
Jak nové právní úpravy 
ovlivňují internetový trh a 

média 



Právní předpisy ČR 

 

Novela zákona o elektronických komunikacích 
(zákon č. 127/2005 Sb.) 
 

• v návaznosti na nález Ústavního soudu z roku 2011 
blíže specifikuje pravidla pro odposlechy a záznam 
elektronické komunikace 

• navazuje na něj vyhláška č. 357/2012 Sb. 

• platí jen pro osoby zajišťující veřejnou komunikační 
síť a služby elektronických komunikací 



 

Zákon č. 498/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a 
podpoře kinematografie 
 

• zpoplatnění on-demand služeb od 1.1.2016 

• základem poplatku je cena placená koncovým 
uživatelem  

• sazba poplatku je 0,5 % 

Právní předpisy ČR 



Odpovědnost provozovatelů úložišť dat I. 

        Evropský soudní dvůr – případ SABAM v. NETLOG (C-360/10) 

 



             ESD – případ SABAM v. NETLOG (C-360/10) 

 

• neexistuje povinnost zavést obecný systém 
filtrování informací ukládaných uživateli na všechny 
druhy obsahu porušujícího autorská práva 

• zavedení povinnosti filtrovat by narušilo 
rovnováhu mezi ochranou autorských práv a 
ochranou svobody podnikání, kterou požívají 
provozovatelé hostingových služeb a znamenalo by 
zásah do práva šířit informace 

 

Odpovědnost provozovatelů úložišť dat I. 



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, 
2001/29/ES,  2004/48/ES brání tomu, aby byl 
vnitrostátním soudem ve vztahu k poskytovateli 
hostingových služeb vydán příkaz zavést systém filtrování: 
• informací ukládaných na jeho serverech uživateli jeho 
služeb; 
• který se vztahuje na všechny tyto uživatele bez rozdílu; 
• preventivně; 
• výlučně na vlastní náklady a 
• bez časového omezení, 
způsobilý identifikovat počítačové soubory obsahující 
hudební, filmová nebo audiovizuální díla, k nimž 
navrhovatel údajně vlastní práva duševního vlastnictví, za 
účelem blokování zpřístupňování uvedených děl 
veřejnosti, pokud je jím porušováno autorské právo.  
 

Odpovědnost provozovatelů úložišť dat I. 



Odpovědnost provozovatelů úložišť dat II. 

          Bundesgerichtshof – případ Atari v. Rapidshare  

(I ZR 18/11) 

 



Odpovědnost provozovatelů úložišť dat II. 
      

BGH – případ Atari v. Rapidshare (I ZR 18/11) 
 
 
 

File-Hostingový server, který nabízí úložiště na internetu, může odpovídat jako rušitel práva, 
pokud uživatelé prostřednictvím jeho služby zpřístupňují soubory porušující autorská práva, a 
pokud obdržel upozornění na jasné porušení cizích práv v rámci jeho služby.  
 
Po takovém upozornění musí provozovatel této služby, pokud to je technicky a ekonomicky 
přijatelné, zabránit tomu, aby stejný nebo i jiný uživatel opětovně nabízel prostřednictvím jeho 
serverů jemu konkrétně oznámená díla.  
 
Použitelnost filtrování klíčových slov s následnou manuální kontrolou není dotčena tím, že takto 
nemohou být odhalena všechna závadná jednání.  
 
Provozovatel úložiště může být za účelem zabránění závadného jednání zavázán i k tomu, aby 
běžným způsobem kontroloval malé množství známých sbírek odkazů za tím účelem, zda 
neobsahují odkaz na soubory se závadným obsahem uložené v rámci jeho služby.  



Odpovědnost provozovatelů úložišť dat III. 

Výkladové stanovisko MPO k problematice 
odpovědnosti poskytovatelů služeb informační 

společnosti, kteří pasivně „přenášejí“ obsah, podle 
§ 3 až 6 zákona č. 480/2004 Sb. 



Odpovědnost provozovatelů úložišť dat III. 

Výkladové stanovisko MPO 
 

• Ustanovení § 3 až 6 zákona č. 480/2004 Sb. nelze vykládat tak, že 
poskytovatel služeb informační společnosti nenese odpovědnost 
podle jiných právních předpisů, jedná-li s úmyslem porušit své 
povinnosti, příp. práva třetích osob, stanovené v těchto právních 
předpisech.  

• Je-li si poskytovatel služby informační povinnosti, jež spočívá v 
ukládání informací poskytnutých uživateli, vědom, že výše jeho 
příjmů nebo výnosů přímo souvisí s mírou protiprávního obsahu 
ukládaných uživateli, nemůže se dovolávat toho, že neodpovídá za 
tento obsah podle § 5 zákona č. 480/2004 Sb. 

• Neexistenci obecné odpovědnosti poskytovatele služeb informační 
společnosti podle § 3 až 6 zákona č. 480/2004 Sb. nelze vykládat 
tak, že tento poskytovatel nemá informační povinnost podle jiných 
právních předpisů. 



Blokování obsahu internetových stránek 

       Evropský soud pro lidská práva – případ 

Ahmet Yildirim v. Turecko (3111/10) 

 



Blokování obsahu internetových stránek 

 

 

             ESLP – případ Ahmet Yildirim v. Turecko 

                      (3111/10) 
 
• Omezení přístupu k internetu bez striktního zákonného rámce, 

který by reguloval rozsah zákazu, a bez zajištění práva na soudní 
přezkum porušuje právo na svobodu projevu. 
 

• Protiprávního jednání se dopustil jiný uživatel stránek, přesto 
turecké úřady zamezily přístup k celé službě Google Sites 
 

•  Regulátor se v daném případě ani nepokusil kontaktovat Google 
nebo stěžovatele 
 

•   Došlo tak k porušení čl. 10 Úmluvy 
 
 



Blokování obsahu internetových stránek 

 

 

                ESLP – případ Ahmet Yildirim v. Turecko (3111/10) 
 
 
Čl . 10 Úmluvy - Svoboda projevu 
 
1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu 
zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez 
zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 
státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo 
filmovým společnostem. 
 
2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, 
může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, 
které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v 
zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, 
ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, 
ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací 
nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 
 
 



Sdělování IP adresy nositelům autorských práv 

 

 

             Evropský soudní dvůr – případ Bonnier Audio v. 

PCS (C-461/10) 

 



Sdělování IP adresy nositelům autorských práv 

 

 

         ESD – případ Bonnier Audio AB v. Perfect 
Communication Sweden AB (C-461/10) 

 

• členský stát může zavést povinnost pro poskytovatele 
služeb elektronických komunikací sdělovat IP adresy 
uživatelů těm, jejichž autorská práva byla porušena 

 

• musí být dodrženo hledisko přiměřenosti 

 

• je třeba osvědčit, že k porušení autorského práva mohlo 
dojít 



Sdělování IP adresy nositelům autorských práv 

Směrnice 2006/24/ES a 2002/58/ES musí být vykládány v tom 
smyslu, že nebrání použití vnitrostátní právní úpravy, která 
umožňuje, aby za účelem identifikace konkrétního účastníka 
nebo uživatele internetu bylo poskytovateli internetového 
připojení nařízeno, aby majiteli nebo držiteli autorského práva 
sdělil totožnost účastníka, kterému byla přidělena adresa 
internetového protokolu (IP), která byla údajně použita při 
porušení uvedeného práva.  
Směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komunikací a směrnice 
2004/48 musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové 
vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje vnitrostátnímu 
soudu, jemuž byl předložen návrh na nařízení sdělení 
osobních údajů, podaný aktivně legitimovanou osobou, 
poměřit v závislosti na okolnostech každého případu 
a s ohledem na požadavky vyplývající ze zásady 
proporcionality dotčené protichůdné zájmy. 

 
 



Odpovědnost provozovatelů blogů za příspěvky 

 

 

      Bundesgerichtshof – případ blogger.com  

(VI ZR 93/10) 

 



Odpovědnost provozovatelů blogů za příspěvky 

 

 

 BGH – případ www.blogger.com (VI ZR 93/10) 
 

• provozovatel není povinen předem kontrolovat příspěvky 
do blogů 

 

• i provozovatel těží z ochrany svobody projevu 

 

• soud dal návod, jak správně postupovat, pokud někdo 
napadne příspěvek v blogu s tím, že zasahuje do jeho práv 

 

• jaké úsilí musí provozovatel věnovat kontrole záleží i na 
tom, jak závažný je hrozící zásah a jaké jsou reálné možnosti 
provozovatele kontrolu provést 

 

 



Odpovědnost provozovatelů blogů za příspěvky 

 

 
       BGH – případ www.blogger.com (VI ZR 93/10) 

 
 

Jak postupovat u sporných příspěvků 
  
•  upozornění na protiprávní povahu příspěvků musí být dostatečně 
konkrétní (v případě jasného porušení přichází do úvahy okamžité 
smazání příspěvku) 
• upozornění uživatele (stěžovatele)  má poskytovatel přeposlat 
bloggerovi (může si vyžádat jeho souhlas) 
• pokud blogger během přiměřené doby nezareaguje, je třeba stížnost 
považovat za oprávněnou a příspěvek smazat/upravit 
• pokud blogger zareaguje a uvede vážné argumenty, které zpochybní 
tvrzení stěžovatele, poskytovatel zašle tuto reakci stěžovateli a případně 
ho požádá o důkazy k prokázání tvrzeného zásahu do práv stěžovatele 
• pokud stěžovatel neodpoví nebo nepředloží důkazy, není třeba dalšího 
prověřování - pokud stěžovatel důkazy předloží, bude příspěvek smazán 

 
 



Odpovědnost provozovatelů blogů za příspěvky 

      Bundesgerichtshof – případ Morpheus  

(I ZR 74/12) 

 



Odpovědnost provozovatelů blogů za příspěvky 

 

 

 BGH – případ Morpheus (I ZR 74/12) 
 

• základní otázka byla, nakolik jsou rodiče povinni dohlížet 
na své nezletilé dítě při užívání internetu, aby nedošlo k 
porušení práv třetích osob 

 

• podle soudu postačuje, pokud rodiče poučí dítě o 
nebezpečí porušování práv, které je s užíváním internetu 
spojeno, přičemž obsah a rozsah poučení se řídí věkem a 
rozumovou vyspělostí dítěte 

 

• povinnost přísnější kontroly by vznikla až tehdy, pokud by 
rodiče měli konkrétní indicie o nevhodném používání 
internetu ze strany dítěte 

 

 



Děkuji za pozornost 
 

Vladan Rámiš 

22 


