
Pojem DRM

Technická ochrana práv duševního vlastnictví

Ochrana zejména majetkových autorských práv

Různé úrovně

DRM chránící právo, ostatní typy DRM

Kódování obsahu (individuální licence)
Kontrola při použití
Ochrana proti kopírování
Systémová úroveň, použití, soubor
…

DVD regiony (princip)
zákonné licence

protiprávnost / ochrana DRM



DRM

2001/29/ES

(53) Ochrana technologických prostředků by měla zajistit bezpečné
prostředí k poskytování interaktivních služeb na požádání, a to takovým 
způsobem, aby veřejnost měla přístup k dílům nebo jiným 
předmětům ochrany z místa a v době, které zvolí. Pokud jsou takové
služby upraveny smluvními opatřeními, neměl by se používat čl. 6 odst. 4 
první a druhý pododstavec. Na neinteraktivní formy používání on-line by 
se nadále měla vztahovat výše uvedená ustanovení. 



DRM

121/2000 Sb.

§ 43

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí
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.

Zákonnost ?



DRM

§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné
technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.
(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také 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
a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, 
propagovány nebo uváděny na trh,
b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený 
obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo
c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem 
umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

Objektivní odpovědnost
121/2000 Sb.



DRM

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení
§ 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), 
§ 38, § 38a odst. 2 a § 38e v rozsahu nezbytném k využití výjimky. 
Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle odstavce 
3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům v 
rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. Autor 
může zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky podle 
odstavce 3, i v případě zhotovení záznamu svého díla pro osobní
potřebu podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal odpovídající
opatření týkající se počtu takových rozmnoženin.

121/2000 Sb.



DRM - závěry

Legální DRM x ilegální DRM

Právní DRM x protiprávní DRM

Právní ochrana DRM (ochrana ochrany) – Proporcionalita - ?

Obchodní zájmy (restrikce) x svoboda informací

Pojem pirátství – více významů – svoboda informací x kšeft

Proporcionalita
Konflikt práv



Odpovědnost ISP

Přehled témat

Pojem ISP a jejich odpovědnosti

Základní principy evropské regulace odpovědnosti ISP

Harmonizovaná legislativa ČR



Odpovědnost ISP

Pojem ISP

Virtuální identity – technologický charakter

Vlastnictví a údržba technických a logických prostředků pro existenci VI

Faktická činnost VI – prostřednictvím poskytovatelů

Conditio sine qua non
Spoluodpovědnost



Odpovědnost ISP

Pojem ISP – služby informační společnosti čl. 1(2) směrnice 98/34/ES
ve znění 98/48/ES

Služba inf. společnosti - Jakákoli služba informační společnosti, tj. každá
služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na 
individuální žádost příjemce služeb.

Pro účely této definice se rozumí:

— „službou poskytovanou na dálku“ služba poskytovaná bez současné
přítomnosti stran,

— „službou poskytovanou elektronicky“ služba odeslaná z výchozího 
místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení
pro zpracování a uchovávání dat (včetně digitální komprese) a jako celek 
odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky,

— „službou na individuální žádost příjemce služeb“ služba poskytovaná
přenosem dat na individuální žádost.



Odpovědnost ISP

Pojem ISP – služby informační společnosti § 2 písm. a) 
zákona č. 480/2004 Sb.

službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná
elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou 
elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je 
poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě
elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického 
zařízení pro ukládání dat

Elektronická komunikace (telekomunikace) – přenosové služby



Odpovědnost ISP

Pojem ISP

Telekomunikace, připojení (obecně)

Hosting, provoz úložišť

Zprostředkování informační výměny – logické služby (chat, P2P servery,…)

…

Společná odpovědnost s VI

Solidární, min. náklady řízení

ISP lze dohledat, VI mnohdy ne

VI – chudá, ISP - bohatý



Odpovědnost ISP

Pojem ISP

§ 3
Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých 
uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve 
zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem 
přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen 
pokud
a) přenos sám iniciuje,
b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 
zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání
přenášených informací.



Odpovědnost ISP

Pojem ISP

§ 4
Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně

meziukládaných informací

Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých 
uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně
meziukládaných, jen pokud
a) změní obsah informace,
b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,
c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána 
a používána v příslušném odvětví,
d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané
v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo
e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo 
ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím 
místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo 
soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.



Odpovědnost ISP

Pojem ISP
§ 5

Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací
poskytovaných uživatelem

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých 
uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze 
případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou 
protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných 
informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil 
veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění
takovýchto informací.
(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah 
uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv na činnost uživatele.



Odpovědnost ISP

Pojem ISP

§ 6

Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni

a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní
obsah informace.

Smysl - ?



Odpovědnost ISP

Pojem ISP - tendence

Odpovědnost telekomunikačních operátorů

Profesní odpovědnost (nové komory, sdružení)

Otázka jurisdikce nad ISP

Ukládání logů (2006/24/ES)
Odpojení služby (server v mezinárodních vodách)
Sledování (automatické vyhodnocování)


