některých službách informační 

společnosti) 
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services, the national provisions state that actual knowledge is gained only by a decision of a public 

authority, while to the contrary this is not specified for hosting services. Finally, the RO law refers to 

search engines and hyperlinks together without making any distinction between them. For the PT 

legislation, the same regime applies as for ‘hosting’ providers. 

The introductory wording of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC was considered transposed in a 

partially conforming manner in LU and SK. LU legislation on electronic commerce reflects almost 

literally Directive 2000/31/EC’s requirements. That particular legislation is nevertheless contradicted 

by media legislation, under which the knowledge of the intermediary service provider seems to be 

irrelevant, thus the intermediary service providers might have a residual responsibility, in case the 

collaborator (the journalist in the most of the cases) or the editor cannot be identified. This is more 

likely to hamper the correct application of Article 14 of the Directive, because it seems it will affect 

mostly intermediary service providers of hosting activities than those providing ‘mere conduit’ or 

‘caching’ services.  The purpose of the media legislation provisions regarding intermediary service 

providers seem to be to oblige those providers to act with a certain caution and identify the persons to 

whom they provide their service. If the clients could be identified, there should be no liability for the 

intermediary service provider.   

As regards SK, the conclusion of partial conformity resulted from its case-law dealing with the review 

of an internet site and the infringement of consumers’ protection legislation. In one case the 

competent authority, the Slovak Trade Inspectorate, in one case concerning the content of an Internet 

website ruled based on the legislation concerning consumer protection, whereas the Internet website 

only provided services consisting of storage of information, by means of templates, that could be 

modified depending on the content submitted by third parties and without prior information. Hence, 

the arguments regarding the exemption from liability for ‘host’ providers were not taken into account. 

In some instances, such as IT, even if the transposition was done almost in a literal manner, the 

national case-law gave rise to issues of conformity.  

As regards the concept of ‘hosting’, BE, CY, EE, EL, ES, FI, IE, IT, LU, MT, RO and SI legislation refer to it 

in the same manner as the Directive by literally/almost literally transposing it. AT, BG, CZ, DE, DK, FR, 

HU, LT, LV, NL, PL, PT, SE and SK national laws refer to the notion of ‘hosting’ by using another 

terminology or structure. 

Although the activity of hosting is specifically discussed in the case-law of BE, IE, IT, PL and SK, these 

countries do not provide for a definition of that activity.  

National case-law 

Case-law as regards Article 14(1) of Directive 2000/31/EC could be retrieved in AT, BE, DE, DK, EE, ES, 

FI, FR, HU, IE, IT, NL, PL, SK, UK. 

BE case-law is particularly focused on the activity of hosting. In the case Lancôme v. eBay30, the BE 

Court came to the conclusion that eBay provides hosting services and therefore benefits from a 

liability exemption. In another case, the Cassation Court31 stated that the comparison with an internet 

service provider is not valid, because the intention of the provider of the hyperlinks is itself limited to a 

                                                           
30

 Tribunal de Commerce, Bruxelles, 31 juillet 2008, R.G. n° A/07/06032, la société de droit français LANCÔME PARFUMS ET 

BEAUTE & Cie contre la société de droit Suisse EBAY INTERNATIONAL AG. 
31

 Hof van Cassatie van België, 3 februari 2004, P.03.1427.N/1, R.V. 
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specific unlawful topic, namely child pornographic images. In the case of Google v. Copiepresse32, the 

application of the liability exemption rules of Article 14 of the Directive was set aside, and instead, the 

national legislation was applied As such, Google News service of Google was not only limited to 

transmission of hyperlinks to users, therefore it could not be assimilated to a mere host within the 

meaning of Article 14 of the Directive as it does not merely store information, selects and classifies it. 

Even more, the courts considered that search engines do not benefit from the legal regime specifically 

applicable to technical intermediaries stemming out of electronic commerce legislation, thus common 

law and the requirement to respect copyright should be respected by search engines. 

The DE case-law questioned what should fall under the definition of host provider, more particularly, 

whether “Usenet” providers or search engines qualify as access provider, cache provider or host 

provider. The Regional Court of Düsseldorf33 ruled that the ‘Usenet’ provider is deemed to qualify as a 

host provider if it not only provides access to information and (binary) files of ‘Usenet’ or transmits 

them, but also keeps the information and files accessible for at least 30 days.  

The IT courts dealt with one case directly concerning search engines. The question arose as to whether 

search engines were to be considered as hosting services for the purpose of applying the liability 

exemptions under Article 14 of the Directive. In the IT legislation, localisation tools such as search 

engines are not, in principle, excluded from the applicability of the liability exemptions. However, the 

IT case-law appears to be inconsistent as regards the practical definition of the conditions for the 

application of such exemption. In the only case in which an IT court has dealt with search engines, the 

same judge adopted two different approaches in the two orders he issued at a distance of only 4 

month. In the first order34, the search engines are defined as caching providers, although the 

framework for hosting services is applied. Such rules are applied in a rather restrictive way, and the 

liability of the search engine has been recognised by the judge on the basis of the fact that it failed to 

act expeditiously to remove an illicit content after having received a general notice from the IPR 

holder. In the second order35, however the search engine is defined as subject, in general, to the rules 

set out in Articles 12 to 14 of the Directive, and the rules dealing with hosting services are applied in a 

less strict way. It follows that the liability exemption is applied in view of the fact that the notice 

received from the IPR holder failed to indicate with sufficient precision the location of the allegedly 

illicit content. It can therefore be concluded that for the IT courts search engines can be considered as 

‘hosting’ services, although some uncertainties still remain as regards the conditions for the 

application of the exemption. 

IE, PL and UK case-law considers chat-rooms/online discussion forums as falling within the realm of 

hosting services36. 

                                                           
32

 Hof van Beroep, Brussel, 9de kamer, 5 mei 2011; GOOGLE Inc. tegen COPIEPRESSE, SOCIETE DE DROIT D’AUTEUR DES 

JOURNALISTES (SAJ), ASSUCOPIE. 
33

 Landgericht (LG) Düsseldorf, 23.05.2007, Az. 12 O 151/07, available at 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2007/12_O_151_07urteil20070523.html  
34

 Trib. Roma, IX civil section (specialised in the field of industrial and intellectual property), order of 20 April 2011, joint cases 

RG 20773/2011 and RG 25471/2011. 
35

 Trib. Roma, IX civil section (specialised in the field of industrial and intellectual property), order of 11 July 2011, joint cases 

RG 20773/2011 and RG 25471/2011. 
36

 For IE: Mulvaney & Ors -v- The Sporting Exchange Ltd trading as Betfair [2009] IEHC 133 (18 March 2009), available at 

http://www.courts.ie/Judgements.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/669d0a8da2d31ae2802575a6004e5e63?Open

Document. For PL: Judgement of 8 July 2011, Supreme Court — IV CSK 665/10. For the UK: The Queen’s Bench Division of the 

High Court considered the exemption in Kaschke v Gray & Anor [2010] EWHC 690 (QB) (29 March 2010) [2011] 1 WLR 452 

paras. 44–46).  
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conform to the Directive, further information from FI on this issue could prove useful. It is not clear 

from the FI legislation when the hosting service provider would have ‘actual knowledge’ by its own 

action of any illegally stored information, and when it would have to act to disable the access to illegal 

information.  

Some Member States’ legislation merely refers to ‘knowledge’ instead of ‘actual knowledge’ (PT, CZ, 

DE, DK, RO, SE, SI). NL legislation uses the concept of awareness, on the contrary SE legislation does 

not use a specific term instead, but it simply provides that the service provider ‘does not know’. 

Some discrepancies regarding the terminology used were noted in CZ, LT, FI and UK law. The CZ law 

employs the term ‘provable knowledge’ for the transposition of point (b) of Article 14, while for point 

(a) the term ‘knowledge’ is used. LT legislation refers to ‘does not have factual data’ for point (a) and 

to ‘actual knowledge’ for point (b). Due to its different structure, FI legislation uses both ‘actual 

knowledge’ and ‘knowledge’. 

BE, BG, EL, ES, IE, IT, FI, FR, HU, LT, LU, NL, PL, PT and RO refer to the fact that the intermediary has 

been aware of facts or circumstances that could indicate an illegal activity. Some Member States make 

this reference in their legislations (BE, BG, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, PL); others in their doctrine (EL, LU, 

PT), and others in their case-law (FR, IE, IT, NL). 

Most of the Member States literally or almost literally included in their legislation the fact that the 

provider does not have actual knowledge of illegal activity or information (AT, BE, CY, DE, DK, EL, EE, 

HU, IT, LU, LV, PT, RO, SE, SI). 

Other Member States refer to illegal activity of information but with the use of a different terminology 

and/or structure (CZ, BG, FR, IE, ES, FI, HU, LT, NL, PL, SK, UK) reflecting the same meaning as that of 

the Directive. For instance, IE, BG, UK and NL laws have chosen the word ‘unlawful’ rather than 

‘illegal’. Moreover, the FI law refers to ‘the information or the notification referred to …’ and to ‘the 

fact that the stored information is clearly contrary to’.  

Apart from LT legislation, none of the Member States laws define the notion of ‘illegal activity’ or 

‘illegal information’. However, it was possible to infer the above mentioned concept from provisions of 

acts related to unfair business (AT, HU) or from the doctrine (BG, LU and SI). Moreover, some Member 

States case-law dealt with the notion of ‘illegal activity’ (AT, BE, DE, IT, UK, FR, PL). 

The PT legislation states that the illegality of the activity and the information should be ‘manifest’. The 

DK legislation refers to ‘illegal or tortious activity or information’. 

According to LT legislation, illegal information shall mean an illegal copy, the information which is 

prohibited from being published, distributed or disseminated and information which emerged as a 

consequence of the illegal activities of the recipient of the service or which is directly related to the 

latter information, which is stored by the service provider upon the request of the recipient of the 

service. 

Most of the national laws have literally or almost literally transposed the exemption from liability of  

the service provider, as regards claims for damages, when the provider is not aware of facts or 

circumstances from which the illegal activity or information is apparent (AT, CY, DE, DK, EE, EL, IE, IT, 

LT, LU, RO, SE, SI, UK). Other national laws refer to the Directive requirement but with the use of 

different terminology or structure (BE, LT, NL, ES). 

Some Member States laws do not refer to the concept of claims for damages (FI, FR, HU SK, BG).  
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As mentioned above, LV, MT, PL, CZ and PT did not transpose clearly the last part of Article 14(1)(a) of 

the Directive, which raised an issue of conformity.  

National case-law 

Case-law with reference to the notion of ‘actual knowledge’ could be found in AT, ES, DE, BE, FR, IT, PL 

and UK legal systems.  

The concept of ‘actual knowledge is interpreted by the IT courts in a way that does not seem in line 

with the requirements of Article 14 of the Directive, as interpreted by the case-law of the CJEU. In 

several cases37, in fact, the IT courts seem to presume the knowledge of the illicit content and to 

require an ‘active role’ of the intermediary to avoid liability.38 In other words, the conclusions of the 

courts on the ‘actual knowledge’ are generally not based on the demonstration of the concrete 

awareness of the illicit content, but on a complex argument that links the economic exploitation of the 

content uploaded by the clients to the role of ‘active host’, and therefore to the duty to play an ‘active 

role’ in monitoring such content. Although the judgments tend to namely refer to the ‘actual 

knowledge’ of the illicit content, this requirement is, therefore, substantially by-passed. This is in 

contrast with Article 14 of the Directive, as interpreted by the CJEU, and raises serious doubts as 

regards Article 15. 

However, the IT case-law still appears to be contradictory on this point. In fact, in one case39, the IT 

judge excluded the liability of the host provider on the basis of the fact that the notice received by the 

holder of an allegedly violated intellectual property rights was insufficiently specific to give rise to an 

‘actual knowledge’ of the illicit content. This ruling seems in conformity with the interpretation given 

by the CJEU to Article 14(1)(a) of the Directive. 

These uncertainties and contradictions in the IT case-law are even more remarkable if one considers 

that the IT legislation seems to narrow the definition of ‘actual knowledge’ and therefore to favour a 

broader application of the liability exemption. In fact, the IT legislation requires a communication of 

the competent authorities in order to trigger the obligation to act expeditiously to disable the access 

to the illicit content, raising some issues as regards conformity with Article 14(1)(b) of the Directive. It 

appears, therefore, that the case-law examined above goes in the opposite direction, and raises issues 

not only as regards the application of the EU law, but as regards the same interpretation of the 

national law. 

The concept of ‘actual knowledge’ was interpreted by AT courts as ‘obvious to any non-lawyer without 

further investigation’. An alleged infringement due to absent information on tariffs for certain phone 

calls has not been considered manifestly illegal because a non-lawyer would not be able to easily 

identify the absence of tariff information as manifestly illegal without further research40. The AT 

legislator considers that the term ‘actual knowledge’ has to be interpreted strictly: the mere fact that 

the provider must have had knowledge shall not lead to a criminal responsibility. 

                                                           
37

 See, for example, Trib. Roma, ord. 11 February 2010; Trib. Milano, sent. 24 February 2010; Trib. Milano, sent. 7 June 2011; 

Trib. Milano, sent. 9 September 2011 
38 Going even beyond, the court of first instance of Milan (Trib. Milano, sent. 7 June 2011) considered that the same fact of 

offering a system allowing the users to signal an abuse can also become a source of “actual knowledge” for the host provider. 
39

 Trib. Roma, ord. 11 July 2011 
40

 OGH Entscheidung 4 Ob 66/04s vom 06.04.2004, available at 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20040706_OGH0002_0040OB00066_04S0000_000/JJT_20040706_OGH0002

_0040OB00066_04S0000_000.pdf 
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The partial conformity of the DE law was mainly based on the diverging interpretation of the term 

‘knowledge’ and ‘illegal activity or information’ by the DE courts. The nature of knowledge required by 

the Directive has been the subject of many court decisions in DE. The DE courts considered that 

knowledge has to be actual, positive human knowledge rather than virtual, automated computer 

knowledge. The landmark decision of the Federal Court of Justice (‘Internetversteigerung’), to which 

most of the following rulings refer, held that if infringements had been ascertained in previous 

proceedings, then the service provider is considered to have ‘knowledge’ and therefore it is assumed 

that it could have monitored the activity on its auction platform for potential infringements41. 

In a BE case42, the Court merely refers to the notion of ‘knowledge’ instead of ‘actual knowledge’. The 

Court of Commerce has ruled that eBay has not shown a lack of diligence in the processing of the 

inquiries from Lancôme prior to removing the ads in question. Therefore, eBay has acted as a normally 

prudent service provider. Moreover, the BE Court of Cassation43 ruled that the provider cannot be 

exempted from liability given that the service provider had knowledge of and control over the illegal 

information. 

The inclusion of the requirement ‘other means of effective knowledge that may be established’ in the 

ES legislation was subject to controversial court decisions. This requirement intends to clarify the 

situations in which the service provider has actual knowledge of the unlawful activities or information. 

The manner in which this provision has been interpreted by the Spanish courts differs considerably 

and led to confusion among ES courts44 which interpreted it more or less restrictively. As such, some 

courts considered that the service provider has actual knowledge only when being notified by a public 

authority, while other courts consider that actual knowledge can be obtained after being notified by a 

user. Finally, the current ES case-law seems to be in line with the spirit of the Directive and EU case-

law. In 2009 the Supreme Court45 clarified the interpretation to be given concerning the means to 

obtain the actual knowledge and aligned the case-law to the EU one. According to the Supreme Court 

the national law shall be interpreted as not restricting the means from which “actual knowledge” may 

be inferred, meaning it should not be limited solely to notices/requests from the national authorities. 

The FR legislation contains a provision on actual knowledge, which additionally states the elements 

that the notification must include in order to assume that the service provider had (obtained) ‘actual 

knowledge’. Thus, the national provision states that the notification shall include amongst others the 

name of the recipient, the date, the description of the alleged illegal facts, sufficient elements to 

identify the alleged activities. Following this notification46, it can be assumed that the hosting service 

provider has ‘effective knowledge’ of the infringing nature of the content it hosts. The Court of 

Cassation has chosen a strict interpretation of the ‘actual knowledge’ of the intermediary service 

provider. 

                                                           
41

 Bundesgerichtshof (BGH): GE12. — BGH, 11.03.2004, I ZR 304/01, MMR 2004, 668 — Internetversteigerung I; GE13, 

available at http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=30359&pos=0&anz=1  
42

 Tribunal de Commerce, Bruxelles, 31 juillet 2008, R.G. n° A/07/06032, la société de droit français LANCÔME PARFUMS ET 

BEAUTE & Cie contre la société de droit Suisse EBAY INTERNATIONAL AG. 
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 See Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia 835/2005 de 20 de Diciembre de 2005 and Recurso de Apelación, Audiencia 

Provincial de Madrid, Sentencia 511/2008 de 16 julio de 2008. Recurso de Apelación.  
45

 Judgment 773/2009 of the TS (Civil Section) on 9 December 2009 
46

 Cour de Cassation, 1ère chambre civile, pourvoi n° 09-67896 du 17 février 2011, available at 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023607266&fastReqId=230854
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According to the PL Court47, on condition that the applicant is not bound by a specific regulation of the 

service provider, any form of notifying the service provider by the plaintiff (e.g. e-mail, letter posted) 

can sufficiently establish knowledge of an infringement and therefore result in ‘actual knowledge’. 

The PL Court48 ruled that the entry of the anonymous user disclosing personal data of another user, 

and consisting of negative opinions about this user and negative reactions as regards another person’s 

article was not illegal and therefore there was no infringement of personal goods. 

2. Acting expeditiously to remove or disable access (Article 14(1)(b)) 

Most of the Member States’ legislation refers to this second condition in a literal or almost literal 

manner (AT, BE, CY, DE, DK, EE, EL, FR, HU, IE, IT, LU, MT, SI, UK). Other national legislation refers to 

this condition with the use of different wording/structure but still reflects the requirements set out in 

the Directive (BG, CZ, ES, FI, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK). 

One case of partial conformity was detected as regards the PT legislation, mainly due to its different 

structure. 

Most of the Member States’ legislation refers literally or almost literally to the terms ‘act 

expeditiously’ (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, SI, UK). Some national legislation 

uses different terminology or structures but reflects the Directive requirement in a proper manner 

(BG, DK, ES, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK). 

None of the Member States define what should be understood by ‘act expeditiously’. Nevertheless, in 

some cases, these terms are taken into account by doctrine (AT, LU, PT), by civil and criminal 

legislation (BG) or by intellectual property right/copyright rules (HU, IE).  

The AT doctrine considers ‘expeditiously’ as ‘without culpable hesitating’. The IE act on copyrights 

refers to the removal of the content ‘as soon as practicable’. 

According to the HU provision as regards intellectual property rights, the service provider shall take 

the necessary measures within twelve hours following receipt of the notification.  

In the same vein, the LT secondary law provides for a special procedure that the service provider has 

to follow when being notified of illegal activity. Thus, the service provider, after verifying the fact that 

it stores the illegal information, has to send the claim together with the received notification to the 

recipient of the service within one working day. The latter has to decide whether the claim is adequate 

and to take measures, in case of disagreement it has to send a justification to the service provider. 

Thus, if the service provider follows the procedure prescribed by law, it is considered that the 

requirement of ‘acting expeditiously’ has been followed.  

Case-law as regards this Directive requirement could be found in BE, DE, ES, FR, HU, IE and UK. 

The BE courts considered that the concept of ‘acting expeditiously’ must be reasonably interpreted by 

assuming that the service provider does not intervene in a mechanical manner by necessarily and 

without delay removing or disabling access to the content hosted which is indicated as unlawful – but 

instead tries to safeguard the rights of third parties as quickly as possible proportionate to the 

seriousness of the infringement49.  

                                                           
47

 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r. I Aca 1202/09 

48
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r. IV CSK 665/10 

49
 Tribunal de Commerce, Bruxelles, 31 juillet 2008, R.G. n° A/07/06032, la société de droit français LANCÔME PARFUMS ET 

BEAUTE & Cie contre la société de droit Suisse EBAY INTERNATIONAL AG 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za 

ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem 

Tato práce se zabývá zvláštním odpovědnostním režimem poskytovatelů služeb 

informační společnosti poskytující služby hostingu, kteří v dnešní době v prostředí internetu 

hrají klíčovou roli. Cíle, které si tato práce stanovuje, spočívají ve specifikaci pojetí 

problematiky ISP, popisu souvisejících aktuálních institutů a především v představení 

a následné analýze návrhu právní úpravy, který na konci roku 2016 představila Evropská 

komise a který má potenciál rozpracovanou problematiku podstatně ovlivnit. 

Za účelem dosažení výše zmíněných cílů identifikuje tato práce nejzásadnější právní 

předpisy, jež tuto problematiku regulují, a pojednává o vztahu evropské a české úpravy. Dále 

specifikuje zásadní podmínky pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu, který 

vylučuje aplikaci obecných odpovědnostních pravidel. Rovněž se zabývá institutem vyloučení 

povinnosti dohledu ISP nad ukládaným obsahem. V souvislosti se zmíněnou úpravou tato 

práce neopomíjí významnou rozhodovací soudní praxi představující upřesňující výklad 

problematiky a vývoj názorového přístupu SDEU k postavení ISP. 

Ve zvláštní části tato práce pojednává o možnostech aplikovatelnosti obecných 

odpovědnostních pravidel a jejich vztahu k úpravě ISP, stejně jako o nejaktuálnější judikatuře 

zabývající se souvisejícími instituty. Dále rozpracovává a analyzuje připravovanou právní 

úpravu, popisuje její nedostatky a polemizuje nad případnými praktickými dopady. 

S ohledem na kritiku relevantních navrhovaných ustanovení ze strany členských států 

a odborné veřejnosti zohledňuje i ten nejaktuálnější vývoj představující změnové návrhy této 

úpravy a vyjadřuje se i k jejím nedostatkům, kterou jsou s ohledem na praktické fungování 

služeb ISP identifikovány. K výše uvedeným tématům, rozpracovaným problémům 

a nejasnostem se rovněž vyjadřuje sám autor v rámci úvah de lege ferenda. 

 

Klíčová slova: ISP, služba informační společnosti, odpovědnost poskytovatele služeb 

informační společnosti, hosting, ukládání obsahu, bezpečný přístav, notice and takedown, 

Směrnice o elektronickém obchodu 
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Abstract 

Thesis title: Liability of information society services provider for the storage of information 

provided by a recipient of the service 

This paper deals with a special liability rules for service providers that play a key role 

in the Internet environment and provide hosting services. Objectives of this paper are to 

specify the concept of the ISP, describe related current issues and above all to present and 

analyse the drafted legislation, which was presented by the European Commission at the 

end of 2016 and which has the potential to significantly influence the elaborated issues. 

In order to achieve the aforementioned objectives, the thesis identifies the legislation 

dealing with this issue and describes the relationship between the European and Czech 

regulations. It also further specifies the essential conditions for the attainment and 

subsequent preservation of a Safe Harbour, which excludes the application of general 

liability rules. It also deals with the ISP's no obligation to monitor the information they store. 

In connection with the above-mentioned matter, this thesis analyses important decision-

making practice, which presents advanced interpretation of the issue and the development 

of SDEU's approach to the status of ISP in general. 

In its practical part, this paper focuses on the applicability of the general liability rules 

and their relation to the regulation of the ISP, as well as the most recent jurisprudence 

dealing with associated institutes. It further elaborates and analyses the prepared 

legislation, describes its shortcomings and questions the possible impacts from the practical 

perspective. In view of the criticism of the relevant provisions of the drafted legislation by 

the Member States and the experts in this field, it also takes into account the most recent 

developments representing the modifications to this proposed draft and also comments on 

its shortcomings identified with regard to the practical activity of the ISP. The author also 

expresses himself regarding the above-mentioned topics, deficiencies and ambiguities which 

he has identified using de lege ferenda considerations. 

 

Keywords: ISP, information society service, liability of information society services provider, 

hosting, storage of content, Safe Harbor, notice and takedown, E-Commerce Directive 


