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L ICENČNÍ SMLOUVA  
POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:                  Aleš Vlach  

Bytem:                                   Dražovice 265 

Narozen/a (datum a místo):   10.12.1982 Vyškov 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta podnikatelská 

se sídlem Kolejní 2906/4, 612 00, Brno 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

Ing. Jiří Kříž, Ph.D., ředitel Ústavu informatiky 

(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□   disertační práce 
□   diplomová práce 
� bakalářská práce 
□    jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 
....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP: Autorské právo a jeho porušování na internetu 
  Vedoucí/ školitel VŠKP: JUDr. Tomáš Soukup 
  Ústav: Ústav informatiky (ÚI) 
  Datum obhajoby VŠKP:     červen 2007 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

� tištěné formě  –  počet exemplářů ………1……….. 

� elektronické formě   –  počet exemplářů ………1……….. 

                                                
* hodící se zaškrtněte 
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2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 

a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do 
rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 

uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a 
výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a 
majetkových práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
� ihned po uzavření této smlouvy 
□   1 rok po uzavření této smlouvy  
□   3 roky po uzavření této smlouvy 
□   5 let po uzavření této smlouvy 
□   10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 

autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o 
archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
 
 
V Brně dne: …………………………… 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Nabyvatel       Autor 
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Abstrakt   

     Bakalářská práce „ Autorské právo a jeho porušování na internetu“ pojednává o 

problematice střetu v oblasti autorského práva a internetu. Věnuje se z pohledu 

autorského práva právu mezinárodnímu, právu EU a právu ČR a to jejich 

nejdůležitějším právním předpisům. Tato práce vysvětluje právní pojmy (dílo, užití, 

rozmnožování, atd.). Snaží se rozebrat konkrétní problémy porušování autorského práva 

vznikající  díky rychle se vyvíjejícím  technologiím v této oblasti. Práce dále popisuje 

právní ochranu technologických prostředků děl a její porušování. Podává informace o 

možnostech postihů vyplývající z porušování autorského práva. Věnuje se i možnostem 

řešení tohoto stavu. 

 

Klí čová slova: autorské právo, internet, p2p, dílo, užití, rozmnoženina,  

 

 

 

Abstract 

     My bachelor thesis "The Copyright Law and its Infringing on Internet" deals with a 

question of conflict in the area of the copyright law and internet. The thesis attends to 

most important legal regulations of the international law, the European Union law and 

the law of Czech Republic. The work explains concept of the law (a work and its usage, 

copying, etc.) My thesis analyses particular problems of the law breaking with a view to 

quickly developing technologies in this area. The work also describes legal protections 

of technological instruments of creations and its breaking. It gives information on 

possibilities of sanctions resulted from the copyright law breaking. The work deals with 

possibilities of current problems solving. 

 

Key words: copyrighr law, internet, p2p, a work,usage, copy, 
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Úvod 

 

     Tato práce se zabývá autorským právem a to zejména s ohledem na internet.  

Autorská práva a zákony, které byly přijímány na jejich ochranu, nejsou žádným novým 

tématem, kterému by bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost, vždyť první mezinárodní 

úmluva, která se týkala autorských práv byla vydána již v roce 1886 a v současné době 

je přes řadu úprav stále v platnosti. Problematika autorských práv začala stále více 

nabývat na svém významu s příchodem nových technologii a to hlavně internetu a 

zejména s rozšiřováním této technologie, kdy v současné době internet využívá přes 

miliardu uživatelů. Z toho důvodu se internet stává hlavním prostředkem díky kterému 

se nejvíce porušují autorská práva.  
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1. Cíl práce 

    

     Cílem této práce bude popsání stávajících právních úprav, které se autorským 

právům věnují a to zejména novějších právních úprav, které se již zaměřují na 

problematiku porušování autorských práv na internetu. V této práci budou vymezeny 

hlavní problémy, které se týkají porušování autorských práv prostřednictvím internetu, 

kdy se práce bude věnovat zejména porušovaní autorských práv formou  zpřístupňování 

autorských děl a dále jejich stahování z internetu, kdy bude stanoveno jakým způsobem 

se tato práva porušují a kdo za tohle jednání nese odpovědnost. Dále se bude věnovat 

možností postihu plynoucího z porušování autorských práv a závěrem se bude snažit 

určit jakým způsobem je možno řešit tuhle problematiku, aby nedocházelo k tak 

častému porušování autorských práv na internetu jako je tomu v současné době. 
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2. Internet 

 

     Slovo internet je zkratkou anglického výrazu „Interconnected Network“, což 

znamená propojené sítě. Jedná se o veřejně dostupný celosvětový systém vzájemně 

propojených počítačových sítí, které přenáší data za použití protokolu IP (Internet 

Protocol). [1] 

 

     Vznik internetu je datován do roku 1962, kdy vznikl projekt počítačového výzkumu 

agentury DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který byl zejména 

motivován vojenskými účely, kdy v době studené války měl propojovat nejdůležitější 

vojenské, vládní a vědecko-výzkumné počítače, síť měla ověřit fungování systému při 

využití přepojování paketů, což přinášelo maximální robustnost. Síť neměla mít žádnou 

centrální složku, aby fungovala i v momentě, kdy by některé její části byly v zničeny. 

Za skutečný začátek Internetu se ale většinou považuje až propojení čtyř amerických 

univerzit do sítě nazvané ARPARNET v roce 1969. V roce 1983 se od APARNETu 

oddělila vojenská síť MILNET. Významným mezníkem je ovšem tento rok proto, že od 

jeho začátku byl definitivně síťový protokol NCP (Network Control Protocol) nahrazen 

protokoly TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). S nástupem 

lokálních sítí se ARPANET stále častěji stával pouze páteřní sítí pro přenos. I tuto jeho 

funkci však postupně přebrala NSFNet (National Science Foundation Network) a 

protokol TCP/IP byl uvolněn pro komerční účely a začínají vznikat první služby a 

pojem internet se pro sít začíná definitivně užívat v roce 1987. Dnes zřejmě 

nejrozšířenější službou internetu jsou služby WWW (World Wide Web), jejichž vznik 

spadá do roku 1989. Tato služba je založena na bázi jazyka HTML (HyperText Markup 

Language). V roce 1994 je internet plně komercionalizován a stává se běžně užívaným, 

což má za následek rychlé zvyšování počtu uživatelů této sítě. V roce 1996 se k síti 

připojilo 55 milionů uživatelů, ale o deset let později v roce 2006 již počet přesáhl 

miliardu uživatelů. [1], [21] 

 

     Z pohledu uživatelů, kteří se každoročně připojují k internetu a jejich počty závratně 

každým rokem rostou, se internet bez diskuse zařadil k nejvýznamnějším objevům 20. 

století a stal se fenoménem dnešní doby. 
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2.1 Právní charakter internetu  

 

     To, že internet je velmi významným objevem, již v této práci bylo zmíněno, 

například Smejkal staví vynález internetu po bok Guttenbergova tiskařského stroje a i 

Wattova parního stroje. Zároveň, ale konstatuje skutečnost, že u tohoto významného 

vynálezu nemůže být určen vynálezce. internet nikdy nebyl vázán na žádnou fyzickou 

nebo právnickou osobu a neexistuje tedy majitel internetu a tedy ani žádná osoba, která 

je za internet odpovědná. [20]  Z organizačního hlediska tvoří internet hlavně 

provozovatelé sítí, kteří zajišťují přenos informací v síti. Uživatelům zprostředkovává 

přístup k celé síti provider. Z technického a organizačního hlediska je tedy internet 

jasně definován, ale po stránce právní existují různé názory na jeho charakter. 

Smejkalův názor je, že internet jako takový právně neexistuje, není tedy subjektem 

práva a nemá právní subjektivitu. [20] Není ani předmětem věci v pojetí občanského 

zákoníku. Dle § 118 zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník (1) Předmětem 

občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští práva nebo jiné 

majetkové hodnoty. A dále dle odstavce 2 stejného paragrafu jimi mohou být též byty 

nebo nebytové prostory. Internet nelze považovat za žádnou z těchto věcí, je z nich 

pouze složen. Nemůže být považován ani za věc hromadnou, protože jednotlivé části 

internetu mají rozdílné majitele. Stejně tak ho nemůžeme považovat ani za objektivní 

právní skutečnost nezávislou na lidském chování. Z tohoto pohledu by opravdu bylo 

možné usuzovat, že internet právně neexistuje. [20] 

 

     Právní subjektivitu tedy internet opravdu nemá, nemůže tedy nabývat práv a ani 

povinností, ale právní řády s pojmem internet pracují. V českém právním řádu definice 

internetu obsažena není, ale internet  je nahrazen například pojmem „systém umožňující 

dálkový přístup“. K právním řádům, které pojem internet definují se například řadí 

právní řád USA, kde je internet definován jako mezinárodní počítačová síť sdružující 

federální a nefederální spolupracující datové sítě pracující na principu paketového 

předávání. 
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3. Autorské právo 

 

     Autorské právo (anglicky copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců 

autorských děl (viz. niže),  (spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod.) na 

ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského 

práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o 

některých aspektech využívání jejich děl. [2] Autorské právo je součástí  duševního 

vlastnictví, jehož právní rámec definuje autorský zákon a zákony na ochranu 

průmyslového vlastnictví. Obecně lze říci, že  v průmyslové oblasti je předmětem 

ochrany pouhá myšlenka, která můžeme mít podobu unikátního postupu, technologie 

atd. Naopak v oblasti autorského práva platí, že samotná myšlenka není chráněna, ale 

chráněn je až její projev, tedy reálné provedení, které má formu uměleckého díla a 

podobně. 

      Vývoj autorko-právní ochrany navazoval na vývoj v oblasti průmyslové, kdy v roce 

1883 byla podepsána Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. 

V autorsko-právní oblasti došlo k uzavření první mezinárodní smlouvy v roce 1886 

v Bernu, kdy byla podepsána Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl a 

vzniká Bernská unie. Tato úmluva zajistila mezinárodní význam autorských práv. Před 

uzavřením této úmluvy běžně státy neuznávaly autorská práva cizích státních 

příslušníků, tato dohoda zajistila jednotný minimální základ pro ochranu těchto práv ve 

všech státech, které úmluvu podepsaly. Bernská úmluva byla několikrát doplněna a 

upravena, naposledy v roce 1971 v Paříži a Česká republika je vázána posledním 

zněním této úpravy. [25] 

      

 

3.1. Právní úprava ČR 

 

     Autorsko právní úprava v ČR vychází z mezinárodních smluv  (Bernská úmluva, 

Smlouva o právu autorském WIPO a dalších), které jsou pro ni závazné a dále ze 

směrnic EU, které se této problematice věnují, z nichž nejzákladnější je Směrnice o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti (Informační směrnice). V ČR poskytuje ochranu autorskému dílu zákon č. 
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121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), který byl vydán v době práce na Informační 

směrnici a i z toho důvodu, musel být několikrát novelizován. 

 

     Pro vyjasnění si autorského zákona je důležité odpovědět na několik otázek a to 

zejména, co je chráněno? (předmět práva autorského). Kdo je tímto zákonem chráněn?  

Jakým způsobem tato práva vznikají?  Co je obsahem autorského práva?  

 

     Co je tedy chráněno autorským zákonem? Na tuto otázku dává odpověď § 2 

autorského zákona, který v odstavci 1 stanovuje, že předmětem autorského práva je 

dílo a to dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

elektronické. Ve smyslu autorského zákona tedy dílo vzniká vyjádřením a neklade mu 

žádné zvláštní podmínky pro způsob vyjádření, ale stačí pouze, aby dílo bylo 

realizováno v objektivně vnímatelné podobě a to i ve formě elektronické podoby a není 

ani důležitá doba po kterou vyjádření trvá, ani jeho rozsah nebo účel.  V tomto odstavci 

zákon dále demonstrativně vymezuje, co je považováno za dílo (například dílo hudební, 

dílo audiovizuální). Odstavec 2 přisuzuje statut díla i věcem, které by podle odstavce 1 

nemohly být považovány za dílo ve smyslu autorského zákona, kdy těmto věcem 

promíjí podmínku jedinečnosti takového díla. Za dílo se tedy považuje i počítačový 

program a databáze při splnění podmínky původnosti v tom smyslu, že jde o autorův 

vlastní duševní výtvor a u databáze navíc podmínky systematického nebo metodického 

uspořádání. U těchto děl (ve smyslu § 2 odstavce 1 a 2) autorský zákon přiznává 

ochranu jak dílu dokončenému, tak jeho vývojovým fázím a částem díla. Dále zákon 

v § 2 v odstavcích 4 a 5 považuje za dílo i dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného 

a díla souborná, která způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňují podmínky 

jedinečnosti a vyjádření. Dílem, ale není  a autorským zákonem není chráněn zejména  

námět díla sám o sobě, myšlenka postup, princip, metoda, objev a další předměty 

sami o sobě. V § 3 jsou uvedeny výjimky z ochrany ve veřejném zájmu, na které se 

autorský zákon nevztahuje, jimiž jsou výtvory tradi ční lidové kultury  (podmínkou 

užití takového díla je, aby nedošlo ke snížení jeho hodnoty) a  úřední dílo, jakož i 

úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního 
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překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní 

kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u 

nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.  

 

     Kdo je tímto zákonem chráněn.? Cílem autorského zákona je především chránit 

autora díla, podle § 5  autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila nebo u díla 

souborného fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem uspořádala nebo vybrala, 

ale autorská práva jednotlivých autorů, jejichž díla byla v souborném dílu použita, 

zůstávají nedotčena. K pojmu autora se vztahuje pojem výkonného umělce (§ 67), jimž 

je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila (herec, zpěvák, tanečník, dirigent, 

atd.) a na jehož se vztahují práva související s právem autorským. Autorský zákon 

pamatuje i na díla anonymní a pseudonymní. V zákoně a to v § 6 je zakotven i důležitý 

princip, který posiluje právní jistotu, jehož snahou je definovat autora podle 

vyvratitelné domněnky autorství, která stanoví, že autorem je ten, kdo je na díle 

uveden, není-li prokázán opak.  Při spoluautorství (dva nebo více autorů) přísluší 

autorské právo všem spoluautorům stejně a nerozdílně, rozhodují o nakládání s dílem na 

základě zásady jednomyslnosti a při bezdůvodné zvůli jednoho z nich se mohou 

domáhat chybějícího projevu vůle soudem. 

 

     Jakým způsobem tato práva vznikají a jejich trvání? Na první část této otázky udává 

odpověď § 9, podle kterého právo k autorskému dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo 

vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, zničením hmotného substrátu 

toto právo nezaniká, pro vznik práva k autorskému dílu tedy není třeba žádného 

formálního úkonu ze strany autora, protože ochrana k autorskému dílu je přiznána 

automaticky se vznikem díla.  

 

     Co je obsahem autorského práva? Pro vymezení  jednotlivých práv je důležité 

pochopit, že to jsou práva dvojího druhu a to výlučná práva osobnostní a výlučná 

práva majetková.  

      

     Osobnostní práva jsou často označována jako práva morálního charakteru, která 

jsou spjata pouze s osobou autora a na jejímž základě autor má právo rozhodnout o 
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zveřejnění svého díla, osobovat si autorství (včetně rozhodnutí, zda a jakým 

způsobem má výt jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití díla) a právo na 

nedotknutelnost díla (nestanoví-li zákon jinak, do díla se smí zasahovat jen se 

svolením autora, užívat dílo jinou osobou pouze způsobem nesnižující jeho hodnotu), 

kdy u tohoto práva má autor právo na autorský dohled. Těchto práv se autor nemůže 

vzdát, jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají, ale i po smrti autora si nikdo 

nesmí osobovat jeho autorství k dílu. 

 

     Majetková práva dávají autorovi právo své dílo užít (v původní nebo jiným 

zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 

s jiným dílem či prvky) a právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu 

tohoto práva (jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze 

v případech stanovených autorským zákonem), tímto poskytnutím oprávnění právo 

autorovi nezaniká (pouze je povinen strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou 

v rozsahu vyplývajícího ze smlouvy). Odstavec 4 paragrafu 12 uvádí, že právem dílo 

užít je 

 

a) právo na rozmnožování díla, 

b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, 

d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, 

f) právo na sdělování díla veřejnosti, zejména 

       

     Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých 

nebo nepřímých rozmnoženin (kopii) díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky 

a v jakékoli formě a to zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, 

obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné 

trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření 

analogové i digitální. 
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     Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v 

hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu 

nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem, kdy prvním 

prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k 

rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho 

souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo 

rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a 

ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno; 

právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno 

 

     Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve 

hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu 

určitou  

 

     Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve 

hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo 

rozmnoženiny díla na dobu určitou. 

 

     Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v 

hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo 

rozmnoženiny díla (zejména díla výtvarného, díla fotografického, díla 

architektonického včetně díla urbanistického, díla užitého umění nebo díla 

kartografického.)  

 

     Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, 

živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově z toho plyne, 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. Odstavec 4 §18 uvádí, že sdělováním díla veřejnosti  nedochází k 
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vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti. V paragrafech 19 až 23 jsou 

definovány další pojmy sdělení a to živé provozování a jeho přenos, provozování ze 

záznamu a jeho přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí, přenos rozhlasového nebo 

televizního vysílání a provozování rozhlasového nebo televizního vysílání.  

 

     Jinými majetkovými právy jsou právo na odměnu při opětovném prodeji originálu 

uměleckého díla a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní 

potřebu a vlastní vnitřní potřebu, které je z pohledu tématu této práce důležité, protože 

stanovuje u zveřejněných děl, které lze rozmnožovat ( na základě autorského zákona) 

povinnost osobám platit příslušnému  kolektivnímu správci  odměnu. Tyto osoby jsou 

uvedeny v §25 odstavci 2 a jsou jimi zejména výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů 

k zhotovování rozmnoženin  nebo nenahraných nosičů. Z ustanovení § 25 tedy vyplývá, 

že odměny z děl, které lze rozmnožovat, jsou hrazeny na základě poplatků, které jsou 

placeny za přístroje určené k zhotovování rozmnoženin (tiskárny, CD/DVD 

„vypalovaček“ a dalších zařízení) a z medii na které jde rozmnoženinu přenést (CD, 

DVD, harddisk, atd.). 

  

     Majetkových práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná, jsou předmětem 

dědictví a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí (výjimkou jsou pohledávky 

vzniklé z takovýchto majetkových práv.  Na rozdíl od osobnostních práv nezanikají 

autorovou smrtí, ale vypršením, kdy doba vypršení je různá, ale obecně majetková 

práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. U díla spoluautorů se 

doba počítá po smrti spoluautora, který zemřel poslední. U díla anonymního, 

pseudonymního a kolektivního trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla. U díla 

audiovizuálního se doba počítá od smrti poslední přeživší z následujících osob: režisér, 

autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití v 

audiovizuálním díle. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku 

následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání. Po uplynutí 

doby trvání majetkových práv, může každý dílo volně užít a ten, kdo prvně zveřejní 

takovéto  dílo, tomu vznikají tímto zveřejněním výlučná práva majetková k tomuto dílu, 

která trvají 25 let od zveřejnění. 
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     Důležitou částí autorského zákona je volně užití a zákonné licence tzv. bezúplatné 

zákonne licence. Volné užití je uvedeno v § 30 a podle nějž  za užití díla se 

nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu 

zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Dále do práva autorského 

nezasahuje ten, kdo dílo užije za účelem předvedení zákazníkovi, nebo ten kdo jej 

opravuje. Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití 

počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby 

či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně 

zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle 

tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického 

stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby  a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho 

provozování ze záznamu nebo jeho přenosu i pro osobní potřebu fyzické osoby. Pomocí 

bezúplatných zákonných licencí zákon řeší, za jakých okolností a kdo může omezit 

autorská práva, přičemž je velmi důležité, že zákon říká, že tak lze činit pouze v jím 

určených případech. Ty musí být vždy prováděny pouze v odůvodnitelné míře. Do 

těchto licencí se řadí například citace, knihovní licence, atd. Zákon vymezuje i Licenci 

pro dočasné rozmnoženiny, kdy stanoví, že do práva autorského nezasahuje také 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 prostředníkem nebo oprávněné užití 

díla. Bezúplatné zákonné licence platí i pro databáze a to ve smyslu § 92, kdy 

oprávněný uživatel její obsah využívá pro svou potřebu, vědecké nebo školní účely, 

nebo pro účely soudního řízení či veřejné bezpečnosti. Volné užití a bezúplatné licence 

umožňují tedy nějakým způsobem a to i určitým lidem či organizacím zasáhnout do 

autorských práv, aniž by to bylo z právního hlediska jako zásah vnímáno. 

 

     Ochrana práva autorského je uvedena v § 40 až § 45 autorského zákona, je 

realizována v rámci občanskoprávního řízení a její uplatnění je plně v dispozici autora 
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jehož práva byla porušena, protože jen na něm záleží, zda se ochrany svých práv bude 

domáhat či nikoli. § 40 stanoví, že autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo 

nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména : 

• určení svého autorství 

• zákazu ohrožení svého práv, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného 

zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného 

obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo 

rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, 

jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy 

• sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu 

neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a 

rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s 

neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití 

díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny 

díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle 

tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva 

neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále vůči osobám, 

které jsou demonstrativně vymezeny v § 40 odstavce 1 písmena c. 

• odstranění následků zásahu do práva, zejména  

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky z obchodování nebo jiného užití, 

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny 

či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky 

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky 

4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo 

převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny 

díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky 

           Podle odstavce 2 § 40 musí být opatření, která se týkají odstranění následků  

           zásahu do práva, přiměřené  závažnosti porušení a musí být přihlédnuto  k  

           zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré míře. 
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• poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, 

zejména 

1. omluvou 

2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění 

nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který 

přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k 

zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání, 

• zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování práva autora. 

 

     Z pohledu autorských práv v prostředí internetu je důležité ustanovení ochrany 

práva autorského uvedené v § 43, které se týká technických prostředků ochrany, kdy 

za technický prostředek je na základě odstavce 3 tohoto paragrafu považována jakákoli 

technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, 

aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor 

neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly 

přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla 

nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování. A do práva autorského 

tedy neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné prostředky technické ochrany 

práv, zde půjde zejména o odstraňování ochran proti kopírování a dále i ten kdo vyrábí, 

dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo 

drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, 

které jsou primárně k tomuto účelu. Dále do práva autorského na základě § 44 

zasahuje ten,kdo bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá 

porušování autorského práva a to tím, že odstraňuje nebo mění jakoukoliv 

elektronickou informaci o správě práv k dílu nebo rozšiřuje, dováží nebo přijímá za 

účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnost, dílo, ze kterého byla informace o 

správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. 
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3.2. Mezinárodní právní úprava 

 

     Jak již bylo v této práci zmíněno, tak velmi důležitou roli v oblasti autorského práva 

zaujala Bernská úmluva, která vycházela z kontinentálního pojetí práva a která byla 

inspirována nejpokročilejšími národními úpravami (francouzskou, německou a 

italskou). Charakteristické pro ni je, že ochrana autorských práv vzniká automaticky a 

pokrývá nejen majetkový aspekt, ale i osobnostní aspekty. Obsahuje zásadu teritoriality, 

což má za následek, že autorsko-právní vztahy se řídí vždy právem, na jehož území jsou 

uplatňovány.  Další zásada brání diskriminaci v přístupu k autorům různých států 

Bernské unie a zajišťuje autorovi jiného státu unie stejná autorská práva, jaká má 

příslušník daného státu. Naproti tomu americký kontinent se vydal odlišnou cestou. 

V roce 1889 byla v Montevideu přijata jiná úprava, která byla chráněna na odlišném 

chápání ochrany, kdy pro americké pojetí copyrightu byla typická nutnost formálního 

úkonu, aby dílu mohla být ochrana poskytnuta, tahle právní úprava kladla také důraz na 

majetkový aspekt práv, ale opomíjela  jejich osobnostní aspekty. Z důvodu existence 

těchto dvou rozdílných mezinárodních úprav, byla snaha tyto dvě úpravy přiblížit, což 

se pod patronátem OSN podařilo v roce 1952, kdy byla v Ženevě přijata Všeobecná 

úmluva o právu autorském. Za její největší přínos je považováno, že překonává rozpor 

mezi kontinentálním neformálním a anglo-americkým formálním přístupem k ochraně 

autorských děl a autorům ze států Bernské unie zajišťuje na základě copyrightové 

doložky i ochranu ve státech s formální ochranou autorských práv, kdy dílo, které 

aspiruje na tuto ochranu, musí být označeno symbolem © (případně slovem copyright), 

jménem nositele autorského práva k tomuto dílu a označením roku prvního uveřejnění 

díla. Od roku 1989, ale již toto označení není nutné na základě vydání zákona Digital 

Millenium Copyright Act ani v USA. [2], [25] 

 

     Z Bernské úmluvy vycházejí i mezinárodní smlouvy vydané pod patronací  dvou 

organizací a to Světové obchodní organizace (World Trade Organization) dále WTO, 

která vznikla z organizace Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement 

on Tariffs and Trade – GATT)  a  Světové organizace duševního vlastnictví (World 

Intellectual Property Organization) dále jen WIPO. Pod patronací WTO byla vydaná 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je známá pod 
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označením TRIPS. Ta byla sjednaná v roce 1994 v Marrakéši a zabývá se duševním 

vlastnictví v oblasti mezinárodního obchodu. TRIPS jako jedná z prvních smluv zavádí 

počítačový program jako autorské dílo. V roce 1996 vydala organizace WIPO dvě 

mezinárodní smlouvy známé pod názvem Internetové úmluvy a to Smlouvu o právu 

autorském a Smlouvu o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, které 

se zabývají dílem v prostředí internetu. [2] 

 

     Velmi důležitou právní úpravou se stal rozsáhlý národní zákon USA vydaný v roce 

1998 Digital Millenium Copyright Act (DMCA),  který doplňuje Copyright Act což je 

americké autorské právo, nejedná se sice o zákon s mezinárodní působností, ale 

z hlediska toho, že USA je hlavním producentem děl, které se dotýkají tohoto tématu, 

tak je důležité se o něm zmínit. DMCA poměrně značně inspiroval i Informační 

směrnici EU (plným názvem Směrnici o harmonizaci některých aspektů práva 

autorského a práv souvisejících v informační společnosti). Cílem DMCA je reagovat na 

nové technologie a to zejména na internet a mezinárodní smlouvy, které díky těmto 

technologiím vznikly. Rozšiřuje tak Copyright Act, toto však činí pro evropské právo 

poněkud atypicky a to zavedením samostatné normy. Vzniku tohoto zákona předcházelo 

několik soudních rozhodnutí v některých problematikách, ze kterých se při nacházení 

práva vycházelo. Vzhledem k šíři problematiky je tento zákon rozdělen na pět vzájemně 

sice provázaných, přesto téměř nezávislých částí. Každá z těchto částí (titles) pojednává 

o samostatném problému. Ekvivalent tohoto zákona v České republice neexistuje a je 

rozložen do několika odlišných zákonů. O DMCA lze tvrdit, že se jedná o řešení, které 

uspokojilo (především title II.) jak širokou veřejnost, tak poskytovatele internetových 

služeb. [3]                            

     

      Část první (Title I.) se nazývá WIPO Copyright and Performances and Phonograms 

Treaties Implementation Act a zabývá se ochranou autorských práv a obcházením 

ochran sloužících k zabránění porušování autorských práv. [3] 

 

     Část druhá (Title II.) se nazývá Online Copyright Infringement Liability Limitation 

Act. Tato část řeší odpovědnost poskytovatelů služeb především na internetu ve vztahu 
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k autorskému právu. Tímto zákonem byl do Copyright Act vsunut § 512, který omezuje 

odpovědnost těchto subjektů. To jim umožňuje nabízet tyto služby s rozumným rizikem.  

Poskytovatelé služeb, tak při splnění jistých podmínek (především licenčních) se 

dostávají do tzv. safe harbour, kde pro něj platí omezená odpovědnost, kdy 

nezodpovídají za obsah míst, které pronajali třetí straně. Základní ideou tak je, že nikdo 

není zodpovědný za to co přesahuje jeho možnosti kontroly. 

Tento přístup má řadu výhod a v USA se ho daří uplatňovat, jeho základní výhodou je, 

že prakticky všichni jsou součástí řetězce, který nemá zájem na porušování autorských 

práv. Další výhodou je rychlá možnost nápravy v případě porušení, kterou umožňuje 

licenční politika. Nevýhodou je jistá komplikovanost zákona a z pojetí tohoto i jisté 

nároky na čestní jednání. [3] 

 

     Část třetí (Title III.) se nazývá Computer Maintenance Competition Assurance Act a 

upravuje pravidla tak, aby při opravách PC a jiných zařízeních bylo možno vytvářet 

různé dočasné kopie, které jsou vyžadovány povahou opravy. [3] 

 

     Část čtvrtá (Title IV.) se nazývá Miscellaneous Provisions a obsahuje několik úprav, 

které umožňují autorským právům nedostat se do situací, kdy musí být obcházena, nebo 

kdy je z nich někdo vyjmutý. Z těchto ustanovení je patrně nejvýznamnější snaha 

pomoci knihovnám, především při správě zvukových záznamů. [3] 

 

     Se nazývá (Title V.) se nazývá Vessel Hull Design Protection Act a zabývá se 

ochranou některých designů, tato problematika bývá v Evropě řešena zvláštním 

zákonem, který není v přímě souvislosti s autorským právem (například v ČR se pro 

řešení této problematiky používá označení průmyslové vzory). [3] 

 
 
 
3.3. Právní úprava EU 
 
 
     Evropského pojetí autorského práva se dotýká řada směrnic vydávaných EU, které 

nemají sice platnost zákona, nicméně se pokouší o obecné sladění zákonů členských 

států a promítají se tak do jednotlivých zákonů. Jedná se tedy o závazný návod pro 
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harmonizaci příslušných předpisů v členských státech EU, kdy finální konkrétní podobu 

přenechává na jednotlivých státech.  

 

     Nejdůležitější směrnicí, která se týká autorského práva a jejímž vydáním byly 

splněny mezinárodní závazky vůči WIPO, které pro EU vyplývaly z internetových 

smluv WIPO je Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti, která je v oficiálních materiálech Unie 

zmiňována i jako Information Society Directive a v našem prostředí je nazývána 

Informační směrnicí. Tato směrnice nabyla platnosti v roce 2001. Jejím úkolem bylo 

zejména zmodernizovat autorské právo s ohledem na rychlý rozvoj internetu a to 

obdobně v právních systémech členských zemí EU. Text směrnice je uveden preambuli, 

která má 61 recitálů a jsou v ní uvedeny převážně důvody vzniku směrnice. Samotná 

směrnice je dělena do 4 kapitol a celkem obsahuje 15 článků.  

 

     Kapitola I cíl a oblast působnosti (Objektive And Scope) a v ní obsažený článek 1 

vymezuje oblast působnosti této směrnice a to na ochranu autorského práva a práv 

souvisejících v rámci vnitřního trhu se zvláštním zřetelem na informační společnost. 

V odstavci 2 uvádí dopad této směrnice na platné předpisy, kdy v písmenech a až e 

uvádí předpisy (právní ochrana počítačových programů, právní ochrana databází, atd.), 

které nejsou touto směrnicí dotčeny a nijak ovlivněny, vyjma případů uvedených 

v článku 11 této směrnice. 

 

     Kapitola II práva a výjimky z nich (Rights and Exceptions) je rozděleno do čtyř 

článků ( články 2 až 4), které se zabývají právem na rozmnožování, právem na sdělení 

děl veřejnosti, právem na rozšiřování, výjimky a omezením. Článek 2 právo na 

rozmnožování ukládá členským státům povinnost zakotvit ve svém právním řádu 

autorovi výlučné právo udělit svolení nebo zakázat reprodukci svého díla a to 

v jakékoliv formě a kterýmikoliv prostředky. Článek 3 právo na sdělování děl veřejnosti 

dává autorům výlučné právo k udělení svolení nebo zákazu ke sdělení jejich děl 

veřejnosti. Toto právo se žádným způsobem nevyčerpává. Právo na rozšíření ukládá 

členským státům povinnost stanovit pro autory výlučné právo udělit svolení nebo 

zakázat jakoukoliv formu veřejného rozšiřování  u originálu jejich děl nebo jejich 
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rozmnoženin. Tohle právo se ve Společenství nevyčerpává s výjimkou, kdy první prodej 

nebo jiný přenos vlastnictví takového předmětu byl uskutečněn nositelem práv nebo 

s jeho souhlasem. Právo na rozšiřování zajišťuje autorovi možnost majetkového 

prospěchu ze svého díla. Článek 2 výjimky a omezení přehodnocuje stávající výjimky a 

omezení, které byly stanoveny v členských státech před vydáním této směrnice a to 

zejména s ohledem na rychle se rozvíjející elektronické prostředí, kdy tyto výjimky a 

omezení měly spíše záporné účinky na fungování vnitřního trhu. Směrnice určuje jednu 

výjimku, které jsou členské státy povinny zakotvit ve svém právním řádu a to dočasné 

rozmnožení díla, které tvoří nedílnou část procesu,nemají žádný samostatný 

hospodářský význam a jejichž účelem je, přenos v rámci sítě mezi třetími stranami 

uskutečněných zprostředkovatelem , kdy tato část výjimky má velmi důležitý význam 

pro provoz internetu, protože tohle medium je z velké části založeno na přenosu 

chráněných dat, nebo oprávněné užití . Další druhy výjimek uvedených v tomto článku 

již neukládají členským státům povinnost k zavedení do jejich právních řádů, ale závisí 

pouze na vůli jednotlivých států. V odstavci 2 jsou uvedeny výjimky u rozmnoženin a to  

na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči,  na jakémkoliv nosiči vytvořené fyzickou 

osobou pro soukromé užití, u vysílání uskutečněných sociálními institucemi pro 

nekomerční účely a to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu, která 

je charakterizována jako přiměřená náhrada za užití jejich chráněných děl, kdy při 

určování její možné výše se berou v potaz konkrétní okolnosti každého případu (např. 

újma způsobená dotyčným úkonem). A dále výjimky u rozmnoženin u zvláštních úkonů 

uskutečněných veřejně přístupnými knihovnami, vzdělávacími zařízeními nebo muzei 

nebo archivy a děl vytvořenými vysílacími organizacemi pro jejich vlastní vysílání. 

Odstavec 3 udává výjimky a omezení na rozmnožování a sdělování děl veřejnosti a to 

například: pro ilustrační účel při vyučování nebo vědeckém výzkumu , ve prospěch osob 

zdravotně postižených, kdy využití se týká uvedeného postižení atd., kdy pro tohle užití 

je ve většině případů nutnost použití pro nekomerční účely a v některých případech i 

uvedení zdroje včetně jména autora.  Všechny výjimky a omezení mohou být podle 

směrnice použity pouze v případě pokud nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla  

a nejsou jim nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv. 
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     Ochrana technologických prostředků a informace o správě práv (Protection of 

Technological Measures and Rightmanagement Information) je uvedena v kapitole III. 

Technologickými prostředky se rozumí  technologie, zařízení nebo součástka, které jsou 

určeny k zabránění nakládání s dílem, ke kterému nebyl dán souhlas oprávněnou 

osobou. Podle směrnice je nutné stanovit odpovídající právní ochranu před obcházením 

účinných technologických prostředků, které dotyčná osoba provádí s vědomím, že 

takový cíl sleduje, dále by měla být stanovena právní ochrana před výrobou, dovozem, 

rozšiřováním, prodejem, pronájmem, reklamou týkající se prodeje nebo pronájmu nebo 

před držbou zařízení, výrobků nebo součástek nebo před poskytnutím služeb pro 

komerční účely, jestliže tyto služby:  

a) jsou nabízeny, inzerovány nebo uváděny na trh pro účely obcházení účinných 

technologických prostředků nebo  

b) mají pouze omezený komerčně významný účel nebo užití jiné, než je obcházení 

účinných technologických prostředků nebo 

c) jsou přednostně určeny, vyrobeny, upraveny nebo prováděny především za účelem 

umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technologických prostředků 

Článek 7 vyjadřuje povinností týkající se informací o správě dat. Informacemi o správě 

dat jsou informace, které identifikují dílo a dále informace o náležitostech a 

podmínkách užití díla. Odstavec 1 stanovuje nutnost ochrany proti osobám, které bez 

svolení konají odstraňování nebo pozměňování jakýkoliv elektronických informací 

týkající se správy dat a jejich rozšiřování, dovoz za účelem rozšiřování, vysílání, sdělení 

nebo rozšiřování veřejnosti. Podmínkou pro tyto skutečnosti je vědomé jednání osoby 

dopouštějící se těchto skutečností. 

 

     Obecná ustanovení (Common Provision), jsou ve směrnici uvedena  v kapitole IV a 

ve článcích 8 až 15 stanovují sankce a ochranné prostředky, používání jiných právních 

předpisů, přechodná ustanovení, technické úpravy, závěrečná ustanovení, provedení, 

vstup v platnost a určení. Článek 8 udává členským státům povinnost stanovit sankce a 

ochranné prostředky proti porušování práv a povinností této směrnice, kdy dále 

stanovuje, že sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a dává nositeli práv jehož 

práva jsou protiprávním jednáním dotčena možnost domáhat se svých práv soudně 

(podat žalobu na náhradu škody a/nebo žádat o soudní zákaz, popřípadě zabavení 
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materiálu porušujícího právo, tak zařízení, výrobků nebo součástek). V další části se 

směrnice  vymezuje vůči jiným právním předpisům (týkajících se například patentových 

jpráv, ochranných známek, průmyslových vzorů a dalších), které touhle směrnicí nejsou 

nijak dotčena. Stanovuje určení směrnice pro členské státy a důležitým ustanovením je 

provedení účinností, které členským státům ukládá povinnost pro dosažení souladu 

s touto směrnicí nejpozději do 22. prosince 2002. Tohle ustanovení se, ale ukázalo jako 

velmi problematické, protože do tohoto data se povedlo harmonizovat předpisy pouze 

dvěma státům (Dánsko, Řecko). České republice trvalo harmonizování předpisů delší 

dobu a ještě v srpnu 2005 dostala výtku od Komise EU, za nedostatečnou aplikaci 

směrnice. [4] Tento problém, ale vyřešila novelizace autorského zákona č. 216/2006 Sb. 
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4. Porušování autorského práva v prostředí internetu 

 

     Vznik a hlavně rozvoj internetu sebou přinesly nové velmi pozitivní možnosti 

v získávání informaci. Tyto možnosti v sobě, ale skrývají i zápory. Z pohledu tématu 

této práce se dá za největší zápor označit především to, že internet velmi usnadňuje 

porušování autorských práv k dílům, která jsou na internetu vystavena. 

 

     Zatímco dříve bylo zapotřebí k užití díla se k dílu nějakým způsobem dostat, tedy 

spíše k mediu na kterém takové dílo bylo zachyceno, v současné době je velká většina 

děl převedena do digitální podoby a v této podobě je dostupná na internetu. Pominu-li 

v této chvíli fakt, že takto vystavená díla jsou velmi často již zpřístupněna v rozporu 

s autorským zákonem, tak tato snadná dostupnost dává  možnosti k dalšímu porušování 

autorských práv a hlavně k masivnímu rozšíření takovéhoto díla. 

 

     V této části práce se tedy budu věnovat prostředkům, které napomáhají 

k zpřístupnění děl a dále možnostmi rozmnožování takto zpřístupněných děl z autorsko-

právního pohledu. Jelikož v současné době jsou autorská díla zpřístupněna ve velké 

míře prostřednictvím peer-to-peer sítí a díky těmto sítím dochází k nejmasovějšímu 

porušování autorských práv, budu se věnovat zejména těmto sítím, kdy se v této práci 

pokusím stanovit komu a jaký druh odpovědnosti připadá při porušování autorských 

práv plynoucí z využívání těchto sítí.  Dále se budu věnovat konkrétním typům děl, 

jejichž autorská práva jsou často porušována a stahování těchto děl prostřednictvím 

internetu. Zaměřím se i na problematiku technologické ochrany a zprostředkování 

přístupu ke chráněnému dílu. 
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4.1. Peer-to-peer sítě  

 

     Peer-to-peer (p2p), v překladu rovný s rovným,  je označení architektury 

počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé), toto 

označení se v současné době používá nejčastěji  v souvislosti s výměnnými sítěmi, ale 

nemusí to být pravidlo, protože na této technologii jsou založené i jiné sítě sloužící 

například k internetovému telefonování (Skype). [5] Tato práce, se ale bude zabývat 

pouze technologii p2p, která je spojena s výměnnými sítěmi, prostřednictvím nich je 

šířen warez a dochází v nich tedy v současné době k největšímu porušování autorských 

práv na internetu.   

 

       Rozlišujeme několik modelů p2p sítí a to zejména sítě se sdílením dat s centrálním 

vyhledáváním, decentralizovaným vyhledáváním a distribuovaným anonymním 

ukládáním.  

       P2p sítě s centrálním vyhledáváním (sítě první generace) existuje centrální 

server, který plní koordinační úlohu, obstarává přihlášení do systému a vede databázi 

jednotlivých sdílených dat uživatelů. V praxi to vypadá asi tak, že uživatel, který se na 

internetu zapojil do tohoto systému, vymezil část prostoru na svém disku k tomu, aby k 

jeho obsahu měli v době připojení tohoto uživatele k internetu přístup i ostatní uživatelé 

této služby. V tomto vymezeném prostoru pak byly uloženy nabízená data, která si 

mohli ostatní uživatelé stahovat. Systém vytvářel průběžně aktualizovanou databázi, 

která zahrnovala informaci o tom, kde (na počítači jakého uživatele) jsou daná data k 

dispozici. Nejednalo se tedy o čistou síť typu p2p, z důvodu existence centrálního 

serveru. Hlavním představitelem sítí první generace byl zejména Napster. [21] 

      P2p sítě s decentralizovaným vyhledáváním (druhé generace) již vůbec nemají 

centrální server. Z toho důvodu se u nich dá mluvit jako o sítích s čistou typologii p2p. 

Stejně jako u předchozího typu sítě p2p jsou data zpřístupněna na počítačích koncových 

uživatelů, ale rozdíl je v tom, že i vyhledávání probíhá pouze s pomocí počítačů 

uživatelů. Pod tato označení spadají například sítě Gnutella, KaZaA. [21] 
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     Třetí možností jsou p2p sítě s distribuovaným anonymním ukládáním u tohoto 

typu sítí nejde jen o způsob vyhledávání, ale hlavně o způsob fyzického umístění dat. 

Soubory nejsou uloženy koncovým uživatelem přímo na jeho lokální disk, nýbrž do 

logického prostoru, tvořeného vyhrazeným místem na discích všech účastníků služby 

dohromady. Soubory nejsou identifikovány umístěním jako u jakýchkoli jiných systémů 

sdílení souborů na internetu, ale pouze názvem v adresovém prostoru celé sítě Soubory 

se v síti kopírují a přesouvají automaticky podle toho, na kterém místě jsou data nejvíce 

požadována. Uživatel, který poskytne do sítě svá data, ztrácí kontrolu nad jejich 

umístěním. Jeho data se zašifrují pomocí klíče tvořeného vlastním jménem souboru a 

dále se po síti přesunují podle potřeby. Jiný uživatel může pod známým jménem daný 

soubor najít a stáhnout na svůj počítač. Tento model představuje zejména Freenet. [8] 

     Z hlediska toho, že tyto výměnné sítě zpřístupňují data, která jsou v těchto sítích 

z převážné většiny autorskými díly a toto zpřístupnění naplňuje podstatu ustanovení 

o sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 autorského zákona, jedná se tedy o 

porušení autorského práva.  Je tedy nutné stanovit komu za tohle jednání připadá 

odpovědnost. V prvé řadě se budu zabývat odpovědností provozovatelů těchto systémů 

a následně i odpovědností uživatelů. 

     Odpovědnost provozovatelů těchto sítí, nelze určit tak jednoznačně jako u 

provozovatelů klasických sítí, kde na serveru zpřístupňují data a pokud se jedná o 

zpřístupnění autorského díla bez svolení autora, pak jde o přímou odpovědnost 

provozovatele za neoprávněné užití díla. Vzhledem k tomu, že provozovatelé p2p 

(pokud je lze určit) nejsou subjekty, které zpřístupňují dílo, jimi jsou v případě p2p sítí 

uživatelé, nejedná se tedy o jejich přímou odpovědnost za neoprávněné užití díla. To 

potvrzuje i ustanovení § 18 odstavec 3, které stanoví, že sdělováním díla veřejnosti není 

pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takovéto sdělení.  Otázkou 

je, zda mohou být provozovatele odpovědni za to že nezbránili porušovaní autorského 

práva, v prvním případě a to sítí s centrálním vyhledáváním, to teoreticky možné bude a 

to na základě § 415 občanského zákoníku, který stanoví, že každý je povinen chovat se 

tak, aby nedocházelo ke škodám v tomto případě na majetku. V ČR, ale dosud žádný 

soudní spor týkající se této problematiky neproběhl. V USA se ale již několik soudních 
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sporů týkající se p2p sítí konalo, z nichž nejdůležitější, které mají či budou mít důsledky 

do budoucna na problematiku autorského práva  na internetu uvedu.  

    Patrně nejvýznamnějším autorskoprávním sporem týkajícím se p2p  sítí byl 

spor nazývaný jako RIAA v. Napster, tedy spor vedený proti provozovateli výměnné 

sítě s centrálním vyhledáváním. RIAA podala na Napster žalobu o náhradu škody, která 

měla být způsobena poklesem prodeje zvukových nosičů. Podmínkou k určení 

odpovědnosti Napsteru bylo prokázání porušování autorských práv jeho uživateli. 

Vzhledem k tomu, že 80 % všech děl, která byla prostřednictvím Napsteru zpřístupněna, 

bylo chráněno autorským právem a 70 % z celkového množství děl byly zvukové 

záznamy vytvořené členy RIAA. Soud toto porušování uživateli uznal za prokázané. 

Napster se poté bránil prostřednictvím tzv. Betamax Defence. Tedy argumentu podle 

nějž není výrobce zařízení (v původním případě z roku 1984 šlo o spor mezi Universal 

City Studios v. Sony a bylo rozhodnuto, že výrobci videorekordérů nejsou odpovědni za 

případné použití) odpovědný za porušování autorského práva jeho uživateli, pokud je 

toto zařízení způsobilé užití neporušujícího právo. Soud tento argument v případě 

Napsteru odmítl. Navrhovatelům se podařilo prokázat, že Napster měl z provozování 

své sítě finanční prospěch (program zobrazoval malé reklamní proužky), zároveň měl 

kontrolu nad poskytovanými výsledky vyhledávání dat sdílených uživateli a mohl také 

zakázat přístup ke službě uživatelům porušujícím zákony, a bylo tak v jeho moci 

ovlivnit míru porušování autorských práv navrhovatele. Na základě těchto skutečností 

uznal soud provozovatele Napsteru odpovědnými za porušování autorských práv jeho 

uživateli, kdy se v tomto případě jedná o druhotnou odpovědnost. (ta je odvozena 

z odpovědnosti zaměstnavatele za své zaměstnance a uplatňuje se v případech, kdy má 

subjekt právo a možnost dohlížet na jednání porušovatele a má také z tohoto jednání 

finanční prospěch). [6] 

Dalším velmi důležitým soudním sporem byl případ známý jako MGM v. 

Grokster, v němž šlo  o odpovědnost společnosti, která poskytovala software pro p2p 

sítě za porušování autorských práv jeho uživateli. Nejednalo se tedy o provozovatele, 

ale tvůrce programu. V roce 2003 padlo u federálního soudu (soud nižší instance) první 

rozhodnutí ve věci, kdy soudce rozhodl ve prospěch Grokster a to tak, že software pro 

sdílení počítačových souborů není protizákonný. V srpnu téhož roku podaly RIAA a 
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MPAA  odvolání, ale rozhodnutím odvolacího soudu bylo potvrzeno rozhodnutí soudu 

prvního stupně. V prosinci 2004 se případ dostal před Nejvyšší soud Spojených států, 

který vynesl ve věci rozsudek, jímž uznal Grokster odpovědným za porušování 

autorského práva jeho uživateli. Navíc tomto rozsudku definoval nový typ druhotné 

odpovědnosti za porušení autorského práva a to podnět (inducement), který soud popsal 

následovně: „Ten, kdo distribuuje zařízení s cílem propagovat jeho užívání směřující 

k porušování autorských práv buď výslovným projevem nebo jinými souhlasnými kroky 

podniknutými k podpoře porušování (autorských) práv, je odpovědný za výsledné 

porušení práva třetími stranami“. [6] Toto rozhodnutí bylo překvapivé, protože u 

předchozích žalob proti výrobcům p2p brali soudy v úvahu to, že výrobci nemají žádné 

informace o aktuálním porušování autorských práv, protože nemonitorují chování 

uživatelů, ale pouze poskytují software.  Navíc toto rozhodnutí představuje zásadní 

zvrat v uplatňování druhotné odpovědnosti tvůrců počítačových programů a 

technologických inovací obecně, kteří se do té doby mohli spoléhat na argument z 

Betamax Case (zprošťuje výrobce  odpovědnosti za závadné jednání uživatelů jejich 

produktů). [6], [7]  

      Jaká je situace s odpovědností uživatelů s ohledem na porušování autorského práva 

v p2p sítích? Vzhledem k tomu, že podle práva není rozdíl mezi zpřístupněním díla 

klasickým způsobem (umožněním stažení například z www stánky) a prostřednictvím 

p2p sítí, kde se jedná pouze o jiné technické řešení. S ohledem na to, že v p2p sítích 

zpřístupňují díla uživatelé těchto sítí, protože na tomto systému je fungování těchto sítí 

založeno, jsou tedy uživatelé, kteří  takto konají v rozporu s autorským zákonem (což se 

jedná o většinu zpřístupněných děl v těchto sítích) těmi, kteří porušují autorská práva. 

Platí tedy, že pokud uživatel zpřístupní ostatním uživatelům těchto sítí dílo na které 

se vztahuje autorskoprávní ochrana, tak se jedná o sdělování díla veřejnosti a 

nemá-li k tomu souhlas autora, tak se dopouští neoprávněného užití díla a zasahuje 

tím do autorových práv.  

     V případě, že uživatel stahuje dílo prostřednictvím p2p sítě (opět je, ale 

z právního hlediska lhostejno zda-li se jedná o stažení z p2p sítě či jiného zdroje na 

internetu)  dochází k rozmnoženině tohoto díla dle § 13 autorského zákona a toto 

stažení je v velké většině kryté výjimkou volného užití dle § 30  autorského zákona 
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a nejedná se tedy o porušení autorského práva za podmínky, že se jedná o užití díla 

pro osobní potřebu fyzické osoby, jejímž účelem není dosažení přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a dále, že se nejedná se o 

počítačový program či databázi, na které se dle autorského zákona nevztahuje volné 

užití. Jiná situace, ale nastává pokud osoba takovouto staženou rozmnoženinu užije 

jiným způsobem než pro osobní potřebu. Například CD s takovýmto staženým a 

vypáleným dílem následně rozšiřuje, půjčuje nebo pronajímá, v takovémto případě se 

ale již dopouští neoprávněného užití a zasahuje tím do autorových práv. 

     Peer-to-peer sítě tedy nepřinášejí právní problémy z pohledu kvalifikace aktů užití 

díla ze strany uživatelů, problémem je spíše  jejich o mnoho větší anonymita, která jim 

dává možnosti snadnějšího se vyhnutí právnímu postihu za porušení autorského zákona. 

Jiná situace je u provozovatelů a tvůrců těchto systémů, kdy jejich právní odpovědnost 

či spoluodpovědnost není vždy tak zřejmá.  

 

4.2. Warez a stahování díla 

     Warez je termín, který v počítačovém slangu označuje autorská díla, se kterými je 

nakládáno v rozporu s autorským právem. Tento termín vznikl z anglického slova 

wares (zboží), nejspíše v souvislosti se slovem softwares. Někdy bývá rozdělován podle 

druhu a to na appz (aplikace), gamez (počítačové hry), crackz (cracky) a nebo moviz 

(filmy). Osoby, které zacházejí s warezem bývají označováni jako pirati. Nejčastějším 

způsobem šíření warezu je hlavně internet, kdy zpočátku byl šířen zejména 

prostřednictvím FTP serverů, ale v současné době již převládá šíření pomocí p2p sítí.  

Pro autorská díla, která se v rozporu s autorským právem objevují na internetu je 

typické, že pokud má dílo nějakou ochranu proti kopírování, tak ta je překonána a dílo, 

které je často i upravováno, je zpřístupněno na internetu. [9] Odpovědností za 

zpřístupňování díla se v této podkapitole budu věnovat pouze minimálně (obecně platí 

viz. výše, že zpřístupnění díla bez souhlasu autora je porušením autorských práv).  

Z dalších práv dílo užít se budu zabývat zejména právem na rozmnožování díla. Práva 

na rozšiřování, pronájem půjčování nebo vystavování  originálu nebo rozmnoženiny 
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jsou vázána na hmotnou podobu díla a nejsou tedy přímo spjata s užíváním díla na 

internetu.  

      Stahování (download) díla z internetu, se z právního hlediska jedná o rozmnožování 

díla (jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.1.) a tedy tímto jednáním by mělo docházet 

k užití díla. Není tomu, ale tak ve všech případech. Na základě volného užití díla, které 

je definováno v ustanovení § 30 autorského zákona, se nejedná o užití díla. Podmínky, 

za kterých je volné užití možné, znovu uvádět nebudu, pouze dodám, že volné užití se 

nevztahuje na počítačový program, databázi, napodobeninu architektonické stavby a 

pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo přenosu. 

Nejdříve se tedy budu věnovat dílům, která spadají pod volné užití a lze je tedy stahovat 

z internetu i bez souhlasu autora, aniž by se takovým jednáním zasahovalo do jeho práv. 

      Díla, která spadají pod volné užití lze rozdělit  zejména na audio (např. ve 

formátu mp3), video (XviD, DivX, atd), text (pdf, atd.)  popřípadě obrázek (jpg, gif, 

atd.)  Je naprosto jedno jestli se jedná například v případě audio o píseň nebo například 

o nějaký proslov chráněný autorským právem. U těchto děl tedy platí, že jejich 

stahováním se neporušuje autorský zákon. Takže uživatel si takové dílo může 

stáhnout pro osobní potřebu z internetu, aniž by se dostal do rozporu s autorským 

zákonem, ale nemůže takovéto dílo dále šířit, ať už formou půjčování nebo 

zpřístupňování na internetu. V takovém případě by došlo k porušení autorského práva. 

Z těchto řádků by se mohlo zdát, že díla, která jsou zpřístupněna na internetu ve formě 

audio, video, atd. je možné vždy stahovat, aniž by takovým jednáním docházelo 

k porušovaní autorských práv. Je to i častý názor uživatelů internetu, který se ale 

nezakládá na pravdě, z důvodu, že autorský zákon  byl v roce 2006 novelizován 

zákonem č. 216/2006 a v něm je obsaženo ustanovení § 29 odstavce 2, které stanoví, že 

volná užití se vztahují pouze na dílo zveřejněné.  To je z hlediska internetu velmi 

důležité ustanovení, protože z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud si uživatel pořídí 

(bez souhlasu autora) rozmnoženinu díla ( i stažením z internetu), které ještě 

nebylo oprávněně zpřístupněno veřejnosti, jedná se o neoprávněné užití díla.  

K takovému porušení autorského práva dochází často právě prostřednictvím p2p sítí, 

kdy je možno stahovat filmy, které ještě nebyly vydány na DVD nebo nebyly ani 

v kinech. Hartmanová k této problematice uvádí: „pro uplatnění nároků vyplývajících 
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z autorského zákona se nevyžaduje zavinění a tedy ani vědomost, že se jedná o dílo 

nezveřejněné. To samozřejmě neplatí pro náhradu škody a pro případnou trestněprávní 

odpovědnost, pro jejíž vznik je vždy předpokladem zavinění“. [10] 

     Druhým typem děl jsou díla, na které se nevztahuje § 30 autorského zákona, který 

stanoví za jakých podmínek je možné dílo volně užít. Toto ustanovení v odstavci 3 

přímo uvádí, že nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je 

užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické 

osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím 

podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického 

stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby  a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho 

provozování ze záznamu nebo jeho přenosu  i pro osobní potřebu fyzické osoby. 

Počítačový program je vlastně nějakým způsobem zaznamenaný postup, jak realizovat 

zadanou úlohu (algoritmus). Obvykle je program zapsán v nějakém programovacím 

jazyku, [11]  Z pohledu autorského práva je důležité, že  stažení počítačového 

programu a tedy vytvoření jeho rozmnoženiny i pro osobní potřebu je možné 

pouze se souhlasem autora, tedy na základě licenční smlouvy. A tedy v případě p2p 

sítí (i jinde na internetu), kde se počítačové programy nacházejí v hojné míře, často i 

zbaveny technologických ochran nebo jsou k nim přiloženy návody jak tyto ochrany 

obejít, dochází stažením takového programu k porušení autorských práv. § 66 

autorského zákona v odstavci 2 uvádí, že za rozmnožování počítačového programu 

považuje i zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového 

programu do paměti počítače, jakož i jeho zobrazení provoz a přenos. Problematika 

nelegálního získávaní počítačových programů za pomoci internetu je velmi úzce spjata 

s problematikou softwarového pirátství, protože velká část programů, které jsou 

nelegálně používány, jsou získávány právě prostřednictvím internetu.   

   Jak už bylo zmíněno, tak některá díla jsou chráněna  prostředky technické ochrany. 

Problematika technických ochran autorských děl je v poslední době velmi často 

diskutována a v této problematice již proběhlo v zahraničí několik soudních sporů. 

V této práci se nebudu zabývat technickým řešením těchto ochran, ale v zásadě by tyto 
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ochrany měly sloužit proti nelegálnímu užívaní díla a to zejména jeho rozmnožování.    

§ 43 autorského zákona stanoví zejména to, že do práva autorského neoprávněně 

zasahuje ten, kdo obchází účinné prostředky technické ochrany práv. Dále je 

uvedeno, že i ten kdo přijímá, rozšiřuje, propaguje, atd. zařízení nebo součástky nebo 

poskytuje služby, které slouží k obcházení technických prostředků, kdy účinnými 

technickými prostředky se dle toho zákona rozumí jakákoliv technologie, zařízení 

nebo součástka která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo 

omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, 

jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo 

ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo 

uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.Na internetu jsou velmi často 

takové prostředky, které slouží k obcházení technických ochran a to například různé 

cracky, keygeny, atd. Stejně tak je porušením autorského zákona například i článek, 

který je vzstaven na internetu a propaguje nějaký postup nebo řešení k obcházení těchto 

prostředků. 

        

4.3. Zprostředkování přístupu k dílu prostřednictvím internetu 

     Převážná část  podkapitoly týkající se p2p sítí byla věnována zpřístupnění k dílu 

pomocí p2p sítí s tím, že rozdíly z právního hlediska mezi klasickými a p2p sítěmi byly 

vysvětleny. Tato část práce se bude zabývat možnostmi zprostředkování přístupu k dílu 

a to za pomocí odkazu.        

       Hodláme-li navštívit nějakou stránku na internetu, pak musíme do prohlížeče (např. 

Gogole) zadat její webovou adresu nebo ji můžeme navštívit pomocí druhého způsobu, 

který nám dává možnost využití odkazu zveřejněného na jiné stránce. Při použití odkazu 

uživatel nemusí znát a nikam zadávat webovou adresu. Stačí pouze aktivovat příkaz 

odkazu (klikem myší na objekt odkazu) a ve stejném nebo v novém okně prohlížeče se 

objeví webová stránka nebo jiný soubor. Možnost poskytování odkazu je základní a 

podle některých nejdůležitější vlastností sítě WWW a je založena na bázi jazyka 

HTML. [21] 
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Rozlišujeme několik typů odkazu a to: [12] 

• odkaz na stránku, kde jsou zpřístupněna chráněná díla, která jsou 

sdělována se souhlasem autora 

• odkaz na stránku, kde jsou zpřístupněna chráněná díla bez souhlasu 

autora  

• inlinning – typ, který neposkytuje odkaz uživateli, ale sám využívá 

odkazu pro svoji stránku, kdy se po aktivování příkazu odkazu objeví 

obsah cizí stránky (využívá tedy materiály, které jsou fyzicky přítomny 

jinde v internetu.  

Autorský zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by se týkalo poskytování odkazu na 

internetu a neodpovídá tomu ani žádný způsob užití díla a v prvních dvou typech 

odkazu tedy nedospějeme k přímému porušení autorského práva. Možností, kdy by se o 

porušení autorského práva jednalo, je pokud by k němu došlo v souvislosti s objektem 

(např. obrázek), který odkaz zastupuje, pokud by takový objekt byl předmětem 

autorskoprávní ochrany. To, ale nemá přímou souvislost s odkazy jako možností 

zprostředkovaní přístupu k dílu. Otázkou je zda může být poskytovatel odkazu ve 

druhém případě, tedy odkazu na stránku, kde jsou zpřístupněná chráněná díla bez 

souhlasu autora, považován za spoluodpovědného z porušení autorských práv, tím že 

ulehčuje třetí osobě neoprávněné užití díla. Myslím, že by to možné bylo a to na základě 

porušení obecné povinnosti nepáchat škodu podle § 415 občanského zákoníku, ale v ČR 

není podobný případ sporu znám. V zahraničí a to konkrétně v Nizozemí byl uznán 

odpovědným za podporu při nelegálním užití díla  provozovatel stránek, který na svých 

stránkách uveřejňoval odkazy (asi 25 000)  na stránky s nelegálně zpřístupněnými 

hudebními soubory. [12], [21] 

     V případě inliningu také nedochází k porušení autorského práva z pohledu 

neoprávněného užití díla, protože nedochází k rozmnoženině díla, neboť obsah cizí 

stránky je stále umístěn na svém serveru a pouze se zobrazuje na monitoru, dochází tedy 

ke vzniku technické rozmnoženiny na počítači příjemce a ta dle § 37 do autorského 

práva nezasahuje. Nejedná se ani o sdělování díla veřejnosti, protože data jsou 

přenášena z původního serveru a navíc inlining má charakter pouhého zprostředkování 
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sdělování díla. Možnostmi, kdy může docházet k porušovaní autorského práva a to 

osobnostních práv autora, je autorovo právo osobovat si autorství, protože  v tomto 

případě je možnost záměny, že autorem je tvůrce stránky využívající inliningu dále 

autorovo právo, aby bylo dílo užito způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Posouzení 

těchto případu je, ale individuální. [12] 

     V případě odkazů, tedy nedochází přímo k porušení užití díla, ale různým ulehčení 

a podporou  přístupu k dílu, je zjednodušeno porušování autorských práv.  
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5. Veřejnoprávní postih 

 

     V podkapitole 3.1. Právní úprava ČR byla rozebrána odpovědnost za porušení 

autorského práva z hlediska občanskoprávního u niž je třeba iniciativy poškozeného 

subjektu (autora). Tato kapitola se bude zabývat veřejnoprávním postihem, který 

nastupuje zcela nezávisle na občanskoprávním postihu. Řízení se tedy bude vždy 

zahajovat z úřední povinnosti příslušného orgánu a postižený subjekt v něm bude 

vystupovat pouze jako poškozený nebo v případě, že podá podnět, tak jako 

oznamovatel. [13]  V případě veřejnoprávního postihu, hrozí postih za: 

 

a)  přestupek na úseku kultury (na základě zákona č. 200/1990 Sb., zákon o 

přestupcích) 

b)  trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi (na základě zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon) 

 

     V první řadě je důležité uvést rozdíly mezi trestným činem a přestupkem, který 

spadá pod správní delikt. Teorie práva uvádí, že: „trestným činem je pro společnost 

nebezpečný čin, jehož stupeň nebezpečnosti musí být vyšší než nepatrný a k trestnosti 

činu je třeba úmyslné zavinění (nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti)“. [23, str.238] a že: „přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a které nenaplňuje stupeň společenské nebezpečnosti 

trestného činu, kdy k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti 

(nestanoví-li zákon výslovně jinak)“. [23, str.239]  Povahou je tedy přestupek méně 

závažným porušením povinnosti než trestný čin a proto i sankce za přestupek znamenají 

méně tíživou újmu. Z toho, že § 152 trestního zákona výslovně neuvádí, že k 

porušování autorského práva postačí zavinění z nedbalosti, vyplývá, že k trestnému 

činu porušení autorského práva je třeba úmyslného zavinění a tedy, že nedbalostní 

porušení autorského práva může být vždy nanejvýš jen přestupkem. Toto pravidlo, 

ale v žádném případě neznamená, že nedbalostní porušení autorského práva bude 

v každém případě přestupkem a úmyslné porušení autorského práva vždy pouze 
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trestným činem, protože pro posouzení deliktu porušení autorského práva je nutné určit 

společenskou nebezpečnost daného jednání. [13] 

     Ustanovení přestupkového a trestního zákona vymezují delikt porušování autorského 

práva takto: 

 

§ 32 odstavec 1 písmeno a) a odstavec 2 zákona o přestupcích 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový 

záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,. 

b) poruší zvláštním právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů 

kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty, 

c) poruší zvláštní právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností.   

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.  

 

§ 152 trestní zákon 

Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k 

databázi 

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, 

uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému 

nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo 

b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 

 

    Z formulací těchto ustanovení nelze jednoznačně určit, kdy porušení autorského 

práva bude posuzováno podle trestního zákona či zákona o přestupcích, to nás znovu 

vrací k posouzení společenské nebezpečnosti, na jejichž základě se bude konkrétní 

případ posuzovat. Jiná situace, ale nastává pokud dojde k ustanovení § 152 odstavce 2, 

které uvádí, že pachatel bude potrestán, získá-li neoprávněným zásahem do autorských 

práv značný prospěch (alespoň 500 000 Kč) nebo dopustí-li se takového činu ve 
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značném rozsahu, kdy prospěch se určuje jako utržený výnos po odečtení nákladů, 

takovéto určení je, ale možné pouze pokud pachatel má z činu, který páchá finanční 

výnos (například při prodeji softwaru, atd.) Ale například při nezákonném používání 

softwaru není možné, prospěch takto vyčíslit. V takovýchto případech se judikatura 

přiklání k tomu, že prospěch se vyčísluje jako cena, kterou by pachatel musel zaplatit 

při legálním použití díla, zmenšenou o související náklady. [13] 

 

    Pro posouzení jestli se tedy jedná o přestupek či trestný čin je důležitý § 3 trestního 

zákona, který v odstavci 2 uvádí, že čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je 

nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu. Matějka 

uvádí, že vzhledem k tomu, že trestný čin porušování autorského práva náleží do 

kategorie hospodářských trestných činů, je nutné při zkoumání hlediska společenské 

nebezpečnosti dbát na to, zda jde o porušení autorského práva takové intenzity, že 

přesahuje pouhý zásah do osobnostního či majetkového práva poškozeného subjektu až 

k možnému ohrožení či narušení ekonomického systému založeného na tržních 

vztazích. [] Určením společenské nebezpečnosti se zabývá ustanovení § 3 odstavce 4 

trestního zákona, které demonstrativně vymezuje okolnosti, ke kterým je třeba přihlížet 

při určení  stupně nebezpečnosti činu pro společnost. Z pohledu autorského práva se 

většinou uvádí, tyto okolnosti: [13] 

� Význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen. Zde se posuzuje význam 

konkrétního autorského práva, které je porušeno. 

� Způsob provedení činu. Tato okolnost nebude zřejmě v případě porušení 

autorského práva příliš praktická. Význam ale může mít například to, že 

pachatel, který autorské právo porušil tak činil ve skupině či za pomoci dalších 

uživatelů.  

� Trvání a intenzita činu. Zde půjde především o to, jak dlouho pachatel autorské 

právo porušoval. 

� Následky. Posouzení dopadů porušení autorského práva v daném případě,  
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� Rozsah škody. Výše způsobené škody není znakem skutkové podstaty ani 

trestného činu porušování autorského práva ani přestupku na úseku kultury, 

přesto může mít v konkrétním případě význam pro stanovení společenské 

nebezpečnosti činu.  

� Okolnosti, za kterých byl čin spáchán. Zde může jít o různé vlivy související s 

místem a časem spáchání činu.  

� Osoba pachatele. Zde se zkoumá osobnost a chování pachatele vzhledem ke 

spáchanému deliktu. Jde o osobní a profesní postavení pachatele, jeho chování 

před činem i po něm, postoj pachatele k trestnému činu apod. 

� Míra zavinění. Zde obecně platí, že přímý úmysl vykazuje vyšší stupeň 

společenské nebezpečnosti než úmysl nepřímý. 

� Pohnutka. Zde půjde především o to, z jakého důvodu pachatel delikt porušení 

autorského práva spáchal (například se může jednat o prostou neochotu platit za 

legální softwarové produkty, snahu způsobit škodu poškozeným subjektům, 

určitý druh zábavy, atd.)  

     Z vymezení okolností, které jsou důležité pro vymezení stupně nebezpečnosti činu 

pro společnost vyplývá, že její posouzení má více kriterii a vždy bude tedy záležet na 

konkrétním případu a z toho vyplývá, že každý případ porušení autorského práva je 

třeba posuzovat individuálně. Na základě těchto předpokladů, tedy nejde stanovit 

přesnou hranici, která by rozhodla o tom, zda se při porušení autorského zákona určitým 

způsobem bude jednat o přestupek či trestný čin. [13] Ale v obecné rovině  lze říct, že: 

      Například používáním ilegálního softwaru nevýdělečným způsobem pro osobní 

potřebu je typově méně závažným deliktem porušení autorského práva, než třeba 

používání ilegálního softwaru pro výdělečné účely, pronájem, atd. Samozřejmě záleží 

na tom jak dlouho a v jaké míře docházelo k porušování autorského práva, ale například 

při občasném použití  nelegálního jednoduchého softwaru, jehož cena není příliš vysoká 

(např. jednoduchá hra) pro osobní potřebu, jsem přesvědčen, že soud by došel k závěru, 

že společenská nebezpečnost daného porušení autorského zákona není vyšší než 

nepatrná a bude se tedy jednat o přestupek. Jiná situace samozřejmě nastane při 
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dlouhotrvajícím a intenzivním používání softwaru nebo více softwarů vyšší ceny. Dále 

nejspíše bude přísněji kvalifikováno prolomení technické ochrany softwaru a jeho 

následné používání, v těchto případech úprav programu, by se mohlo v některých 

případech  jedna o souběh trestných činů a to podle § 152  a podle § 257 poškození a 

zneužití záznamu na nosiči informací. U porušení autorského práva formou sdělováním 

díla veřejnosti bez svolení oprávněné osoby, bude samozřejmě záležet na míře takového 

porušení, zajisté více společensky nebezpečnou formou spáchání deliktu porušení 

autorského práva je  například v p2p sítích, když uživatel sdílí 500 GB nelegálních dat 

oproti uživateli, který sdílí 5 GB. V případě sdílení dat prostřednictvím p2p sítí, zatím 

v ČR mnoho soudních sporů neproběhlo. V dubnu 2007 byl odsouzen první pachatel 

k sedmiměsíčnímu podmíněnému trestu, který na p2p sítích sdílel soubory v rozporu 

s autorským zákonem ( téměř 800 GB dat). [14] 
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6. Statistika softwarové pirátství 

     Pod pojmem softwarové pirátství se skrývá nelegální používání softwaru, který  

uživatelé velmi často získávají prostřednictvím internetu a to v současné době 

především prostřednictvím p2p sítí, kdy získání (stažení) takového softwaru je v 

usnadněno vyššími přenosovými rychlostmi, které umožňují uživatelům rychlejší 

odesílaní a stahování větších souboru, kterými jsou často i počítačové programy. Z toho 

důvodu, se v této práci zabývám i softwarovým pirátstvím, protože tahle problematika 

je s problematikou porušování autorských práv prostřednictvím internetu velmi 

spřízněna.   

     Statistikou softwarového pirátství se zabývá studie společnosti BSA (organizace 

zabývající se prosazováním bezpečného a legálního digitálního světa) a členy této 

organizace jsou přední společnosti pohybující se v oblasti IT (např. Microsoft, Crisco 

Systéme, Adobe, atd.), kdy tuto statistiku vytvořila ve spolupráci se společností IDC 

(mezinárodní analytická a poradenská společnost působící na trhu IT). Tato statistika 

udává procentní množství nelegálně instalovaného softwaru. Metodikou vypočtu se 

v této kapitole zabývat nebudu, ale obrázek metodiky je uveden v příloze č.2. [15] 

     Podle této statistiky byla celosvětová míra pirátství softwaru za rok 2006 na úrovni 

35 %, to znamená, že více než třetina softwaru instalovaného na osobních počítačích 

v roce 2005 na celém světě byla nelegální. Střední míra (medián) pirátství je 64 %, což 

udává, že polovina zemí  na které se tato statistika vztahuje (viz. příloha č.3) měla míru 

softwarového pirátství 64% nebo vyšší. Dle této studie dosáhly globální ztráty 

v důsledku používání nelegálního softwaru v roce 2006 výše 39,5 miliard dolarů. 

S problematikou ekonomické ztráty plynoucí z používaní nelegálního softwaru, jak byla 

přednesena v této studii, se dle mého názoru nedá úplně souhlasit, protože vychází 

z předpokladu, že uživatel používající takovýto nelegální software, by si ho opravdu 

koupil, pokud by neměl možnost použití nelegální verze softwaru a tedy, že by se bez 

tohoto softwaru neobešel. Zemí s nejnižší mírou pirátství ve světě je USA (21%), ale 

zároveň je i zemí dosahujících nejvyšších ztrát v důsledku softwarového pirátství 

(necelých 7 miliardy dolaru). Tento paradox je způsoben velikostí trhu v USA. Zeměmi 

s nejvyšší mírou pirátství jsou Vietnam (90%), Zimbabwe (90%), Indonésie (87%) a 
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Čína (86%). Z tohoto pohledu je patrné, že na míru softwarového pirátství, ale i další 

typy porušování autorského práva má vliv řada faktorů, které zahrnují například znění a 

vymahatelnost autorského práva, vzdělanost obyvatelstva, ekonomické faktory atd. 

[15], [16] 

    Z této statistiky vyplývá, že téměř každý druhý software instalovaný v ČR v roce 

2006, byl užíván v rozporu s autorským právem (míra softwarového pirátství je v ČR 

39%) a ztráta z tohoto jednání je odhadována na 121 milionu $. Vývoj míry pirátství 

v ČR republice dosahuje velkého poklesu a to zejména s ohledem na rok 1994, kdy byla 

míra pirátství na úrovni 66% (viz. příloha č.4). V celosvětovém měřítku zaujímá ČR 20. 

pozici s nejnižší mírou pirátství a v  evropském srovnání je 12. s nejnižší mírou pirátství  

což představuje relativně slibnou pozici z pohledu dodržování autorských práv. 

Například státy jako Francie či Itálie dosáhly ve stejném období jako ČR míry pirátství 

45% respektive 51% a to i když se jedná o hospodářsky vyspělejší státy a kupní síla 

obyvatelstva v těchto státech je vyšší než u občanů ČR. To dokazuje, že porušování 

autorského práva, není spojené pouze s otázkou ekonomickou (tedy reálné ceny pro 

občany konkrétního státu), jak je často uváděno, ale pojí se s ní i řada jiných faktorů. 

Dle této studie by snížení tuzemské míry pirátství o 10 procentních bodů do roku 2009 

mělo pro ČR z ekonomického hlediska za následek posílení tuzemské ekonomiky o 950 

milionů dolarů. [17] 
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7. Možnosti řešení  

      Jistě lze nalézt několik možností řešení problémů týkajících se porušování 

autorských práv prostřednictvím internetu, ale v zásadě lze říct, že neexistuje žádný 

způsob jak tuto činnost úplně vymýtit, ale to není možné ani v jiných oblastech práv.  

     Prvním způsobem, jak bojovat s porušováním autorského práva, jsou prostředky 

technické ochrany. Na tyto prostředky v současné době  se spoléhá i v oblasti práva, ať 

už americký Digital Millenium Copyright Act či Informační směrnice EU, přiznávají 

těmto prostředkům velkou ochranu. Ale ani do budoucna se nedá čekat, že by byla 

nalezena nějaká technická ochrana, která by byla neprolomitelná a tedy by vyřešila 

problematiku porušování autorských práv z pohledu internetu. V souvislosti 

s technickou ochranou Matějka uvádí, že „nové, často s obrovskými náklady vyvíjené 

způsoby ochran, bývají prolomeny v horizontu  hodin po jejich uvedení na trh, někdy 

dokonce již před tímto uvedením“. [24, str.80] V případě technických ochran, lze říct, že 

stačí jediný člověk, kterému se ochrana podaří prolomit nebo získat dílo bez této 

ochrany a po umístění takového díla na internet nebo návodu jak na obejití technické 

ochrany, se toto dílo či návod rychle rozšíří mezi ostatní uživatele. 

     Další možností jak bojovat s porušováním autorského práva je určení rozhodného 

autorského práva, podle kterého se bude posuzovat konkrétní akt užití díla. 

V současné době se určení řídí principem teritoriality, kdy tento přístup přináší při 

ochraně autorských děl prostřednictvím internetu několik problémů a to zejména tzv. 

„copyright havens“, který dává možnost osobám porušující autorská práva ukrýt se 

v zemi, kde není autorské právo, tak moc chráněno a v těchto zemích například 

zpřístupňovat díla, bez autorova souhlasu.  Možností by bylo zavedení například tzv. 

funkcionalistického přístupu, podle kterého by byly aplikovány právní normy státu, ve 

kterém došlo k největšímu porušení autorských práv či podle státu, který má nejpřísnější 

hmotné právo. Tento přístup je tedy spojen s co největší vymahatelností práva, ale nedá 

se předpokládat, že by se opustilo od principu teritoriality. [19] 

     Další možností, která by zajisté měla dopad je zpřísnění právních norem týkajících 

se autorského práva, v tomto případě je tlak od organizací, které se zabývají správou 
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autorských děl či vydavatelských společností. Nejvíce se diskutuje o zrušení nebo 

upravení volného užití díla, aby rozmnožování díla prostřednictvím internetu pro osobní 

potřebu bylo zahrnuto do užití díla a tudíž k němu bylo třeba souhlasu autora. Tahle 

problematika se týká zejména hudby a filmů, na které se v současné době volné užití 

vztahuje. Například ve Francii již došlo k zpřísnění zákona týkajícího se autorských 

práv, kdy v roce 2006 byl přijat zákon tzv. DADVSI (zákon o právech autorských a 

souvisejících v informační společnosti), který vylučuje z výjimky pro osobní použití 

všechna díla, stažená bez souhlasu autora z internetu, za účelem jejich kopírování nebo 

sdílení, byť pouze v rámci rodiny nebo přátel. [18]  Dle mého názoru samotné zpřísnění 

zákona samo o sobě nic nevyřeší. Již teď panují časté názory, že autorům je stanoveno 

příliš mnoho práv a zpřísňování autorského zákona a tedy přisuzování ještě více práv 

autorům by mohlo mít i opačný efekt, než snížení porušování autorských práv. 

     Nejlepší možností jak řešit problematiku porušování autorských práv je zlepšit  

vymahatelnost těchto práv. To je dle mého názoru hlavní problém této problematiky. 

Pokud si vezmu p2p sítě, kde uživatelé nejvíce porušují autorská práva, tak musím 

konstatovat, že vymahatelnost je v těchto případech velmi špatná, dá se říct 

katastrofální. Uživatelé na těchto sítích mají pocit anonymity a tudíž se nebojí, že jejich 

případné porušení autorského práva bude mít nějaký dopad na ně samotné. I když 

v současné době se již i u nás v této problematice něco děje a již došlo i k relativně 

tvrdým trestům, stále ještě tento pocit přetrvává a nejspíše i nějakou dobu přetrvávat 

bude.  

     Zlepšit informovanost a vzdělání veřejnosti v této problematice. Snížení míry 

porušování autorských práv vyžaduje i posun v postoji veřejnosti k autorským právům a 

zákonům obecně. Takováto preventivní opatření by měla být zaměřena na kampaně, 

který by vysvětlovaly jakým jednání dochází k porušování autorských práv  a zároveň 

jaké sankce z porušení autorských práv vyplývají. 

     Zlepšení marketingové strategie a distribučních modelů společností, které se 

zabývají distribucí díla. Zde by se mělo jednat o to, že společnosti by se měly snažit 

vytvořit p2p sítím alespoň trochu konkurenci a nabízet díla prostřednictvím internetu za 

podmínek, které by byly pro zákazníka zajímavé. Je jasné, že tento způsob se nemůže 
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vyrovnat p2p sítím z pohledu ceny, protože když je něco zadarmo, pouze s nějakými 

provozními náklady (např. cena připojení), tak tomu společnosti konkurovat prostě 

nemohou. Ale mohou svoje služby (tedy díla) nabízet prostřednictvím internetu 

s nějakými bonusy pro zákazníky, kteří těchto služeb využívají. To se v současnosti děje 

již v oblasti hudebního průmyslu, kdy jsou na internetu nabízeny hudební skladby 

v dobré kvalitě a lze si stáhnout například jen jednu skladbu, o kterou má zákazník 

zájem a nemusí tedy kupovat celé album toho interpreta. 
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8.Závěr  

     V této práci byly vymezeny hlavní způsoby porušování autorských práv na internetu 

Nejednalo se o úplně vymezení takovýchto skutků, šlo zejména o ty nejčastější, které 

jsou prostřednictvím internetu porušovány. I když v posledních letech vstupovaly 

v platnost zákony, které se týkají autorských práv a to zejména s ohledem na internet a 

dodržování těchto zákonů je stále lepe vymáháno, nelze předpoklad, že k výraznému 

zlepšení této problematiky dojde v krátkém časovém období. Problematika porušování 

autorských práv v prostředí internetu a její zlepšení je zajisté dlouhodobou záležitostí a 

dle mého názoru nejde jít cestou zpřísňování zákonů, ale spíše cestou prevence a tím i 

cestou vzdělávání obyvatel v té problematice. 
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Příloha č.1:  Ukázka programu DirectConnect (p2p sítě) 
 
A) 
 

 
 
 
B) 
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C) 
 

 
 
 
 
Pozn: 
 

A) Nastavení programu DirectConnect, kde uživatel vybírá soubory, které bude na 
p2p síti sdílet. 

 
B) Možnosti, které byly nabídnuty ke stahování, po zadání slova „windows“ 

 
C) Stahování hudebního souboru, tedy díla na které se vztahuje volné užití (§ 30 

autorský zákona) 
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Příloha č. 2: Schématický přehled použité metodiky k výpočtu míry   
softwarového pirátství 

 
 

 
 
Zdroj: 
http://www.bsa.org/czechrepublic/statistiky/upload/Czech%20Republic%20-
%20IDC%20Global%20Piracy%20Study2005_SK.pdf. 
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Příloha č. 3:           Míra pirátství  v jednotlivých zemích  
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Zdroj: 
http://www.bsa.org/czechrepublic/upload/200704_studiebsa_stat_table-2.pdf 
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Příloha č. 4: Vývoj softwarového pirátství v ČR v letech 1994-2006 
 
 
 

 
 
Zdroj: 
http://www.bsa.org/czechrepublic/upload/2006_studiebsa_tz-2.pdf 
 


