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Úvod
Společenské vztahy nejsou v čase neměnné. Neustále dochází k jejich dynamickému vývoji, jenž
je podmíněn a určován řadou aktuálně působících faktorů. V době psaní této práce lze jako jeden
z klíčových fenoménů definujících současné společenské standardy jmenovat vzrůstající význam
informačních technologií a s nimi neodmyslitelně spojeného Internetu – globální informační sítě,
na niž společnost stále nápadněji přenáší těžiště svých zájmů a aktivit. Zatímco ještě
v devadesátých letech minulého století mohlo být internetové připojení považováno z pohledu
široké veřejnosti za určitý luxus, po více než dvaceti letech není přehnané hovořit o něm jako o
nezbytné součásti každodenní reality. Toto tvrzení platí zejména pro současné ekonomické
poměry, které jsou na existenci Internetu prakticky závislé. Řada dnešních společností
vytvářejících astronomické zisky založila své business modely výlučně na produkci či ukládání
internetového obsahu, který, jak bude dále rozvedeno v této práci, se postupem času stal zásadní
hodnotou na digitálním trhu. S rostoucími zisky generovanými prostřednictvím internetového
obsahu ovšem roste též počet právních otázek, jež se šířením, potažmo užíváním předmětného
obsahu souvisejí. V důsledku nerespektování právních pravidel totiž běžně na Internetu dochází
k ohrožování zákonných zájmů nositelů práv k internetovému obsahu, což často vede až ke
zpochybňování efektivity mechanismů, jež mají tyto zákonné zájmy chránit. Mechanismů, z nichž
zcela zásadní roli sehrává právě autorské právo.
Cílem mé práce je osvětlit klíčová specifika Internetu, která mají bezprostřední vliv na obsah a
aplikovatelnost autorského práva v kyberprostoru, a dále popsat působení soudobého autorského
práva a jeho vybraných institutů v internetovém prostředí, přičemž důraz bude kladen zejména na
českou právní úpravu. S ohledem na čerstvě realizované unijní snahy o reformu autorského práva
na jednotném digitálním trhu si rovněž kladu za cíl zhodnotit důvody, vývoj a možné dopady této
očekávané reformy, a to na podkladě podpůrných i oponentních argumentů, jež z různých stran
zaznívaly a stále zaznívají v bouřlivých odborných diskusích.
Práce je rozdělena do tří základních bloků. V úvodní, obecné části práce se věnuji podstatě a
principům fungování Internetu, neboť jeho technická specifika podstatně ovlivňují podobu
institutů autorského práva spojených s kyberprostorem, jakož i jeho vymahatelnost.
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Následně navazuji charakteristikou mezinárodní, evropské i české právní úpravy autorského práva
a jejích pramenů, zařazením autorského práva do právního systému a pojmenováním hlavních
výzev, jimž v kyberprostoru čelí.
V druhé části práce se zabývám nejprve právní úpravou autorského díla, neboť internetový obsah
může požívat ochrany autorského práva pouze tehdy, lze-li ho jako obsah způsobilý ochrany
kvalifikovat, přičemž právě institut autorského díla je pro toto posouzení stěžejním východiskem.
Důraz v souvislosti s výše uvedeným kladu zejména na základní způsoby užití díla, k nimž
v kyberprostoru ze strany uživatelů a dalších subjektů dochází, abych ilustroval, jaké
autorskoprávně relevantní aspekty s sebou jednotlivé formy nakládání s chráněným obsahem
mohou nést. V navazující kapitole poté analyzuji aktuálně účinnou právní úpravu odpovědnosti za
porušení autorských práv na Internetu i s jejími specifiky, neboť se jedná o mimořádně důležitou
a zajímavou oblast nejen pro podporu kreativity a inovací na Internetu, ale také pro zhodnocování
autorskoprávního obsahu a distribuci příjmů z něho plynoucích.
Konečně, v závěrečné části práce kriticky zhodnocuji realizovanou reformu autorského práva na
jednotném digitálním trhu na úrovni Evropské unie. Nejprve se věnuji podstatě a důvodům této
reformy, abych následně mohl navázat analýzou vývoje, jímž navrhovaná nová úprava prošla
v průběhu několikaletého, ostře sledovaného legislativního procesu na půdě orgánů EU.
V souvislosti s tím představuji hlavní argumenty podporovatelů i odpůrců vybraných součástí
reformy a nastiňuji jejich vliv na konečný charakter práv a povinností, jež do budoucna mají
ovlivnit internetové prostředí. V samém závěru poté na podkladě výše uvedeného subjektivně
zhodnocuji, zda je reforma schopna naplnit Komisí stanovené cíle, a upozorňuji na případná rizika,
která s sebou nová úprava autorského práva v kyberprostoru může nést.
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1.

Internet a jeho principy jako východiska právní úpravy

1.1.

Pojem Internetu

Pro posouzení vzájemného působení Internetu a autorského práva je zásadní nejprve vymezit, co
se pojmem Internet rozumí. V současném platném právu jeho univerzální, sjednocující definici
nenalezneme, a je proto třeba vycházet z rozmanitých nezávazných zdrojů, které jsou často
převážně technického charakteru. Obecně lze Internet definovat jako globální systém navzájem
propojených počítačových sítí, které mezi sebou komunikují pomocí specifických internetových
protokolů.1 Internet tedy ve své podstatě spojuje do jedné globální sítě množství sítí dílčích a
umožňuje vzájemnou výměnu informací mezi nimi. Ve své práci užívám pro označení této
celosvětové sítě sítí pojem „Internet“ s kapitalizovaným počátečním písmenem, neboť reflektuji
stanovisko organizace IBM, dle něhož je obecný pojem internet toliko zkratkou slov
interconnected network (v překladu „propojená síť“), zatímco termín Internet označuje
celosvětový komplex jednotlivých, vzájemně propojených sítí, a má tak užší význam.2
Internet v užším smyslu je dále definován též zmíněnými internetovými protokoly, jež hrají
klíčovou roli při jeho fungování. Protokolem se v této souvislosti rozumí konvence nebo standard,
podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (např.
počítači).3 Nebýt těchto standardů, jež sjednocují požadavky na formy a metody výměny dat na
síti, jednotlivá zařízení připojená k Internetu by v důsledku vzájemné nekompatibility nemusela
být schopna společné komunikace a kooperace. V prostředí Internetu spolu jednotlivé hardwary a
softwary komunikují pomocí tzv. rodiny protokolů TCP/IP. Velice zjednodušeně lze říci, že
Internet Protocol (IP) zajišťuje odesílání dat na předem určené síťové adresy, zatímco
Transmission Control Protocol (TCP) se stará o spolehlivost prováděného přenosu, tedy o řádné

1

GORDON, Adam, HERNANDEZ, Steven. The Official (ISC)2 Guide to the SSCP CBK. b.m: John Wiley & Sons,
2016. s. 59. ISBN 978-1-119-27863-4.
2
PARZIALE, Lydia, et al. TCP/IP tutorial and technical overview [online]. Eight Edition. IBM International
Technical Support Organization, 2006. [cit. 7 3. 2019]. s. 4. Dostupné z WWW: https://www.redbooks.ibm.com
/pubs/pdfs/redbooks/gg243376.pdf
3
ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR). s.4. ISBN 978-80-7552-327-3.

3

a úplné doručení přenášené informace.4 Těmito protokoly je Internet tedy vymezen z hlediska
technického.
V běžné praxi bývá Internet rovněž často mylně ztotožňován s pojmem „web“, jehož uživatelé
odkazují na tzv. World Wide Web (WWW), vytvořený Timem Berners-Leem na počátku
devadesátých let minulého století. Zatímco Internet, jak je uvedeno výše, označuje globální síť
počítačových sítí, World Wide Web lze charakterizovat jako univerzální hypertextový systém
fungující v síťovém prostředí. Je tvořen vzájemným provázáním internetových stránek pomocí
hypertextových odkazů (hyperlink).5 WWW, přístupný běžným uživatelům prostřednictvím
webového prohlížeče, tak vlastně umožňuje vyhledávání informací uložených na Internetu, jejich
prezentaci, přijímání i sdílení, a to vše uživatelsky přívětivým způsobem. Z uvedeného dovozuji,
že právě WWW otevřel dveře dodnes trvajícímu prudkému růstu uživatelů Internetu, neboť ho
učinil srozumitelným a přístupným široké veřejnosti bez ohledu na technické znalosti či odborné
vzdělání. Ačkoli tedy představuje jednu z hlavních a nejlépe dostupných internetových služeb,
nelze World Wide Web vnímat jako ekvivalent pojmu Internet.6
Pokládám za vhodné rovněž stručně odlišit Internet od kyberprostoru. Rozlišení těchto dvou pojmů
se ve své knize Code: Version 2.0 věnuje například Lawrence Lessig, americký profesor právní
vědy a mimo jiné zakladatel iniciativy Creative Commons podporující liberalizaci sdílení
informací. Ačkoli Lessig připouští, že mezi oběma pojmy neexistuje jasná hranice, spatřuje
důležitý rozdíl v uživatelském zážitku, který kyberprostor nabízí. Kyberprostor vnímá jako něco,
co je schopno do sebe člověka určitým způsobem vtáhnout, například svět populárních online her.
Jako krajní uvádí příklad, kdy dotyčnému splyne jeho reálný život s kyberprostorovou existencí.7
Lze tudíž uzavřít, že nastíněný rozdíl je zejména subjektivního charakteru. Zatímco osoba
využívající Internet pouze pro vyhledání vlakového spojení pravděpodobně do kyberprostoru
nevstoupí, nadšený uživatel sociálních sítí v něm může strávit podstatnou část svého dne.

4

ROUSE, Margaret. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) [online]. SearchNetworking
[online]. Last update 13. 2. 2019 [cit. 8. 3. 2019]. Dostupné z WWW: https://searchnetworking
.techtarget.com/definition/TCP-IP
5
VITOVSKÝ, Antonín. Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník internetu. Vyd. 1. Praha: AV Software,
2004. s. 260. ISBN 80-901428-7-7.
6
W3.org. (2019). Help and FAQ - W3C. [online]. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.w3.org/Help/
7
LESSIG, Lawrence. Code Version 2.0 [online]. New York : Basic Books, 2006. ISBN: 978–0–465–03914–2 [cit.
12. 3. 2019]. s. 9. Dostupné z WWW: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf

4

V této práci bude tedy pojem Internet užíván pro označení globálního systému propojených
počítačových sítí komunikujících mezi sebou pomocí rodiny protokolů TCP/IP, jehož základní
součástí je World Wide Web jakožto vstupní brána do kyberprostoru.
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1.2.

Klíčové principy Internetu jako východiska a limity regulace

V této podkapitole postupně osvětlím tři základní principy fungování Internetu, jejichž pochopení
je dle mého názoru nezbytným východiskem veškerých úvah a debat o možnostech případné
regulace Internetu. Nekladu si však za cíl tyto principy popsat vyčerpávajícím způsobem
s uvedením veškerých detailů, neboť celá problematika je z technického hlediska značně
komplikovaná. Chci ovšem srozumitelně představit funkční specifika Internetu v přiměřeném
rozsahu tak, abych o poznatky učiněné v této podkapitole mohl opřít svou argumentaci
v následujících, právně zaměřených částech této práce.
1.2.1.

Přepojování paketů a princip robustnosti

V předchozí podkapitole bylo uvedeno, že komunikace na Internetu je umožněna díky existenci
rodiny protokolů TCP/IP. Tyto protokoly současně určují, jak bude internetová komunikace
realizována, tedy jakým způsobem budou data po síti přenášena. Toto platí pro současně užívanou
technologii síťové komunikace, kterou je tzv. přepojování paketů. V minulosti, kdy domácnosti
například ještě běžně využívaly služeb vytáčeného internetového připojení, se uplatňovala
alternativní technologie komunikace nazvaná jako přepojování okruhů. V případě přepojování
okruhů je informace přenášena v rámci sítě po předem vytyčené cestě8 - uzavřeném souvislém
komunikačním kanálu, který je po dobu přenosu informace vyhrazen výlučně účastníkům
probíhající komunikace. Pro lepší představu lze uvedený systém připodobnit situaci, kdy jsou mezi
účastníky komunikace nataženy napřímo dráty.9 Strany komunikace v tomto případě mohou
libovolně disponovat přenosovou kapacitou sítě, která jim byla poskytovatelem připojení
vyhrazena10, zatímco současně „blokují“ vyhrazený okruh, k jehož uvolnění dojde až po ukončení
spojení.11

8

UNUTH, Nadeem. Circuit Switching vs. Packet Switching [online]. DotDash [online]. Last update 14. 3. 2019 [cit.
5. 6. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.lifewire.com/circuit-switching-vs-packet-switching-3426726
9
PETERKA, Jiří. Sítě s přepojováním okruhů vs. sítě s přepojováním paketů [online]. EArchiv [online]. 1996 [cit.
15. 2. 2019]. Dostupné z WWW: http://www.earchiv.cz/a96/a618k150.php3
10
Tamtéž.
11
UNUTH, Nadeem. Circuit Switching vs. Packet Switching [online]. DotDash [online]. Last update 14. 3. 2019
[cit. 5. 6. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.lifewire.com/circuit-switching-vs-packet-switching-3426726
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Dnešní Internet však vzhledem k množství jeho uživatelů musí pracovat na principu přepojování
paketů. Technologie funguje tak, že Internet Protocol rozdělí odesílaná data na množství malých
částí, nazývaných pakety (také rámce či datagramy). Pakety kromě samotných uživatelských dat
obsahují rovněž takzvaná metadata – například IP adresu odesílajícího a přijímajícího zařízení,
informace o pořadí v původní (rozložené) informaci a další kontrolní údaje.12 Pakety s částmi dat
od různých odesílatelů jsou následně přenášeny společnými komunikačními kanály, přičemž
každý z paketů se ke konečnému příjemci může dostat odlišnou cestou a v odlišném čase. Během
přenosu totiž paket musí zpravidla projít řadou síťových uzlů. Kdykoli „přicestuje“ do některého
z uzlů sítě, je přesměrován takzvaným přepínačem, například routerem, do následujícího vhodného
a aktuálně volného uzlu, a to s ohledem na IP adresu cílového zařízení, kterou nese.13 Není-li
vybraný uzel aktuálně volný, paket vlastně dočasně čeká na „odbavení“ ve vyrovnávací paměti
routeru, což prodlužuje dobu jeho doručení. V cílovém zařízení je následně s pomocí protokolu
TCP odeslaná informace z jednotlivých paketů opět složena dohromady a příjemce ji může
zobrazit či jinak zpracovat. Jak stručně nastíním níže, s přepojováním paketů jsou kromě řady
výhod i nevýhod spojeny také důležité praktické důsledky pro možnost kontroly komunikace na
síti.
Hlavní nevýhodou této technologie je neodbouratelné riziko ztráty paketu po cestě do cílového
zařízení.14 Ztráta či poškození dílčích paketů na cestě sítí může vyústit například v nechvalně
známé zasekávání obrazu při přehrávání multimediálních souborů, chybné načtení webového
obsahu apod.
Naopak mezi hlavní výhody technologie přepojování paketů patří jednak zajištění vyšší
robustnosti sítě, tedy její schopnosti vyrovnat se s případnými výpadky či chybami, jednak
maximalizace využití kapacity sítě. Dojde-li k neočekávanému výpadku požadovaného spojení,
může být zbytek paketů cílovému zařízení zaslán alternativní cestou, je-li tato k dispozici.15

12

Tamtéž.
Tamtéž.
14
SCHEWICK, Barbara. Internet Architecture and Innovation. Cambridge : MIT Press, 2012. s.108. ISBN 9780262518048.
15
Podle principu robustnosti, označovaného rovněž jako Postel’s Law po internetovém průkopníkovi Jonu
Postelovi, musí být síť díky ochranným mechanismům připravena překonat problémy způsobené nespolehlivým
přenosem dat či přenosem dat škodlivých, aniž by byl ohrožen její běžný provoz. K tomu viz také BRADEN,
Robert. Ed. Requirements for Internet Hosts : Communication Layers [online]. Internet Engineering Task Force,
October 1989 [cit. 17. 2. 2019]. Dostupné z WWW: https://tools.ietf.org/html/rfc1122
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Nedojde tak k úplnému přerušení a selhání celé komunikace, nýbrž pouze k jejím dílčím
kvalitativním defektům způsobeným nedoručením některých paketů. Co se týče druhé
z uvedených výhod, komunikační kanály mohou být díky rozmělnění dat do malých částí
využívány více uživateli současně a nedochází tím k jejich excesivnímu blokování.
Klíčovým důsledkem existence paketů a mechanismu jejich doručování je poté skutečnost, že
jednotlivé články sítě, respektive technická zařízení zajišťující přenos a směrování informací,
nemají za standardních okolností možnost zjišťovat obsah jednotlivých paketů. Těmto zařízením
je toliko umožněno číst metadata obsažená v hlavičce paketu, jelikož tyto technické informace
jsou nezbytné pro doručení paketu k cílovému zařízení stejně jako správně nadepsaná obálka pro
doručení dopisu adresátovi. Zařízení však nevidí samotný obsah uživatelských dat, tedy informace
obsažené v části označované anglicky jako payload, kterou je dle výše užité analogie možné
přirovnat k popsanému dopisnímu papíru, jenž je do obálky vložen. Toto omezení lze prolomit
technologií známou jako Deep packet inspection, jejímž prostřednictvím je přenosovým zařízením
umožněno číst nejen hlavičku paketu, ale též přímo uživatelská data. Deep packet inspection je
technologií značně kontroverzní, neboť kromě legitimních případů využití její filtrační funkce,
například pro prevenci a odhalování teroristicky laděné komunikace či eliminaci škodlivého
obsahu, může sloužit kupříkladu také k cenzuře internetového obsahu.16
1.2.2.

Princip E2E

Takzvaný princip end-to-end (doslovně přeloženo jako princip „konec-konec“), pro který budu dále
používat zkratku E2E, je klíčovým pravidlem, které určuje rozvržení funkcí v síti,17 tedy jinými slovy
určuje, jak bude v rámci sítě distribuována výpočetní inteligence. Autoři Lemley a Lessig označují
jako duchovní otce formulace E2E principu profesory J. Saltzera, D. Reeda a D. Clarka, kteří ho prvně
označili a popsali v publikaci End to End Arguments in System Design z roku 1981.18

16

BROOK, Chris. What is Deep Packet Inspection? How It Works, Use Cases for DPI, and More [online]. Digital
Guardian [online]. Last update 5. 12. 2018 [cit. 17. 2. 2019]. Dostupné z WWW: https://digitalguardian.com
/blog/what-deep-packet-inspection-how-it-works-use-cases-dpi-and-more
17
K tomu viz také LEMLEY, Mark, LESSIG, Lawrence. The End of End-to-End: Preserving the Architecture of the
Internet in the Broadband Era (October 1, 2000) [online]. UCLA Law Review, roč. 2001, č. 48. s. 6-8.
[cit. 19. 2. 2019]. Dostupné z WWW: https://cyberlaw.stanford.edu/e2e/papers/Lemley_Lessig_e2epaper.pdf
18
Tamtéž.
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V souladu s tímto principem má být výpočetní inteligence umístěna na koncích sítě, tj. tam, kde
dochází k tvorbě, nahrávání a příjmu uživatelských dat, například prostřednictvím aplikací, zatímco
samotné komunikační protokoly plnící funkci jakéhosi potrubí, jímž data proudí, mají zůstat
maximálně jednoduché.19 Přenosová infrastruktura by se tak měla soustředit výhradně na přenos dat
jako takový a veškeré výpočetní operace související s přenášenou komunikací by měly být realizovány
až v koncových zařízeních či aplikacích, které jsou ovládány samotnými uživateli. Koncept proto bývá
někdy označován jako „hloupá síť“20 s „chytrými terminály“.
Z právně-ekonomického hlediska přináší E2E princip řadu zajímavých aspektů. „Jednoduchost“ sítě
umožňuje připojení a využívání infrastruktury široké škále aplikací, které nemusejí čelit přehnaným
technickým požadavkům na svou funkčnost. Tím je vytvořeno zdravé soutěžní prostředí, kdy větší
počet subjektů může vstupovat na internetový trh a nabízet své produkty a služby koncovým
uživatelům.21 E2E princip tak současně podporuje inovační prostředí na Internetu, neboť i menší hráči
mohou přicházet s kreativními a užitečnými řešeními a přispívat tím k určování jeho dalšího vývoje.
Tento aspekt je v současné době extrémně důležitý, a to zejména s ohledem na bouřlivé debaty o
legitimitě síťové neutrality či reformě autorského práva na jednotném digitálním trhu v rámci EU, které
se věnuji v poslední kapitole této práce. Snahy o modifikaci či opuštění E2E principu, například
v souvislosti s úpravou práv a povinností poskytovatelů služeb informační společnosti, mohou totiž ad
absurdum vyústit až k vytvoření jakéhosi internetového oligopolu, kdy úzká skupina vlivných subjektů
bude strategicky, s ohledem na své ekonomické zájmy, inovační prostředí regulovat.22

1.2.3.

Princip decentralizace

Třetím principem, který považuji za zásadní pro fungování Internetu a možnosti jeho regulace, je
princip decentralizace. Decentralizaci je v této souvislosti třeba vnímat jako stav, kdy infrastruktura
Internetu vzhledem ke své vlastnické struktuře nepodléhá jednotnému, centrálnímu řízení. Internet je
systém navzájem propojených sítí, jež jsou provozovány různými subjekty a řídí se různými soubory
pravidel v závislosti na konkrétní úpravě smluvních podmínek užívání. Alena Andruško k této
19

Tamtéž.
K použití termínu srov. ISENBERG, David. Rise of the Stupid Network [online]. Computer Telephony, August
1997 [cit. 20. 2. 2019]. Elektronický opis dostupný z WWW: https://www.hyperorg.com/misc/stupidnet.html
21
LEMLEY, Mark, LESSIG, Lawrence. The End of End-to-End: Preserving the Architecture of the Internet in the
Broadband Era (October 1, 2000) [online]. UCLA Law Review, roč. 2001, č. 48. s. 7. [cit. 19. 2. 2019].
Dostupné z WWW: https://cyberlaw.stanford.edu/e2e/papers/Lemley_Lessig_e2epaper.pdf
22
Tamtéž, s.9.
20
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problematice uvádí: „V důsledku decentralizované struktury internetu tak internet není, a z logiky věci
ani nemůže být, jednotně spravován ve smyslu korporátního řízení, ani nikým vlastněn - existují pouze
konkrétní majitelé, popř. správci dílčích sítí připojených do internetu.“23
Decentralizovaná struktura Internetu tak do značné míry limituje, či přímo znemožňuje, uplatnění
centrálních mechanismů kontroly a regulace v kyberprostoru. V důsledku mnohosti a rozdílnosti
provozovatelů internetové infrastruktury neexistuje aktuálně ústřední autorita, jež by byla s to
stanovovat a vynucovat celosvětově závazná právní pravidla užívání Internetu. Jejich implementace
by navíc předpokládala efektivní součinnost fyzických provozovatelů dílčích sítí, kteří by byli nejprve
nuceni provést nařízená opatření na lokální úrovni. Lze přitom očekávat, že rozdíly v národních
právních úpravách či v ekonomických možnostech zúčastněných provozovatelů by negativně ovlivnily
efektivitu centrální regulace.
Pro úplnost je třeba zmínit, že otázka decentralizace Internetu může být zhodnocena mnohem
komplexněji, než je uvedeno výše, a to v závislosti na uvažovaných faktorech. Centralizační prvky
vykazuje například správa zásadních aspektů Internetu, kterými jsou zejména standardizace
komunikačních protokolů, systém doménových jmen či adresní a identifikační systém Internetu.
Příkladem lze uvést organizaci ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) se
sídlem v Kalifornii, jež má na starosti rozhodování o přidělování IP adres a jim odpovídajících
doménových jmen jednotlivým zařízením připojeným do Internetu. IP adresa činí zařízení schopným
komunikace s ostatními články sítě, doménové jméno poté zajišťuje, že označení příslušného zařízení
bude pro koncového uživatele srozumitelné a zapamatovatelné. Faktická závislost uživatelů Internetu
na rozhodnutích ICANN tak staví tuto organizaci prakticky do role globální internetové autority.24
Tradiční Internet bývá rovněž považován za centralizovaný v porovnání s rozmáhající se technologií
tzv. blockchainu, jenž si v některých zdrojích získal označení „decentralizovaný Internet“.25
Blockchain je ve své podstatě neuzavřenou databází datových záznamů zachycených v lineární řadě
na sebe navazujících tzv. bloků, jejichž neměnné kopie mohou být současně uloženy na všech
zařízeních připojených do sítě. Porovnáním uložené kopie s ostatními je tak každé zařízení v síti

23

ANDRUŠKO, Alena. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR). s.4. ISBN 978-80-7552-327-3.
24
GOLDSMITH, J.; WU, T. Kdo řídí Internet? Iluze o světě bez hranic. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Dokořán a
Argo, 2008. s. 38. ISBN 978-80-7363-184-0
25
Srov. např. A Beginner’s Guide To The Decentralized Internet [online]. Electronic Beats [online]. Last update
5. 9. 2018 [cit. 22. 2. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.electronicbeats.net/a-beginners-guide-to-thedecentralized-internet/
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schopno ověřit aktuálnost a pravost konkrétního datového záznamu, čímž je eliminováno riziko
vnějšího škodlivého zásahu a je současně zajištěna bezpečnost přímé komunikace mezi jednotlivými
síťovými uzly. Díky tomu blockchain, na rozdíl od tradičního Internetu, není přímo závislý na existenci
velkokapacitních serverů provozovaných velkými a kapitálově silnými společnostmi, které tak reálně
mají v rukou nástroje pro kontrolu a regulaci síťového toku dat. Pro účely této práce se nicméně lze
spokojit se závěrem, že Internet je decentralizovanou strukturou, neboť jako takový nepodléhá
všeobecné komplexní regulaci jednoho centra v pozici autority.

1.3.

Legitimita právní regulace Internetu

Cílem této podkapitoly je poskytnout odpověď na hojně diskutovanou otázku, zda je žádoucí, aby
právo, včetně práva autorského, regulovalo poměry na Internetu. Zatímco legitimita existence
právní regulace nebývá v drtivé většině oblastí společenského života zpochybňována, v případě
Internetu je nutné vzít v úvahu jeho specifika, která rozptýlí případné pochybnosti o smysluplnosti
výše položené otázky.
Přibližně od poloviny devadesátých let minulého století, kdy se Internet rozšířil z univerzit,
výzkumných center a vládních budov mezi širokou veřejnost, byl kyberprostor považován za nové
místo pro lidskou seberealizaci – jakési společenství, v němž zásahy státu nejsou žádoucí. Lessig
připodobňuje nadšení spojené se vzestupem uživatelsky přívětivého Internetu k náladám v postsocialistické společnosti po pádu komunistického režimu. V této souvislosti však dodává, že nový
kyberprostor navíc nabízel možnosti, jichž ve hmotném světě nelze dosáhnout – svobodu bez
anarchie, kontrolu bez vládních struktur, konsenzus bez mocenských zásahů.26
Průkopníkem vize Internetu jako prostoru maximální svobody se stal John Perry Barlow,
zakladatel organizace Electronic Frontier Foundation bojující proti omezování svobody uživatelů
Internetu. Stěžejním dokumentem této organizace je tzv. Deklarace nezávislosti kyberprostoru,
v níž se Barlow ostře vymezuje vůči aplikaci práva na Internetu ze strany státních orgánů. Dle
překladu Radima Polčáka jedna z klíčových pasáží deklarace zní: „Můžeme se volně přemisťovat
mezi Vašimi jurisdikcemi, a tak jediné obecné pravidlo, které skutečně ustavuje naše společenství,

26

LESSIG, Lawrence. Code Version 2.0 [online]. New York: Basic Books, 2006. ISBN: 978–0–465–03914–2
[cit. 27. 2. 2019]. s. 2. Dostupné z WWW: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf
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je zlaté pravidlo morálky. Na tomto základě chceme řešit všechny problémy a nepřijímáme
způsoby, které se nám snažíte vnutit“.27
V deklaraci lze identifikovat několik základních argumentů, jež popírají legitimitu aplikace práva
v kyberprostoru. Barlow zmiňuje zejména absenci společenské smlouvy mezi uživateli Internetu
a státem jakožto tvůrcem právních norem. Společenství v kyberprostoru je dle něho společenstvím
vlastního druhu, které se, na rozdíl od toho státního, nevzdalo vlastních svobod ve prospěch
žádného suveréna. Státy jsou dle Barlowa navíc neschopny efektivně právo na Internetu
vynucovat,

neboť

jsou

uzavřeny

ve

vlastních,

prostorově

omezených

jurisdikcích.

Internet, jehož stěžejní vlastností je ubikvita, má tedy už z principu vlastní regulační mechanismy,
jimž ty právní nemohou svou účinností jakkoli konkurovat.
Vizi prezentovanou v deklaraci je nyní, s odstupem více než dvaceti let od jejího vydání, možné
hodnotit přinejmenším jako utopickou. S rozšiřováním škály možností, jež kyberprostor
uživatelům nabízí, vzrůstá též počet případů, kdy se Internet stává prostředkem realizace
společensky nežádoucího, často přímo škodlivého jednání. S existencí Internetu je spojena
například produkce a distribuce dětské pornografie, černý obchod na tzv. dark webech, podvody
s virtuálními měnami, útoky na elektronické bankovnictví či také porušování práv autorů.
Nemohou-li tyto nežádoucí jevy být eliminovány ani za přispění státních zásahů v podobě
vynucování práva, nelze se ztotožnit s názorem, že kyberprostor díky efektivitě svých
autoregulačních mechanismů může řádně existovat v jakémsi právním vakuu.
Současně je však nezbytné vzít v potaz, že právní normy nejsou jediným regulátorem lidského
jednání, a své uplatnění tak v ideálním případě naleznou pouze v určitých situacích. Lessig
rozlišuje čtyři základní modality regulace chování, jež jsou aplikovatelné v reálném světě i
v kyberprostoru, a sice normy etické, ekonomické, technické (ve smyslu kódu) a konečně normy
právní.28 Tyto se v ideálním případě projeví tak, že regulovaný subjekt zvolí způsob chování, jenž
mu nevynese sociální vyloučení, bude ekonomicky výhodný, reálně proveditelný a v souladu
s právem. Ve světle výše uvedeného poté Polčák dovozuje legitimitu existence práva „…jen tam,

27

POLČÁK, Radim. Právo na internetu – spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. s. 3.
ISBN 978-80-251-1777-4.
28
LESSIG, Lawrence. Code Version 2.0 [online]. New York: Basic Books, 2006. ISBN: 978–0–465–03914–2
[cit. 27. 3. 2019]. s. 125. Dostupné z WWW: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf
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kde si etická, sociální, ekonomická či technická pravidla nedokáží poradit s výskytem
problematických či chaotických elementů.“29 Současně však připouští, a s jeho názorem se
ztotožňuji, že právní normy v současném komercializovaném prostředí nejsou a nebudou
nejdůležitějším motivačním prostředkem k ochraně příslušných hodnot v kyberprostoru, kdy
tomuto účelu lépe poslouží motivace sociální a ekonomická.
Lze tedy uzavřít, že právní regulace představuje nepostradatelný průvodní jev vývoje Internetu,
avšak legitimní je pouze v případě, kdy do regulace chování v kyberprostoru vstupuje výlučně
jako prostředek ultima ratio, ukážou-li se ostatní regulační mechanismy jako neefektivní.

29

POLČÁK, Radim. Právo na internetu – spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. s. 5.
ISBN 978-80-251-1777-4.
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2.

Autorské právo a jeho role v prostředí Internetu

2.1.

Autorské právo jako součást práva duševního vlastnictví

Autorské právo je neodmyslitelně spjato s lidskou tvořivostí. Tuto tvořivost lze vnímat jednak jako
prostředek materiálního pokroku společnosti, jenž je realizován formováním nových hodnot a
jejich postupným dotvářením, a dále jako předpoklad intelektuálního vývoje lidstva spočívajícího
ve schopnosti poznávat, popisovat a chápat okolní realitu. Je přitom na každém jedinci, jak se
rozhodne svou subjektivní tvořivost projevovat navenek. Provedením určitého zobecnění lze podle
tohoto kritéria určit dvě základní skupiny osob. První sociální skupinou jsou tvůrci, tedy samotní
původci duševních výtvorů, kteří svou tvůrčí činností umožňují posun společnosti vpřed. Druhou
kategorií jsou poté uživatelé, kteří mohou být buďto čistě pasivními příjemci (konzumenty)
výsledků činnosti tvůrců, nebo mohou tyto výsledky aktivně využívat jako vstupy při nabídce
vlastních produktů a služeb. Aby mohla být zachována motivace tvůrců dále tvořit a zhodnocovat
výsledky jejich duševní činnosti, je nezbytné, aby byla vhodným způsobem zajištěna rovnováha
zájmů, práv a povinností výše jmenovaných dvou skupin osob. A právě zajištění této rovnováhy
je hlavním úkolem systému práva duševního vlastnictví, do něhož se řadí též odvětví práva
autorského30.
Autorské právo a práva s ním související tedy představují (vedle práv průmyslových) součást práv
k duševnímu vlastnictví. Právo duševního vlastnictví v objektivním smyslu lze charakterizovat
jako soubor norem, které upravují práva k určitým nehmotným statkům, tyto statky vymezují a
dotčeným právům poskytují ochranu. Definice samotného pojmu „duševní vlastnictví“ přitom není
jednoduchou záležitostí. Na jedné straně svádí k opatrnému užívání velmi obecných pojmů, na
straně druhé může vyústit v prostý demonstrativní výčet jeho jednotlivých složek. Oba uvedené
přístupy v sobě spojuje ustanovení čl. 2 odst. (i) Světové deklarace o duševním vlastnictví z roku
2000, které definuje duševní vlastnictví jako „jakékoli vlastnictví, které se na základě všeobecného
konsensu považuje jak za duševní svou povahou, tak i za zasluhující ochrany, a které zahrnuje zejména

30

Článek 5. odst. (ii) Světové deklarace o duševním vlastnictví ze dne 18. 8. 2000 uzavřené na půdě WIPO
(dokument WO/GA/26/4) stanoví, že práva duševního vlastnictví by se měla rozvíjet pro dosažení přiměřené
rovnováhy mezi ochranou tvůrců a zájmy uživatelů duševního vlastnictví.
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vědecké a technické vynálezy, literární nebo umělecké výtvory, ochranné známky a identifikátory,
průmyslové vzory a zeměpisná označení.“ Lze tedy shrnout, že práva duševního vlastnictví jsou práva
k určitým nehmotným majetkovým hodnotám, které jsou vyjádřené v podobě objektivně seznatelné
lidskými smysly, případně seznatelné strojově,31 a které jsou nezávislé na eventuálním hmotném
nosiči, jehož prostřednictvím jsou vyjádřeny. Teorie dále blíže rozvádí další sjednocující pojmové
znaky práv duševního vlastnictví, mezi nimiž lze jmenovat například časovou omezenost jejich trvání,
teritoriální povahu (tj. omezení garance a podmínek ochrany práv na určité, zpravidla státní území) či
majetkovou zhodnotitelnost spočívající v možnosti příslušná práva hospodářsky nebo jinak majetkově
využít.32
Autorské právo se od ostatních práv duševního vlastnictví odlišuje specifickým předmětem ochrany,
kterým je zejména autorské dílo dle ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále též jako „autorský
zákon“ či „AZ“). Výše odkazované ustanovení obsahuje demonstrativní výčet druhů děl podle způsobu
jejich vyjádření, která mohou být díly autorskými. Jde například o díla slovesná (typicky knihy),
hudební, dramatická (například divadelní hry), fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická
a mnohá další. Z uvedeného výčtu je patrné, že autorská díla mohou mít mnoho podob a forem a mohou
vznikat v široké škále oborů lidské činnosti. V každém případě však musí jít o díla splňující zákonem
stanovené pojmové znaky, zejména musí být vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě,
neboť pouhé myšlenky či nápady dle ust. § 2 odst. 6 AZ autorskoprávní ochrany nepožívají. Podrobněji
se právní povahou autorského díla zabývám ve třetí kapitole této práce.
Lze tedy shrnout, že autorské právo jako součást systému práva duševního vlastnictví, respektive práv
k nehmotným statkům, upravuje zejména práva autora k jeho autorskému dílu, jež je zvláštním druhem
nehmotného statku.
2.2.

Prameny autorského práva

Z hlediska poměru vnitrostátního a mezinárodního práva je český právní řád systémem smíšeným,
v němž se uplatňuje dualistický přístup s monistickými prvky. Ačkoli tedy v obecné rovině české

31

SRSTKA, Jiří, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. s. 37.
ISBN 978-80-7502-240.
32
Tamtéž.
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právo existuje odděleně od práva mezinárodního, což se projevuje například nutností transpozice
mezinárodních norem do pramenů domácího práva, některé tyto normy jsou s to vyvolat v rámci
českého práva účinky bez dalšího. Článek 10 Ústavy ČR stanoví, že vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí
právního řádu. Stanoví-li taková mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva. Předmětným ustanovením dochází k inkorporaci mezinárodních smluv
splňujících uvedené podmínky do českého právního řádu a k založení jejich aplikační přednosti
pro případ, že nebudou s vnitrostátními zákony ve shodě.33 Poněkud odlišná je situace v případě
práva Evropské unie, jehož normy sice svůj normativní základ odvozují od mezinárodního práva
veřejného,34 avšak vykazují určitá specifika. Na primární právo EU, zejména tzv. zakládací
smlouvy, se uplatní rovněž ust. čl. 10 Ústavy ČR, neboť při přijímání těchto smluv byly splněny
podmínky stanovené mezinárodním právem pro vznik mezinárodních smluvních závazků.35
Sekundární právo EU (v jehož rámci jsou významné zejména nařízení a směrnice) se ovšem
z velké části skládá z jednostranných aktů orgánů EU, a ustanovení čl. 10 Ústavy ČR se proto
neuplatní. Přímý účinek a aplikační přednost norem sekundárního práva EU, pokud jde o nařízení,
v členských státech proto musely být postupně dovozeny judikaturou Soudního dvora EU a jejich
závaznost v ČR na ústavní úrovni následně zajištěna prostřednictvím čl. 1 odst. 2 Ústavy ČR, jenž
stanoví, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
V případě směrnic je poté klíčový především jejich nepřímý účinek reflektovaný v povinnosti
soudních orgánů vykládat národní právo v souladu s unijními normami, jež uvnitř států nejsou
přímo závazné (k tomu srov. čl. 95 Ústavy ČR).
České autorské právo tedy vzniká a vyvíjí se nejen na úrovni národní legislativy, ale rovněž na
úrovni práva EU a mezinárodního práva. Vzájemné spolupůsobení uvedených systémů umožňuje
postupné překonávání problémů spojených se zásadou teritoriality autorského práva, podle níž se
podmínky a obsah autorskoprávní ochrany řídí právním řádem státu, v němž k uplatnění ochrany
dochází. Právo EU a právo mezinárodní tak umožňují zajistit určitý minimální (eventuálně přímo

33

Dále rozvedeno např. Ústavním soudem ČR v nálezu sp. zn. I. ÚS 819/15 ze dne 15.4.2015 (odstavec 14).
RYCHETSKÝ, Pavel, et al. Čl. 10a (Integrační mezinárodní smlouvy). In: RYCHETSKÝ, Pavel, et al. Ústava
České republiky; Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
ISBN 978-80-7478-809-3.
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jednotný) standard autorskoprávní ochrany tam, kde se jednotlivé národní právní úpravy
rozcházejí, což zvyšuje právní i ekonomickou jistotu účastníků autorskoprávních poměrů. Toto je
důležité zejména ve vztahu k Internetu vyznačujícímu se svou ubikvitou. V následujících
podkapitolách zmiňuji jednotlivé klíčové prameny autorského práva, jakož i ty, jež považuji za
významné ve vztahu k prostředí Internetu.
2.2.1.

Mezinárodní právo

Autorské právo na mezinárodní úrovni je ovlivňováno a rozvíjeno především činností dvou
celosvětových mezinárodní organizací – Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a
Světové obchodní organizace (WTO). V jejich rámci jsou sjednávány a spravovány mnohostranné
smlouvy garantující výše zmíněný minimální standard autorskoprávní ochrany a zajišťující
jednotnou interpretaci autorskoprávních institutů napříč jurisdikcemi smluvních států.
WIPO, založená v roce 1967 a čítající aktuálně 192 smluvních států, spravuje většinu
mnohostranných mezinárodních smluv týkajících se oblasti autorského práva. Za zmínku stojí
zejména Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, která byla od svého
přijetí v reakci na společenský rozvoj několikrát revidována, naposledy roku 1971. Úmluva se
věnuje zejména základním otázkám harmonizace autorského práva. Mimo jiné zakotvuje jednotný
minimální základ a standard ochrany autorských práv (např. co se týče doby jejich trvání), zásadu
neformální ochrany, zásadu teritoriality či zásadu národního zacházení zabraňující diskriminaci
cizích státních příslušníků. Ačkoli se Bernská úmluva (i s ohledem na datum poslední revize)
nevěnuje přímo problematice Internetu, tuto oblast i tak zásadně ovlivňuje, neboť základní
principy autorského práva prozařují do všech jeho dílčích oblastí. Dále považuji za důležité na
tomto místě zmínit dvě tzv. internetové úmluvy přijaté pod záštitou WIPO roku 1996, které
upravují aspekty autorských práv a práv souvisejících s ohledem na bující rozvoj informačních
technologií. První z nich je Smlouva WIPO o právu autorském (WCT), jež upravuje mimo jiné
právo na sdělování díla veřejnosti, které je základním východiskem pro šíření děl po Internetu.
Druhou smlouvou je Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
(WPPT), jež zakotvuje práva na zpřístupňování zaznamenaných výkonů a zvukových záznamů
veřejnosti, která jsou zásadní pro digitální komunikaci a rozvoj zábavního průmyslu.
17

WTO založená v roce 1994 a sdružující k dnešnímu dni 164 členů poté skrze Radu pro TRIPS
spravuje Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (zkratka TRIPS). Jejím
cílem je přispět k účinné ochraně duševního vlastnictví (zahrnujícího kromě autorských práv a
práv souvisejících též některá průmyslová práva včetně patentů) za současného odstranění
překážek mezinárodního obchodu. Povinnosti ze smlouvy jsou adresovány signatářským státům a
týkají se především přijetí adekvátních mechanismů pro vynucování práv duševního vlastnictví.
TRIPS je spíše komerčního charakteru (nezavazuje k ochraně osobnostních práv autorů) a ve
vztahu k Internetu je s ohledem na starší datum přijetí dnes již citelně zastaralá.36 Stále si nicméně
uchovává relevanci zejména ve vztahu k právní ochraně počítačových programů a databází, jejichž
užití není v kyberprostoru výjimkou.
2.2.2.

Právo Evropské unie

V souvislosti se vstupem České republiky do EU roku 2004 bylo mimo jiné prostřednictvím článku
10a odst. 1 Ústavy ČR umožněno, aby byly některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na
mezinárodní organizaci nebo instituci. Tento přenos, spolu se zakotvením účinků práva EU
v národních právních řádech, je nezbytný k tomu, aby EU mohla naplňovat cíle, jež jsou vytyčeny
a definovány v zakládacích smlouvách. Jedním z hlavních cílů EU je zajištění fungování tzv.
vnitřního trhu jakožto prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob,
služeb a kapitálu.37 Právě pro umožnění volného pohybu některého zboží a služeb je žádoucí, aby
byla na unijní úrovni vhodným způsobem upravena autorská práva, jež jsou jedním ze základních
určovatelů dispozice s autorskými díly. V souvislosti s růstem internetové ekonomiky je poté
důležité zmínit tzv. jednotný digitální trh (The Digital Single Market), jenž představuje sektor
vnitřního trhu zahrnující oblasti digitálního marketingu, e-commerce a telekomunikací. Pro jeho
vytvoření a fungování identifikuje Evropská komise ve své Strategii pro jednotný digitální trh
z roku 2015 reformu předpisů o autorských právech jako jednu z priorit legislativních aktivit

36

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody
TRIPS a činnosti WIPO. 1. vydání. Praha: Linde Praha , a.s., 2004. s. 47. ISBN 80-7201-467-6.
37
Článek 26 odst. 2. Smlouvy o fungování Evropské unie.
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plánovaných na stávající funkční období.38 Již více než 25 let se tak EU snaží překonat překážku
v podobě teritoriality autorských práv uplatňováním přístupů unifikace a harmonizace národních
právních úprav.
Nástrojem harmonizace neboli postupného sbližování národních úprav jsou zejména směrnice
Evropského parlamentu a Rady. Směrnice jsou pro členské státy závazné z hlediska cílů, jichž má
být dosaženo, volba prostředků k jejich dosažení je však do značné míry ponechána národním
zákonodárným sborům, které přijímají právní předpisy k jejich provedení. Pro úpravu autorských
práv na Internetu je klíčová zejména tzv. Informační směrnice z roku 2001,39 jejímž cílem bylo
přizpůsobit úpravu autorských práv požadavkům dvou výše uvedených internetových smluv
WIPO a potřebám moderní informační společnosti. Česká terminologická databáze knihovnictví
a informační vědy (TDKIV) Národní knihovny ČR definuje informační společnost takto:
„Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí
společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst
informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními
informačními a komunikačními technologiemi.“40 Ve své kapitole druhé upravuje Informační
směrnice majetková práva, jež v kontextu informační společnosti hrají zásadní roli – právo na
rozmnožování díla a právo na sdělování díla veřejnosti (vedle práva na rozšiřování, tj. distribuci
díla). Současně upravuje katalog výjimek z těchto práv, jež členské státy mohou na bázi
dobrovolnosti v různém rozsahu implementovat do národních právních řádů. Vzhledem k tomu,
že povinné je pouze zakotvení výjimky pro tzv. technické rozmnoženiny, lze se setkat s názorem,
že směrnice je pouze proklamativním textem, jenž ochranu autorských práv na Internetu ovlivnil
pouze omezeně. Z dalších směrnic relevantních pro prolínání autorských práv a Internetu lze
jmenovat například Směrnici o ochraně počítačových programů,41 která reaguje mimo jiné

38

Priorita č. 2 dle 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. Plný text dostupný též
z WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192
39
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.
40
JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
(TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z WWW:
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programů
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na vzestup fenoménu tzv. pirátského softwaru, Směrnici o osiřelých dílech,42 jež upravuje právní
poměry související s digitalizací a archivací děl v elektronické podobě, Směrnici o
audiovizuálních mediálních službách,43 jejímž předmětem je mimo jiné úprava streamingových
služeb či činnosti platforem nabízejících videa na vyžádání (a jejíž novela zavádí 30% kvóty na
evropskou produkci v poměru k nabízenému obsahu), a konečně Směrnici o kolektivní správě
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online na vnitřním trhu,44 která reaguje na potřebu licencování hudebních děl skrze
internetovou síť. Z hlediska kapitoly čtvrté této práce je významná rovněž Směrnice o
elektronickém obchodu,45 upravující mezi dalšími instituty též odpovědnost poskytovatelů služeb
informační společnosti, tedy i těch, kteří na Internetu zakládají své obchodní modely na šíření
autorských děl.
Prostředkem unifikace evropských právních řádů v rámci EU jsou poté nařízení, jež mají přímý
účinek v rámci národních právních řádů, a nevyžadují tak akt implementace. V oblasti autorského
práva se nejedná o nástroj hojně užívaný, neboť v citlivých debatách o unifikaci autorského práva
se dosud nedaří najít dostatečně široký mezinárodněpolitický konsensus. Avšak zejména
v oblastech, v nichž existuje silný společenský zájem na zavedení jednotné právní úpravy, mohou
být nařízení vhodným nástrojem pro úpravu práv a povinností adresátů příslušných norem.
Jmenovat lze například Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah
v rámci vnitřního trhu46 přijaté roku 2017, které reaguje na problematiku tzv. geoblockingu, kdy
poskytovatelé online služeb omezují, či přímo znemožňují, jejich užívání spotřebitelům, kteří se
dočasně nacházejí na území jiného členského státu EU.
V kapitole páté této práce se hodlám detailněji zabývat především aktuálně realizovanou reformou
autorského práva představovanou tzv. druhým copyrightovým balíčkem z roku 2016, jenž v
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návaznosti na Strategii Evropské komise pro jednotný digitální trh zavádí určitá harmonizační
opatření za účelem vyvážení zájmů subjektů na virtuálním trhu s autorskoprávně chráněným
obsahem. Vzhledem ke kontroverzi a bouřlivým debatám, jež byly v procesu přijímání reformy
rozpoutány, považuji toto téma za vysoce zajímavé a hodné podrobnější analýzy.
2.2.3.

Česká právní úprava

Na ústavní úrovni jsou základy právní úpravy autorských práv jakožto součásti duševního
vlastnictví upraveny Listinou základních práv a svobod. Zatímco čl. 10 LZPS je východiskem
úpravy osobnostních autorských práv, když každému zaručuje právo na ochranu jeho osobnosti,
čl. 11 LZPS zakotvující vlastnické právo pokládá základy majetkových autorských práv.47 Oblasti
autorského práva se dotýká též čl. 15 LZPS, který upravuje svobodu myšlení, vědeckého bádání a
umělecké tvorby jakožto činností úzce spjatých s lidskou kreativitou a čl. 17 LZPS upravující
svobodu projevu. Konečně čl. 34 LZPS stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí činnosti jsou
chráněna zákonem.
Legislativní provedení čl. 34 LZPS zajišťuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jak
již samotný název zákona napovídá, AZ kromě práv autorských (práv autora k jeho autorskému
dílu) upravuje též tzv. práva související s právem autorským (například právo výkonného umělce
k jeho uměleckému výkonu či právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu) a právo
pořizovatele k jím pořízené databázi. Ochranou posledních dvou z uvedených kategorií práv je
sledována zejména ochrana investic a úsilí, jež byly určitou osobou vynaloženy na vytvoření
příslušného duševního vlastnictví. Úprava AZ je konečně doplněna ustanoveními o ochraně
uvedených práv a kolektivní správě práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.
Dílčí úpravu institutů souvisejících s právem autorským lze nalézt rovněž v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který je ve vztahu k AZ
obecným předpisem a který obsahuje zejména úpravu licenčních smluv.
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ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Čl.34 (Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na přístup ke
kulturnímu bohatství). In: POSPÍŠIL, Ivo, et al. Listina základních práv a svobod: Komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.
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2.3.

Základní aspekty autorského práva a výzvy Internetu

Při hodnocení povahy a účelu autorského práva v České republice je klíčové nejprve zacílit na
aspekty neformálního vzniku autorskoprávní ochrany a dualistického pojetí českého autorského
práva, kterým je určen jeho obsah.
2.3.1.

Vznik autorského práva v České republice

Autorská práva k dílu dle české právní úpravy vznikají okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno
v jakékoli objektivně vnímatelné podobě,48 aniž by bylo nutné za tímto účelem činit jakákoli
právní jednání, například plnit oznamovací či registrační povinnost. Tím se autorská práva liší od
práv průmyslových, kupříkladu patentových práv k vynálezům, u nichž je akt registrace ze strany
příslušného úřadu nezbytnou podmínkou jejich vzniku a výkonu. Princip neformální ochrany je
historicky typický pro právní řády států kontinentální právní kultury. Oproti tomu byl dříve
v některých jurisdikcích angloamerické právní kultury vznik autorskoprávní ochrany děl (tzv.
copyright) podmíněn dodatečným jednáním. Například v USA do roku 1978 bylo třeba dílo
registrovat u U. S. Copyright Office jakožto příslušeného orgánu veřejné moci a publikovat ho
s uvedením copyrightové doložky obsahující známý symbol © s dalšími informacemi.49
V důsledku postupného rozšiřování řady signatářů klíčových mezinárodních smluv, zejména
Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, však postupně došlo ke
stírání rozdílů mezi jednotlivými právními kulturami a tím i k přechodu zemí copyrightu
k principu neformální ochrany. Uvádění copyrightové doložky se symbolem © v knihách či na
internetových stránkách tudíž dnes pouze informuje o tom, že je předmětné dílo autorskoprávně
chráněno a kdo je příslušný k případným jednáním o poskytnutí licence.

48
49

Srov. ust. § 9 odst. 1 Autorského zákona.
Podmínka uvádění copyrightové doložky pro vznik autorskoprávní ochrany dle zákona Copyright Act z roku 1909
byla zrušena s nabytím účinnosti nového Copyright Act z roku 1976.
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2.3.2.

Dualistické pojetí autorského práva a jeho obsah

Výše bylo uvedeno, že pojetí českého autorského práva lze charakterizovat jako dualistické.50
Zákonné vyjádření tohoto pojetí je obsaženo v ustanovení § 10 autorského zákona, jež stanoví, že
právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Kromě samotného
oddělení obou kategorií práv je projevem dualismu rovněž odlišná zákonná úprava dispozice
s nimi či rozdílná doba jejich trvání. Naopak monistický prvek lze spatřovat ve skutečnosti, že
všechna autorská práva (osobnostní i majetková) jsou, stejně jako autorské dílo samotné, pevně
spjata s osobou autora, a nelze je proto převést na jinou osobu. Autorské právo je tak vykonáváno
zejména prostřednictvím licenčních smluv, jimiž je možné osobě odlišné od autora založit
v ujednaném rozsahu užívací právo k autorskému dílu.51 Proto někteří autoři označují koncepci
českého autorského práva nikoli za ryze dualistickou, nýbrž za kvazidualistickou.52
Osobnostní práva autora jsou vymezena v ust. § 11 AZ. Jedná se o subjektivní práva nemajetkové
povahy, jež reflektují charakter díla jako jedinečného či původního výsledku tvůrčí činnosti autora.
Je-li do díla promítnuta osobnost (duše) autora, je nezbytné, aby mu byly poskytnuty možnosti a
nástroje, jejichž pomocí bude moci svou osobnost ve formě díla chránit a rozhodovat o jejím
dalším osudu. Mezi osobnostní práva tak patří například právo autora rozhodnout o zveřejnění
svého díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla. Osobnostní práva autora
zanikají okamžikem jeho smrti, avšak vzhledem k tomu, že potřeba chránit jeho osobnost
(resp. dílo) stejným okamžikem nezaniká, zakládá ust. § 11 odst. 5 AZ vymezenému okruhu osob
právo domáhat se tzv. postmortální ochrany. Jejím účelem je zejména zajistit, aby chráněná díla
nebyla užívána způsobem snižujícím jejich hodnotu či aby při jejich užití došlo k řádnému uvedení
autorova jména.

50

Tak vyplývá též z důvodové zprávy k vládnímu návrhu AZ ze dne 12. 5. 2000, kde je k § 10 a 11 uvedeno:
„Oproti dosavadní právní úpravě zákonem č. 35/1965 Sb., podle níž osobní a majetková práva tvořila nedílný
celek i z hlediska přechodu těchto práv pro případ smrti, se navrhovaná úprava vrací ke koncepci zákona č.
115/1953 Sb., tzn. k dualismu práv osobnostních a práv majetkových (tradiční koncepce francouzská na rozdíl
od německé).“
51
SRSTKA, Jiří, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. s. 56.
ISBN 978-80-7502-240.
52
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 10 [Obsah práva autorského]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon
(EVK). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 141. ISBN 978-80-7179-608-4.
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Majetková práva jsou upravena v ust. § 12-23 a § 24-25a AZ.53 Lze provést jejich dělení na právo
dílo užít (kdy katalog jednotlivých práv, respektive způsobů užití díla, je obsažen
v ust. § 12 odst. 4 AZ a dále rozveden úpravou § 13 a násl. AZ) a jiná majetková práva. Výkonem
majetkových práv je zajištěna realizace ekonomických i jiných zájmů autora spojených s jeho
dílem – kromě poskytování úplatných licencí může jít třeba o zvyšování povědomí o autorovi v
očích široké veřejnosti, šíření jeho myšlenek a názorů či zlepšování okolní reality po stránce
funkční i estetické. Není-li stanoveno jinak, trvají majetková práva v souladu s § 27 odst. 1 AZ po
dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
Z hlediska průniku Internetu a autorského práva považuji za vhodné zmínit, že jednotlivá
majetková práva se vyznačují různou mírou relevance. Pro online prostředí je zásadní především
právo dílo užít upravené v § 12 AZ, jinými majetkovými právy se proto ve své práci nezabývám.
Majetková práva tvořící právo dílo užít jsou uvedena v katalogu práv v § 12 odst. 4 AZ a způsoby
užití z nich vyplývající jsou poté upraveny v § 13-18 AZ. Protože se rozšiřování, pronájem,
půjčování a vystavování díla vztahují výhradně na dispozici s díly vyjádřenými ve hmotné podobě,
postrádají na Internetu, jakožto virtuálním prostředí do značné míry oproštěném od veškeré hmoty,
tyto způsoby užití relevanci. Ta je však zachována v případě rozmnožování díla, jež je možné činit
i v elektronické formě zahrnující analogové i digitální vyjádření (§ 13 odst. 1 a 2 AZ), a především
poté u sdělování díla veřejnosti dle § 18 AZ, které předpokládá nehmotnou podobu díla a k němuž
může docházet též skrz počítačovou nebo obdobnou síť v (§ 18 odst. 2 AZ). Právě poslední
jmenovaný způsob užití díla zajišťuje plnění internetových stránek a služeb obsahem a umožňuje
maximalizovat výměnu informací v moderní společnosti.
S ohledem na výše uvedené se dále ve své práci detailně zaměřuji pouze na rozmnožování díla a
sdělování díla veřejnosti ve smyslu citovaných ustanovení autorského zákona.
2.3.3.

Účel autorského práva

Obecný exkurs do autorského práva v této podkapitole završím zhodnocením jeho účelu a
shrnutím autorskoprávních výzev, jež rozvoj digitálních technologií v čele s Internetem před

53

Majetková práva jsou však dále upravena i v jiných právních předpisech, viz například obecnou úpravu licence v
§§ 2358 an. občanského zákoníku.
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zákonodárce postavil. Již bylo zmíněno, že hlavním úkolem autorského práva je vzájemné
vyvažování zájmů, práv a povinností tvůrců děl a jejich uživatelů. Pro názornější osvětlení
složitosti celé problematiky stavím níže do konfrontace zájmy tří skupin stakeholderů – autorů,
zprostředkovatelů autorskoprávního obsahu na Internetu a koncových uživatelů tohoto obsahu
(ve smyslu konzumentů, tedy nikoli uživatelů v autorskoprávním smyslu).
Autor do vytvoření autorského díla vkládá své zvláštní osobní vlastnosti (promítá do něj svou
osobnost) a dále investice spočívající ve vynaloženém úsilí, práci a času na jeho vytvoření.
Představuje-li dílo součást autorovy osobnosti, autor má přirozený zájem na tom, aby bylo
chráněno před neoprávněnými zásahy ze strany jiných osob a aby mohl svobodně rozhodovat o
jeho dalším osudu. Po materiální stránce má poté zájem na zhodnocení investice, již do díla vložil,
což může činit tím, že dílo sám užije (rozmnoží ho, pronajme, bude ho sdělovat veřejnosti) nebo
poskytne užívací právo k dílu (licenci) jiné osobě, a to i za úplatu. Dále má autor zájem na tom,
aby se jeho díla šířila mezi uživatele, a rostla tak jejich popularita, která je předpokladem dalších
zisků. Zároveň však autor nechce ztratit kompletní kontrolu (či dohled) nad takovým šířením,
neboť by mohl přijít o potenciální ekonomický prospěch, který ho motivuje k další tvorbě.
Zprostředkovatelé autorskoprávního obsahu na Internetu poskytují služby, jež umožňují sdělování
autorských děl veřejnosti, čímž dochází ke zvyšování všeobecného povědomí o těchto dílech.
Usnadňují tak výměnu informací, která může ústit v šíření vzdělanosti a kultury a přispívat tak ke
společenskému pokroku. Často tak ovšem nečiní z filantropických důvodů, nýbrž z těch
ekonomických – zprostředkovatelé profitují z toho, že ostatní užívají jejich služby. Mají proto
zájem na tom, aby autorskoprávní obsah byl součástí jimi poskytovaných služeb, zároveň se však
chtějí vyhnout případným sankčním následkům porušení autorských práv z jejich strany, ať už
civilněprávního, správněprávního či trestněprávního charakteru.
Koncový uživatel se poté zajímá zejména o konzumaci autorskoprávního obsahu (např. pro
zábavu). Může tak pasivně trávit svůj volný čas, rozvíjet konverzace s přáteli či obsah užívat
k tvorbě vlastních děl či jiných výtvorů (např. vytvoření dokumentu v textovém editoru). Protože
cítí potřebu obsah konzumovat, je ochoten za přístup k němu platit. Může si například koupit
e-knihu, zřídit si placený účet na multimediální platformě či přímo od výrobce stáhnout
počítačovou hru. Prostředky uživatele však nejsou neomezené, a ten tak musí řešit střet potřeby
25

konzumovat obsah s neochotou vynakládat další prostředky, což může v krajním případě vést až
k pirátské činnosti. Dobře se vyjádřil k souvztažnosti ceny autorskoprávního obsahu s platební
ochotou uživatelů novozélandský profesor Richard Watt ve své publikaci An Empirical Analysis
of the Economics of Copyright: How valid are the Results of Studies in Developed Countries for
Developing Countries?. V ní odůvodnil nepřesnosti ve vyčíslování škod způsobených pirátstvím
mimo jiné tím, že samotný fakt, že si uživatel pořídí pirátskou kopii produktu za nižší cenu
neznamená, že by si pořídil originální produkt za cenu vyšší, pokud by k pirátské kopii neměl
přístup. Naopak lze předpokládat, že v takovém případě by se uživatel bez předmětného produktu
zcela obešel.54
Zákonodárce je tak postaven do složité situace, kdy musí hledat vhodnou rovnováhu mezi výše
uvedenými zájmy a současně k tomu volit prostředky vyhovující neustále se vyvíjejícímu stavu
techniky. Právní normy jsou bezpochyby užitečným nástrojem regulace, když přispívají
k vyvážení jednotlivých zájmů například zakotvením osobnostních a majetkových práv autorů či
posílením jejich postavení skrz institut kolektivní správy práv na straně jedné a úpravou výjimek
z autorského práva či omezením odpovědnosti zprostředkovatelů po splnění určitých podmínek na
straně druhé. Právní normy mohou být při regulaci chování subjektů na Internetu doplněny nástroji
ekonomickými, které s sebou ovšem nesou riziko transferu nákladů na koncové uživatele, kteří
k jejich vynaložení nemusejí být dostatečně motivováni.
2.3.4.

Výzvy Internetu pro autorské právo

Po shrnutí klíčových principů fungování Internetu a obecném exkursu do základů autorského práva
je nyní možné zhodnotit, jakým způsobem se obě problematiky ovlivňují. Již bylo výše řečeno, že
Internet jako součást kyberprostoru vykazuje určitá specifika, která vyžadují odlišnou právní
úpravu oproti poměrům existujícím v tradičním, hmotném světě. Lze říci, že Internet s sebou
přináší neuzavřenou množinu výzev, s nimiž se právní řády, zahrnující též právo autorské, musejí
vypořádat. Níže proto shrnuji šest základních výzev Internetu pro autorské právo, jež vyvozuji
54

WATT, Richard. An Empirical Analysis of the Economics of Copyright: How valid are the Results of Studies in
Developed Countries for Developing Countries? In: The Economics of Intellectual Property: Suggestions for
Further Research in Developing Countries and Countries with Economies in Transition [online]. WIPO
Publication No. 1012(E), January 2009 [cit. 17. 3. 2019]. ISBN: 978-92-805-1791-0. s. 80. Dostupné z WWW:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1012-chapter3.pdf
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z eseje americké profesorky Pamely Samuelson nazvané Digital Media and the Changing Face of
Intellectual Property Law55 publikované roku 1990, kterou i přes starší datum vydání považuji
vzhledem k řešené problematice za výstižnou a nadčasovou. Závěry, které jsou v ní učiněny a které
popisují střet digitálních médií s právem duševního vlastnictví obecně, záměrně zužuji a aplikuji
toliko na průnik Internetu s autorským právem.
První výzvou je snadnost pořízení rozmnoženiny díla. Internetová síť dává zapomenout na doby,
kdy pro pořízení kopie autorského díla bylo třeba knihu ručně přepsat, obraz přenést na nové plátno
či hudební stopu komplikovaně přehrát na novou magnetofonovou pásku. Vytvoření duplikátu díla
v elektronické podobě na Internetu je záležitostí několika setin sekundy a stisku pár kláves.
Rozmnoženiny děl jsou v určitých situacích dokonce vytvářeny softwarem automaticky, bez
přímého přičinění lidského faktoru. Je-li tedy pořizování rozmnoženin děl integrální součástí
fungování Internetu, je třeba, aby právo poskytlo autorům dostatečné možnosti kontroly takového
rozmnožování a současně zakotvilo žádoucí případy omezení autorových práv v zájmu fungování
a dalšího rozvoje kyberprostoru.
Druhou výzvou je snadnost přenosu díla a možnost jeho užití více uživateli současně. Tyto
vlastnosti elektronických děl podstatně omezují možnosti kontroly nositele autorských práv nad
šířením díla a jeho užíváním. V prostředí decentralizovaného Internetu neexistuje žádná jasně
identifikovatelná distribuční síť ani situace, kdy by užití díla jedním uživatelem vyloučilo z této
možnosti všechny ostatní. Absence efektivních kontrolních a vynucovacích mechanismů tak
motivuje uživatele k porušování autorských práv, neboť tito jsou si vědomi, že jejich jednání
nebude stiženo sankcí. Dosavadní instituty autorského práva, například tzv. shrink-wrap licence,
nelze považovat za efektivní, neboť uživatelé jejich smysl i obsah zpravidla ignorují.
Třetí výzvou je snadnost modifikace děl. Díla na Internetu nejsou fixována na žádném hmotném
nosiči, a proto k jejich změně není třeba fyzického zásahu do takového nosiče (např. proškrtání
vytištěného textu, přelepení části fotografie). Změny elektronických děl jsou představovány
prostou změnou dat, jež nesou informace o díle. Tato data je navíc možno měnit opakovaně, aniž
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SAMUELSON, Pamela. Digital Media and the Changing Face of Intellectual Property Law. In: Rutgers Computer
and Technology Law Journal. Vol. 16, No. 2, 1990 [online]. Newark: Rutgers University School of LawNewark, 1990 [cit. 17. 3. 2019]. s. 323-340. Dostupné z: https://www.law.berkeley.edu/phpprograms/faculty
/facultyPubsPDF.php?facID=346&pubID=152
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by docházelo k nevratné změně obsahové či estetické hodnoty původního díla. Snadná modifikace
děl tak například umožňuje rozvoj kultury aktuálně velmi populárních tzv. internetových memů,
tedy (často humorných) myšlenkových konceptů šířených po Internetu. Internetové memy jsou
šířeny často v podobě obrázků doplněných textem, jež může každý z uživatelů ozvláštnit svým
osobním zásahem. Problém nastává v situaci, kdy autor předmětných obrázků neudělil s jejich
modifikací souhlas, a současně nejde o jednání kryté některou ze zákonných licencí, například
užitím pro účely parodie či karikatury.
Čtvrtou výzvou je ekvivalence děl v elektronické podobě. Zatímco v analogovém světě bývají
jednotlivé druhy děl vyjádřeny na různých osvědčených nosičích (např. báseň na papíře, hudba na
kompaktním disku, obraz na plátně), čemuž je možné uzpůsobit též rozdílnou ochranu autorských
práv či práv souvisejících s právem autorským, v prostředí Internetu se rozdíly mezi vyjádřeními
jednotlivých druhů děl stírají. Díla je tak snazší vzájemně spojovat, kombinovat či upravovat.
V konečném důsledku proto vnitřní diferenciace úpravy autorského práva může do značné míry
ztratit relevanci tam, kde je předpokládána rozmanitost forem vyjádření děl.56
Výzvou pátou je kompaktnost děl v elektronické podobě. Kapacity zařízení pro ukládání dat
rostou, zatímco jejich rozměry se neustále zmenšují. Důsledkem tohoto fenoménu je usnadnění
dispozice s díly – celá knihovna může být obsažena na paměťové kartě zanedbatelné velikosti.
Tím ovšem současně dochází ke zvyšování rizika neoprávněného rozmnožování či zpřístupňování
děl. Kompaktnost děl s sebou rovněž nese potřebu vytváření uživatelských rozhraní, která
uživatelům umožní přístup k danému dílu a jeho zobrazení v požadované podobě. Právě tato
problematika v kontextu internetového zpravodajství se stala jednou z hojně diskutovaných oblastí
v souvislosti s přijetím výše zmiňovaného druhého copyrightového balíčku EU.
Poslední jmenovanou výzvou jsou nové možnosti vyhledávání a odkazování děl na Internetu.
Tyto možnosti umožňují členům informační společnosti prakticky bez omezení vyhledávat
v kyberprostoru díla a směřovat k nim další uživatele, například skrz tzv. odkazy - hyperlinky, tedy
části textu odkazující na určité místo na World Wide Webu. Rapidně se tak rozšiřuje počet
uživatelů, kteří mohou potenciálně k dílu přistoupit a libovolně ho užít. V autorském právu se
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Tamtéž, s. 334.
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v reakci na tuto výzvu vyvinula úprava sdělování díla veřejnosti (srov. § 18 AZ), která zahrnuje
pravidla a podmínky zpřístupňování a šíření děl v nehmotné podobě jiným osobám.
Uvedené výzvy, jakož i mnohé další, ovlivňují charakter a obsah autorského práva, které se musí
neustále přizpůsobovat aktuálnímu dosaženému stavu technologií a dostupným možnostem užití
děl na Internetu. Zkoumáním této problematiky navazuji v následující kapitole své práce.
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3.

Autorské dílo a jeho užití na Internetu

3.1.

Vymezení autorského díla

Autorské dílo je jedním z nejdůležitějších institutů autorského práva, což lze dovodit ze samotné
skutečnosti, že autorským právem v subjektivním smyslu se rozumí práva autora k jeho
autorskému dílu. Vymezení autorského díla (které dále v textu práce označuji rovněž jako „dílo“)
je tak naprosto stěžejní pro posouzení, zda určitý výtvor požívá autorskoprávní ochrany, jakož i
pro určení rozsahu a právní kvality takové ochrany.
Autorské dílo jakožto předmět autorského práva je vymezeno v § 2 AZ. Ustanovení § 2 odst. 1 AZ
je generální klauzulí, která zakotvuje základní pojmové znaky, jež musí konkrétní dílo
kumulativně naplnit, aby bylo považováno za autorské ve smyslu AZ. Těmito pojmovými znaky
jsou:
1. musí se jednat o dílo umělecké nebo vědecké, přičemž do kategorie děl
uměleckých spadají též díla literární;
2. dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora; a
3. dílo musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, trvale i
dočasně, přičemž tomuto kritériu vyhovuje též vyjádření v elektronické podobě,
což je zejména pro oblast Internetu klíčové.
Věta druhá citovaného ustanovení poté obsahuje demonstrativní výčet některých druhů děl, a to
podle způsobu jejich vyjádření (například dílo hudební, audiovizuální, výtvarné). Hodlám se
pozastavit podrobněji nad posledními dvěma definičními znaky, neboť jejich obecné vyjádření
v AZ může v praxi způsobovat výkladové problémy.
V rámci druhého definičního znaku lze zdůraznit dvě dílčí nezbytné vlastnosti díla. Tou první je
jedinečnost, která spočívá v dosažení objektivního závěru, že v minulosti nevzniklo žádné dílo,
jež by bylo s posuzovaným dílem identické. Současně musí být dílo výsledkem tvůrčí činnosti
autora, tedy procesu, v němž se projevují autorovy osobní vlastnosti takovým způsobem, že by
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bez nich dosažení stejného výsledku nebylo možné.57 Aby bylo určitou činnost možno posoudit
jako tvůrčí, nesmí být čistě mechanického charakteru nebo vést k jedinému, předem určenému
výsledku. Smontování skříně podle návodu výrobce tak nebude tvůrčí činností vedoucí k vytvoření
díla.
Vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě je třetí uvedenou podmínkou vzniku
autorskoprávní ochrany. Okamžikem vyjádření začíná dílo požívat ochrany dle AZ. Není přitom
rozhodné, po jakou dobu je dílo objektivně vnímatelné či jak velkou skupinou lidí může být
vnímáno (např. s ohledem na užitý jazyk).58 Protože samotná myšlenka ochrany dle AZ nepožívá,
je smyslem třetího definičního znaku stanovit podmínku jejího „zhmotnění“, aby bylo možné
poznat, co má být předmětem ochrany. Toto zhmotnění může být přitom čistě pomíjivé, například
v situaci, kdy je báseň zarecitována, aniž by byla zachycena do textové podoby. Je třeba nicméně
zdůraznit, že existence autorského díla jako nehmotného statku je nezávislá na existenci hmotného
substrátu, na němž je zachyceno. Zakoupením knihy tak tedy kupující nenabývá autorská práva
k literárnímu slovesnému dílu, nýbrž pouze vlastnické právo ke knize jako věci ve smyslu OZ.59
Ustanovení § 2 odst. 2 AZ poté upravuje takzvaná kvazidíla, tedy výtvory, které nesplňují všechny
výše uvedené pojmové znaky, přesto se však považují za autorská díla požívající autorskoprávní
ochrany (AZ zde vytváří fikci). Výslovně jde pouze o počítačové programy, fotografie, výtvory
vyjádřené postupem podobným fotografii a databáze. U těchto děl je kritérium jedinečnosti
nahrazeno benevolentnějším kritériem původnosti, podle něhož kvazidíla musejí být původní
v tom smyslu, že jsou autorovým duševním výtvorem. V praxi to znamená, že pokud například
dva programátoři vytvoří nezávisle na sobě programy, jejichž zdrojové kódy budou naprosto
totožné, oba programy budou požívat autorskoprávní ochrany dle § 2 odst. 2 AZ.
Ustanovení § 2 odst. 3 AZ stanoví, že právo autorské se vztahuje nejen na dílo dokončené, ale též
na jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky dle
§ 2 odst. 1 AZ. Uvedené pravidlo zajišťuje ochranu autora a jeho práv v případech, kdy není užito
jeho dílo jako celek, ale pouze jeho část. S tím se lze setkat například v hudební branži při činnosti
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CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 2 [Autorské dílo]. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr.
Autorský zákon. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 15. ISBN 978-80-7400-671-5.
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Tamtéž, s. 7.
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Věcí v právním smyslu je dle ust. § 489 občanského zákoníku vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

31

zvané sampling, kdy určitá část (vzorek) zvukové nahrávky je převzata a využita pro vytvoření
nahrávky jiné.
Konečně, dle ust. § 2 odst. 4 AZ je předmětem díla autorského také dílo vzniklé tvůrčím
zpracováním díla jiného, včetně překladu do jiného jazyka. Hovoříme rovněž o tzv. dílech
odvozených.60 Moderním příkladem díla odvozeného může být například humorná koláž vzniklá
grafickou a textovou úpravou určité fotografie. Podstatné v této souvislosti je, že osobnostní i
majetková práva autora původního díla zůstávají nedotčena. Je proto třeba jeho souhlasu ke
zpracování či překladu díla, jakož i k následnému užití díla odvozeného, aby jeho autor mohl
s ohledem na ust. § 12 odst. 1 AZ vykonávat svá práva zákonným způsobem.
Kromě pozitivního vymezení obsahuje AZ též negativní vymezení díla, a to ve svém § 2 odst. 6.
Stanoví tak, co autorským dílem není, přičemž jako příklady jsou vyjmenovány námět díla sám o
sobě, myšlenka, postup či denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě. V souvislosti s reformou
evropského autorského práva diskutovanou v páté kapitole této práce (zejména problematikou
tzv. link tax) považuji za vhodné zmínit, že prostou tiskovou zprávu ve smyslu denní zprávy, která
pouze stroze informuje o určité skutečnosti a která nepožívá autorskoprávní ochrany, je třeba
odlišit od článků jakožto výsledků tvůrčí činnosti jejich autorů, které jsou autorskými díly
dle § 2 odst. 1 AZ.61
O složitosti posuzování toho, zda určitý projev je či není autorským dílem, svědčí i zajímavý případ
z roku 2017, kdy se tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán domáhal nezveřejnění jím
poskytnutého rozhovoru s tím, že jde o jeho autorské dílo. Věc se sice nedočkala soudního
projednání, publicisty oslovení zástupci odborné veřejnosti se nicméně shodli na tom, že aby
rozhovor mohl autorským dílem opravdu být, musel by se vyznačovat skutečně výjimečnou mírou
jedinečnosti.62
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3.2.

Užití děl na Internetu

Samotné vytvoření díla zpravidla není jediným cílem autora. Ten má přirozený zájem na jeho
zveřejnění a na zajištění jeho dalšího užívání, neboť v důsledku těchto činností dochází ke
zviditelňování autora a eventuální monetizaci předmětného díla. Nejedná se přitom o nic jiného
než o realizaci osobnostních (zveřejnění díla) a majetkových práv (užití díla) autora, jež jsem
popsal v kapitole druhé. Dále se zaměřuji pouze na ty způsoby užití děl, které nepředpokládají
hmotnou podobu díla, a mají tak v prostředí Internetu relevanci. Jedná se o právo na rozmnožování
díla a právo na sdělování díla veřejnosti. Dotýkám se též institutu volného užití díla, který
je důležitý zejména pro uživatele Internetu v souvislosti s fenoménem stahování dat.
3.2.1.

Rozmnožování díla

Rozmnožování díla je v kyberprostoru zcela stěžejní. I proto tvoří náplň první z výše popsaných
výzev Internetu pro autorské právo. Vyznačuje-li se Internet ubikvitou, tedy schopností existovat
na více místech současně, je logické, že stejnou schopností musí být nadán též internetový obsah
zahrnující autorská díla. Není proto překvapením, že předpokladem užívání děl více uživateli
v různých koutech světa současně je právě akt jeho rozmnožení.
Rozmnožení jako užití díla je upraveno v § 12 odst. 4 písm. a) AZ ve spojení s § 13 AZ. Podle
§ 13 odst. 1 AZ se rozmnožováním rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo
nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Druhý
odstavec citovaného ustanovení poté obsahuje neuzavřený výčet způsobů rozmnožování díla,
z nichž si zdůraznění zaslouží zejména rozmnožování ve formě elektronické zahrnující vyjádření
analogové i digitální. Tvorba a zpřístupňování internetového obsahu jsou právě na tomto druhu
rozmnožování děl do značné míry závislé.
K rozmnožování díla na Internetu dochází při rozmanitých činnostech. Primárně je třeba zmínit
tzv. uploading, tedy aktivitu spočívající v přenosu dat na internetovou síť.63 Obsah určený
k umístění na Internet musí být nejprve ve formě dat nahrán na internetový server, tedy úložiště
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Srov. například Collins English Dictionary: Upload [online]. b.m.: HarperCollins Publishers [cit. 10. 6. 2019].
Dostupné z WWW: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upload
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uchovávající data, jež mají být prostřednictvím Internetu přístupná. Odesláním dat a jejich
uložením na server vzniká elektronická rozmnoženina, nezávislá na originálu existujícím
v zařízení, z něhož byla odeslána. Originál navíc nemusí v elektronické podobě vůbec existovat –
pokud má být dílo existující čistě ve fyzické podobě umístěno např. na internetové stránky, je
nutné nejprve vytvořit jeho elektronickou rozmnoženinu a tu následně na server uchovávající
obsah příslušného webu nahrát. Může se jednat kupříkladu o scan grafického díla či elektronický
opis úryvku z knihy.
Od uploadingu činěného za účelem zpřístupnění dat širšímu okruhu osob je třeba odlišit nahrávání
dat na internetové servery pro osobní potřebu, což mohou uživatelé Internetu činit například za
účelem zálohy dat z jejich lokálního úložiště jakožto prevence jejich ztráty. Všeobecné popularitě
se v poslední době těší (i s ohledem na nová pravidla ochrany osobních údajů64) tzv. cloudová
úložiště, což jsou služby umožňující uložení a správu dat na vzdáleném virtuálním serveru,
k němuž je možné přistoupit odkudkoli prostřednictvím sítě Internet, a to z různých zařízení. I
v tomto případě tedy dochází k pořizování elektronických rozmnoženin díla.
Konečně je vhodné zmínit též tzv. dočasné rozmnoženiny, jejichž pořizování AZ (v reakci na
Informační směrnici) předpokládá v ust. § 38a, v němž stanoví pro tyto rozmnoženiny výjimku
z ochrany autorských práv (tzv. zákonnou licenci). Podle tohoto ustanovení do práva autorského
mimo jiné nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo
podružné a jejichž jediným účelem je umožnit přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí.
Typickým příkladem takových rozmnoženin jsou dočasné datové soubory ukládané automaticky
internetovými prohlížeči do paměti uživatelova zařízení. Uložení těchto dat usnadňuje a urychluje
budoucí načítání konkrétních internetových stránek, a slouží tak ke zlepšení uživatelského zážitku
z užívání prohlížeče, tedy aktivity běžně označované jako browsing.
Zatímco vztah autorského práva a dočasných rozmnoženin řeší AZ explicitně, posouzení legality
rozmnožování děl v souvislosti s uploadingem vyžaduje komplexnější přístup. Tuto problematiku
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V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 20616/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
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rozebírám podrobněji v podkapitole věnované právním aspektům specifických forem užití děl na
Internetu.
3.2.2.

Sdělování díla veřejnosti

Sdělování díla veřejnosti je druhým zásadním způsobem užití díla na Internetu, neboť úzce souvisí
se samotným principem síťové komunikace, kterým je vzájemná výměna a sdílení informací a
obsahu mezi jednotlivými, předem neurčenými uživateli. Úprava obsažená v § 18 an. AZ vychází
z evropské legislativy, zejména z Informační směrnice, která upravuje právo na sdělování děl
veřejnosti ve svém článku 3.
Dle obecné definice autorského zákona se sdělováním díla veřejnosti rozumí jeho zpřístupňování
v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.65 Tato široká definice se
vztahuje na veškeré možné způsoby užití děl v digitálním prostředí, včetně zpřístupňování
záznamů či rozhlasového nebo televizního vysílání. Pro oblast Internetu je však klíčové ust. § 18
odst. 2 AZ, které stanoví, že sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti
způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména
počítačovou nebo obdobnou sítí. O této formě zpřístupňování lze hovořit jako o sdělování díla
veřejnosti na vyžádání,66 neboť právě svobodná možnost volby času a místa přístupu k autorskému
dílu ji odlišuje například právě od televizního vysílání, které se řídí předem stanoveným
programem prakticky neovlivnitelným vůlí diváků.
Jakkoli se z laického pohledu může zdát význam pojmu sdělování veřejnosti jednoznačný, jeho
právní výklad není snadnou záležitostí. O tom svědčí zejména existence rozsáhlé judikatury
zabývající se vymezením tohoto pojmu, kdy zejména Soudní dvůr EU (zkratka „SDEU“) je
v rámci své rozhodovací praxe často nucen interpretaci sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst.
1 Informační směrnice provádět. Autonomní výklad SDEU má v této oblasti stěžejní význam
proto, že absence jednotné interpretace předmětného pojmu napříč právními řády členských států
by mohla mít za důsledek narušení vnitřního trhu EU, což by odporovalo společným evropským
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zájmům.67 SDEU tak judikoval, že pojem sdělování veřejnosti v sobě spojuje dva kumulativní
prvky, a sice „sdělování“ díla a „veřejnost“.68
Akt sdělování díla vnímá SDEU jako jednostranný, tedy nevyžadující reálnou recepci sdělovaného
obsahu. K naplnění prvku sdělování díla tudíž postačí, aby bylo dílo zpřístupněno veřejnosti tak,
aby osoby, které ji tvoří, měly k dílu přístup.69 Není přitom rozhodné, zda tohoto přístupu někdo
skutečně využil a dílo jakkoli konzumoval. Ke sdělení díla veřejnosti dochází zkrátka již
okamžikem umožnění příjmu díla, tedy jeho zpřístupněním (anglický pojem making available).70
Současně je pro posouzení existence sdělování díla veřejnosti lhostejné, zda ke sdělování dochází
za účelem zisku či nikoli – sledování zisku jako cíle není nezbytnou podmínkou existence
sdělování veřejnosti.71 Chce-li tedy uživatel Internetu zveřejnit na své stránce například novou
píseň oblíbeného interpreta a neporušit přitom autorské právo, musí od příslušného nositele práv
získat souhlas bez ohledu na to, zda je provozovatelem komerčního zábavního portálu či ryze
neziskové, ve volném čase spravované fanpage.
Pojem „veřejnosti“ je poté v judikatuře SDEU vymezen jako blíže neurčený počet potenciálních
diváků či jiných recipientů díla, kdy je zároveň vyžadován dosti vysoký počet osob.72 Jelikož
každá standardně přístupná internetová stránka může být potenciálně navštívena libovolným,
předem neuzavřeným množstvím uživatelů, lze dospět k názoru, že zpřístupnění autorského díla
na kterékoli takové stránce, byť zcela neznámé, naplní znaky sdělení díla veřejnosti ve smyslu
Informační směrnice i českého autorského zákona. Prvek veřejnosti však naopak nebude naplněn
v situacích, kdy nebude překročen určitý minimální práh, který z vymezení pojmu vylučuje příliš
malý, či dokonce nevýznamný počet dotčených osob.73 Sdělováním díla veřejnosti proto nebude
například sdílení hudebních nahrávek s ostatními členy domácnosti skrze domácí lokální síť či
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odeslání autorskoprávně chráněného obsahu individuálně určenému adresátovi skrz službu online
chatu.
I přes výše uvedené výjimky je nicméně jisté, že SDEU bude v budoucnu při interpretaci a chápání
pojmu sdělování veřejnosti zaujímat raději extenzivní přístup, a to v zájmu dosažení vysoké
úrovně ochrany autorů jako hlavního cíle Informační směrnice.74 Na tomto pravděpodobně nic
nezmění ani připravovaná reforma autorského práva v rámci EU, neboť ta samotnou podstatu
úpravy sdělování veřejnosti neovlivní.
3.3.

Vybrané specifické formy užití děl na Internetu a jejich právní aspekty

Výše popsané rozmnožování díla a sdělování díla veřejnosti jsou pojmy právními, jejichž smyslem
je absorbovat veškeré faktické formy užití děl na Internetu, k nimž může v online prostředí
potenciálně docházet. Není přitom výjimkou, že takové faktické formy užití v sobě spojují akt
rozmnožení i sdělování díla současně. Pro účely své práce jsem vybral pět velmi častých
specifických forem užití děl na Internetu, jejichž právní aspekty považuji za vhodné níže shrnout.
3.3.1.

Uploading

Uploadingem děl se s odkazem na výše uvedenou definici rozumí nahrávání autorských děl ve
formě dat na internetovou síť. Z právního hlediska je třeba odlišit uploading, při němž současně
nedochází k aktu sdělování díla (§ 18 AZ), od uploadingu, jenž v sobě prvek sdělování díla
zahrnuje.
Ilustrací prvního případu může být situace, kdy uživatel nahrává autorskoprávně chráněný obsah
(například svůj oblíbený film) na soukromé internetové úložiště, neboť chce zabránit jeho ztrátě,
došlo-li by k poškození původního datového souboru. Poněkud paradoxním pojmem „soukromé
internetové úložiště“ v tomto kontextu označuji cloudové úložiště, k němuž je přístup omezen
heslem na jediného uživatele, případně velmi úzký okruh uživatelů (např. členy rodiny v rámci
tzv. rodinného cloudu).75 Ačkoli při této činnosti spočívající převážně v zálohování dat dochází ke
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zhotovení elektronických rozmnoženin děl, nebude takové jednání zpravidla kvalifikováno jako
užití díla ve smyslu AZ, neboť se bude jednat o volné užití ve smyslu § 30 odst. 1 AZ. Odkazované
ustanovení stanoví, že se za užití díla podle AZ nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby,
jehož účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu. K takovému užití není
třeba získat licenci od nositele majetkových práv k dílu, neboť vůbec nedochází k jejich realizaci.
Do práva autorského tedy uživatel nezasáhne, zhotoví-li rozmnoženinu díla pro svou osobní
potřebu.76 To vše samozřejmě za předpokladu, že dílo bylo uživatelem nabyto legálně. V opačném
případě, tedy zhotovením rozmnoženiny nelegálně nabytého díla, by se jednalo o protiprávní
činnost, a to v důsledku aplikace obecné občanskoprávní zásady dle ust. § 6 odst. 2 OZ, podle níž
nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.77 Konečně je žádoucí zmínit, že
možnost volného užití se v důsledku aplikace § 30 odst. 3 AZ nevztahuje mimo jiné na počítačové
programy a elektronické databáze. K rozmnožení a jinému užití těchto děl je tudíž nezbytné mít
odpovídající licenci, nepůjde-li o některý z případů zákonné licence k užití děl, např. dle § 66
AZ.78
V druhém případě dochází k uploadingu díla na internetový server za účelem jeho zpřístupnění
veřejnosti, tedy blíže neurčenému okruhu uživatelů Internetu. Tuto aktivitu lze označit jako
sharing, tedy sdílení elektronických dat s jinými uživateli. K této formě uploadingu dochází
v praxi nejčastěji formou nahrání souboru na server některého poskytovatele volného místa, jenž
tuto službu poskytuje v rámci své komerční činnosti. V České republice se popularitě těší
například servery uloz.to či Hellspy.cz, kam uživatelé mohou svá data nahrávat a tato následně
vyhledávat a stahovat. Splňují-li uploadovaná data náležitosti autorského díla, představuje
uploading užití díla ve smyslu AZ, konkrétně jeho rozmnožování (§ 13 AZ) a sdělování veřejnosti
(§ 18 AZ). Uživatel provádějící upload tak v tomto případě vykonává majetkové právo dílo užít,
k čemuž musí mít odpovídající souhlas (licenci) od nositele příslušných práv. Pokud uživatel
takový souhlas nezíská, dopustí se nahráním a sdílením díla neoprávněného zásahu do autorských
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práv. Ustanovení o volném užití díla se v tomto případě v důsledku absence naplnění podmínky
užití pro osobní potřebu neaplikuje.
3.3.2.

Downloading

Anglický termín downloading označuje aktivitu spočívající ve stažení obsahu publikovaného na
Internetu do uživatelova zařízení, nejčastěji počítače či chytrého telefonu. Zjednodušeně lze říci,
že data putují opačným směrem než v případě uploadingu. Z autorskoprávního pohledu je důležité,
že i v případě downloadingu dochází ke zhotovování elektronických rozmnoženin děl, kdy díla ve
formě dat původně uložených na internetovém serveru se nově nacházejí i v úložišti uživatelova
zařízení. Je proto třeba zkoumat, zda jsou v konkrétních případech splněny zákonné podmínky
užití díla.
Právní aspekty downloadingu nejsou v textu českého AZ upraveny nijak podrobně. Uživatelé
stahují díla z Internetu v drtivé většině pro osobní potřebu, kterou může být vzdělávání,
vyplňování volného času, zábava, utváření světonázoru apod. Downloading děl pro osobní potřebu
lze považovat za volné užití díla ve smyslu § 30 AZ, avšak za podmínky, že jeho účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Jsou-li tyto
předpoklady splněny, nepovažuje české právo downloading za užití díla, k němuž by bylo nutné
získat souhlas nositele práv. Situace však není černobílá, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Výkladové problémy totiž mohou nastat v situaci, kdy dochází ke stažení děl z nelegálního zdroje,
tedy místa v síti, kam bylo dílo umístěno neoprávněně, například bez souhlasu autora. Protože
několikrát novelizovaný český AZ ani čl. 5 odst. 2 Informační směrnice (který je východiskem
národní úpravy volného užití díla) povahu zdroje díla explicitně neupravuje, řešení otázky
zákonnosti downloadingu děl z nelegálního zdroje je ponecháno rozhodovací praxi soudů,
zejména SDEU. Autoři komentáře k Autorskému zákonu Ivo Telec a Pavel Tůma dospívají
k závěru, že nelze paušálně najisto postavit, zda stažení díla z nelegálního zdroje je či není
dovolené.79 V každém jednotlivém případě je dle jejich názoru nutné posoudit, zda volné užití díla
jeho stažením splňuje kritéria tzv. tříkrokového testu zakotveného v § 29 odst. 1 AZ. Dle tohoto
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ustanovení lze výjimky a omezení autorského práva (mezi něž se řadí i volné užití) uplatnit pouze
ve zvláštních případech stanovených zákonem (1) a pouze tehdy, pokud takové užití díla není
v rozporu s běžným způsobem užití díla (2) a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy
autora (3). Zejména elektronické rozmnoženiny děl, v kontrastu s těmi analogovými, mají poté
menší potenciál tříkrokovým testem projít, neboť jsou snáze šiřitelné a mohou být masově užívány,
což s sebou nese zvýšené riziko vzniku nepřiměřené újmy na zájmech nositelů práv.
Určité vyjasnění uvedené problematiky přinesla recentní judikatura SDEU, zejména rozhodnutí ve
věci ACI ADAM E.A. (C-435/12) ze dne 10.4.2014.80 SDEU konstatoval, že při posouzení
výjimky užití pro osobní potřebu je nutné rozlišovat mezi legálními a nelegálními zdroji děl,
přičemž tato výjimka dle Informační směrnice se vztahuje pouze na pořízení rozmnoženiny
z legálního zdroje. SDEU připomněl nutnost restriktivního výkladu výjimek z autorských práv,
což koresponduje s hlavními cíli Informační směrnice, zejména zajištěním nejvyšší možné
ochrany práv autorů. Ustanovení o výjimkách z autorských práv tak nemohou být chápána v tom
smyslu, že by nositelé autorských práv byli nuceni strpět porušování svých práv, související třeba
právě se zhotovováním soukromých rozmnoženin. Opačný přístup by navíc podpořil oběh
nezákonných rozmnoženin, v jehož důsledku by došlo ke snížení objemu prodejů z legálních
obchodů. Závěrem SDEU zdůrazňuje potřebu jednotného uplatňování výjimek z Informační
směrnice v právních řádech členských států, aby nedocházelo k deformacím jednotného vnitřního
trhu. Obsahuje-li tedy české právo výjimku pro soukromé rozmnoženiny děl, je třeba ji vykládat
eurokonformně a při aplikaci tříkrokového testu důsledně rozlišovat mezi zdroji legálními a
nelegálními.
Zbývá tedy vyřešit nelehkou otázku, jak může uživatel pořizující soukromou rozmnoženinu
rozpoznat, zda je dílo ve vybraném zdroji umístěno legálně či nelegálně, a do jaké míry je v první
řadě vůbec povinen legalitu zdroje zkoumat. Vzhledem k závěrům učiněným SDEU ve výše
citovaném rozhodnutí se domnívám, že koncový uživatel skutečně je povinen vyvinout určité úsilí
ke zjištění, zda dílo je či není ve zdroji umístěno legálně. Pokud SDEU judikoval, že výjimku pro
volné užití díla nelze vztáhnout na stahování z nelegálního zdroje, a takové stahování tedy
představuje neoprávněné užití autorského díla, je pro vyvození odpovědnosti klíčové z hlediska
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otázky zavinění posoudit, zda uživatel věděl či alespoň vědět měl a mohl, že je zdroj nelegální.
Pokud by uživatel tuto povinnost neměl, nebylo by možné jeho odpovědnost vůbec vyvodit.
Kritéria pro zhodnocení legality obsahu budou v jednotlivých případech odlišná, určitými
univerzálními vodítky však mohou být například reputace serveru, povaha stahovaného díla, doba
uběhlá od jeho zveřejnění či možnost dílo zakoupit. Nelze však vyloučit, že v důsledku
implementace nových právních pravidel z unijní reformy autorského práva, jejíž součástí je i
potenciální povinnost poskytovatelů online služeb implementovat preventivní upload filtry, dojde
k přesunu odpovědnosti více právě na stranu těchto poskytovatelů, neboť uživatelé budou mít
rozumný důvod se domnívat, že jakmile díla jednou filtrem prošla, jsou na serveru umístěna
legálně.
3.3.3.

Browsing

Browsingem rozumíme procházení internetových stránek, zpravidla prostřednictvím internetového
prohlížeče, a zobrazování jejich obsahu, včetně potenciálního obsahu autorskoprávního. Browsing
je tedy základní činností uživatelů Internetu, která jim umožňuje využívat jeho funkcí.
Browsing současně uživatelům umožňuje přistupovat k autorským dílům a tato díla konzumovat,
aniž by je uživatelé museli cíleně a manuálně stahovat. Ke konzumaci online novinového článku
či hudebního klipu dochází jejich pouhým zobrazením – článek si uživatel přečte na obrazovce
svého zařízení, hudební klip (například na serveru Youtube.com) se automaticky spustí a přehraje,
aniž by ho uživatel musel do svého zařízení ukládat. Prostá konzumace díla tak není jeho užitím
ve smyslu AZ, na rozdíl třeba od zmíněného rozmnožování či sdělování díla veřejnosti, která jsou
autorovými majetkovými právy. Podmínkou konzumace díla tak není souhlas majitele autorských
práv – to ostatně odpovídá právní konstrukci institutu autorského díla, jehož obligatorním znakem
je vyjádření díla v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorská díla zkrátka mají být vnímána
a není žádoucí a do značné míry ani proveditelné, aby měl autor k dispozici nástroje, jimiž by mohl
samotnou konzumaci svých děl regulovat.
Přes výše uvedené však browsing má své relevantní autorskoprávní aspekty. Aby dílo na Internetu
mohlo být konzumováno, musí být uživateli zobrazeno. Předpokladem toho je zajištění řádného
technického fungování browsingu. Jak uživatel prochází jednotlivé webové stránky, ukládají se do
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úložiště jeho zařízení a do mezipaměti webového prohlížeče dočasné technické kopie stránek a
jejich obsahu, což zajišťuje jejich rychlejší načítání a efektivnější fungování prohlížeče. Při
browsingu tak nevyhnutelně dochází k vytváření elektronických rozmnoženin autorských děl, což
by bylo možné kvalifikovat jako užití díla ve smyslu § 13 AZ.
Takový stav by však nebyl žádoucí, neboť si lze jen těžko představit mechanismus, kterým by
uživatelé efektivně získávali individuální licence k užití autorských děl v souvislosti s browsingem
při současném zachování jeho funkcionality. Evropské právo proto přišlo s reakcí v Informační
směrnici, která upravuje výjimku z autorského práva pro tzv. dočasné rozmnoženiny. Tato
výjimka byla promítnuta do českého AZ skrze již výše zmíněný § 38a, dle něhož „[d]o práva
autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo
podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný
hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit přenos díla počítačovou nebo obdobnou
sítí mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem, nebo oprávněné užití díla.“
Lze tedy uzavřít s tím, že ačkoli při browsingu dochází k užití díla jeho dočasným rozmnožením,
AZ výslovně stanoví, že takové užití díla není při splnění stanovených podmínek zásahem do práv
autora, jehož souhlasu tudíž k browsingu a následné konzumaci díla není třeba.
3.3.4.

Linking

Odkazy, anglicky označované jako hyperlinky či zkráceně jen linky, jsou esenciální součástí World
Wide Webu – součásti Internetu, která sestává z miliard webových stránek, jež mohou uživatelé
zobrazovat, procházet a dále vytvářet. Linkingem se poté rozumí činnost uživatelů zahrnující
vytváření, publikování a sdílení odkazů na WWW. Linking je z hlediska funkce WWW
nepostradatelnou činností, neboť odkazy vzájemně propojují jednotlivé webové stránky a jejich
obsah, čímž celou síť stmelují v jeden koherentní celek. Díky odkazům se uživatelé mohou na
WWW snadno orientovat, procházet jednotlivé stránky a tím vykonávat činnost výše popsanou
jako browsing. Odkazy mají nejčastěji formu interaktivního textu, obrázku či dalšího prvku, který
uživatele po kliknutí přesměruje na jiné umístění v síti, jehož adresa je do odkazu vtělena.
Problematika autorskoprávních aspektů linkingu je v praxi velmi složitá. Soudy jsou stavěny
před otázku, zda lze linking považovat za užití díla, konkrétně způsobem jeho sdělování veřejnosti.
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Judikaturou je postupně utvářen systém kritérií, jež je nezbytné při posuzování této otázky
zohlednit. Lze uvést tato kritéria:
1. Zda při linkingu dochází k užití samotných tvůrčích prvků díla či zda jde toliko o
poskytnutí informace o tom, kde se dílo na webu nachází.
2. Zda je dílo na odkazované adrese umístěno legálně či nelegálně (bez souhlasu autora).
3. Zda je dílo na odkazované adrese přístupné všem potenciálním uživatelům Internetu či zda
je přístup k němu limitován určitými technickými prostředky, například technologií
paywall, která přístup k dílu uživateli umožní teprve po zaplacení stanoveného poplatku.
4. Zda uživatel, který odkazuje na nelegální zdroj díla, ví nebo má vědět o nelegální povaze
takového zdroje.
5. Zda uživatel publikuje odkazy za účelem dosažení zisku či nikoli.
V úvahu přichází rovněž otázka, zda je při zhodnocování uvedených kritérií nutné rozlišovat mezi
jednotlivými typy používaných odkazů, které vzhledem ke své podobě mohou mít odlišné
autorskoprávní důsledky. Nejčastějším typem linku je hypertextový odkaz – obohacený text,
který uživatele po kliknutí přesměruje na předem stanovenou cílovou adresu. Může jít ovšem i o
jiné prvky než text. Příkladem může být třeba obrázek - graficky zpracované tlačítko „Přihlásit se
do e-mailu“, skrze něhož se uživatel po zadání své emailové adresy a hesla dostane do své
schránky. Druhým, dnes již méně užívaným typem odkazu je tzv. framed link – jeho podstata
spočívá ve vytvoření rámce na webové stránce, v němž je vnořen obsah stránky jiné. Uživatel
stránky A tudíž může skrze tam umístěný framed link přímo zobrazit obsah stránky B, aniž by na
tuto stránku musel aktivně přejít. Od prvního typu odkazů se framed linky odlišují svou
transparentností – uživatel ihned vidí, kam link odkazuje. Třetím základním typem odkazu je poté
tzv. embedded link, jehož smyslem je přenesení určitého konkrétního (často autorskoprávně
chráněného) obsahu či prvku z původní stránky na stránku novou. Embedded linky jsou hojně
používány například na bezplatných agregátorech filmů a seriálů, kdy slouží k přenesení
videopřehrávače ze zdrojového umístění na tento agregátor. Uživatelé tak mohou na jednom webu
přehrávat videa reálně umístěná na rozličných internetových serverech. Od framed linku se tento

43

odkaz liší tím, že běžný uživatel nemusí na první pohled poznat, že zobrazovaný obsah pochází
z jiného zdroje.
Je tedy evidentní, že užívání různých druhů odkazů může vyvolávat odlišné implikace pro
autorskoprávně chráněný obsah, k němuž odkazy směřují. I přes výše uvedené je však otázka
významu rozlišování mezi jednotlivými typy odkazů otázkou spornou, na niž v odborné literatuře
i soudní praxi existují rozdílné názory. Dochází tak kupříkladu k diskutování otázky, zda je vůbec
možné linking ve formě hypertextových odkazů považovat za užití díla ve smyslu AZ či nikoli.
Část autorů se domnívá, že užívání hypertextových odkazů nelze kvalifikovat jako užití díla, nýbrž
jako pouhé poskytnutí informace o tom, kde se dílo v kyberprostoru nachází a odkud k němu
mohou uživatelé přistoupit.81 Prostý hyperlink na stránku, kde se nachází například fotografie
chráněná autorskými právy, je v tomto kontextu možné analogicky vnímat jako tlačítko ve výtahu,
jehož stisknutím se návštěvník galerie dostane na podlaží s požadovanou expozicí. Stejně jako
výtahové tlačítko nemá nic společného s vystavenou fotografií, ani prostý link se přímo nedotýká
podstaty odkazovaného autorského díla. Lze proto dospět k závěru, že zveřejnění hyperlinku je
toliko poskytnutím informace o umístění díla v kyberprostoru, přičemž takováto informace není
s ohledem na ust. § 2 odst. 6 AZ autorskoprávně chráněna, a nejedná se tak o užití díla.82 Opačný
závěr by bylo možné vyvodit v situaci, kdy by při linkingu došlo k užití hlavních tvůrčích prvků
díla, jež jej charakterizují a odlišují od ostatních děl.83 Toto může nastat právě v případě framed
linků či embedded linků, neboť tyto nefungují čistě na bázi přesměrování uživatele na jinou adresu,
nýbrž v sobě zahrnují rovněž prvek přímého zobrazení autorskoprávně chráněného obsahu, a
dochází tak ke sdělování děl veřejnosti. Výše uvedené mě proto vede spíše k přesvědčení, že je
právně významné rozlišovat mezi jednotlivými typy odkazů užívaných na webu.
Judikatura SDEU tyto odlišnosti nicméně nereflektuje. Výslovně tak SDEU judikoval například
v notoricky známém rozhodnutí ve věci Nils Svensson and Others v. Retriever Sverige AB
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(C-466/12).84 Podstatou sporu v této věci bylo určení, zda žalovaná společnost neoprávněně
zasáhla do autorských práv žalobců, když na svou stránku vložila hypertextové odkazy na
novinové články, k nimž žalobci vykonávali majetková práva. Jako jednu ze čtyř předběžných
otázek položil švédský odvolací soud Svea hovrätt v této věci SDEU otázku, zda je pro posouzení
existence sdělování díla veřejnosti žádoucí rozlišovat, zda je dílo odkazováno formou prostého
linku či embedded linku. SDEU se vyjádřil v tom smyslu, že pro splnění podmínek sdělování
veřejnosti formou linkingu je určující, že sdělení směřuje k blíže neurčenému počtu potenciálních
adresátů, přičemž je lhostejné, zda jde o prostý hyperlink či embedded link.85
Na rozdíl od samotné formy sdělení (linku) klade SDEU v citovaném rozhodnutí důraz primárně
na povahu adresátů předmětného sdělení. Aby mohlo dle jeho názoru v případě jakýchkoli odkazů
jít o sdělování díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 Informační směrnice, musí být konkrétní
sdělení určeno tzv. nové veřejnosti. Při definici nové veřejnosti SDEU odkazuje na předchozí
judikaturu s tím, že jde o veřejnost, kterou nositelé autorských práv nebrali v potaz, když udělili
své svolení s prvotním sdělením díla veřejnosti. SDEU ve výše uvedené věci konstatoval, že
zveřejnění odkazů žalovanou společností nepředstavovalo sdělení děl - novinových článků žalobců
- veřejnosti, neboť tyto články byly původně publikovány na veřejně přístupné stránce, kterou
mohl navštívit kterýkoli uživatel Internetu, aniž by mu v tom bránila jakákoli omezující opatření.
Vzhledem k tomu, že „původní veřejnost“ zahrnovala všechny potenciální uživatele Internetu,
nebylo možné identifikovat „novou veřejnost“ vůči níž by sdělení formou hyperlinku ze strany
žalované společnosti mohlo směřovat. Za těchto podmínek tedy o sdělení veřejnosti jít nemůže.
Novou veřejnost by naopak bylo možné identifikovat v případě, kdy by link umožnil obejít
omezující opatření, která provozovatel stránky, kde bylo autorské dílo zveřejněno, přijal za účelem
omezení přístupu k této stránce pouze na její předplatitele.86 Novou veřejností v tomto případě
budou všichni uživatelé Internetu, kteří nejsou předplatiteli předmětné stránky, neboť v důsledku
existence paywallu nelze mít za to, že je nositelé autorských práv brali v potaz, když udělili svůj
souhlas s publikací článků na takové stránce. Publikace linku by v uvedeném případě tudíž
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představovala sdělení díla veřejnosti ve smyslu Informační směrnice, jelikož by došlo k naplnění
podmínky existence nové společnosti, kterou soud dovodil v citovaném rozhodnutí a následně
potvrdil například rozhodnutím ve věci BestWater International GmbH v. Michael Mebes a Stefan
Potsch (C-348/13).
SDEU se v těchto rozhodnutích nicméně nezabýval otázkou, jaké jsou implikace zveřejnění
odkazu na dílo, k jehož publikaci autor svůj souhlas vůbec neudělil a které je tak na webu
zpřístupněno nelegálně (za předpokladu, že současně neexistuje žádná ze zákonných licencí pro
publikaci díla). Absence souhlasu autora se sdělením díla veřejnosti v tomto případě znamená, že
neexistuje žádná veřejnost, kterou by tito autoři brali v souvislosti se zveřejněním díla v potaz, a
proto každý potenciální uživatel webu přistupující k dílu bude příslušníkem nové veřejnosti ve
smyslu judikatury SDEU. Linkování na nelegální zdroj díla tak bude vždy představovat akt sdělení
díla veřejnosti, k němuž je nezbytný souhlas majitele autorských práv. K této otázce se SDEU
prvně vyjádřil až dne 8. 9. 2016 ve svém rozhodnutí ve věci GS Media BV v. Sanoma Media
Netherlands BV (C-160/15), v němž současně vytyčil nová kritéria posuzování legality linkingu.
Jádrem sporu v této věci byla skutečnost, že společnost GS Media zveřejnila na jí provozovaném
bulvárním webu GeenStijl článek s hypertextovým odkazem na australský web, na němž byly
zveřejněny lechtivé fotky holandské televizní moderátorky Britt Dekker určené k publikaci
v časopisu Playboy, avšak bez souhlasu společnosti Sanoma, jež k předmětným fotkám
vykonávala majetková práva.87 Společnost GS Media BV opakovaně odmítla odkaz ze svého webu
odstranit, naopak se rozhodla zveřejnit nové odkazy poté, co došlo k odstranění původních
fotografií z australského webu. SDEU potvrdil svou dosavadní judikaturu, když konstatoval, že
zveřejnění odkazu na autorskoprávní obsah je sdělováním díla veřejnosti ve smyslu Informační
směrnice, a tedy užitím díla, současně však stanovil doplňující kritérium pro učinění takového
závěru v konkrétních posuzovaných situacích.
Tímto kritériem je znalost sdělovatele odkazu o nelegálnosti zdroje, kde je dílo uloženo. Protože
v každém jednotlivém případě může být složité takovou znalost uživatele jednoznačně shledat,
rozhodl se SDEU pracovat s institutem vyvratitelných domněnek, s nimiž je třeba operovat odlišně
ve vztahu k jednotlivým kategoriím uživatelů Internetu, kdy na jedné straně stojí běžní koncoví
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uživatelé a na straně druhé uživatelé poskytující odkazy za účelem zisku (například zisku
z reklamy zacílené na návštěvníky jimi provozovaného webu). SDEU tedy při posuzování otázky
existence sdělování díla veřejnosti zohledňuje výdělečnost činnosti, při níž dochází k linkingu. U
první skupiny osob, tedy těch, které zveřejňují odkazy bez úmyslu dosáhnout zisku čistě v rámci
realizace svého práva na svobodu projevu, je třeba předpokládat, že neví a ani nemohou rozumně
vědět, že díla jsou na odkazovaném zdroji umístěna nelegálně.88 V případě prokázání opaku však
bude činnost těchto uživatelů kvalifikována jako sdělování díla veřejnosti. Opačný přístup se poté
uplatní ve vztahu k uživatelům, kteří linky zveřejňují za účelem dosažení zisku. U těchto uživatelů
lze očekávat, že provedou nezbytná ověření za účelem zjištění, zda dotyčné dílo náhodou není na
odkazované stránce zveřejněno protiprávně. Existuje tak vyvratitelná domněnka, že komerční
poskytovatel při zveřejňování odkazů jedná úmyslně či alespoň nedbale, a dopouští se tak
sdělování děl veřejnosti.89 V každém případě nicméně může být prokázán opak rezultující ve
vyloučení odpovědnosti daného poskytovatele.
Výše nastíněný systém kritérií rozhodných pro určení existence sdělování veřejnosti ve vztahu
k linkingu rozhodně nepovažuji za uzavřený. Dokážu si představit praktické problémy, jež mohou
vzniknout v souvislosti s řešením otázky, zda určitý uživatel poskytuje odkazy za účelem zisku či
nikoli, což může být sporné třeba při správě stránek, na nichž se sice nenachází placená reklama,
avšak jsou s nimi spojené (například prostřednictvím sociálních sítí) doprovodné služby jako
prodej merchandisingu či možnost podpořit kreativitu provozovatele skrz crowdfundingové
služby typu Patreon.com. Je proto pravděpodobné, že dosud stanovená kritéria budou rozšiřována
a blíže precizována budoucí judikaturou SDEU.
3.3.5.

Streaming

Poslední vybranou on-line aktivitou, kterou jsem se rozhodl v rámci této podkapitoly rozebrat, je
streaming, který považuji za zvláště zajímavý v tom ohledu, že je jednak prostředkem masivního
porušování autorských práv a práv s nimi souvisejících, současně však představuje nadějný nástroj
kultivace uživatelského nakládání s autorskými díly, tolik důležitý pro prevenci internetového
88

Rozsudek SDEU ze dne 8. 9. 2016, GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další, C-160/15,
ECLI:EU:C:2016:644, body 47 a 48.
89
Tamtéž, bod 51.

47

pirátství. Streaming lze chápat jako aktivitu spočívající v transmisi elektronických dat ve formě
stálého datového toku, kdy příjemce může streamovaný obsah vnímat a konzumovat, aniž by
současně docházelo k ukládání kopií transmitovaných dat do jeho zařízení. V tom spočívá hlavní
rozdíl oproti downloadingu, jehož podstatou je uložení elektronické rozmnoženiny stahovaného
obsahu do uživatelova úložiště. Streamovací platformy zpravidla stažení obsahu neumožňují, a
proto může uživatel streamovaný obsah konzumovat jen tehdy, je-li k příslušné platformě
připojen.90
Role příjemce streamovaného obsahu je tedy čistě pasivní. Zvuková či zvukově-obrazová díla
pouze konzumuje, aniž by z jeho strany docházelo k jejich autorskoprávně relevantnímu užití.
Toho se nicméně na straně druhé již dopouští poskytovatel streamovaného obsahu. Jeho počínání
lze právně kvalifikovat jako rozmnožování díla a jeho sdělování veřejnosti, neboť data určená
k přenosu je nejprve nutné přenést ve formě rozmnoženin na internetový server a odtud je následně
transmitovat ke koncovým uživatelům. Právní povaha streamingu poté závisí na jeho formě a na
tom, zda autorskoprávní obsah ke streamingu poskytuje sám provozovatel příslušné platformy
(model one-to-many) či její uživatelé (model many-to-many).
Z hlediska forem rozlišujeme streaming lineární a nelineární. Lineární streaming, označovaný také
jako webcasting či live streaming, je podobný tradičnímu televiznímu vysílání, neboť obsah je
přenášen v reálném čase podle fixního programu předem stanoveného poskytovatelem služby, a
koncový uživatel tak má jen velmi limitované možnosti tok streamu řídit či ovlivnit. Dobrým
příkladem webcastingu jsou online vysílání radiových a televizních stanic, která uživatelé mohou
naladit na svých počítačích, tabletech či smartphonech. Webcasting je populární též pro účely
konzumace ad hoc vysílaných přenosů sportovních utkání v případech, kdy dostupné televizní
stanice nedisponují potřebnými vysílacími právy nebo nenabízí přenos utkání, jež uživatel míní
shlédnout. Dlužno říci, že při tomto druhu a účelu webcastingu standardně dochází k porušování
autorských práv a práv souvisejících s autorským právem, neboť vysílání je často realizováno bez
vědomí a souhlasu nositelů příslušných práv. Právně lze totiž live streaming kvalifikovat jako
sdělování díla veřejnosti formou vysílání rozhlasem nebo televizí (§ 21 AZ), případně formou
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přenosu rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 22 AZ), a to v závislosti na tom, zda chráněný
obsah zpřístupňuje přímo původní vysílatel, nebo osoba od něho odlišná. Platí tedy, že
provozování live streamingu zásadně podléhá souhlasu nositele příslušných autorských práv.
Nelineární typ streamingu na straně druhé přímo předpokládá interakci s uživatelem. Ten tak může
z nabízené knihovny médií kdykoli dle vlastního uvážení vybírat k přehrání jednotlivá dostupná
díla (např. filmy, seriály či hudbu) a jejich přehrávání libovolně řídit, přerušovat nebo opakovat.
Nelineární streaming představuje základ služeb označovaných jako video na vyžádání (Video on
Demand či krátce jako VoD) a audio na vyžádání (Audio on Demand, zkratka AoD). Z právního
hlediska je významné rozlišovat VoD a AoD platformy podle toho, kdo je původcem jimi
zpřístupňovaného obsahu. První skupinou jsou platformy, jejichž obsah je určován příslušným
poskytovatelem, jenž za sestavení katalogu pořadů nese redakční odpovědnost. Na těchto
platformách jsou zpřístupňována zejména profesionální díla produkovaná přímo poskytovatelem
platformy či jeho smluvními partnery. Reprezentanty tohoto modelu jsou například portály
Netflix, HBO GO, Horizon Go či Amazon Prime Video. Vzhledem k jejich komerčnímu
charakteru, jakož i jejich rostoucímu množství a popularitě si tyto platformy vyžádaly speciální
právní úpravu na evropské i národní úrovni. Souhrnně jsou označovány jako audiovizuální
mediální služby na vyžádání91 a jejich dílčí aspekty (včetně například původu obsahu,
zveřejňování obchodních sdělení či sponzoringu) podléhají legislativní regulaci. Klíčové nicméně
je, že odpovědnost za získání řádných licencí ke sdělování streamovaných děl veřejnosti
podle § 18 odst. 2 AZ nesou poskytovatelé těchto „profesionálních“ VoD platforem, neboť díla
procházejí procesem redakčního filtrování. Odlišně je třeba přistupovat k VoD a AoD platformám,
jejichž primárním účelem je streamování a sdílení uživatelského obsahu. V tomto případě není
obsah poskytován (a zpřístupňován) jedním centrálním provozovatelem služby, nýbrž blíže
neuzavřeným počtem jejích uživatelů. Tuto službu nabízí například portály YouTube, SoundCloud
či Facebook. Optikou práva je významné, že ze strany uživatelů nedochází pouze k nahrávání
jejich vlastních autorských děl, ale rovněž ke zpřístupňování děl jiných tvůrců, k jejichž sdělování
veřejnosti nemají tito uživatelé souhlas nositelů práv. Protože uvedené služby nespadají (vzhledem
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Ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2016 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a dále
například ust. čl. 1 odst. 1 písm. g) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o audiovizuálních
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k absenci jediného centrálního sdělovatele) pod definici audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, podléhá odpovědnost jejich provozovatelů právnímu režimu stanovenému zejména
směrnicí o elektronickém obchodu, jež byla do českého právního řádu transponována
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Závěrem doplňuji, že služby VoD a AoD považuji za vhodný nástroj prevence internetového
pirátství proto, že díky snadnosti a pohodlnosti jejich ovládání se pro běžné uživatele stávají
prakticky plnohodnotnou náhradou tradičního downloadingu. Uživatelé již nepociťují potřebu mít
díla ve svém zařízení stažena, když vědí, že k nim mohou kdykoli přistoupit skrze VoD či AoD
platformu, což je s ohledem na šíří dnešního internetového pokrytí dobře možné. Za toto pohodlí
jsou uživatelé navíc ochotni poskytovatelům služeb platit, což současně umožňuje redistribuci
příjmů směrem k autorům streamovaných děl. Ačkoli lze tyto platby označit spíše za mikroplatby,
kdy

např.

Spotify

odvádí

nositelům

práv

za

jedno

přehrání

skladby

v průměru

0.006 až 0.0084 USD92 (což v přepočtu odpovídá částce 14 až 19 haléřů), je evidentní, že v případě
zajištění kvalitního uživatelského zážitku jsou lidé ochotni upřednostnit placenou konzumaci děl
z legálních zdrojů před tou bezplatnou, avšak zprostředkovanou zdroji nelegálními.93 Uvedený
způsob zpřístupňování děl proto dle mého názoru představuje vhodnou cestu, jak skloubit
komerční zájmy poskytovatelů online služeb se zájmy nositelů autorských práv. Vše samozřejmě
za předpokladu, že představený model bude dlouhodobě udržitelný. Redistribuce příjmů skrz VoD
či AoD platformy může být totiž některými autory vnímána jako nepřiměřená, neboť kromě
internetového pirátství se v důsledku užívání online služeb mohou podstatně snížit též oficiální
prodeje fyzických či elektronických nahrávek.94

92

SHERWIN, Adam. Spotify Answers Thom Yorke Attacks by Revealing '$0.006 per Play' Royalties Figure [online].
The Independent [online]. Last update 3. 12. 2013 [cit. 26. 6. 2019]. Dostupné z WWW:
https://www.economist.com/business/2018/01/11/having-rescued-recorded-music-spotify-may-upend-theindustry-again?frsc=dg|e
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Pro úplnost uvádím, že Spotify umožňuje též bezplatné užívání služby uživatelům, kdy je však stream pravidelně
prokládán obchodními sděleními různých inzerentů. Právě tento bezplatný režim je ze strany nositelů práv často
kritizován, neboť umožňuje uživatelům konzumaci autorských děl bez nutnosti učinit jakoukoli investici.
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Srov. např. GUTTENBERG, Steve. Is Spotify unfair to musicians? [online]. CNet [online]. Last update
28. 2. 2012 [cit. 26.6.2019]. Dostupné z WWW: https://www.cnet.com/news/is-spotify-unfair-to-musicians/
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4.

Odpovědnost za porušení autorských práv v prostředí Internetu

4.1.

Problémy institutu odpovědnosti v kyberprostoru

V předchozích kapitolách bylo shrnuto, jaký je systém a obsah autorských práv, co se rozumí
autorským dílem a jak takové dílo může být na Internetu užito. Rovněž bylo nastíněno, jaké jsou
v konkrétních případech podmínky zákonnosti užití díla, a tedy výkonu autorských práv. Dovolím
si připomenout, že kromě udělení souhlasu nositele práv s užitím díla, tj. poskytnutí smluvní
licence, může být podmínka zákonnosti užití díla splněna též v případě volného užití díla pro
osobní potřebu ve smyslu § 30 AZ, úředních děl dle § 3 AZ, volných děl dle § 27 AZ či uplatní-li
se některá ze zákonných licencí, zejména dle § 30a až § 39 AZ – například zákonná licence pro
dočasné rozmnoženiny či úřední a zpravodajská licence.
Není-li žádná z podmínek zákonnosti splněna, dochází při užití díla k neoprávněnému zásahu do
autorských práv a je třeba zkoumat, kdo je za takový zásah odpovědný, a tedy potenciálně povinný
k uspokojení případných nároků na ochranu autorských práv. Právní úprava odpovědnosti za
porušení autorských práv v kyberprostoru se přitom v podstatných znacích odlišuje od obecné
občanskoprávní úpravy odpovědnosti ex delicto. V této kapitole tedy hodlám tato specifika
identifikovat a popsat, a uzavřít tak pomyslný kruh, který jsem začal kreslit již v kapitole první,
kde jsem uvedl, že vybrané technologické aspekty Internetu mohou mimo jiné představovat limity
právní úpravy.
Prvně vzpomenu princip přepojování paketů, který určuje způsob a formu přenosu dat po síti. Data,
jimiž mohou běžně být vyjádřena i autorská díla, putují rozkouskovaná po síti v uzavřených
paketech, jejichž obsah není pro přenosová zařízení v síti čitelný. Tato zařízení tak standardně
nemají možnost rozklíčovat obsah datové komunikace, a tedy například rozpoznat, zda jsou jejím
obsahem autorská díla či nikoli. Tato konstelace je současně umocňována kupříkladu existencí
HTTPS protokolu, který na úrovni aplikací zajišťuje bezpečnost přenášených dat jejich šifrováním,
aby komunikace nemohla být zobrazena žádným z mezičlánků v síti. Prvním problémem je tedy
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skutečnost, že někteří aktéři fakticky zapojení do porušování autorských práv nemají
v kyberprostoru reálnou možnost ověřit, zda tak skutečně činí či nikoli.95
To souvisí rovněž s druhým popsaným principem E2E, podle něhož má být výpočetní síla
rozložena v koncových bodech sítě (v aplikacích, které spolu komunikují), nikoli v přenosové
infrastruktuře. Má-li tato zůstat v zájmu rychlosti a efektivity přenosu maximálně jednoduchá
(hloupá), není současně možné činit odpovědnými její provozovatele, kteří se přenášením děl
mohou podílet na porušování autorských práv. I na tuto skutečnost tedy museli zákonodárci
odpovídajícím způsobem reagovat.
Důsledkem principu decentralizace, kdy různé části sítě vlastní různí vlastníci, je poté nemožnost
zajištění jednotné technické kontroly porušování autorských práv na Internetu, a tedy závazného
stanovení jediného přípustného mechanismu prevence internetového pirátství. EU se s problémem
decentralizace postupně vypořádává přijímáním unijních předpisů, jež zásadně stanoví společná
pravidla pro všechny členské státy, a to v zájmu řádného fungování vnitřního trhu. I přímo
aplikovatelná nařízení však obsahují neurčité právní pojmy, které umožňují jednotlivým
subjektům v kyberprostoru vyhovět požadavkům evropské legislativy individualizovaným
způsobem.
Naprosto zásadním problémem je poté anonymita subjektů v kyberprostoru, a to zejména
koncových uživatelů Internetu. Svou identitu na síti si každý může přizpůsobit obrazu svému a
zcela bez sankce namísto skutečného jména používat jméno smyšlené, vytvořit si zcela fantazijní
přezdívku (nickname) nebo nepoužívat jméno žádné. V případech porušení autorských práv je tak
velmi komplikované určit, která osoba má být za zkoumané porušení práv odpovědná.
K získání této znalosti může přispět zjištění IP adresy zařízení, jež bylo k porušení autorských práv
užito, ne však bez dalšího. IP adresa je identifikačním údajem každého zařízení připojeného do
Internetu – aby bylo takové zařízení zjistitelné pro ostatní články sítě a mohlo se s nimi spojit a
komunikovat, musí mít přidělenou IP adresu, kterou těmto článkům při síťové komunikaci sděluje.
IP adresy jsou přidělovány poskytovatelem internetového připojení, přičemž v souladu
s § 90 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích96 jsou považovány za lokalizační údaje, tedy
95
96

Neuvažujeme-li možnost, že by tito aktéři využívali technik Deep Packet Inspection či obdobných mechanismů.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
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údaje, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně
dostupné služby elektronických komunikací. Jinými slovy, poskytovatel internetového připojení
je schopen IP adresu zařízení (routeru či modemu), z něhož byla škodlivá komunikace odeslána,
spojit s přibližnou zeměpisnou polohou.97 I pokud se ovšem takto podaří dohledat konkrétní
zařízení, například počítač či tablet, které bylo k porušení autorských práv užito, k identifikaci
odpovědné osoby to není dostačující, neboť s předmětným zařízením mohly v inkriminované době
kromě jeho vlastníka či provozovatele zacházet i jiné osoby, například členové jeho domácnosti.98
Složitost spojení užitého zařízení s konkrétní fyzickou osobou potvrzuje i česká trestněprávní
soudní praxe, a to zejména v případech, kdy obviněný spáchání trestného činu popře a ostatní
členové domácnosti odmítnou vypovídat s poukazem na ust. § 100 trestního řádu.99 V takové
situaci musí být totožnost pachatele a jeho trestná činnost prokázána jinými důkazy, například
znaleckými posudky či poznatky shromážděnými z Internetu.
Závěrem k celé problematice považuji za vhodné doplnit, že dostatečně technicky gramotní
uživatelé mohou běžně dostupnými nástroji IP adresy svých zařízení cíleně měnit či maskovat.
K tomu slouží například služby VPN (Virtual Private Network jako soukromé virtuální sítě) či
proxy servery, které jsou užitečnými nástroji posílení bezpečnosti komunikace Internetu, současně
však umožňují znesnadnit jednoznačnou identifikaci osob oddávajících se internetovému pirátství.
Je tedy evidentní, že internetové prostředí disponuje takovými specifiky, jež si vynucují odlišnou
úpravu odpovědnosti za porušení autorských práv oproti hmotné realitě, neboť mechanismy v ní
fungující by se v kyberprostoru ukazovaly jako neúčinné či znemožňující standardní fungování
Internetu.
4.2.

Porušování autorských práv na Internetu a zúčastněné subjekty

Postavíme-li do souvislosti technologická specifika Internetu popsaná v předchozí podkapitole se
šesti výzvami Internetu, jež jsem představil v závěru kapitoly druhé, nebude nadsazené
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Informace o IP adrese lze od ISP získat postupem v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. c) AZ nebo poté v rámci
trestního řízení zahájeného na základě trestního oznámení.
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odpovědnosti právnické osoby není na překážku, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednající
v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti se trestného jednání dopustila (§ 8 odst. 3 ZTOPO).
99
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konstatování, že Internet představuje ideální prostředí pro porušování autorských práv. To je
jednou z hlavních forem činnosti běžně označované jako internetové pirátství či kyberkriminalita,
jež je v moderní informační společnosti rozsáhlým fenoménem.100 O tom svědčí mimo jiné závěry
nedávno vydané studie IViR (Institutu informačního práva Amsterdamské univerzity) s titulem
Global Online Piracy Study, která se zabývala zkoumáním dat o legálním i nelegálním užívání děl
na Internetu ve 13 zemích.101 V 7 zkoumaných evropských zemích se v roce 2017 podíl uživatelů
Internetu účastných na protiprávním užívání děl (například jejich stahováním z ilegálních zdrojů)
vůči celkovému počtu uživatelů pohyboval od 29 % v Německu do 64 % ve Španělsku.102
Ačkoli ve společnosti převažují tendence nahlížet na pirátství jako na jev ryze škodlivý, komplexní
pohled na celou problematiku odhaluje širší souvislosti. Publikovaná data nasvědčují zdánlivě
paradoxně znějícímu závěru, že pirátství ve skutečnosti může podporovat legální prodeje děl.
Patrné je to zejména ze statistiky, podle níž minimálně 95 % uživatelů internetu angažovaných
v pirátské činnosti současně konzumuje chráněný obsah legálně, přičemž medián objemu takové
jejich konzumace je až dvojnásobný oproti objemu konzumace legálních uživatelů.103 Vliv
porušování autorských práv na objem legálních prodejů děl může tak být trojího charakteru.
Pozitivními lze vnímat zejména následující vlivy pirátství:
-

rozšiřuje uživatelům kulturní obzory, čímž stimuluje poptávku po dílech uživatelům dosud
neznámých autorů;

-

prohlubuje zájem uživatelů o zpoplatněné produkty a služby související s autory (např.
koncerty či merchandise).

Mezi neutrálními vlivy pirátství lze jmenovat:
-

uspokojuje poptávku uživatelů, u nichž stejně nelze předpokládat dostatečnou ochotu
investovat do legálně zpřístupňovaného obsahu;
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-

uspokojuje poptávku po produktech, které nejsou dostupné z legálních zdrojů.

Negativní jsou poté například tyto vlivy pirátství:
-

nahrazuje zpoplatněnou konzumaci děl (návštěvy kin, koupě CD atp.);

-

motivuje uživatele k odkládání nákupu děl na dobu, kdy jejich cena bude významně nižší
než v době jejich zveřejnění, vydání apod.104

Do zhodnocení vzájemné interakce obou činností v konkrétních případech samozřejmě vstupuje
spousta vnějších faktorů jako druh autorskoprávního obsahu, jeho dostupnost či popularita,
nastavená kupní cena či geografické aspekty. Zajímavý je v tomto ohledu zejména závěr citované
analýzy, podle něhož existuje silná korelace mezi kupní silou obyvatelstva a podílem
internetových pirátů v ní. Země s vyšším hrubým národním produktem tedy obecně vykazují
menší procento internetových uživatelů zapojených do porušování autorských práv.105 S odkazem
na notoricky známou Maslowovu pyramidu potřeb člověka lze proto konstatovat, že uživatelé
s omezenými finančními prostředky budou tyto investovat raději do uspokojení svých základních
životních potřeb než do uspokojení potřeb estetických, jež se nacházejí na samotném vrcholu
pomyslné pyramidy. Ne vždy tedy musí být porušování autorských práv motivováno úmyslem
záměrně se obohatit na úkor autora. Ačkoli z právního pohledu plně ctím povahu pirátství jakožto
protiprávní činnosti, nemohu se bezvýhradně ztotožnit s názorem, že se za všech okolností jedná
o činnost škodlivou pro zájmy autorů, vyžadující nekompromisní plošný postih.
Existují dvě hlavní skupiny subjektů, z jejichž strany k porušování autorských práv na Internetu
dochází. Jsou jimi jednak koncoví uživatelé, kteří nelegálně zpřístupňovaný obsah poptávají, a
dále poskytovatelé online služeb, již neoprávněné užívání děl umožňují či alespoň usnadňují.
4.2.1.

Koncoví uživatelé

Uživatelé autorská práva porušují nejčastěji tím, že díla ve smyslu předchozího výkladu
neoprávněně rozmnožují a sdělují veřejnosti. K těmto protiprávním jednáním dochází typicky
v situacích, kdy uživatelé vědomě stahují autorskoprávní obsah z nelegálních zdrojů nebo ho
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uploadují na internetové servery za účelem sdílení s ostatními uživateli. Sdílení děl je často
realizováno rovněž přímou datovou komunikací mezi zařízeními uživatelů, aniž by data byla
uložena na prostřednickém serveru. Síť tohoto typu se nazývá peer-to-peer síť (P2P), neboť
uživatelé spolu sdílí data jako rovní s rovnými. Čím je počet zařízení v P2P síti vyšší, tím narůstá
přenosová kapacita sítě, což představuje podstatnou výhodu oproti klasickým sítím s centrálním
serverem, o jejíž omezenou přenosovou kapacitu se musejí dělit všichni aktuálně připojení
uživatelé. Jelikož je problematika P2P sítí značně rozsáhlá, postačím si pro účely své práce s jejím
letmým zmíněním. Podstatné pro můj výklad je to, že koncoví uživatelé stojící na straně poptávky
masivně porušují uvedenými aktivitami autorská práva, za což mohou nést odpovědnost v souladu
s normami občanského, správního či trestního práva jakožto prostředku ultima ratio.
Jak bylo nicméně předestřeno v úvodu této kapitoly, identifikovat konkrétní osobu, jež se
protiprávního jednání dopustila, je vzhledem k technické podstatě Internetu zpravidla velmi
složité, často přímo nemožné. Autoři a ostatní oprávněné osoby jsou tak významně limitováni co
se týče možností a prostředků ochrany autorských práv vůči koncovým uživatelům. Nevykazují-li
prostředky právní ochrany ex post požadovanou efektivitu, jsou nositelé práv nuceni využívat
nových, často mimoprávních mechanismů k ovlivnění chování internetových uživatelů ve
prospěch respektování autorských práv. Jedním z těchto mechanismů je v současné době již
zmíněné provozování legálních platforem pro zpřístupňování autorskoprávního obsahu, jejichž
užívání je bezpečné, spolehlivé a pro uživatele ekonomicky akceptovatelné (například Netflix).
Právě poskytnutím kvalitního uživatelského zážitku je možné internetovou populaci přimět ke
konzumaci děl z legálních zdrojů a současně generovat příjmy nezbytné k provozu platformy a
vypořádání monetárních nároků nositelů práv. V souvislosti s tím se jeví jako žádoucí umožnit
uživatelům přístup k těmto platformám bez ohledu na jejich aktuální zeměpisnou polohu (což je
například předmětem úpravy evropského Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb
poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu z roku 2017), a to v zájmu eliminace případů pirátství
z důvodu nedostupnosti legálně využívaných placených platforem při pobytu v zahraničí.
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Vzhledem k neustále rostoucímu počtu platících uživatelů platforem typu Spotify106 či Netflix107
se důvodně domnívám, že právě poskytování a precizace těchto služeb je jednou z hlavních příčin
klesajícího počtu případů internetového pirátství, který lze v současnosti pozorovat.108
4.2.2.

Poskytovatelé online služeb

Druhou kategorií subjektů, při jejichž aktivitě na Internetu dochází k rozsáhlému porušování
autorských práv, jsou poskytovatelé online služeb, v českém právním řádu označováni jako
poskytovatelé služeb informační společnosti. Níže je v textu své práce budu označovat zkratkou
ISP podle anglického Internet Service Provider. Činnost ISP je pro existenci a vývoj Internetu
klíčová, neboť koncovým uživatelům poskytují rozmanité informační služby umožňující
plnohodnotné fungování v online světě. Jedná se například o služby připojení k Internetu, přenos
informací, poskytování místa pro ukládání uživatelských dat, vyhledávání informací na WWW,
propojování uživatelů za účelem zábavy a komunikace (online gaming a sociální sítě), případně
libovolné kombinace těchto služeb. Z hlediska autorského práva je podstatné, že se ISP
provozováním svých služeb podílejí na porušování autorských práv, ač z valné většiny pouze
nepřímo, jak podrobně popisuji v následující podkapitole.
Oproti koncovým uživatelům vykazují ISP četná specifika, která odůvodňují odlišnou úpravu
jejich odpovědnosti za porušení autorských práv na Internetu. Prvně je třeba zmínit, že ISP požívají
podstatně nižší anonymity než koncoví uživatelé, neboť informace o jejich identitě lze opatřit
z veřejně dostupných registrů (například registr doménových jmen WHOIS.cz) či z dokumentů
souvisejících s poskytnutím služby (obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, smlouva
o poskytnutí služby apod.). Nositelé autorských práv tak vědí, vůči které osobě směřovat své
nároky na jejich ochranu. Dále lze u ISP oproti koncovým uživatelům předpokládat mnohem
silnější ekonomickou pozici, neboť přístup ke svým službám (či jejich vybraným funkcím)
106

PORTER, Jon. Spotify is first to 100 million paid subscribers [online]. The Verge [online].
Last update 29. 4. 2019 [cit. 14. 7. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.theverge.com/2019/4/29/18522297
/spotify-100-million-users-apple-music-podcasting-free-users-advertising-voice-speakers
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poskytují zpravidla úplatně za účelem zisku. Existuje tak potenciálně vyšší šance na úspěšné
vymožení peněžitých nároků nositelů práv. Konečně, ISP mohou v roli poskytovatele služeb
nastavit podmínky jejich užívání, kontrolovat a vynucovat jejich dodržování, a moderovat tak
chování koncových uživatelů. Protože tato moderace zahrnuje i možnost inspekce a odstranění
závadného uživatelského obsahu včetně případných neoprávněně zpřístupněných děl, je ISP
subjektem v pozici vhodné pro zajištění ochrany autorských práv.
Z uvedených odchylek vyplývá, že je pro oprávněné osoby mnohem efektivnější a výhodnější
uplatňovat své nároky na ochranu autorských práv vůči ISP jako prostředníkům než vůči
koncovým uživatelům, kteří autorská práva porušili přímo svým vlastním jednáním. Připustili-li
bychom však právní konstrukci, podle které by ISP byli za cizí obsah, jehož zpřístupnění
provozováním svých služeb umožnili, odpovědní bez dalšího stejně jako za svůj vlastní obsah,
otevřeli bychom brány ekonomické likvidaci většiny ISP, a tím i destrukci inovačního prostředí
v kyberprostoru jako hnacího motoru moderního hospodářství.109 Právní režim odpovědnosti ISP
tedy musí být z podstaty jimi poskytovaných služeb odlišný od pravidel odpovědnosti uživatelů.
4.3.

Odpovědnost ISP

Koncept odpovědnosti ISP na Internetu se v zásadě dělí do dvou větví na odpovědnost primární a
sekundární.110 Primární odpovědností se rozumí odpovědnost za vlastní obsah. Zveřejňuje-li ISP
z vlastní iniciativy na své službě jím vytvořené informace, je jasné, že odpovídá za jejich
případnou protiprávní povahu. Obdobně bude ISP odpovědný v situaci, kdy sám informace
nevytvoří, ale pouze zveřejní, přičemž ze způsobu publikace bude patrné, že se s obsahem
informací seznámil. Takovým případem může být kupříkladu situace, kdy ISP provozující
internetovou knihovnu neoprávněně zpřístupní uživatelům knihu, k níž připojí poutavou recenzi
za účelem zvýšení návštěvnosti svého portálu. Sekundární odpovědnost poté představuje
odpovědnost za cizí, typicky uživatelský obsah. V tomto případě odpovědnost ISP nevzniká ryze
v důsledku jeho vlastního jednání, nýbrž v důsledku jednání uživatelů jeho služby či v souvislosti
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K důvodům viz také MAISNER, Martin. Úvodem k § 3–6. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách
informační společnosti: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 35-36. ISBN 978-80-7400-449-0.
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s tím. Sekundární odpovědnost ISP bude založena třeba v situaci, kdy se ISP sám sice
protiprávního jednání nedopustí, avšak určitým způsobem jeho realizaci umožní. Zcela
fundamentální pro následující výklad poté je, že ISP může být odpovědný i tehdy, pokud sám
vůbec nejednal. Toto pojetí vychází z obecné úpravy prevence v českém OZ (§ 2900 an.), kdy ke
vzniku odpovědnosti ISP postačí, pokud nezakročí na ochranu (autorských) práv jiné osoby
v situaci, kdy to okolnosti případu vyžadují. Toto ustanovení však vzhledem k šíři jeho dispozice
nelze chápat a aplikovat extenzivně, ale v každém jednotlivém případě je třeba zkoumat, zda jsou
splněny doplňující podmínky pro vznik odpovědnosti.
Právě v souvislosti s posledním jmenovaným případem se dostávám k analýze zásadní právní
úpravy vyloučení odpovědnosti ISP, jež je vyjádřením respektu ke specifikům kyberprostoru a
současně garancí inovace na Internetu. Právní úprava vyloučení odpovědnosti ISP vychází
z požadavků evropské směrnice o elektronickém obchodu,111 které byly do českého práva
promítnuty zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti („ZSIS“). Jeho
§§ 3 až 6 zakotvují limitovanou odpovědnost vybraných ISP včetně podmínek pro její uplatnění.
Pokud tedy konkrétní ISP spadá alespoň do jedné ze tří stanovených kategorií a vyhoví zákonným
podmínkám, nebude odpovědný za porušení autorských práv, k nimž došlo při užívání jeho služeb
ze strany třetích osob. Tento režim limitace odpovědnosti se nazývá jako safe harbour, v překladu
bezpečný přístav.
První kategorií jsou ISP poskytující služby spočívající v přenosu uživatelských informací po síti
nebo ve zprostředkování přístupu k síti (§ 3 ZSIS). Jde zejména o vlastníky samotné přenosové
infrastruktury a poskytovatele internetového připojení. Tyto služby lze souhrnně označit termínem
mere conduit neboli „prostý přenos“. Tito ISP mohou být potenciálně spoluodpovědní za
porušování autorských práv na Internetu, neboť jeho užívání včetně nezákonných aktivit by bez
služeb mere conduit nebylo vůbec možné. Dle dříve popsaného principu E2E je však žádoucí, aby
se přenosová infrastruktura (síť) v zájmu efektivity přenosu soustředila toliko na přenos samotný,
a nikoli na jiné výpočetní operace, jež by ji zpomalovaly.112 Není proto vhodné po ISP typu mere
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conduit požadovat, aby sledovali přenášený obsah a jeho tok regulovali. Jejich činnost však
nepožívá ochrany bezpečného přístavu automaticky. ZSIS stanoví tři podmínky, při jejichž
alternativním splnění ISP za obsah přenášených informací odpovídá. Prvně jde o případ, kdy ISP
přenos sám iniciuje, tedy nehraje čistě pasivní roli spočívající v přenosu dat a prvotní komunikační
impuls vychází od něho, nikoli od uživatele. Dále bude ISP za obsah odpovědný, pokud zvolí
uživatele přenášené informace, nebo zvolí nebo změní její obsah. Uživatelem se přitom v tomto
kontextu dle komentářové literatury a původního znění směrnice o elektronickém obchodu rozumí
příjemce, nikoli odesílatel informace.113 Z poslední podmínky poté vyplývá požadavek ISP
nezasahovat do obsahu komunikace. Závěrem nutno zmínit fakt, že česká transpozice evropské
úpravy vyloučení odpovědnosti ISP do ZSIS byla provedena nepřesně, což v praxi způsobuje
interpretační problémy. Zatímco směrnice ukládá členským státům povinnost přijmout právní
úpravu, která stanoví podmínky, za nichž ISP nebude odpovědný, český zákonodárce zaujal
opačný přístup a ustanovení ZSIS koncipoval tak, že ISP při splnění uvedených podmínek za obsah
odpovědný je. Namísto vyloučení odpovědnosti ji tedy v podstatě zakládá. Tato legislativní
nepřesnost je terčem časté kritiky. Zástupci odborné veřejnosti poukazují například na nešvar, kdy
v důsledku nesprávného gramatického výkladu ustanovení ZSIS dochází k automatickému
dovozování odpovědnosti ISP tehdy, nedojde-li ke splnění některé z podmínek bezpečného
přístavu.114 Předmětná ustanovení je však nutné vykládat eurokonformně tak, že pouze v případech
stanovených ZSIS není vyloučena odpovědnost ISP. Výklad, podle něhož neudržení bezpečného
přístavu automaticky zakládá odpovědnost ISP, nelze proto akceptovat.
Druhou kategorií ISP jsou dle § 4 ZSIS poskytovatelé služeb označovaných jako caching, které
spočívají v dočasném meziukládání přenášených informací za účelem zefektivnění jejich přenosu
dalším uživatelům. K tomu dochází třeba při provozu proxy serverů, které mohou ulevovat datové
zátěži na aktuálně přetížených serverech umístěných jinde v síti. ZSIS stanoví pět podmínek

technickou, automatickou a pasivní podobu, což znamená, že poskytovatel služeb informační společnosti nezná
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založení odpovědnosti ISP, mezi nimiž lze jmenovat změnu obsahu informace, nedodržení obecně
uznávaných pravidel o aktualizaci informací či neodstranění informace v zákonem předvídaných
případech. Stejně jako v případě § 3 ZSIS i úprava cachingu naráží na interpretační problémy
způsobené nepřesnou transpozicí směrnice.
Třetí a nejpočetnější skupinou ISP jsou poskytovatelé služeb hostingu dle § 5 ZSIS, jež spočívají
v ukládání uživatelem poskytnutých informací. Do nepřeberné škály hostingových služeb spadají
například webhostingové služby, internetová úložiště dat, sociální sítě, ale třeba i diskusní servery
nebo komunitní videoportály typu YouTube. Jelikož se s rostoucí popularitou těchto služeb
rozšiřuje jejich územní dosah, a ISP tak hrozí založení potenciální odpovědnosti dle desítek
různých právních řádů, má v této oblasti institut jednotného bezpečného přístavu obzvlášť silný
význam. Článek 14 směrnice o elektronickém obchodu ukládá členským státům povinnost zajistit,
aby ISP typu hostingu nebyli odpovědní za ukládané informace, pokud nebyli účinně seznámeni s
protiprávní činností nebo informací a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si nejsou vědomi
skutečností nebo okolností, z nichž by byla protiprávní činnost nebo informace zjevná. Dále podle
citovaného ustanovení nemají být tito ISP odpovědní v případě, že jakmile se o protiprávní
činnosti či informacích dozvěděli, jednali s cílem tyto informace odstranit nebo znemožnit přístup
k nim. Tento režim limitované odpovědnosti se nazývá v angličtině jako „notice and takedown“,
neboť ISP podmínkám bezpečného přístavu vyhoví, pokud závadný obsah (například neoprávněně
sdělované autorské dílo) znepřístupní či odstraní (takedown), jakmile se prokazatelně dozví
(notice), že je takový obsah na jeho službě umístěn v rozporu s právem. I znění § 5 ZSIS je reversní
vůči předloze ve směrnici, když stanoví, za jakých okolností bude ISP za uložený obsah odpovídat.
V rámci představené úpravy lze tedy identifikovat následující čtyři základní podmínky rozhodné
pro zachování bezpečného přístavu poskytovateli hostingových služeb:115
1) Absence konkrétní vědomosti o protiprávním charakteru obsahu.116 V kontextu
autorského práva půjde o vědomost o tom, že konkrétní autorské dílo je na službě ISP
umístěno protiprávně, tedy typicky bez příslušné licence od nositele práv. Předpokladem
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takové vědomosti ISP je doručení sdělení, jež obsahuje dostatečnou identifikaci sporného
obsahu (například poskytnutím odkazu na jeho umístění na serveru) a skutečnosti rozhodné
pro ověření protiprávnosti obsahu. Je přitom lhostejné, kdo toto oznámení učiní – může
být ISP doručeno i anonymně. V takovém případě však bude citelně ztížena další
komunikace se sdělovatelem. Ačkoli zákon nestanoví žádná formální ani materiální
kritéria předmětného sdělení, nebude dostatečné pouhé tvrzení (či povědomí) o tom, že je
na serveru ISP uložen nespecifikovaný protiprávní obsah nebo že je server k porušování
autorských práv běžně užíván.
2) Absence konstruktivní vědomosti o protiprávním charakteru obsahu.117 Tato
podmínka reaguje na případy, kdy nebylo učiněno oznámení dle předchozího odstavce,
avšak i přesto je žádoucí, aby ISP na protiprávní obsah reagoval, neboť má vědomost o
tom, že tento je na jeho službě uložen protiprávně. Kritérium vědomosti není přitom ryze
subjektivní, nýbrž také objektivní, jak plyne z formulace „vzhledem k předmětu své
činnosti a okolnostem a povaze případu“ v § 5 odst. 1 písm. a) ZSIS. Na ISP je tak kladen
vyšší standard odborné péče, jehož účelem je zabránit jejich úmyslné lhostejnosti k obsahu
ukládanému na jejich služby. Dlužno však poznamenat, že není současně založena
povinnost ISP aktivně vyhledávat další obdobné případy porušení autorských práv ze
strany uživatelů jejich služby, jak ostatně stanoví § 6 písm. b) ZSIS.
3) Absence kontroly nad jednáním uživatele.118 V souladu s touto podmínkou ISP výhodu
bezpečného přístavu nepožívá, vykonává-li přímo či nepřímo rozhodující vliv na činnost
uživatele. V takovém případě vždy odpovídá za obsah uložených informací. V praxi půjde
například o situace, kdy uživatel nahrávající obsah je zaměstnancem ISP.
4) Neprodlená reakce směřující k odstranění či znepřístupnění obsahu.119 Poté, co ISP
získá vědomost o protiprávnosti uloženého obsahu, musí neprodleně učinit veškeré kroky
k odstranění či znepřístupnění takového obsahu, které po něm lze požadovat. ISP si tedy
zachová výhodu bezpečného přístavu i tehdy, pokud obsah přímo neodstraní, ale pouze ho
učiní nepřístupným ostatním uživatelům. Tento postup je vhodný například v situaci, kdy
117
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ISP nemá 100% jistotu o protiprávnosti obsahu nebo chce-li si obsah ponechat pro důkazní
účely v případném sporu.
Veškeré výše uvedené povinnosti ISP je třeba vykládat restriktivně, a to s ohledem na dikci § 6
ZSIS, podle níž ISP nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací
ani aktivně vyhledávat skutečnosti či okolnosti poukazující na výskyt protiprávního obsahu.
Vyloučení povinnosti dohledu v praxi znamená, že ISP nemůže být uložena povinnost provádět
obecný preventivní dohled nad obsahem přenášeným či ukládaným na jejich službě, ať už
automatizovanými prostředky či manuálně. Ačkoli tedy existuje obecné povědomí o tom, že
například na určitém internetovém úložiště běžně dochází k protiprávnímu sdílení dat, jeho
provozovatel nemusí implementovat žádné preventivní upload filtry ani kontrolovat již nahrané
soubory za účelem zjištění, zda uživatelský obsah porušuje autorská práva, či nikoli. Pro vyloučení
odpovědnosti ISP v uvedeném případě hostingu postačí, dodrží-li pravidla výše představené
procedury notice and takedown. Absence povinnosti aktivně monitorovat a filtrovat obsah na
službě je dnes odůvodněn jednak právně, kdy zákonodárce přičítá odpovědnost za ukládání obsahu
samotným uživatelům, kteří se protiprávního jednání reálně dopouštějí, a dále ekonomicky, kdy
tito uživatelé nesou podstatně nižší transakční náklady na předcházení pirátství než ISP, zejména
proto, že je samotné rozhodnutí nešířit protiprávně obsah nestojí prakticky nic.120
Nic samozřejmě nebrání ISP své služby technicky zdokonalovat a dobrovolně se k respektu nejen
k autorským právům přihlásit. Modelovým případem může být v tomto kontextu jmenován systém
Content ID implementovaný do služby YouTube, který porovnává audiovizuální obsah ukládaný
uživateli na server se vzorky autorských děl poskytnutých příslušnými nositeli práv. V případě
zjištění shody systém o této skutečnosti notifikuje dotyčného nositele práv a umožní mu ve vztahu
k nahranému obsahu podniknout kroky dle jeho uvážení. Tyto mohou zahrnovat zadání požadavku
na odstranění obsahu, ponechání obsahu na serveru za účelem zvýšení jeho popularity či jeho
monetizaci skrze případnou reklamu. Zavedení tohoto a podobných mechanismů kontroly a
monitoringu uživatelského obsahu však není povinností, jež by byla vůči ISP na základě aktuálně
účinného právního předpisu jakkoli vynutitelná.
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MAISNER, Martin. § 6: Vyloučení povinnosti dohledu. In: MAISNER, Martin. Zákon o některých službách
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V této kapitole jsem dospěl k závěrům nezbytným pro zakončení mého výkladu v poslední části
této práce. Propojil jsem specifika kyberprostoru s nutností odlišného přístupu k úpravě
odpovědnosti na Internetu, osvětlil jsem složitou povahu fenoménu internetového pirátství i
důvody, proč na něj nelze z faktického hlediska pohlížet jako na čistě negativní jev, a dále jsem
popsal právní povahu odpovědnosti za porušení autorských práv na straně uživatelů a ISP jakožto
klíčových hráčů na poli digitální ekonomiky. Závěrem jsem zdůraznil velmi důležitý koncept
absence prevenční povinnosti kontroly a filtrování uživatelského obsahu ze strany ISP, který se
stal jablkem sváru v procesu současných snah o reformu autorského práva v rámci EU. Právě ty
jsou předmětem mého zkoumání v poslední kapitole.
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5.

Reforma autorského práva na jednotném digitálním trhu

5.1.

Podstata a důvody reformy

Dlouhodobá veřejná diskuse o potřebě revize autorského práva na úrovni EU se rozbíhala rychlostí
přímo úměrnou k růstu významu digitálních technologií pro globální ekonomiku. Postupné
zvyšování konkurenceschopnosti internetových obchodních modelů vůči tradičnímu podnikání
přispělo k masivní produkci nového digitálního obsahu, jejž Evropská komise později určila za
jednu z hlavních hnacích sil růstu digitální ekonomiky. Dle jejích zjištění v době před čtyřmi lety
dokonce nadpoloviční většina Evropanů užívala Internet ke kulturním účelům a růst výdajů za
digitální zábavu v procentech měl dosáhnout dvoumístných čísel. 121 Protože inovace v digitálním
světě přinesly rovněž nové způsoby tvorby, distribuce a užívání autorských děl, v jejichž důsledku
se dosavadní právní úprava přestala jevit dostatečnou, stala se otázka revize a případné reformy
autorského práva v online prostředí na úrovni EU jedním z hlavních zájmů politických i
legislativních.
Reálné obrysy reformy se začaly rýsovat v roce 2015, kdy Komise formou sdělení nejprve přijala
dne 6.5.2015 Strategii pro jednotný digitální trh122 („Strategie“), za níž v prosinci následovalo
sdělení s názvem Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského
práva123 („Sdělení“). Tyto dokumenty stanovily ideová východiska a požadované cíle budoucí
reformy, a staly se tak referenčním rámcem právní úpravy jednotlivých předpisů.
Ve Strategii Komise zdůraznila význam dosažení jednotného digitálního trhu pro zachování
celosvětové vedoucí pozice EU v oblasti digitální ekonomiky a adresovala potřebu zrušení
současné fragmentace a překážek, které s ohledem na teritorialitu autorského práva brzdí stranu
poptávky i nabídky a negativně ovlivňují kvalitu i cenu online služeb. Prvně je tak zmíněna potřeba
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odstranění překážek přeshraničního elektronického online obchodu spojená s nutností zabránit
praktikám geoblockingu, kdy uživatelé v různých členských státech čelí často nedůvodným
rozdílným podmínkám přístupu k chráněnému obsahu (běžně u videoslužeb). Zvláště významný
je poté požadavek revidovat podmínky regulace činnosti online platforem včetně ISP, jejichž role
je v digitální ekonomice nezastupitelná. Komise v této souvislosti jmenuje problém rostoucí tržní
síly některých platforem (typicky sociální sítě), jejichž dominantní vyjednávací pozice se může
nepříznivě odrazit v transparentnosti jejich činnosti a získávání nepřiměřeně vysokých výhod na
úkor původců obsahu a nositelů autorských práv. Voláno je rovněž po reformě povinností ISP
(zejména služeb hostingu) v oblasti boje s nelegálním obsahem na Internetu, neboť stávající
mechanismy jeho eliminace (notice and takedown) se jeví jako neúčinné. Strategie tedy celkově
žádá zpřehlednění právního rámce EU a sjednocení pravidel na úrovni členských států v zájmu
zajištění kreativního, rozmanitého a udržitelného kyberprostoru.
Sdělení následovalo jako základní rámec modernizace evropských autorskoprávních předpisů.
Komise v něm nejen uvedla cílená opatření směřovaná do nejbližší budoucnosti, ale stanovila i
dlouhodobé cíle pro přizpůsobení pravidel autorského práva novému technickému stavu, aby
mohla plnit svůj účel. Vytyčenými prioritami byly zejména tyto požadavky:
-

zajištění širšího přístupu k obsahu pro uživatele v celé EU bez hranic tak, aby mohli
odkudkoli čerpat z legální nabídky děl a neměli tendence nahrazovat absenci legálního
obsahu např. prostřednictvím pirátství;

-

sjednocení výjimek z autorského práva a jejich přizpůsobení digitálnímu prostředí,
zejména co se týče výjimek spojených se vzděláváním, výzkumem a přístupu k znalostem,
aby uživatelé pro tyto účely mohli využívat vytvořeného kulturního bohatství;

-

zajištění rovnováhy mezi uživateli a nositeli autorských práv při užívání online služeb,
především spravedlivého rozdělení odměn za distribuci obsahu prostřednictvím platforem,
vše za současného vyjasnění sporných právních otázek způsobených nevyhovující definicí
sdělování děl veřejnosti (aby bylo jasné, které činnosti podléhají licenční povinnosti);

-

přezkum právní úpravy vynucování autorských práv za účelem předcházet snižování jejich
hospodářské hodnoty v důsledku nemožnosti účinně je prosazovat.
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Společně s textem Sdělení byl přijat návrh Nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, které se dne 20.3.2018 již stalo
použitelným. Věnuje se problematice geoblockingu, který v důsledku teritoriality autorského
práva tradičně vzniká tak, že licence k užití chráněného obsahu je poskytnuta pouze pro určité
vymezené území. Provozovatel platformy tak může být oprávněn legálně poskytovat konkrétní
obsah (např. film) uživatelům v České republice, nikoli však už třeba v Maďarsku, pro jehož území
nositel práv licenci neudělil. Nařízení ovšem tento problém neřeší komplexně, nýbrž pouze jeho
dílčí aspekt spočívající v nepřenositelnosti zaplaceného obsahu z jednoho státu do druhého třeba
při cestách na dovolenou, kdy s uživatelem cestuje i jeho přenosné zařízení (smartphone či laptop).
Takový stav je nežádoucí zejména s ohledem na volný pohyb osob, kdy uživatel pouze v důsledku
své jiné aktuální polohy nemůže k obsahu přistoupit, a to navzdory tomu, že za přístup v domovské
zemi zaplatil. Nařízení proto v čl. 4 stanoví fikci, podle níž se za místo poskytnutí služby a místo
přístupu k ní považuje i při dočasném pobytu uživatele v zahraničí členský stát jeho stálého
bydliště. V souladu s čl. 3 odst. 1 Nařízení má tedy poskytovatel úplatné služby poskytující
chráněný obsah povinnost umožnit uživateli využívat službu při dočasném pobytu v zahraničí za
stejných podmínek jako ve státě jeho bydliště, aniž by k tomuto poskytovatel musel zajistit
rozšíření územního rozsahu licence udělené mu nositelem práv. Nařízení tak garantuje uživatelům
možnost čerpat placený autorskoprávní obsah i při opuštění jejich domovského státu, současně
však nezajišťuje jednotnou nabídku tohoto obsahu napříč územími všech členských států, a tato
tak zůstává nadále diferencována.
5.2.

Jádro reformy: druhý copyrightový balíček

S odstupem 9 měsíců od přijetí Sdělení, jehož znění předjímá přijetí souboru návrhů nové
autorskoprávní legislativy na rok 2016, přijala Komise dne 14.9.2016 tzv. druhý copyrightový
balíček sestávající z návrhů 2 směrnic a 2 nařízení, a to124:
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-

návrhu Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv
s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a
přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů;

-

návrhu Směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu;

-

návrhu Nařízení EP a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů,
které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu
mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené
či osoby s jinými poruchami čtení;

-

návrhu Směrnice EP a Rady o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných
předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob
nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení.

Právě představení druhého copyrightového balíčku bylo událostí, která mezi uživateli Internetu i
odbornou veřejností vzedmula vlnu vášnivých emocí a odstartovala dlouhou a intenzivní veřejnou
diskusi později označovanou některými zdroji jako „boj za svobodný Internet“,125 a to především
kvůli kontroverzním ustanovením druhého z uvedených návrhů. Nejprve však stručně poreferuji
o ostatních představených návrzích.
Cílem prvního z nich bylo vytvořit vhodné podmínky pro přeshraniční šíření vyjmenovaných
způsobů online vysílání rozhlasových a televizních stanic. I v tomto případě je totiž nutné řešit
problém geoblockingu, kdy vysílatelé nemají vypořádaná práva s jejich nositeli pro určitá území.
Ve vztahu k tradičnímu družicovému vysílání je problém náročného vypořádávání autorských
práv řešen uplatňováním zásady země původu ze směrnice o družicovém vysílání a kabelovém
přenosu (93/83/EHS), která stanoví, že k šíření vysílání přes hranice států vysílateli postačí
vypořádat příslušná práva pouze v jednom členském státě. Obdobná úprava však v případě
vysílání online (tedy nikoli přes družici) absentovala. Nové nařízení proto mělo stanovit, že
vysílateli ve vztahu k online vysílání, které doplňuje tradiční televizní a rozhlasové vysílání,
postačí vypořádat autorská práva pouze v zemi hlavního místa jeho podnikání. Dlužno nicméně
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poznamenat, že působnost nařízení se od počátku neměla vztahovat na veškeré online vysílací
služby, nýbrž pouze na ty, které doplňují vysílání tradiční. Mělo jít pouze o služby souběžného
internetového vysílání (v reálném čase na Internetu je vysílán stejný pořad jako v televizi či
rozhlase), služby zpětného zhlédnutí pořadů nebo vysílání bonusového obsahu ve vztahu
k tradičnímu vysílání (například pořady typu behind the scenes či deleted scenes).
Návrh nařízení prošel komplikovaným procesním vývojem, v jehož průběhu se dne 13.12.2018
unijní zákonodárci dohodli na změně formy navrhovaného předpisu, a dne 17.4.2019 tak po
četných změnách došlo oproti původnímu návrhu k přijetí Směrnice, jež byla v Úředním věstníku
EU vyhlášena pod č. 2019/789.126 Nejpodstatnější změnou v nyní platném textu směrnice je, že
došlo ke zúžení okruhu služeb, na něž se zásada země původu uplatní. Zatímco u doplňkové online
služby není rozlišováno mezi rozhlasovými programy, z televizních programů se směrnice
vztahuje pouze na zpravodajské pořady, pořady o aktuálních událostech a plně financovanou
vlastní produkci vysílatele. Výslovně se poté směrnice nepoužije na vysílání sportovních událostí
a jiného chráněného obsahu, jenž je jejich součástí. Přijatá směrnice dále upravuje vypořádání práv
v případě převzatého vysílání (tzv. retransmise), kdy přenos vysílání zajišťuje jiná strana než
původní vysílatel. Členské státy jsou povinny zajistit, aby toto vypořádání mohlo být vykonáno
pouze prostřednictvím organizace kolektivní správy práv. Konečnou úpravu obsaženou ve
směrnici nepovažuji za příliš šťastnou, neboť složitý a nesnadno čitelný systém výjimek pro
konkrétní druhy vysílání dle mého názoru nenaplňuje proklamaci ze Strategie, v níž Komise žádala
zjednodušení a zpřehlednění systému evropského autorského práva tak, aby byl veřejnosti lépe
srozumitelný. Rovněž s ohledem na změnu právní formy předpisu z nařízení na směrnici se
domnívám, že v důsledku možných odchylek v implementaci směrnice do právních řádů
jednotlivých států přetrvá dosud pozorovaná nejistota vysílatelů, ISP a uživatelů ohledně jejich
práv a povinností. České Ministerstvo kultury zahájilo implementační práce k provedení směrnice
dne 1.7.2019, kdy lhůta pro implementaci uplyne dne 7.6.2021.127
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Poslední dva z uvedených návrhů byly přijaty k provedení Marrákešské smlouvy do právního řádu
EU. Ta signatářům stanoví povinnost zavést v rámci autorského práva výjimky, jimiž bude
umožněno osobám s poruchami schopnosti čtení přistupovat k tištěným materiálům ve formátech,
které jim umožní konzumaci děl. Návrhy nařízení i směrnice, které příslušnou výjimku zakotvují
a dále upravují například tvorbu a přeshraniční distribuci děl, byly již přijaty a vyhlášeny
v Úředním věstníku EU.128 Transpozice zmíněných pravidel do českého AZ byla poté provedena
zákonem č. 50/2019 Sb.
Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (kterou dále označuji zkratkou
„Autorskoprávní směrnice“) byl návrhem bezpochyby nejkontroverznějším, a co se týče
předmětu úpravy také nejrozsáhlejším. Pro její význam jsem se Autorskoprávní směrnici rozhodl
věnovat zvláštní podkapitolu.
5.3.

Autorskoprávní směrnice

Úvodem předesílám, že Autorskoprávní směrnice se po téměř 2 letech od přijetí návrhu dočkala
dne 17.4.2019 schválení ze strany Evropského parlamentu i Rady a vstoupila v platnost pod
č. 2019/790. V současné době tedy již členské státy započaly s implementačními pracemi, které
musí dokončit do 7.6.2021. Finální přijaté znění se nicméně v důsledku intenzivních debat a
lobbistických aktivit významně liší svým rozsahem i podrobností úpravy od znění původního
návrhu z roku 2016, kdy počet článků směrnice narostl z 24 na 32 a počet bodů odůvodnění ze 47
na 86. Ačkoli se na podstatě úpravy směrnice ani v důsledku přijatých úprav příliš zásadního
nezměnilo, považuji za vhodné při výkladu zohlednit původně navrhovanou i schválenou textaci
směrnice, neboť geneze některých ustanovení dobře ilustruje složitost řešené problematiky.
Navrhovaná směrnice měla doplnit stávající právní rámec stanovený dosud platnými směrnicemi
(popsanými rovněž v podkapitole 2.2.2 této práce) k posílení vnitřního trhu EU za současného
zajištění vysoké úrovně ochrany nositelů práv.129 Za tímto účelem návrh směrnice obsahoval ve
svých hlavách II až IV úpravu tří základních oblastí.
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Nařízení bylo vyhlášeno pod č. 2017/1563 a směrnice pod č. 2017/1564.
Srov. kapitola 1 důvodové zprávy k Autorskoprávní směrnici.
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Prvně se jednalo o opatření pro přizpůsobení výjimek a omezení digitálnímu a
přeshraničnímu prostředí. Návrh počítal se zakotvením 3 povinných výjimek pro užití děl ve
veřejném zájmu, a to výjimky pro vytěžování textů a dat (text and data mining), pro výukové
činnosti včetně těch on-line a konečně pro zachování kulturního dědictví (archivace děl). Tato
oblast se v době před přijetím směrnice netěšila příliš velké veřejné pozornosti, ani tak se ovšem
nevyhnula kritice. Někteří odborníci návrhu vytýkali například to, že výjimka pro text and data
mining, které je v současné době stěžejní inovativní činností na poli zhodnocování lidského
vědění, je příliš úzce koncipována pouze pro výzkumné instituce a pouze pro účely vědeckého
výzkumu.130 Taková úprava by ponechala svázané ruce nejen podnikajícím subjektům, kteří díky
finančním prostředkům disponují hlavní inovační silou, ale třeba i univerzitám, vykonávaly-li by
text and data mining pro jiné než výzkumné účely. Tyto dle mého názoru racionální argumenty
však bohužel zůstaly bez odezvy ze strany evropského zákonodárce, kdy ani přijaté znění směrnice
neumožňuje komerční vytěžování textů a dat z autorských děl. Obávám se tedy, že Autorskoprávní
směrnice v této souvislosti nepřispěla ke zpřehlednění právní úpravy a zvýšení právní jistoty
zainteresovaných subjektů, které se i nadále budou muset spoléhat na roztříštěnou úpravu
dobrovolných doplňujících výjimek v národních právních řádech.
Druhou návrhem řešenou oblastí byla opatření ke zlepšení postupů udělování licencí a zajištění
širšího přístupu k obsahu. Cílem této úpravy mělo být zejména usnadnění přeshraničního
přístupu k tržně nedostupným dílům ve sbírkách institucí kulturního dědictví a zlepšení
dostupnosti audiovizuálních děl na VoD platformách. Zatímco první okruh zájmu je řešen
racionálními a přiměřenými pravidly, jednočlánková úprava VoD platforem pouze vágně stanoví
mechanismus mimosoudního řešení sporů v situacích, kdy se ISP potýkají s problémy při
obstarávání licencí od nositelů práv. Jeho efektivita však bude muset být nejprve prokázána
v praxi. Problém geoblockingu tak nadále zůstává bez komplexního řešení, kdy není do budoucna
zajištěna jednotná nabídka audiovizuálního obsahu na území EU.
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MARGONI, Thomas, KRETSCHMER, Martin. The Text and Data Mining exception in the Proposal for a
Directive on Copyright in the Digital Single Market: Why it is not what EU copyright law needs [online].
Glasgow: University of Glasgow, April 2018 [cit. 26. 7. 2019]. s. 4. Dostupné z WWW:
https://www.researchgate.net/publication/324779796_The_Text_and_Data_Mining_exception_in_the_Proposal_
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Hlavním předmětem celospolečenských debat byla nicméně ustanovení hlavy IV návrhu
Autorskoprávní směrnice, která řeší opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti
autorského práva. Předmětná ustanovení jsou členěna do tří kapitol, jež upravují:
-

nová práva k publikacím pro vydavatele tiskových publikací

-

nová pravidla užití chráněného obsahu poskytovateli hostingových služeb

-

požadavky na zajištění spravedlivé odměny ve smlouvách autorů a výkonných umělců.

Problematika zajištění spravedlivých odměn autorům a výkonným umělcům za licencování nebo
převod svých výhradních práv k dílům nepůsobila v období před přijetím Autorskoprávní
směrnice, alespoň v České republice, přílišnou kontroverzi, neboť předmětná úprava je již
obsažena v OZ.131 Další související opatření, směřující zejména k zajištění vyšší transparentnosti
užívaní děl, kogentnímu posílení vyjednávací pozice autorů a výkonných umělců, jakož i
k usnadnění vymáhání jejich práv, mohu pouze kvitovat. Jsem přesvědčen, že schválená právní
úprava je s to vyrovnat znalostní i ekonomické nevýhody autorů a výkonných umělců vůči
nabyvatelům práv, a to za současného respektu k základní římskoprávní zásadě vigilantibus iura.
Nejzásadnější spory o přijetí či nepřijetí Autorskoprávní směrnice, případně o podobu jejího znění
tedy vzbuzovaly zbylé dvě oblasti úpravy. V nich lze identifikovat dva nejvíce diskutované
problémy, běžně označované jako „daň z odkazu“ a „upload filtry“. První z nich, související
s právy vydavatelů tiskovin, pramenil z navrhované úpravy čl. 11 návrhu směrnice, druhý poté
z čl. 13 věnovaného povinnostem a právům poskytovatelů služeb hostingu. Ačkoli se uvedená
ustanovení ve finálně přijatém znění dočkala přečíslování (nyní jde o články 15 a 17 směrnice),
názorová bitva v době před přijetím směrnice bude na Internetu trvale dohledatelná jako spor o
články 11 a 13.
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Viz ust. § 2374 občanského zákoníku.
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5.3.1.

Daň z odkazu

První rozebranou problematikou bude spor o tzv. daň z odkazu (anglicky označovanou jako link
tax132), který vznikl v reakci na návrh původního čl. 11 Autorskoprávní směrnice. V souladu s ním
měly členské státy poskytnout vydavatelům tiskových publikací práva dle čl. 2 a čl. 3 odst. 2
Informační směrnice k digitálnímu užití jejich tiskových publikací, tedy právo povolit či zakázat
jejich rozmnožování a sdělování veřejnosti. V důsledku toho by ISP vznikla povinnost pro každé
užití tiskové publikace získat od vydavatele licenci, za kterou by vydavatel mohl požadovat úplatu.
Definice tiskové publikace v návrhu směrnice přitom zahrnovala publikace novinářské povahy,
jež jsou periodicky zveřejňované nebo pravidelně aktualizované pod stejným názvem, v praxi tedy
typicky zpravodajské deníky, časopisy s obecnou či speciální tematikou, ale třeba i zpravodajské
online portály.133
Motivací evropského zákonodárce k navržení předmětné úpravy bylo změnit dosavadní stav,
v němž vydavatelé nejsou defaultně uznáni jako nositelé autorských práv, což ztěžuje proces
udělování licencí a vymáhání práv k jimi publikovanému obsahu, v důsledku čehož se snižuje
návratnost jejich investic.134 EU navrženým ustanovením sledovala tedy hlavně organizační a
finanční podporu vydavatelského odvětví za účelem zajištění udržitelnosti kvalitní, svobodné a
pluralitní žurnalistiky jako předpokladu řádného fungování demokratické společnosti. Vydavatelé
tiskovin (například online zpravodajství) totiž poukazují na problém, kdy provozovatelé některých
online služeb, zpravidla typu agregátorů zpráv, hlídačů obsahu tisku či vyhledávačů, opakovaně
používají jejich publikace za účelem dosažení zisku, aniž by vydavatelé za takové užití obdrželi
náležitou kompenzaci. Dle vydavatelů tak vzniká významná ekonomická nerovnováha mezi nimi
a poskytovateli online služeb, kteří generují zisky ze svých obchodních modelů, aniž by současně
nesli investice vložené do vytváření obsahu. Nová úprava si kladla za cíl tuto nerovnováhu
vyrovnat a přinést vydavatelům příjmy v podobě případných úplat za poskytnutí licencí.
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WOOLLACOTT, Emma. EU Moves Closer To Introducing 'Link Tax' - No Exceptions Allowed [online]. Forbes
[online]. Last update 8. 5. 2018 [cit. 26. 7. 2019]. Dostupné z WWW: https://www.forbes.com/sites
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Srov. ust. čl. 2 bod. 4) návrhu Směrnice evropského parlamentu a rady o autorském právu na jednotném
digitálním trhu COM/2016/0593 – 2016/0280 (COD) ze dne 14. 9. 2016.
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I proto bývá koncept navržené úpravy označován jako „daň z odkazu“, a to vzhledem k faktu, že
služby typu agregátorů zpráv, například Google News, zpravidla od vydavatele převezmou pouze
titulek článku odkazující na vydavatelův web a případně ještě krátký úvod článku (perex), aby se
uživatelé mohli rozhodnout, zda ve čtení článku pokračovat. K tomu už nicméně musí přejít na
web vydavatele.
Zastánci článku 11 a jím zakotveného tzv. ancillary copyright135 (v překladu doplňkových
autorských práv) pro vydavatele v rozsáhlé debatě argumentovali zejména ekonomickými zájmy
zainteresovaných subjektů. Z rozsáhlé celospolečenské debaty v době před přijetím směrnice
můžeme vyextrahovat tyto hlavní argumenty na podporu návrhu článku 11:
1) Příjmy vydavatelů generované aplikací článku 11 zajistí vyšší kvalitu a rozmanitost
zpravodajského obsahu.136 Vydavatelé totiž budou moci tyto příjmy investovat zpět do
zkvalitňování svých služeb, ať už půjde o vylepšování jejich digitálních i analogových
produktů či o pobídky pro kreativce a autory, jež zaměstnávají za účelem tvorby obsahu.
2) Článek 11 představuje prevenci fenoménu fake news, neboť rozšíří přístup
k důvěryhodnému zpravodajství právě díky vylepšení ekonomické pozice zavedených
vydavatelů.137
3) Článek 11 umožní vydavatelům inkasovat spravedlivou kompenzaci za investice,
které do přípravy publikací vkládají. Bývalý viceprezident vydavatelství Axel Springer
například poukázal na fakt, že pouhé redakční jednání o řazení článků v publikacích
v zájmu zajištění vyšší čtenosti je procesem značně zdlouhavým a nákladným.138
Provozovatelé online služeb poté toto řazení následně převezmou, a těží tak z práce
vydavatele s nulovými náklady, což je stavem nežádoucím.
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4) Článek 11 zajistí spravedlivou alokaci příjmů mezi vydavatele a poskytovatele online
služeb. Poskytovatelé totiž fakticky užívají publikace vydavatelů k navýšení návštěvnosti
svých stránek, a více tak profitují z reklam a vlastních zpoplatněných produktů.
Protiváhou k uvedeným očekáváním jsou poté argumenty odpůrců návrhu článku 11, kteří se
k jeho možným důsledkům staví spíše skepticky. Jejich argumenty jsou navíc občas v přímé
kontrapozici s výše uvedeným. Lze identifikovat zejména tyto hlavní názory:139
1) Článek 11 povede ke snížení kvality zpravodajství a nižší rozmanitosti
zpravodajských zdrojů. Současná právní úprava umožňující relativně volné fungování
agregátorů zpráv je totiž příznivá k menším a nově zavedeným zpravodajským serverům,
které jsou na sdílení svých zpráv ze strany třetích osob závislé. Aplikace článku 11 by tak
měla za následek eliminaci těchto serverů, snížení konkurence ve vydavatelském prostředí,
a tím i možný pokles kvality produkovaného obsahu.
2) Článek 11 posílí vliv fake news. Lze se totiž domnívat, že zpoplatnění šíření zpráv
z důvěryhodných zdrojů (či jeho jakékoli ztížení) povede ke snížení dosahu těchto zpráv.
Z toho budou těžit vydavatelé fake news, kteří budou mít vzhledem k neprofesionálnímu
charakteru tvorby obsahu jejich zpravodajství podstatně nižší zájem na zpoplatnění jeho
šíření.
3) Online služby zprostředkovávají vydavatelům zisky tím, že rozšiřují okruh
potenciálních čtenářů jimi publikovaného obsahu. Komisi se současně nepodařilo
prokázat, že by omezení šíření zpráv mohlo zvrátit dlouhodobě klesající příjmy z reklam a
předplatného na straně tradičních vydavatelů.140
4) Článek 11 představuje omezení svobody projevu a práva na informace. Dle názorů
některých oponentů návrhu zejména důsledkem toho, že návrh Komise neobsahuje žádné
výjimky z doplňkových autorských práv vydavatelů, bude článek 11 aplikovatelný i
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v nežádoucích případech - například na užití publikací ze strany koncových, nekomerčních
uživatelů či na sdílení prostých nadpisů, které ani nemusí splňovat definici díla.
5) Model ancillary copyright v praxi již v Evropě dvakrát selhal.
Zejména poslední z uvedených protiargumentů nakláněl před přijetím směrnice misky vah výrazně
na stranu odpůrců návrhu článku 11. Navržený model se totiž v období posledních 6 let ukázal být
neúčinným na národní úrovni v Německu a ve Španělsku, kdy v obou případech narazil na
efektivní odpor společnosti Google vykonávající hlavní tržní sílu na evropském internetovém trhu.
V Německu Google na zavedenou úpravu reagoval prohlášením, podle něhož měl ze svého
agregátoru zpráv odstranit články všech vydavatelů, kteří mu neudělí licenci k užití obsahu
bezúplatně. Většina vydavatelů na podmínky Googlu přistoupila, neboť si spočetla, že finanční
ztráty v důsledku poklesu návštěvnosti po odstranění příslušného obsahu z Google News by pro
ni byly neúnosné. Ve Španělsku poté nezůstalo pouze u hrozeb, když Google v reakci na rigidní
španělskou úpravu, která neumožňovala vydavatelům vzdát se nároků na odměnu, nejprve ze
služby Google News odstranil veškeré články španělských vydavatelů a poté její činnost v zemi
zcela ukončil. Předmětná úprava se tak ukázala být kontraproduktivní, neboť dominantní hráče
z trhu vyhnala a současně odradila nové potenciální hráče od vstupu na něj.141
Ke zbylým argumentům dlužno poznamenat, že nezůstaly zcela bez odezvy. Jak plyne z výše
uvedeného, přijetí Autorskoprávní směrnice sice nezabránily, alespoň však přispěly k modifikaci
původně navrhovaného znění článku 11, které doznalo některých výrazných změn. Článek 15
Autorskoprávní směrnice (odpovídající článku 11 z návrhu směrnice) nyní především obsahuje tři
výslovné výjimky z doplňkových autorských práv vydavatelů, a sice že tato se nevztahují na
soukromá nebo nekomerční užití publikací jednotlivými uživateli, na vložení hypertextových
odkazů a konečně ani na užití jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků z publikací.142
Zakotvení těchto výjimek lze kvitovat, neboť snižují riziko kolize práv vydavatelů se
základními právy individuálních uživatelů na svobodu projevu a na přístup k informacím a dále
mohou představovat krok k zachování efektivity a uživatelské vlídnosti internetových
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vyhledávačů a agregátorů zpráv. Bude však značně záležet na přístupu jednotlivých členských
států k implementaci směrnice.
Závěrem této podkapitoly ze svého pohledu s přihlédnutím k nastíněným argumentům zhodnotím
vhodnost přijaté úpravy. Článek 15 ve své finální podobě zakládá vydavatelům doplňková
autorská práva k jejich publikacím, jejichž výkonem budou moci lépe kontrolovat, jakým
způsobem jsou tyto publikace na Internetu užity ze strany poskytovatelů online služeb. Nebudeli užití z jejich strany spadat do režimu některé ze tří výjimek, budou muset od vydavatele získat
licenci, za níž je vydavatel oprávněn požadovat úplatu.
Aniž bych měl v úmyslu zpochybňovat zastřešující podstatu úpravy v článku 15 Autorskoprávní
směrnice, kterou je lepší vyvážení ekonomických zájmů vydavatelů a komerčních poskytovatelů
online služeb v zájmu zajištění kvality a plurality tisku, jsem názoru, že schválená právní úprava
ve své současné podobě není s to vytyčených cílů dosáhnout. Německá a španělská praxe ukázaly,
že v nynější tržní realitě jsou vydavatelé na činnosti poskytovatelů online služeb do značné míry
závislí, neboť díky nim dokážou v důsledku vyšší návštěvnosti generovat příjmy z reklamy jako
jeden z hlavních vnějších příjmů. Nevhodnost úpravy v tomto ohledu vnímám zejména v tom, že
zatímco komerčně silní poskytovatelé služeb si díky své tržní síle dokážou prosadit podmínku
bezúplatného poskytnutí licence ze strany vydavatelů, poskytovatelé s menším tržním podílem
mohou naopak zájem na úplatném nabytí licence zcela postrádat a články vydavatelů ze svých
indexů vyřadit, a celá situace tak rezultuje spíše ve zhoršení pozice vydavatelů nežli její zlepšení.
Současně jsem názoru, že schválená úprava skutečně může poškodit vydavatele renomovaného
tisku a vést ke snížení kvality zpravodajství a šíření fake news, neboť zatímco důvěryhodní
vydavatelé budou mít spíše tendence své publikace zpeněžit, vydavatelé fake news se budou
soustředit spíše na šíření svých publikací bez současné motivace na tomto výrazněji kapitalizovat.
Závěrem chci uvést, že za příliš šťastnou nepovažuji ani formulaci výjimky pro užití jednotlivých
slov a krátkých úryvků v čl. 15 odst. 1 směrnice, neboť ji vnímám jako příliš vágní. Nelze
samozřejmě očekávat, že se ve směrnici objeví konkrétní číslo indikující počet slov v rámci
výjimky použitelných, je nicméně pravděpodobné, že se po datu použitelnosti směrnice objeví
problémy s výkladem neurčitého právního pojmu „krátké úryvky“, a směrnice tak nedostojí
jednomu ze svých hlavních účelů, jímž je zjednodušení autorského práva na úrovni EU, ba naopak.
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5.3.2.

Upload filtry

Druhou kontroverzní oblastí se ukázal být návrh nové úpravy povinností poskytovatelů služeb
hostingu při užití chráněného obsahu. Tato úprava byla v návrhu směrnice obsahem článku 13,
který odpovídá článku 17 v konečném přijatém znění směrnice. To nicméně po rozsáhlých
diskusích, stejně jako v případě článku 11, doznalo výrazných změn.
Smyslem reformy v této oblasti bylo reagovat na problém označovaný jako value gap. Jeho
podstatou je, že hostingové služby jsou jejich uživateli stále častěji neoprávněně užívány
k ukládání a zpřístupňování autorskoprávně chráněného obsahu. V důsledku toho nositelé práv
přicházejí o možnost účinně kontrolovat, jakým způsobem je jejich obsah na Internetu užíván, a
domoci se tak přiměřené odměny za taková užití. Sjednávání licenčních smluv s poskytovateli
hostingu je pro ně přitom představou utopickou, neboť tito se odkazují na institut bezpečného
přístavu, jenž je zavazuje jen k poskytování ex post ochrany autorských práv, nikoli té preventivní.
Nositelé práv jsou tedy přesvědčeni, že rostoucí objem neoprávněně ukládaného uživatelského
obsahu na platformách je příčinou jimi evidovaných ekonomických ztrát, a proto volají po revizi
pravidel odpovědnosti těchto platforem s vidinou snížení počtu případů zásahů do svých práv.
Článek 13 vykládaný v kontextu bodů 37 až 39 původního návrhu směrnice tak měl zavést úpravu,
podle níž by ISP, kteří ukládají velké množství chráněného obsahu nahrávaného jejich uživateli a
zpřístupňují ho veřejnosti, byli povinni přijmout přiměřená opatření, která zajistí fungování dohod
uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich chráněného obsahu nebo která zabrání na
příslušných službách zpřístupňování obsahu, jenž nositelé práv identifikují. Komise tím vlastně
položila základ dvěma povinnostem hostingových ISP. Jednak šlo o povinnost nabýt od nositelů
práv licence k užití jejich obsahu (formou jeho ukládání a zpřístupňování) a zajistit dodržování
jejich podmínek, jednak o povinnost monitorovat a regulovat obsah nahrávaný uživateli jimi
provozovaných služeb, například pomocí „účinných technologií rozpoznávání obsahu“ (neboli
upload filtrů).143 Návrh článku 13 dále stanovil členským státům povinnost zajistit, aby ISP zavedli
nápravné mechanismy a postupy pro vyřizování stížností uživatelů, jež by souvisely
s uplatňováním stanovených opatření ze strany ISP.
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Ust. čl. 13 odst. 1 návrhu Autorskoprávní směrnice ze dne 14. 9. 2016.
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Z pohledu předchozí právní úpravy byly důležité zejména dva aspekty návrhu čl. 13. Prvně šlo o
jeho nejasný vztah ke konceptu bezpečného přístavu pro poskytovatele hostingu, obsaženého
v čl. 14 směrnice o elektronickém obchodu. Z bodu 38 odůvodnění návrhu směrnice plyne, že pro
posouzení, zda konkrétní ISP bude či nebude požívat výhod bezpečného přístavu, je třeba
zohlednit, zda při poskytování služeb ISP hraje aktivní úlohu včetně toho, že optimalizuje
prezentace nahraných děl nebo předmětů ochrany nebo je propaguje, a to libovolnými prostředky.
Pokud by tedy ISP nehrál čistě technickou roli poskytovatele úložiště, ale činil ho uživatelsky
přívětivějším, ztratil by výhodu limitace vlastní odpovědnosti garantovanou článkem 14 směrnice
o elektronickém obchodu. Lze se přitom domnívat, že toto by postihlo drtivou většinu ISP, neboť
ti mají přirozený zájem na zkvalitňování svých služeb – videoservery umožňují uživatelům
regulovat kvalitu a rychlost přehrávaného videa, úložiště vylepšují indexaci děl a vytvářejí náhledy
před jejich stažením, sociální sítě umožňují hodnocení nahrávaného obsahu a zvyšování jeho
dosahu v rámci propagačních schémat. Tyto a mnohé další funkce by pro ISP fakticky znamenaly
vyjmutí z režimu bezpečného přístavu, aniž by tento byl Autorskoprávní směrnicí výslovně
revidován. Přetrvaly-li by i navzdory výše uvedenému jisté pochybnosti, je v bodě 38 odůvodnění
doplněno, že povinnost zavedení účinných technologií by v zájmu plnění licenčních ujednání měla
platit i v případě, že ISP ukládající velké množství chráněného obsahu do režimu safe harbour
spadají.
Druhým podstatným aspektem návrhu čl. 13 je potenciální prolomení zákazu stanoveného čl. 15
směrnice o elektronickém obchodu, podle něhož ISP nesmí být uložena obecná povinnost
monitoringu uživatelského obsahu, tedy dohlížet na přenášené nebo ukládané informace a aktivně
pátrat po protiprávním obsahu. Předmětný zákaz byl potvrzen rovněž judikaturou SDEU,
jmenovitě ve věci SABAM v. Netlog (C-360/10). Soud se zabýval otázkou, zda je zákonné po
poskytovateli hostingu požadovat, aby na vlastní náklady zavedl preventivní systém filtrování
veškerého uživatelského obsahu, který by byl schopný identifikovat soubory s chráněným
obsahem za účelem jejich blokování. SDEU v rozhodnutí konstatoval jednoznačný rozpor
takového požadavku s evropským právem, a to z důvodu disproporcionality mezi závažností
zásahu do svobody podnikání a kýženým standardem ochrany duševního vlastnictví, a dále
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z důvodu porušení práv uživatelů na informace a ochranu osobních údajů.144 Návrh článku 13 však
svým požadavkem na zabránění neoprávněnému šíření chráněného obsahu, kdy je užití účinných
technologií rozpoznávání obsahu explicitně jmenováno jako vhodný příklad takového opatření,
evidentně výše uvedenému zákazu odporuje.
Právě námitka rozporu návrhu článku 13 s použitelným evropským právem velmi hlasitě
rezonovala v táboře jeho odpůrců během „boje o svobodný internet“.145 Odpůrci dále uváděli tyto
hlavní argumenty proti přijetí návrhu:
1) Zavedení obecné povinnosti monitoringu rezultuje v omezení svobody projevu, neboť
i současné nejsofistikovanější upload filtry (např. Youtube Content ID) vykazují
nezanedbatelnou chybovost při rozpoznávání nelegálního obsahu, čímž dochází
k blokování zcela legálního obsahu. Současně existuje riziko cíleného zneužití těchto
ochranných mechanismů za účelem poškození uživatelů.146 Návrh navíc může uživatelům
znemožnit i legální způsoby užití děl, například pro účely parodie či kritiky.147
2) Článek 13 je ohrožením soukromí uživatelů. Vzhledem k vysokým nákladům na vývoj
a implementaci rozpoznávacích technologií je reálné, že budou obchodovány zámořskými
společnostmi s velkou tržní silou, jež tak získají lepší přístup k datům Evropanů.148
3) Článek 13 je příliš neurčitý a není jasné, kteří ISP jím budou regulováni. Zejména
nejsou poskytnuta relevantní vodítka pro interpretaci pojmu „velké množství“ chráněného
obsahu, který tak může zahrnovat statisíce, ale třeba i pouhé stovky děl. Dle odpůrců navíc
úprava negativně dopadne i na nekomerční komunitní projekty typu Wikipedia, neboť
návrh článku 13 nepočítá s žádnými výjimkami z povinnosti monitoringu.149
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Rozsudek SDEU ze dne 16. února 2012 ve věci C‑360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en
Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85, body 45-50.
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4) Návrh zapříčiní překážku vstupu na trh pro malé podniky a internetové startupy
založené na produkci uživatelského obsahu, čímž dojde k poškození evropského
soutěžního prostředí, a velké americké společnosti (YouTube, Facebook), jež měly být
regulovány primárně, z tohoto budou profitovat.150
Zastánci článku 13 se výše uvedeným nenechali vesměs přesvědčit. Jejich argumentace stála
zejména na těchto názorech:
1) Návrh v žádném svém bodě neukládá ISP povinnost implementovat upload filtry.
Stanoví pouze povinnost předcházet případům porušování autorského práva.151 Tak se
může dít i prostřednictvím sjednání licencí s nositeli práv, které pokryjí činnost uživatelů.
2) Článek 13 přiměje ISP vstupovat do jednání o udělení licencí s nositeli práv, kteří tak
získají spravedlivou kompenzaci za užití jejich obsahu ze strany třetích osob, zejména
internetových gigantů typu YouTube či Facebooku.152
3) Článek 13 podpoří kreativní průmysl. To proto, že uživatelé budou moci na platformy
bez obav nahrávat chráněný obsah, neboť tento bude kryt licencí sjednanou mezi nositelem
práv a ISP, který bude za užití díla odpovědný.
4) Článek 13 zajistí autorům vyšší příjmy ze strany ISP, kteří jim dosud neodvádí adekvátní
částky za užití jejich děl. Autoři tak budou za svou práci náležitě oceněni a budou mít
motivaci ve své produkci pokračovat.
K právně relevantnímu střetu obou protikladných názorových proudů došlo na půdě Evropské
unie, kdy text článku v rámci legislativního procesu doznal četných, místy kompromisních změn,
než bylo Evropským parlamentem dne 26.3.2019 schváleno konečné znění směrnice i s nově
očíslovaným článkem 17, jehož vypuštění ze směrnice se odpůrcům nepodařilo prosadit.
Ti nicméně dosáhli alespoň jeho dílčích změn. Definice povinných ISP, označovaných jako
poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online, nově zahrnuje pouze takové služby, jež hrají
důležitou úlohu na trhu online obsahu tím, že soutěží s ostatními online službami poskytujícími
150
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obsah pro stejné cílové skupiny a jejichž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je
uchovávat velké množství chráněného obsahu a umožňovat jej uživatelům nahrávat a sdílet za
účelem dosažení zisku. Do okruhu povinných ISP pro účely směrnice poté explicitně nebudou
spadat například elektronické komunikační služby, cloudová úložiště, neziskové online
encyklopedie či platformy pro vývoj a sdílení softwaru open source. Alespoň částečně tak byly
rozptýleny obavy odpůrců z negativního dopadu směrnice na vybrané nezávadné subjekty.
Částečně vyjasněn byl rovněž postoj článku 17 k institutu bezpečného přístavu. Odst. 1 ukládá
členským státům povinnost stanovit, že pokud povinní ISP poskytují veřejnosti přístup
k chráněnému obsahu nahranému svými uživateli, provádějí tím sdělení díla veřejnosti, k němuž
je nutné získat od nositele práv svolení, například licenční smlouvou. Takové svolení se poté
automaticky bude vztahovat i na úkony uživatelů služeb ISP, pokud nebudou jednat v rámci své
podnikatelské činnosti nebo vytvářet významné příjmy. Výslovně je poté v odst. 3 uvedeno, že
podléhá-li činnost ISP úpravě této směrnice, nevztahují se na ni omezení odpovědnosti dle
směrnice o elektronickém obchodu, tj. bezpečný přístav.
Limitaci odpovědnosti ISP v režimu Autorskoprávní směrnice tak zakotvuje čl. 17 odst. 4. Ten
stanoví, že nebylo-li svolení k užití díla uděleno, odpovídá ISP za neoprávněná sdělení děl pouze
pokud neprokáže, že
-

vynaložil veškeré úsilí k získání takového svolení,

-

v souladu s vysokými odvětvovými standardy odborné péče vynaložil veškeré úsilí k
zajištění nedostupnosti konkrétních děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu nositelé
práv poskytli relevantní a nezbytné informace, a v každém případě

-

ihned poté, co od nositelů práv obdržel dostatečně odůvodněné oznámení, znemožnil
přístup k oznámeným dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je odstranil ze svých
internetových stránek a vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich budoucímu nahrání.

Uvedená úprava tedy nahrazuje vyloučený režim bezpečného přístavu pro povinné ISP stanovením
tří podmínek, jež musí být splněny kumulativně. Sporná nicméně zůstává především kombinace
prvních dvou podmínek, která podle přetrvávajícího názoru odpůrců implikuje, že pokud se ISP
nepodaří získat od nositelů práv licence k veškerému obsahu, jenž může být na jejich platformu
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nahrán (což je podle nich nemožné), budou se v zájmu zproštění odpovědnosti stejně muset uchýlit
k implementaci preventivních upload filtrů.153 V opačném případě by jim mohlo hrozit, že
neprokážou vynaložení potřebného úsilí za účelem prevence pirátství a ponesou za činnost
uživatelů svých služeb odpovědnost.
Stejné obavy sdílím také, neboť nepovažuji za proveditelné, že by se ISP podařilo nabýt licenci
k užití veškerého obsahu, který může být uživateli na jejich platformu nahrán, a současně si těžko
dovedu představit jiný mechanismus, který by uspokojivěji vyhověl podmínce „vynaložení
veškerého úsilí“, než zavedení upload filtrů. Poněkud alibistickým se mi proto jeví i odst. 8
diskutovaného článku, dle něhož uplatňování článku 17 nesmí vést k žádným obecným
povinnostem v oblasti dohledu. Může se totiž zdát, že se evropský zákonodárce tímto ustanovením
distancuje od uložení povinnosti ISP zavést upload filtry, avšak současně vytváří právní rámec,
jenž fakticky nutí ISP upload filtry zavést. Snad preventivně je proto v odst. 9 upravena povinnost
ISP zavést rychlé a účinné mechanismy pro řešení situací, kdy uživatelům bude znemožněno
nahrát legální obsah, a budou tak omezeni ve své svobodě projevu.
Potenciální povinnost zavést upload filtry se dle čl. 17 odst. 6 nebude každopádně vztahovat na
ISP, jejichž služby jsou v EU veřejnosti k dispozici po dobu kratší 3 let, mají roční obrat nižší než
10 milionů EUR a jejichž služby nenavštěvuje v průměru více než 5 milionů jedinečných uživatelů
za měsíc. Toto ustanovení představuje další z kompromisů mezi oběma znesvářenými tábory
promítnutých do směrnice, kdy odpůrci nové úpravy namítali nepřiměřenou ekonomickou a
organizační zátěž na straně malých a nově vznikajících podniků. S konečným zněním však
nemohou být spokojeni, neboť uvedené 3 podmínky nenaplní kumulativně spousta ISP, kteří se ve
skutečnosti nedopouštějí žádné škodlivé činnosti a kteří dle odpůrců měli být z režimu
Autorskoprávní směrnice zcela vyloučeni. Může jít například o specifické sociální sítě (například
GetReeled pro rybáře) či diskusní fóra na komerčních, technicky zaměřených stránkách (například
Ars Technica).154 Spousta malých ISP tak bude čelit nutnosti zavést upload filtry například jen
z důvodu, že své služby poskytují déle než 3 roky.
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V zájmu pozitivního zakončení kritiky článku 17 uvedu jeho aspekt, který dle mého názoru má
naději v praxi bezproblémově fungovat. Je jím úprava výjimky z autorských práv při užití
chráněného obsahu za účelem citace, kritiky a recenze, a dále při užití pro účely karikatury, parodie
nebo pastiše dle odst. 7. Obavy uživatelů z exodu populárních memes tak nejspíše zůstanou liché.
5.4.

Zhodnocení reformy

Potřeba přizpůsobení úpravy autorského práva novým výzvám digitálního věku je citelná již
dlouhá léta a je pozitivní, že se tato agenda stala jednou z hlavních priorit Komise vedené
Jeanem-Claudem Junkcerem. S ohledem na mezinárodní přesah online služeb a jejich význam pro
jednotný evropský trh lze intervenci EU v této oblasti považovat nejen za vhodnou, nýbrž i za
žádoucí. Ačkoli má představená reforma svá nepochybná pozitiva (představovaná zejména
legislativou k provedení Marrákešské smlouvy), po komplexním zhodnocení celé problematiky se
nemohu domnívat, že by byla s to naplnit ambiciózní cíle, jež si vytyčila. Zatímco oceňuji velmi
dobrou analytickou práci Komise při identifikaci aktuálních autorskoprávních problémů a jejich
příčin v EU, zůstávám skeptický k legislativním řešením, jež byla zvolena k jejich nápravě.
Reforma, jejímž ohniskem je Autorskoprávní směrnice, dle mého přesvědčení nepřináší
zjednodušení a zpřehlednění úpravy autorského práva, jež je s ohledem na závěry z analytických
prací Komise tolik potřebné. Složitou a nesrozumitelnou nadále zůstává problematika linkingu,
která se dočkala jen dílčích doplňujících výjimek, například v souvislosti s úpravou doplňkových
autorských práv vydavatelů tiskovin. Stejně tak úprava činnosti populárních VoD a AoD platforem
byla revidována jen částečně, kdy zajištění jednotné nabídky jimi zpřístupňovaných děl v celé EU
stále zůstává hudbou budoucnosti. Zakotvení přeshraniční přenositelnosti placených služeb
nicméně představuje krok správným směrem a lze jen doufat, že EU na něj v budoucnu naváže.
Jako zklamání musím označit přijaté znění Autorskoprávní směrnice, která dle mého názoru
přinesla více otázek, než jich zodpověděla. Užíváním až příliš obecných formulací a neurčitých
právních pojmů v klíčových ustanoveních zákonodárce do budoucna neulehčil pozici uživatelům,
nositelům práv, poskytovatelům online služeb ani soudním orgánům. Lze očekávat například
výskyt praktických nejasnosti ohledně toho, jakou část textu lze považovat za „velmi krátký
úryvek“ způsobilý bezlicenčního užití ze strany poskytovatelů služeb či kteří ISP vyhoví definici
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poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online ve smyslu směrnice. Byla-li její klíčová ustanovení
koncipována za účelem regulace činnosti komerčně silných subjektů, měla by směrnice již při
svém vstupu v platnost svou transparentností a jednoznačností dát jasně najevo, kdo se stane
adresátem povinností v ní obsažených. Dosavadní prognózy však tomuto závěru nenahrávají.
Ztotožňuji se rovněž s názorem, podle něhož odpovědí na klesající příjmy tradičních vydavatelů
není vytváření nových práv, jak se stalo v článku 15, nýbrž zefektivnění mechanismu licencování
a vymáhání práv vydavatelů, například vytvořením fikce, dle které by jim bylo umožněno procesně
se domáhat ochrany autorských práv ke všem částem obsahu, jež jsou součástí jejich publikací.155
Zakotvení doplňkových práv vydavatelů publikací může v očích informační společnosti ještě více
znepřehlednit stávající právní úpravu a v konečném důsledku zvýšit nežádoucí nejistotu účastníků
internetových vztahů ohledně rozsahu jejich práv a povinností.
Příliš šťastnou dle mého názoru není ani finální revidovaná úprava poskytovatelů služeb hostingu,
ačkoli musím uvést, že legislativní kompromisy promítnuté do jejího znění, o něž se zasadila
zejména fronta odpůrců návrhu článku 13, do jisté míry snížily riziko potenciálních negativních
dopadů původního návrhu Komise do fungování Internetu. Za hlavní nedostatek považuji
skutečnost, že ačkoli má článek 17 dle odůvodnění směrnice upravovat zcela konkrétní
problematiku, ve skutečnosti je velmi abstraktní. Není zřejmý obsah ani osobní působnost
povinností v něm uložených, přičemž diskutabilní zůstává i otázka možnosti tyto povinnosti reálně
splnit. Článek 17 ve mně tak vzbuzuje dojem dosud neznámého nevlastního bratra článku 14
směrnice o elektronickém obchodu, který s tímto bratrem nemá vyjasněný vztah, a navíc si není
jistý ani vlastní identitou. Vykazoval-li dosavadní režim bezpečného přístavu nedostatky,
považoval bych za vhodnější provést jeho celkovou revizi a nevytvářet nové, nejasně definované
podkategorie poskytovatelů služeb. Další vývoj „sporu o upload filtry“ bude jistě zajímavý, nikoli
však předvídatelný. A to je účinek, který Autorskoprávní směrnice do vínku jistě dostat neměla.
Ač si vzhledem k záběru této práce nedovolím odborně predikovat ekonomické dopady reformy
autorského práva na jednotném digitálním trhu, neubráním se jistým pochybám o schopnosti
reformy ozdravit situaci na trhu s chráněným obsahem. Ačkoli na půdě Komise přetrvávají
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optimistická očekávání ohledně přínosu reformy pro kreativní průmysl, nelze ignorovat ani opačný
názorový proud, podle kterého mohou nové legislativní počiny EU tržní prostředí naopak
deformovat ve prospěch služeb a jevů (např. fake news), s nimiž se Komise zavázala bojovat.
Přesnější závěry však bude možné učinit až po implementaci pravidel do národních právních řádů.
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Závěr
Internet si v moderní informační společnosti vydobyl neotřesitelnou pozici nezastupitelného
média, na nějž účastníci společenských vztahů postupně přenesli těžiště svých sociálních,
volnočasových, a především ekonomických zájmů. Zatímco v raných letech svého fungování
Internet byl (a měl být) považován za prostor neomezené svobody oproštěný od dohledu a kontroly
autorit hmotného světa, s jeho rostoucím významem se tento způsob vnímání kyberprostoru ukázal
být nežádoucím a dlouhodobě neudržitelným.
Potřeba změny přístupu k regulaci Internetu se stala markantní zejména v oblasti autorského práva,
neboť internetový obsah je z převážné části tvořen výsledky kreativní činnosti jeho uživatelů, kteří
mají zájem na zviditelňování, šíření a zhodnocování plodů svého úsilí. Autorské právo tak muselo
na výzvy Internetu reagovat vhodnou úpravou práv a povinností účastníků vztahů odehrávajících
se ve virtuálním světě tak, aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha jejich zájmů za současného
udržení celospolečenské motivace tvořit, inovovat, a přispívat tím k vývoji lidské kultury.
Od počátku bylo zřejmé, že se bude jednat o proces kontinuální a dlouhodobý. Vývoj a
zdokonalování informačních technologií s sebou neustále přinášejí nové způsoby užití autorských
děl a jiného chráněného obsahu, jejichž povaha přerůstá aplikovatelný právní rámec aktuálně
účinného autorského práva. Od konce devadesátých let tak především na půdě Evropského
společenství (později EU) probíhají nepřetržité snahy o přizpůsobování autorskoprávní legislativy
modernímu věku. Tyto snahy jsou však do značné míry na jedné straně limitovány technickou
povahou internetové infrastruktury, na straně druhé poté specifiky autorskoprávní úpravy, mezi
nimiž lze uvést zejména teritorialitu autorských práv, která ztěžuje jejich mezinárodní harmonizaci
a přeshraniční přenositelnost. Ačkoli tedy existuje víceméně celospolečenský konsensus na
potřebě regulace autorského práva v kyberprostoru, významně se rozchází názory na to, jakými
prostředky a v jakém rozsahu by měla být uplatňována.
V posledních letech byly tyto diskuse vířeny zejména rostoucím ekonomickým významem
poskytovatelů služeb informační společnosti, kteří v současném internetovém schématu hrají
klíčovou roli. Kromě toho, že zajišťují samotné fungování Internetu a umožňují uživatelům jeho
funkcionalit využívat, provozují rovněž širokou škálu služeb, jež podstatně přispívají k porušování
autorských práv. Nastavení pravidel jejich odpovědnosti za takové porušování přitom není
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jednoduchou záležitostí, neboť k němu v drtivé většině dochází jednáním koncových uživatelů,
nad nimiž poskytovatel služeb s ohledem na technická specifika Internetu zpravidla nemůže
vykonávat efektivní kontrolu. Nehledě na fakt, že identifikace uživatelů v anonymním prostředí
Internetu je procesem komplikovaným, často přímo nemožným, nepřiměřené zpřísnění podmínek
odpovědnosti provozovatelů platforem za porušování autorských práv by mohlo vyústit v omezení
nabídky online služeb, a tím až v deformaci vnitřního soutěžního prostředí v rámci EU či snížení
konkurenceschopnosti evropských společností vůči zámořským gigantům. EU se s tímto vědomím
vydala cestou zakotvení režimu bezpečného přístavu, kdy provozovatelé platforem při splnění
stanovených podmínek nebudou za porušování autorských práv ze strany uživatelů odpovědní.
V současné době lze nicméně pozorovat trend, kdy poskytovatelé online služeb nabírají na tržní
síle díky tomu, že v rámci svých obchodních modelů kapitalizují na užívání autorskoprávního
obsahu, aniž by za to autoři či jiní nositelé práv inkasovali adekvátní kompenzaci. Komise vedená
Jeanem-Claudem Juckerem, jejíž funkční období započalo v roce 2014, si proto mimo jiné
stanovila za cíl provést reformu autorského práva na jednotném digitálním trhu, mezi jejíž hlavní
účely patřilo zjednodušení a zpřehlednění autorského práva, nastolení žádoucí rovnováhy
v ekonomických zájmech nositelů autorských práv a poskytovatelů online služeb, a dále zajištění
řádného fungování vnitřního trhu EU s digitálním obsahem.
Ze závěrů mé práce vyplývá, že předmětná reforma, která již ve všech svých částech prošla
legislativním procesem na půdě orgánů EU, a čeká tak na své provedení do právních řádů
jednotlivých členských států, nemusí svých ambiciózních cílů zdaleka dosáhnout. Vysoká míra
neurčitosti některých klíčových ustanovení, jakož i zavádění nových práv do již velmi složitého
systému autorského práva rozhodně neodpovídá požadavku zjednodušení právní úpravy. Nadále
rovněž přetrvávají pochyby o tom, zda nově zavedené instituty, zejména výjimka pro text and data
mining, daň z odkazu či nová úprava odpovědnosti poskytovatelů hostingu budou v praxi efektivní
a pro nositele autorských práv přínosné. Nejasné jsou také ekonomické dopady reformy, které
mohou být přesně opačné, než Komise před započetím svých prací předpokládala.
Aniž bych tedy chtěl činit předčasné závěry předtím, než bude reforma provedena do právních
řádů členských států, musím prozatím konstatovat, že o jejím pozitivním vlivu na jednotný
digitální trh nejsem dostatečně přesvědčen.
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Seznam zkratek
AoD

Audio on Demand

AZ, Autorský zákon

Dílo

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne
17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na
jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES
a 2001/29/ES
Autorské dílo ve smyslu AZ

E2E

End-to-End

EP

Evropský parlament

Autorskoprávní směrnice

Komise

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne
22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a
práv s ním souvisejících v informační společnosti
Internet Service Provider (poskytovatel služeb informační
společnosti)
Evropská komise

LZPS

Listina základních práv a svobod

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

P2P

Peer-to-Peer

Rada

SDEU

Rada EU
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.
COM(2015) 0192 final
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. COM(2015) 0626 final
Soudní dvůr EU

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

VoD

Video on Demand

WTO

Světová obchodní organizace

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví

WWW

World Wide Web
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim

Informační směrnice
ISP

Sdělení

Strategie

ZSIS
ZTOPO
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Internet a autorské právo

Abstrakt
Diplomová práce se zabývá úlohou a fungováním autorského práva v neustále se vyvíjejícím
prostředí Internetu, jehož specifika s sebou přinášejí nutnost zvláštního legislativního přístupu
k úpravě ochrany práv k tvůrčímu obsahu. Hlavním cílem práce je analyzovat právní aspekty
významných způsobů užití autorských děl na Internetu, pojmenovat problematické oblasti
autorskoprávní úpravy ve vztahu k online prostředí a zhodnotit vhodnost recentní unijní reformy
autorského práva na jednotném digitálním trhu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první
dvě plní funkci obecného úvodu, další dvě jsou analyticko-deskriptivní a poslední poté již
převážně analytická.
Obsah první kapitoly je technickým základem úvah navazujících v kapitolách následujících.
Výklad není limitován na pouhé pojmové vymezení Internetu, nýbrž také na charakteristiku
stěžejních rysů jeho fungování, které významně ovlivňují efektivitu aplikace autorského práva
v kyberprostoru. Řešena je rovněž otázka legitimity regulace Internetu, jež je shledána žádoucí.
Druhá kapitola, popisující základní aspekty, principy a prameny autorského práva, poté
představuje nezbytné teoretické východisko dalších úvah obsažených v diplomové práci. Shrnuje
rovněž nejpalčivější výzvy, které internetové prostředí tradiční autorskoprávní úpravě přináší.
Třetí kapitola se soustředí na vymezení autorského díla a právní analýzu obecných i specifických
způsobů jeho užití na Internetu. Představuje tak těžiště práce, v němž splývají poznatky z prvních
dvou kapitol a současně vznikají premisy výkladu obsaženého v posledních dvou kapitolách.
K podrobné analýze je vybráno pět častých způsobů užití díla na Internetu, a to buď pro jejich
ekonomický význam, či pro četnost případů jejich realizace ze strany běžných uživatelů.
Ne každé užití autorského díla na Internetu však lze považovat za zákonné. Čtvrtá kapitola proto
obsahuje analýzu právní úpravy odpovědnosti subjektů za porušení autorských práv, přičemž
důraz je kladen zejména na odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Podrobně
je v této souvislosti popsán zejména režim bezpečného přístavu, jenž měl být jako zásadní
předpoklad plurality online služeb po dlouhých letech fungování podroben celounijní revizi.
Právě problematice recentní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu EU se věnuje
pátá kapitola práce, která je převážně analytické povahy. Prvně jsou zkoumány důvody reformy,
aby následně bylo navázáno analýzou jejího vývoje na podkladě podpůrných i oponentních
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argumentů, jež v celospolečenské diskusi dlouho zaznívaly. Závěrem je provedeno zhodnocení
možných dopadů reformy, k nimž autor zaujímá převážně skeptický postoj.
Práce tak ve svém souhrnu podrobně mapuje současnost i možnou budoucnost autorského práva
na Internetu. Ačkoli potřeba jeho reformy na nadnárodní úrovni není v žádném případě popřena,
nelze současně učinit závěr o tom, že by aktuální legislativní snahy EU byly s to dosáhnout svých
vytyčených cílů. Jistý závěr bude nicméně možné učinit až s jistým časovým odstupem.

Klíčová slova: autorské právo, Internet, užití díla
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Internet and Copyright

Abstract
This master’s thesis discusses the role and effect of copyright in the ever-changing Internet
environment which (due to its specifics) requires special legislature providing for exploitation of
creative works. The main aim of this thesis is to analyze relevant legal aspects of important ways
of use of author’s works in cyberspace, identify the problematic areas in currently effective legal
framework and evaluate the possible outcomes of recently adopted EU copyright reform on a
digital single market. The thesis is divided into five chapters where the first two serve as a general
introduction to the topic while the following three are rather analytically descriptive or almost
exclusively analytic.
The first chapter focuses on Internet‘s technical background and thus forms the necessary basis
for subsequent reading. Its content is not limited to terminology but also encompasses the
description of Internet‘s main technical features which largely affect the boundaries for digital
copyright. Finally, legitimacy of regulation in cyberspace is discussed and eventually approved.
The second chapter provides a general insight into the key aspects, principles and sources of
copyright law which is vital for understanding the topics discussed in the following chapters.
At the end, main challenges of the Internet for traditional copyright are presented.
The third chapter then aims to clarify the definition of author’s work in accordance with Czech
law and seeks to provide a legal analysis of the main (both general and specific) ways of use of
author’s work on the Internet. This represents the core part of the thesis which puts into fruition
the knowledge from previous chapters and at the same time provides relevant grounds for reaching
final conclusions. Five frequent ways of use of author’s work in cyberspace are selected for
detailed evaluation based on their economic significance or likelihood of occurrence in everyday
life.
Unfortunately, not every case of use of author’s work on the Internet is lawful. The fourth chapter
therefore provides legal analysis of rules governing responsibility for breach of copyright. The
emphasis is placed especially on evaluating the responsibility of internet service providers. In this
connection, the legal concept of safe harbour is put under scrutiny since it may be unclear whether
its effects are beneficial or harmful for the interests of rightsholders.
The increasing economic power of internet service providers triggered the recent efforts of the EU
to carry out a reform of copyright on a digital single market which represent the subject matter of
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the final chapter of the thesis. Three main topics are discussed – the reasons for reform, evolution
of the reform and the influence thereof by a heated public debate and finally the evaluation of
possible impacts of the reform on legal relationships on the digital single market. At present, the
author is of the opinion that the reform will not be able to satisfy its main goals.
In conclusion, the thesis maps both the current and the possible future relationship between the
Internet and the copyright. Even though the need to reform a digital copyright on the EU level is
apparent, it is currently impossible to reach a conclusion that the recent legislative efforts are able
to meet the stated ambitious goals. Until the rules are properly implemented and enforced, the
information society will remain unsure about the scope of their rights and obligations.

Key words: Copyright, Internet, Use of the Work
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