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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou porušování autorských práv v oblasti 

audiovizuální a výpočetní techniky, vymezuje právní normy související s touto 

problematikou a taktéž shrnuje formy trestné činnosti na tomto úseku. Dále jsou v ní 

popsány právní a obecné úpravy  možností služby kriminální policie a vyšetřování při 

odhalování a dokumentování uvedené trestné činnosti za využití prostředků operativně 

pátrací činnosti. V závěru jsou nastíněna dílčí opatření, která by mohla vést 

k zefektivnění činnosti služby kriminální policie v této oblasti. 

 

 
 
 
 
ANNOTATION OF THESIS 

 

  

Bachelor study addresses a problem regarding copywriting laws in the area of 

audiovisual and computer platforms, where it ignores legal standards in relations with 

this problem and likewise laughs at any form of criminal activity on this issue. 

Furthermore, there are written legal and general modifications of services of the 

criminal police and investigations during detection and documentation of citations of 

criminal activity for the use of product resources and operational search activities. In the 

conclusion there are suggested fractional measures, which could lead to fictitious 

activity services of the criminal police in this realm. 
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 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

 

 

 Policie ČR zaznamenala první kontakty s trestnou činností v oblasti porušování 

práv plynoucích z duševního vlastnictví během roku 1990, kdy byly šetřeny případy 

porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení 

původu (zejména prodej zboží neoprávněně označeného ochrannou známkou fy. 

LEWIS). Uvedené mělo přímou návaznost na politické změny a změny ve společnosti 

po listopadu 1989, kdy následně došlo i k obratu v oblasti ekonomiky. Do druhé 

poloviny roku 1990 byla typickým znakem řízení naší ekonomiky přísná centralizace, 

kdy stát a jeho instituce prostřednictvím plánu řídily veškeré ekonomické aktivity. 

Politicko ekonomickými změnami a přechodem na tržní model hospodářství došlo 

k rozmachu soukromohospodářské sféry, vznikla celá řada nových podnikatelských 

subjektů. Stranou výše uvedených změn nezůstala ani oblast, kde předmět výroby, 

obchodu a služeb pramení z duševního vlastnictví.  

 

  Pokud se jedná o oblast kriminality, tak zde došlo k nárůstu celé řady trestných 

činů. Vedle vzestupu obecné kriminality, vzrostla i hospodářská kriminalita, přičemž 

nedostatečné řešení  hospodářské kriminality byl jedním z nedostatků, vytýkaným 

České republice Evropskou unií při posuzování podmínek  nutných k jejímu vstupu do 

tohoto společenství v roce 2004. Do oblasti hospodářské kriminality spadá i oblast 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Tato oblast 

, jenž dříve zůstávala prakticky bez povšimnutí, se v současné době stává velice citlivou 

záležitostí, která se řeší nejenom v národním, ale i v evropském a  celosvětovém 

měřítku. Problematika autorského práva je právně velice složitá. Nárůst počtu 

protiprávního jednání má negativní dopad  v oblasti morální, ale i  ekonomické. 

Z tohoto důvodu je proto nutné cíleně stupňovat boj proti této protiprávní činnosti. 

Snaha o utlumení této protiprávní  činnosti však nemůže být a není pouze úkolem 

orgánů činných v trestním řízení, ale též ostatních státních orgánů a organizací 

(ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo kultury, 

ministerstvo financí,  ČOI, živnostenské úřady, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce,  GŘ cel, a tak dále.),  ale i nestátních, nezávislých organizací například ČNS 

IFPI (Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu), ČPU (Česká 

protipirátská unie) , OSA (Ochranný svaz autorský), INTEGRAM, SWS -  Software 

Security, a tak dále. 
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 Autorské právo je pojem teorie, označuje souhrn právních norem, to je zákonů, 

nařízení, vyhlášek,  které regulují společenské vztahy vznikající při tvorbě autorských 

děl a při jejich uplatňování ve společnosti. Pirátstvím v oblasti autorského práva je 

nazýváno nedovolené užívání a zneužívání autorských děl, výkonů výkonných umělců a 

porušování práv výrobců zvukových záznamů, rozhlasových a televizních organizací, 

popřípadě jiných oprávněných osob. 

 

Vzhledem k tomu, že trestná činnost na úseku porušování autorského práva 

zahrnuje velice rozsáhlou oblast  zaměřím se, po počátečním vymezení pojmů 

vyskytujících se v oblasti autorského práva, na oblast audiovizuální a výpočetní 

techniky  , jejich ochranu v České republice, v Evropě a ve světě. 

 

 Práce je doplněna oficiálními statistickými údaji Policie České republiky a  

statistikami nestátní organizace IFPI ČR chránící nositele autorských práv v ČR. 

 

 Právní vědomí občana České republiky, je , bohužel,  v oblasti autorského práva, 

potažmo duševního vlastnictví, na  velice nízké úrovni. Málokdo ví a zná, kde je hranice 

zákonného chování a jaký je dosah možných následků. S tím ovšem souvisí i morálka, 

neboť množství nelegálního zboží – audio a videonahrávky, softwaru, oblečení, a ta 

dále, v naší zemi je značně vysoké. Velká část těch, kteří autorská práva porušují, vůbec 

netuší, že se dopouštějí protiprávního jednání, a že jim ze zákona vyplývají nějaké 

povinnosti. Vzhledem k tomu, že neznalost zákona neomlouvá je zřejmé, že každý, kdo 

provádí určitou činnost se kterou se pojí určitá povinnost, musí se o její plnění sám 

zajímat. Dalšími jsou ti, kteří porušují zákon vědomě a spoléhají na neurčité výklady a 

hranice mezi nelegálním a legálním a mezi těmito hranicemi se pohybují, neboť 

spoléhají a věří, že nejasný výklad, obtížné dokazování a nízká vymahatelnost práva, 

jim zaručují provozovat tuto činnost bez postihu. Nový autorský zákon a změny 

v dalších právních ustanoveních, které poskytují právní ochranu v této oblasti, celkově 

posílily právní jistotu a nositelé práv v oblasti duševního vlastnictví, mají řadu 

možností, jak se mohou svých práv domoci. 
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1.1. Vymezení základních pojmů z oblasti porušování autorského práva 
 
 

 Pro pojem duševního vlastnictví nemají právní řády jednotnou definici. Pojem 

sám pronikl do českého právního jazyka z anglického pojmu Intellectual Property; 

v mezinárodních úmluvách se však vyskytuje především ve vazbě k právům, která 

jednotlivé druhy duševního vlastnictví poskytují jejím vlastníkům. Česká právní nauka 

– pokud hledala určitý souborný pojem pro tyto jednotlivé druhy – hovořila zpravidla o 

nehmotných statcích, na rozdíl od hmotných věcí movitých či nemovitých. Nehmotný 

statek je svým způsobem neuchopitelný, nemusí být nutně vyjádřen v zhmotnělé 

podobě, ale jako výtvor lidského myšlení nebo dovednosti nebo specifické vyznačení 

určitého původu produktu, patří tomu, kdo jej vytvořil, a jeho tvůrce má proto k němu 

právo, které může uplatnit nebo prosadit vůči každému, kdo do něj neoprávněně 

zasahuje. Odtud se pak derivuje pojem práv k nehmotným statkům, která jsou 

v podstatě synonymem k právům k duševnímu vlastnictví, jak se s ním setkáváme 

především v úmluvě o obchodněprávních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(úmluva TRIPS), která je součástí široké Úmluvy o zřízení světové obchodní organizace 

(WTO 1967). 

1.1.1. Duševní vlastnictví 
 
 Jak vyplývá z Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO, 

Stockholm 1967), obsahem duševního vlastnictví jsou především práva k : 

- literárním, uměleckým a vědeckým dílům 

- výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům, vysílání, 

- vynálezům, 

- vědeckým objevům, 

- průmyslovým vzorům, 

- ochranným známkám, obchodním jménům a názvům. 

- Z uvedeného výčtu vyplývá, že předmětem práv k duševnímu vlastnictví mohou 

být jednak myšlenky realizované v oblasti hospodářství (průmyslové vlastnictví) 

a dále myšlenky, jejichž ztvárnění je realizovatelné především v oblasti 

umělecké (autorská práva). Mimo tento taxativní výčet zahrnuje ještě širší oblast 

duševního vlastnictví, ochranu proti nekalé soutěži a jakákoliv jiná práva, jenž 

jsou výsledkem duševní činnosti na poli průmyslovém, vědeckém, literárním 

nebo uměleckém.1 

                                                           
1 DVOŘÁČEK, Z. a kol., Základy činnosti policejních služeb, služba kriminální policie a vyšetřování, Cizinecká a pohraniční 
policie. Praha: PA ČR, 2004. 223 s. ISBN 80-7251-163-7. 
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1.1.2. Autorské dílo  
 

 V zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon – jeho úplné znění včetně 

všech novel je uvedeno v zákoně č. 398/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 10. 8. 

2006) je definováno jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho 

rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, 

dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo 

pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 

audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, 

grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění 

a dílo kartografické. Za dílo se též považuje počítačový program, je – li původní v tom 

smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem 

výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním výtvorem a jejíž součásti jsou 

systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či 

jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti 

počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené 

postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu předešlé věty, jsou 

chráněny jako dílo fotografické. 

 

 

1.1.3. Autorské právo a práva jemu příbuzná 
 

 Autorské právo stojí vůči ostatním právům k duševnímu vlastnictví poněkud 

osamoceně a svébytně. Je to výrazně právo tvůrčí povahy, a to i v těch případech, kdy 

mluvíme o právech příbuzných  právu autorskému, jako jsou např. umělecké výkony, 

které se také vyznačují osobitostí. Tato skutečnost se projevuje i ve způsobu nakládání 

s tímto právem, jakmile se v důsledku techniky stane záznam takového díla komerčním 

zbožím. Svébytnou problematiku také představuje přiřazení počítačových programů 

k právu autorskému. 

 Základním předpisem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Tento 

právní dokument zakotvuje ve svých ustanoveních rozdělení a charakteristiku práv 
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jednotlivých zúčastněných subjektů, práva jenž mohou být potencionálně ohrožena 

nebo porušena pirátským jednáním. 

 

1.1.4. Práva autora  
 

Autor jako první a rozhodující činitel, disponuje díky autorskému zákonu 

jednotným subjektivním právem, jež má charakter výlučného a jediného práva. 

Autorovi je garantována  ochrana morálních zájmů a zajištěn materiální přínos za 

společenské užití díla. Přestože autorská práva jsou stavěna jako vnitřně jednotný celek 

s osobnostněprávní povahou, je v zákoně č. 121/2000 Sb. provedeno členění na výlučná 

práva osobnostní a výlučná práva majetková: 

 

1.1.5. Osobnostní práva 
 

V § 11 zákona č. 121/2000 Sb. je uveden výčet oprávnění, kde lze jako zásadní 

uvést právo na autorství, tedy právo osobovat si autorství a uvádět svou osobu jako 

původce díla. Autor může dále rozhodovat výlučně a jedinečně o zveřejnění a dalším 

užití svého díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. Právo na 

nedotknutelnost díla  zaručuje formální i obsahovou celistvost díla proti každému, kdo 

by jej chtěl proti vůli či souhlasu autora měnit. Dále zaručuje autoru právo, aby dílo, 

pokud jej užívá jiná osoba, nebylo užíváno způsobem, který snižuje jeho uměleckou a 

společenskou hodnotu. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát. Jsou nepřevoditelná a 

smrtí autora zanikají, ovšem po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství 

k dílu. 

 

1.1.6. Právo dílo užít  
  

 § 12 zákona č. 121/2000 Sb. – spadá mezi majetková práva – právo s dílem 

nakládat jak v původní, tak jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto 

práva. Právo s dílem nakládat znamená především jedinečné právo autora udílet svolení 

k užití díla, právo rozhodnout o každém veřejném užití – obecně řečeno – „právo 

uskutečnit či umožnit užití díla formou materiální či nemateriální, způsobem veřejným i 

neveřejným “.2 

                                                           
2 KNAP,K.,OPLTOVÁ,M.KŘÍŽ,J.RŮŽIČKA,M.Práva k nehmotným statkům, 1. vydání Praha: CODEX, nakladatelství Hugo 
Crotia ,a.s. 1994, 284s. ISBN 80901185-3-4 
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– dle § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb.  lze díla užít v původní nebo jiným 

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

spojení s jiným dílem či prvky zásadně jen se svolením autora, přičemž se 

svolení udílí na základě smlouvy. Užitím ve smyslu autorskoprávním je jednání, 

jímž se zprostředkuje smyslové vnímání díla (např. vydání díla literárního, 

přednes díla, provozování díla dramatického či hudebního, vysílání díla 

rozhlasem či televizí, vystavení díla, záznam díla na hmotný substrát, apod.). 

Každé takové jednání je z hlediska výlučného  práva autora k nakládání s dílem 

zásadně jednáním zvláštním, vyžadujícím zvláštní svolení autora, ledaže by již  

– z povahy jednání, pro něž bylo svolení uděleno, vyplývalo, že další jednání je se 

zmíněným jednáním funkčně do té míry spojeno, že je buď jeho předpokladem 

nebo důsledkem, který je účelem oprávněného jednání. 3 

 

1.1.7. Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla     
               uměleckého 

 
Vzniká autorovi tehdy, je-li originál uměleckého díla, který autor  převedl do 

vlastnictví jiné osoby, dále prodáván, za kupní cenu, která činí 1. 500 EUR a více, 

přičemž osobou povinnou platit je prodávající a obchodník společně a nerozdílně. 

Právo na autorskou odměnu vzniká teprve užitím díla. Odměna je oceněním autorova 

společenského přínosu, který se užitím díla uskutečňuje. Právo na odměnu přísluší ze 

zákona za každé jednotlivé užití, bez rozdílu právního důvodu, na základě kterého 

k užití díla došlo, v případě užití oprávněného, tak i užití neoprávněného. 4 

 

1.1.8. Práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu 
 

Základním kamenem právní úpravy autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským  a  práv k databázi v České republice, je čl. 34 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.   Dle zmíněného ustanovení 

jsou práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti chráněna zákonem, v tomto případě 

konkrétně opět ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.  

 

 

 

                                                           
3 KNAP,K.,OPLTOVÁ,M.KŘÍŽ,J.RŮŽIČKA,M.Práva k nehmotným statkům, 1. vydání Praha: CODEX, nakladatelství Hugo 
Crotia ,a.s. 1994, 284s. ISBN 80901185-3-4 
4 KNAP,K.,OPLTOVÁ,M.KŘÍŽ,J.RŮŽIČKA,M.Práva k nehmotným statkům, 1. vydání Praha: CODEX, nakladatelství Hugo 
Crotia ,a.s. 1994, 284s. ISBN 80901185-3-4 
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1.2. Prostředky právní ochrany v České republice 
 

 Ochrana práv, která vyplývají z duševního vlastnictví, má v České republice svoji 

oporu jak v právu soukromoprávním, tak veřejném. Oblast soukromoprávní chrání 

především : 

 

-  zákon č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) – nositelé práv mohou, pokud se jedná o 

fyzickou osobu, k ochraně svých práv plně využít veškerá ustanovení občanského 

zákoníku, dotýkajících se ochrany jejich  práv, jako je  vydání předmětu bezdůvodného 

obohacení – uvedeno v § 451 - § 459 Občanského zákoníku a další. 

- zákon č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) – z ustanovení § 40 zákona č. 121/2000 Sb. 

vyplývá, že nositel práv se může domáhat: 

a/   určení svého autorství, 

b/ zákazu ohrožení svého práva, 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, 

c/ 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 třetí 

osobě, která 

 

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či 

napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, 

2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 

nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo 

zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 

3. poskytuje nebo poskytovala díla za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, 
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které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, 

anebo 

4. byla označena osobou uvedenou v bodě1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní 

pořízení výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo 

poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je 

neoprávněně ohrožují, 

d/ odstranění následků zásahu do práva, zejména: 

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo 

jiného užití, 

2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 

3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo 

zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 

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 § 43 odst. 2, 

e/ 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,  

f/ zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo 

ohrožování práva autora. 

 

- dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. může autor požadovat od celních 

orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickou službu informace o obsahu a rozsahu 

dovozu nebo přijetí zboží, které: 

a/ je rozmnoženinou jeho díla nebo zvukovým, zvukově obrazovým nebo jiným 

záznamem takového díla, 

b/ má k pořízení takové rozmnoženiny sloužit jako nosič (nenahraný nosič), 

c/ je přístrojem k zhotovení zvukových, zvukově obrazových nebo jiných záznamů nebo 

tiskové rozmnoženiny, anebo 

d/ je zařízením, výrobkem nebo součástkou podle § 43 odst. 2, 
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 a nahlížet do celních a statistických dokumentů v rozsahu nezbytně nutném k tomu,  

aby zjistil, zda dovoz nebo přijetí takového zboží k užití na území celé České republiky 

jsou oprávněné podle tohoto zákona, nebo aby zjistil údaje rozhodné pro uplatnění práv 

z tohoto zákona vyplývajících. 

 Podle odst. 2 platí ustanovení odst. 1 obdobně při vývozu nebo při odeslání zboží. 

 Podle odst. 3 může informace požadovat také příslušný kolektivní správce, jakož i 

právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů, nebo osoby, kterým ze zákona přísluší 

oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu (§ 58) nebo ze smlouvy výhradní 

oprávnění. 

 Autorský zákon také na základě novely č. 216/2006 Sb. nově upravuje správní 

delikty a sankce vyplývající z porušení autorského zákona. Dříve tuto problematiku 

upravoval zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích, který uváděl v § 32 odst. 1 jako jeden 

z přestupků na úseku kultury i přestupek neoprávněného užití autorského díla, kdy za 

tento hrozila pokuta do výše 15.000,- Kč. Výše zmíněnou novelou autorského zákona ze 

dne 25. dubna 2006 byl tento přestupek zrušen, resp. vypuštěn z přestupkového zákona , 

a v současné době je skutková podstata tohoto přestupku zakotvena přímo v zákoně 

autorském, kdy tento zákon je ve vztahu k přestupkovému zákonu normou Lex 

specialis. 

 Přestupku se podle § 105a autorského zákona nebo správního deliktu právnických 

a podnikajících fyzických osob podle § 150b autorského zákona dopustí ten, kdo 

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

obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 

odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo 

c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, 

nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. 

Za tento přestupek uvedený pod písmenem a) lze uložit pokutu povýše 150.000,- 

Kč, uvedený pod písmenem b) pokutu do výše 100.000,- Kč a uvedený pod 

písmenem c) pokutu do výše 50.000,- Kč. Zde je patrný posun k lepšímu 

zabezpečení ochrany autorských práv, neboť došlo ke značnému navýšení horní 

hranice pokuty, kterou je možno za tento přestupek či správní delikt uložit, a 

nově je možno za takové jednání postihnout nejen fyzickou osobu, ale i osobu 

právnickou.  
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- zákon č. 191/1999 Sb., - zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného 

vývozu zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví – rozšiřuje a upřesňuje 

pravomoci celních orgánů. 

 

Veřejnoprávní oblast ochrany spočívá v sankcích, které vyplývají z porušení 

ustanovení zákona o přestupcích či trestního zákona:   

 

- zákon č. 200/1990 Sb. – (Přestupkový zákon), kdy dle § 32 odst. 1 písm. a) z. č. 

200/1990 Sb.- se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně užije autorské dílo, umělecký 

výkon, zvukový či obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi. 

Za toto jednání může být pokutován až do výše 15.000,-Kč, přičemž za přestupek je ve 

smyslu zákona považováno již opominutí povinnosti, uložené autorským zákonem, 

 

- zákon č. 140/1961 Sb. – (Trestní zákon) – od přestupku se liší stupněm 

nebezpečnosti činu pro společnost. Konkrétně poskytuje trestní zákon ochranu 

autorských práv v ustanoveních § 149 trestního zákona – nekalá soutěž, § 150 trestního 

zákona – porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému 

označení původu, § 151 trestního zákona – porušování průmyslových práv, § 152 odst. 

1 zákona č. 140/1961 Sb., - základní skutková podstata - 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. Ve druhém odstavci, písmenech a) a b)  se pak jedná o 

kvalifikovanou skutkovou podstatu, kdy ve vztahu k odstavci 1, se podstatně zvyšuje 

stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. 

 

Obrázek č.1 –  Prostředky právní ochrany v ČR 

 

Prostředky  právní ochrany  v ČR 

 
SOUKROMOPRÁVNÍ OBLAST 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ OBLAST  

ZÁKON Č.40/1964 Sb 
Občanský zákoník. 

Zák.č.121/2000 Sb. 
Autorský zákon 

Zák.č.191/1999 Sb.  
Zákon o opatřeních 
týkající se dovozu a 

vývozu zboží 

Zák.č.2000/1990 Sb. 
Přestupkový zákon 

Zákon.č.140/1961 Sb.  
Trestní zákon 
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1.2.1. Prostředky právní ochrany ve světě 
 

 Autorské právo i práva související s právem autorským působí podle principu 

teritoriality, tedy pouze na území státu, který má příslušnou právní normu zakotvenu ve 

svém právním řádu. Vzhledem k tomu, že technický pokrok v posledních letech  jde 

velice rychle kupředu, je samozřejmostí, že nahrávky vytvořené v jedné zemi, jsou 

užívány i zemích ostatních. K tomu, aby měli nositelé autorského práva zaručenu všude 

stejnou právní ochranu, slouží mezinárodní úmluvy. První úmluva vznikla až 

v šedesátých letech 20. století. Česká republika, jako jeden z členských států Evropské 

unie, musí dodržovat směrnice a předpisy ES, které upravují právo v prostředí 

jednotného trhu a volného pohybu zboží včetně předmětů chráněných autorským 

právem a právy souvisejícími, v rámci evropských zemí. Mezi nejdůležitější prostředky 

právní ochrany ve světě v této oblasti patří : 

 

-  Bernská úmluva   -  mezinárodní úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, 

která byla uzavřena v roce 1886 ve švýcarském Bernu. Jedná se o historicky první 

úmluvy upravující oblast autorských práv. Byla nesčetněkrát měněna a doplněna – 1908 

v Berlíně, 1928 v Římě, 1948 v Bruselu, 1967 ve Stockholmu a 1971 v Paříži, 

 

- Římská úmluva - mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců 

zvukových záznamů a rozhlasových organizací, která vstoupila v platnost dne 18. 5 

.1964. Tehdejší Československo se připojilo dne 14. 8. 1964, kdy byla publikována jako 

vyhláška č. 192/1964 Sb. V současné době má tato úmluva více než 50 členů. Je 

historicky druhou a zároveň nejvýznamnější mezinárodní úpravou práv, souvisejících 

s právem autorským, 

 

- Fonogramová  protipirátská úmluva - úmluva o  ochraně výrobců zvukových 

záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, byla přijata  

v Ženevě dne 29. 10. 1971 a  vznikla z iniciativy Mezinárodní federace fonografického 

průmyslu – IFPI. Podmínkou pro přiznání ochrany je příslušnost ke smluvnímu státu. 

Smluvní státy se zavázaly ochraňovat výrobce zvukových záznamů, kteří jsou 

příslušníky jiných smluvních států, proti kopírování záznamu bez souhlasu, proti 

veřejnému rozšiřování neoprávněně pořízených kopií a také proti jejich dovozu za 

účelem rozšiřování. Československo přistoupilo k této úmluvě s účinností od 15. 1. 

1985 (vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 32/1985 Sb.), 
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- Dohoda TRIPS - dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(Argeement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) byla uzavřena 

v rámci Dohody o Světové obchodní organizaci v Marrakeši dne 15. 4. 1994. Česká 

republiky ji uplatňuje od 1. 1. 1996. Tato dohoda vychází z Bernské úmluvy a Římské 

úmluvy a upravuje některá nová mezinárodně uznávaná práva, například právo na 

ochranu počítačových programů, výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů, 

jako občanům členských zemí,  zaručuje  režim národního zacházení podle nejvyšších 

výhod. Minimální doba ochrany byla stanovena  na 50 let od pořízení záznamu. Dohoda 

upravila závazky v oblasti vynucování práva či možnosti opatření na hranicích, 

- Obchodní dohoda s USA - USA stojí poněkud  stranou od základních mezinárodních 

úmluv – Bernské a Římské úmluvy. Jsou účastny pouze na Fonogramové úmluvě a 

TRIPS. Vzájemné vztahy mezi USA a Českou republikou jsou řešeny dvoustrannou 

dohodou mezi vládou ČSFR a USA, která vstoupila v platnost dne 17. 11. 1990. 

Smluvní strany se zavázaly zavést přiměřenou a účinnou ochranu práv duševního 

vlastnictví, ochranu zvukových záznamů po dobu 50 let od zveřejnění a ochranu proti 

nedovolenému rozšiřování, rozmnožování a dovozu, 

-  Revidovaná úmluva bernská  - s účinností od 11. 4. 1980 vyhlášená ve Sbírce 

zákonů pod č. 133/1980 Sb. a Všeobecná úmluva o autorském právu včetně dodatků 

protokolů 2 a 3 vyhlášená ve Sbírce zákonů č. 134/1980 Sb. s účinností od 11. 4. 1980.  

 

 

 

1.3. Vymezení státních institucí a dalších organizací, které se zabývají 
ochranou duševního vlastnictví v České republice 

 

V České republice působí v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví celá 

řada státních a nestátních institucí.  

 

1.3.1. Státní instituce, působící v oblasti ochrany práv k duševnímu 
vlastnictví a některé formy spolupráce mezi nimi  

 

 Pokud se týká institucí státních,  působících v České republice, v oblasti ochrany 

práv k duševnímu vlastnictví, tak těchto subjektů je celá řada, a to zejména:  
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Obrázek č.2 – Státní instituce působící v oblasti ochrany duševního vlastnictví v České 

republice  

 

 

- Ministerstvo vnitra ČR, které se velkou měrou podílí na zpracování koncepcí 

působení v oblasti duševního vlastnictví. Zástupci MV se účastní meziresortních 

koordinačních porad k potírání výrobkového pirátství, pod ně spadající Policie České 

republiky, resp. v rámci Policie ČR působící Služba kriminální policie a vyšetřování, 

která má hlavní  

úlohu v oblasti odhalování, objasňování a vyšetřování trestných činů všeobecně, oblast 

autorských práv nevyjímaje, 

 

- Ministerstvo financí ČR – Finanční ředitelství a regionální pracoviště správce daně a 

pod Ministerstvo financí spadající Generální ředitelství cel, jejichž pravomoc a 

působnost je mimo jiné upravena trestním řádem ve vztahu k fiskálním deliktům a 

deliktům, souvisejícím v celním řízením, 

 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – zabezpečuje činnost Živnostenských úřadů 

při dozoru nad dodržováním zásad živnostenského podnikání, je gestorem aplikace 

STÁTNÍ INSTITUCE P ŮSOBÍCÍ 
V OBLASTI OCHRANY 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Ministerstvo 
vnitra  
České 

republiky 
 

Ministerstvo 
financí 
České 

republiky 
 

Ministerstvo 
kultury 
České 

republiky 
 

Policie 
České 

republiky 

Služba 
kriminální 
policie a 

vyšetřování 
 

Generální 
ředitelství 

cel 

Ústřední a 
daňové 
ředitelství 

Ministerstvo 
průmyslu a  
obchodu 
České 

republiky 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
České 

republiky 
 

Úřad pro 
průmyslové 
vlastnictví 

 

Česká 
obchodní 
inspekce 

Odbor 
živností 



 20

Dohody WTO v České republice a v tomto rámci také gestorem provedení Dohody o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS. V rámci tohoto ministerstva 

působí i Česká obchodní inspekce – ČOI, která má zásadní postavení v oblasti dozoru a 

vynucování podmínek stanovených zákonem na ochranu spotřebitele. Česká obchodní 

inspekce má oprávnění ukládat pokuty fyzickým a právnickým osobám a jejich 

zaměstnancům. Má také oprávnění uložit opatření k nápravě,    

 

- Ministerstvo kultury ČR má významné postavení  na úseku autorskoprávní 

legislativy, spolupracuje s organizacemi vykonávajícími kolektivní správu práv a 

uživateli děl, vyhodnocuje úroveň ochrany autorských práv v ČR, 

 

- Ministerstvo spravedlnosti ČR  má nezastupitelnou roli jako ústřední orgán státní 

správy, kdy do jeho působnosti spadají orgány činné v trestním řízení – státní 

zastupitelství a soudy. 

  Státní orgány, ponejvíce policejní složky a Česká obchodní inspekce, s ohledem 

na značný nárůst výskytu protiprávního jednání na úseku ochrany autorského práva a 

duševního vlastnictví, aktivizovaly svoji činnost zhruba od poloviny roku 1990. 

Pravdou je, že tato problematika je sledována státy Evropské unie a potírání a snížení 

trestné činnosti na tomto úseku bylo jedním z hledisek, při našem přijetí mezi členské 

státy Evropské unie. Byla navázána neformální spolupráce se zainteresovanými státními 

orgány, s nestátními subjekty i se zahraničními policejními složkami.  

V oblasti meziresortní spolupráce probíhají společná jednání a činnosti ve dvou 

platformách. První z nich vznikla dne 21. 7. 1997, kdy byla podepsána „Dohoda o 

spolupráci při činnosti zaměřené zejména na porušování předpisů o nekalé soutěži, 

ochranných známkách, označení původu výrobků, užitých vzorech, průmyslových 

vzorech, vynálezech a autorském právu“ mezi Českou obchodní inspekcí, Policií České 

republiky, Ministerstvem financí České republiky – Generálním ředitelstvím cel a 

Úřadem pro průmyslové vlastnictví. V červnu roku 1998 se dalšími smluvními stranami 

staly za Ministerstvo financí ČR – Ústřední a daňové ředitelství a za Ministerstvo 

průmyslu a obchodu – Odbor živností. Aktivity, vyplývající z uvedené dohody, jsou 

orientovány zejména do oblasti velkovýroby, distribuce, vývozu a dovozu pirátského 

zboží, přičemž centrální instituce plní úlohu řídícího, koordinačního a kontrolního 

orgánu ve vztahu k územním útvarům jednotlivých subjektů, které vlastní výkon 

provádějí.  
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Druhou platformou, na které spolupráce probíhá, je od roku 1997 – poradní 

komise k potírání výrobkového pirátství v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky. Tyto meziresortní koordinační porady probíhají za účasti zástupců 

zainteresovaných ministerstev a dalších státních a nestátních orgánů působících na 

úseku ochrany duševního vlastnictví. Koordinační komise přispívá k důsledné aplikaci 

Dohody o obchodních aspektech duševního vlastnictví (TRIPS) v českém právním řádu 

a k dodržování a posilování ochrany práv k duševnímu vlastnictví.  

 Činnost meziresortní koordinační komise také významně přispívá k potírání 

kriminality v oblasti duševního vlastnictví  preventivními a kontrolními aktivitami.    

 

1.3.2. Nestátní subjekty, působící v oblasti ochrany práv k duševnímu  
vlastnictví a některé formy spolupráce se státními institucemi 

 

 V oblasti ochrany duševního vlastnictví, působí v České republice celá řada 

nestátních subjektů. Jedná se o níže uvedené: 

 

Obrázek č.3 – Nestátní subjekty působící v oblasti ochrany duševního vlastnictví 

v České republice  
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zákona, spolupracují s nimi a jsou odborně vybaveni ke zpracování a předložení 

odborných vyjádření ke konkrétním případům porušení práv k duševnímu vlastnictví. 

Jedná se především o tyto subjekty: 

 

- OSA – Ochranný svaz autorský, který hájí zájmy skladatelů a textařů v oblasti veřejné 

produkce jejich hudebních děl a vybírá pro ně autorské odměny. Na základě uzavřených 

smluv zastupuje v České republice i zahraniční skladatele a textaře. Prostřednictvím své 

vybudované sítě kontrolorů, provádí kontroly veřejných hudebních produkcí na celém 

území České republiky. Jsou oprávněni vydat pořadateli zákaz užití všech hudebních 

děl, 

 

- INTERGRAM – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 

zvukově obrazových záznamů. Zastupuje a hájí práva a zájmy výkonných umělců – 

herců, zpěváků a hudebníků a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, 

uděluje souhlas k užití výkonů a záznamů při veřejných produkcích a vybírá odměny za 

jejich užití. Na základě smluv zastupuje i zahraniční umělce,  

 

- DILIA – občanské sdružení DILIA, literární a divadelní agentura, která hájí zájmy 

autorů literárních, vědeckých a divadelních děl, včetně hudební složky divadelních  her, 

choreografických, hudebně-dramatických, filmových děl včetně filmové režie, 

audiovizuálních děl a jejich překladů. Vykonává hromadnou správu vůči dovozcům 

reprografické techniky, 

 

- OOA – S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl – zastupuje a hájí práva a zájmy 

autorů výtvarných děl, architektury a obrazové složky, zejména filmových děl užitých 

při vysílání,  

 

- GESTOR – ochranný svaz autorský – zastupuje a hájí zájmy výtvarných umělců, 

kterým přísluší odměny z titulu finančního vypořádání autorů při dalším prodeji 

originálů jejich děl, 

- IFPI – Mezinárodní federace fonografického průmyslu – jedná se o národní skupinu 

IFPI České republiky, která hájí zájmy výrobců zvukových záznamů. Jejich síť 

kontrolorů aktivně vyhledává případy porušení autorského práva, spolupracuje na 

odhalování a dokumentování výroby, dovozu a distribuce pirátských nosičů, zejména 
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magnetofonových kazet a audio CD nosičů. Zpracovává a pro účely trestního řízení 

překládá posudky o nelegálnosti nahrávky zaznamenané na zvukovém nosiči. 

V současné době sdružuje cca 30 členských firem jak českých tak i mezinárodních, 

resp. nadnárodních, např. SONY Music – BONTON, MONITOR EMI, PolyGram – 

UNIVERSAL, BMG ARIOLA, WARNER Music, SUPRAPHON Records, 

MULTISONIC a další. Má zastoupení takřka ve všech zemích světa, sídlo sekce pro 

Evropu je v Londýně,  

 

- ČPU – Česká protipirátská unie – je aktivní v oblasti boje proti porušování práv 

k audiovizuálním dílům s výjimkou videoklipů. Svojí činností zajišťuje ochranu proti 

pirátským videokazetám, pokrývá oblast veřejných projekcí, krádeží signálu a prodej 

dekodéru. Sdružuje videodistributory, filmové distributory, zahraniční i domácí 

televizní vysílatele, 

 

- BSA Bussines Software Alliance – zastupuje zájmy světových výrobců software, 

působí preventivně na úseku potlačování softwarového pirátství, 

 

- SWHW Protect – Software and Hardware Protect spol. s r.o. – ochraňuje zájmy 

malých výrobců software, zejména z ČR, vyhledává subjekty, u nichž je software 

nelegálně užíván, je oprávněn v dané oblasti zpracovávat znalecké posudky, 

 

- ASAD – Asociace softwarových výrobců a distributorů. Jedná se o občanské sdružení 

autorů programových produktů, společností, firem a podnikatelů, kteří se zabývají 

tvorbou, distribucí a prodejem programových produktů a jejich aplikací. Poskytují 

služby nositelům autorských práv, služby uživatelům autorských děl, poradenství a 

expertní činnost, spolupůsobí při ochraně národních zájmů při ochraně autorského práva 

k počítačovým programům,  

 

- SWS, Odd. SOFTWARE SECURITY -  Jiří Jakubka – firma, zastupující v České 

republice na základě pověření autorská práva  renomovaných firem jako jsou SONY, 

EIDOS INTERACTIV, UBI SOFT, CENEGA, PJ SOFT, ZONER a další. Firma se 

zabývá vyhledáváním případů a osob, porušující autorské právo, se zaměřením na 

software a  playstationy, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při 

odhalování, objasňování a vyšetřování trestných činů v oblasti ochrany autorského 

práva se zaměřením na software. 
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2. SOUČASNÉ FORMY TRESTNÉ ČINNOSTI V PORUŠOVÁNÍ 
AUTORSKÝCH PRÁV – VYMEZENÍ POJM Ů 

 
2.1. Stav trestné činnosti v České republice, související s porušováním 

autorského práva 
 

 V oblasti trestné činnosti porušování autorského práva jde především o 

porušování autorských práv  formou nelegální výroby hudebních a filmových děl,  kdy 

tyto neoprávněně zhotovené kopie jsou distribuovány převážně v sítích 

stánkových prodejců, formou inzerce a poštovních dobírek, podomním prodejem. Zde 

lze ještě možno rozlišovat, zda jde o „kvalitnější“ výrobky pocházející z ilegálních 

lisoven na Ukrajině, v Bulharsku, Polsku či dalších zemích. Tyto nosiče jsou posléze 

nelegálně převáženy do České republiky například přes Polsko či Slovensko. V poslední 

době je kontrolními orgány na tržištích v České republice, hlavně v příhraničních 

oblastech, kde „pracuje“ vietnamská komunita, zaznamenán výskyt méně kvalitních - 

vypalované CD-r nosiče s audionahrávkami. Také se zvyšuje objem nabízených 

nelegálně zhotovovaných kopií DVD nosičů.   

 V oblasti porušování autorského práva autorů počítačových programů je často 

prováděno nelegální kopírování a distribuce programů. Ve firmách s větším množstvím 

počítačové techniky, je prováděno využívání legálně získaného software na více 

počítačích, než umožňuje licence. Ovšem nejrozšířenějším činem je neoprávněné 

užívání počítačových programů pro soukromou (domácí) potřebu beze smlouvy a jeho 

šíření jiným osobám, k čemuž je stále více užíván internet (např. využití P2P sítě). 

V České republice je velmi vysoké procento nelegálního softwaru. V podstatě každý 

uživatel výpočetní techniky má ve svém počítači pirátské programy. Nejnebezpečnější a 

také značně rozšířená je ovšem komerční výroba nelegálního software a jeho užívání 

pro komerční účely, což se u nás děje v omezeném měřítku. V posledních letech, vlivem 

rapidního snižování cen zapisovacích CD-RW mechanik, prudce vzrostlo šíření 

nelegálních počítačových programů mezi domácími uživateli, vytvářených převážně 

v domácích podmínkách. Aktuálně vlivem snižování ceny  a tím zvyšování dostupnosti 

mechanik typu DVD-RW, lze očekávat i v této oblasti rychlý nárůst a šíření nelegálních 

kopií filmové a hudební produkce mezi domácími uživateli. V zemích Evropské unie se 

navíc tato činnost kloubí s organizovaným zločinem a není důvod nepředpokládat, že 

totéž se stane i v České republice, po našem vstupu do EU.     
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 Počítačová kriminalita je značně specifická. Většinou nezanechává žádné stopy, 

což činí její odhalování velice obtížným, náročným co do technického vybavení 

pracovišť, zabývajících se odhalováním pachatelů této trestné činnosti, ale také co do 

profesionality policistů, kteří se touto trestnou činností zabývají. Pachatelé nejsou žádné 

asociální živly, ale většinou středoškolsky či vysokoškolsky vzdělané osoby, z čehož 

vyplývá i vyšší snaha o maskování své trestné činnosti a s tím související vysoká 

latence. Jednou z forem protiprávních jednání v oblasti duševního vlastnictví, je 

softwarové pirátství, což je činnost, zaměřená na porušování práv autorů, výrobců a 

prodejců softwaru.   Softwarové pirátství je v tuzemsku značně rozšířené, což lze velice 

snadno zjistit v jakémkoliv inzertním časopise, kde je různými soukromými, ale i 

právnickými osobami,  nabízen herní i aplikační software, hudba,  hry na herní konzole 

– playstation, stále více se objevuje  filmová produkce, ať již vypálené grabované kopie 

na CD, eventuelně již přímo DVD. V této oblasti se vyskytují pojmy, které je nutno 

vysvětlit: 

- „softwarové pirátství“  -  jde o okruh protiprávních jednání, která porušují 

práva autorů, výrobců a také prodejců softwaru.  Pod tento pojem je možno 

přiřadit všechna jednání, která spočívají v neoprávněném nakládání se 

softwarem a jeho součástmi, kterými jsou uživatelské příručky a další 

dokumentace“. 5 Lze tím rozumět nelegální manipulaci s programovým 

vybavením počítačů, které může spočívat zejména v : 

 

a)    neoprávněném užívání, 

b)   neoprávněné výrobě, 

c )  šíření nelegálního software, 

d)  neoprávněném zasahování do programu. 

 

ad a/  Dle autorského zákona - užít lze díla, pokud to není dovoleno přímo zákonem, 

pouze se svolením autora.  Svolení k užití díla uděluje autor na základě smlouvy. 

Existují případy, kdy lze užít díla bez svolení autora, ale ty jsou výslovně stanoveny 

v autorském zákoně. Ostatní případy užití díla bez svolení autora jsou porušením 

zákona a mohou zakládat trestněprávní odpovědnost. Nejčastější formou neoprávněného 

užití díla je užívání domácím uživatelem, což je nejjednodušší forma softwarového 

pirátství.  

                                                           
5 PLECITÝ, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.6. 
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V České republice je značně rozšířena většinou mezi mládeží. Je značně latentní a 

její odhalování je velmi závislé na spolupráci pracovníků Policie České republiky 

v rámci okresního ředitelství (za využívání místní a osobní znalosti), České obchodní 

inspekce a dalších státních orgánů s pracovníky, respektive  firmami, které se zabývají 

ochranou nositelů práv, jako jsou OSA, Intergram, IFPI, a jiné. Pravdou je, že tato 

spolupráce se neustále rozšiřuje a zdokonaluje, což je zřejmé ze statistických přehledů 

počtu odhalených, objasněných, vyšetřených, zažalovaných a následně i odsouzených 

případů /viz. přílohy/. 

Další formou neoprávněného užívání je užívání pro tak zvané komerční účely – 

jejich výskyt je co do četnosti nižší a objevuje se v podstatě ve dvou formách – užívání 

pirátsky získaného software,  či provoz jednoho legálně získaného programu na 

více počítačích, kdy toto užívání na větším počtu PC není podloženo smlouvou.  

Další možností z oblasti neoprávněného užívání jsou tzv. počítačové herny – 

jedná se o zvláštní formu neoprávněného užívání specifického software, která spočívá 

v tom, že jeden licenční program je nainstalován na více počítačů, či jsou počítače 

propojen na server, který umožňuje hru více hráčům a užívání pirátsky získaného 

softwaru pro páchání další trestné činnosti – společensky velmi nebezpečná forma 

trestné činnosti jednak proto, že zde vznikají veliké škody a dále proto, že tato forma je 

používána dosti často organizovaným zločinem.  

 

ad b/ neoprávněná výroba – dle motivace pachatele lze trestnou činnost na tomto úseku 

rozdělit do dvou skupin a to jako domácí výroba, kdy jsou pořizovány kopie pouze pro 

vlastní potřebu, a další již v podstatě řemeslná výroba,  jejíž účelem je výdělečná 

činnost, prováděná na objednávku přímo konkrétního softwaru, či výroba velkého 

množství a shánění sbírky, s následnou nabídkou a realizací dle objednávky.  

Zdroje pachatelů této trestné činnosti – domácí výroba a řemeslná výroba, je 

možno rozdělit na čtyři roviny: 

- pořizování nelegálních kopií z vlastního legálně získaného softwaru. To přichází 

v úvahu pouze u řemeslné výroby, neboť z legálně získaného softwaru není nutno 

získávat více kopií pro vlastní potřebu, 

- pořizování pirátských kopií z cizího legálně získaného softwaru, a to buď s vědomím 

majitele, nebo bez jeho vědomí, 

- pořizování kopií z již pirátského softwaru, 

- neoprávněné pořizování kopií z internetové sítě. 
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 Další možností neoprávněné výroby jsou kopírovací služby, kdy se jedná o 

zneužití možné služby, jejímž   předmětem je zálohování legálně získaného softwaru 

jednou kopií (§ 66 autorského zákona), popřípadě vlastních dat klientem.  

 V dnešní době existence CD nosičů, patří technologie vypalování mezi 

nejrozšířenější způsoby šíření nelegálního softwaru. Samotné medium CD se vyrábí 

v několika variantách, kdy každá má jiné vlastnosti a využití: 

- CD-ROM (Read Only Memory – paměť jen ke čtení) se vyrábí již se zápisem 

počítačových dat, to znamená,  že záznamová vrstva, kterou CD-ROM obsahuje již 

v okamžiku výroby nese data, která nemohou být změněna, ani přepsána, 

- CD-R (Recordable – zapisovatelný) je prázdné CD bez dat. Uvnitř je speciální folie, 

která umožňuje trvalý zápis dat pomocí laserového paprsku – vypalování. Způsob 

signálu na rozdíl od MC (kazety) je digitální -  signál je zakódován do binární soustavy 

– čísel „0, 1“. Záznam, je téměř identický. Lidské ucho není schopno rozeznat rozdíl 

mezi originálním CD a jeho kopií. Právě tato vlastnost způsobila, že se nosiče CD staly 

v krátké době masově rozšířené a hojně používané, 

- CD-RW (ReWritable – přepisovatelný) – první zápis na CD nosič nemusí být 

konečný, lze jej několikrát přepsat. CD-RW obsahuje speciální materiál, který se sice 

laserovým paprskem změní, ale nikoliv natrvalo. Tato vlastnost ale určitým způsobem 

snižuje kvalitu záznamu.     

 

ad c/ šíření nelegálního software – je prováděno zejména „výrobci“, ale i 

„distributory“ mnoha různými způsoby. Může jít o tak zvané “půjčovny softwaru“ . 

Tato oblast je upravena v § 15 a § 16 zákona  č. 121/2000 Sb. Lze je realizovat pouze 

tak zvanou smlouvou o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla:  

- smlouvou o šíření díla půjčováním rozmnoženin díla, udílí autor půjčiteli svolení 

přenechat třetím osobám po sjednanou dobu bezplatné rozmnoženiny díla k užívání, 

- smlouvou o šíření díla pronájmem rozmnoženin díla, udílí autor pronajímateli svolení, 

přenechat za úplatu třetím osobám (nájemcům) rozmnoženiny díla, aby je dočasně 

užívaly.  

 Jako zcela specifické šíření pirátského softwaru je instalace těchto produktů při 

prodeji nového hardwaru. Nelegální softwarový produkt je dodán bez příslušného 

oprávnění ( smlouvy o poskytnutí užívacích práv – licenční smlouvy, licenční ujednání, 

záruky, registrační karty),  a nebo nejsou prodejcem tato licenční ujednání dodržena.  

Nejrozšířenější formou šíření nelegálního softwaru, který většinou pochází 

z vlastních zdrojů, z tak zvané řemeslné výroby, je tak zvaná  “inzerce“, která je 
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uskutečňována formou nabídky v inzertních časopisech typu Tip servis, Anonce, 

v regionálním tisku, ale i v odborných časopisech, zabývajících se výpočetní technikou, 

poslední dobou hlavně prostřednictvím internetu.  Skutečnost, že se jedná o nelegální 

software je leckdy patrné na první pohled, neboť je často nabízeno více produktů na 

jednom nosiči, či za velmi nízkou cenu, neexistence informace o způsobu nabytí či 

originalitě.  

 Jak již bylo zmíněno, je nejideálnější formou šíření nelegálního softwaru  inzerce 

pomocí sítě internet , neboť se jedná o celosvětově propojenou komunikační síť 

vzájemně propojených počítačů. Je tedy ideálním prostředkem pro nelegální získávání, 

tak zvané  stahování nelegálního softwaru, nabídka dalším zájemcům. Pro pachatele je 

skoro bez rizika. Obchod lze provést zcela anonymně a vystopování pachatele je složité 

a těžko proveditelné. Internet má samozřejmě s autorským právem několik styčných 

bodů, ve kterých dochází ke kolizi. Internet – jak již bylo řečeno, je komunikační 

prostředek. Jde o to,  vymezit způsoby, jakými může použití Internetu vyvolat situaci, 

která je autorskoprávní úpravou předvídána a její negativní aspekty odstraňovány. 

V zásadě lze rozlišit tři hlavní skupiny případů: 

 

2.2. Internet  jako prostor, ve kterém je možné uveřejňovat autorská díla 
 
   Nejjednodušeji řečeno tak, že je (eventuelně jejich rozmnoženiny), umístím na 

internetovou stránku ( v literatuře je často používáno synonymum „nástěnka“). V tomto 

ohledu má Internet charakter jakéhosi veřejného prostranství, do kterého vstupují jednak 

ti, kdo chtějí užít určité dílo, ale také ti, kdo dílo k užití poskytují. V obou skupinách 

účastníků lze rozlišovat podle toho, zda jednají v souladu s právem či nikoliv. 

Technickým způsobem lze zabezpečit, aby k dotčeným informacím měl přístup pouze 

určitý okruh lidí    (znajících určité heslo). Též skutečnost, že „nástěnka“, respektive její 

doména není tím, kdo ji na Internetu vystaví, dobrovolně zapsána do žádné hromadně 

využívané vyhledávací služby nebo tak zvaného portálu ( v České republice například 

známý Seznam), podstatně omezuje možnost přístupu široké veřejnosti k této stránce. 

Při úvaze o ohrožování a porušování autorských práv je výše uvedené významné proto, 

že se značnou měrou snižuje schopnost právně závadné jednání vůbec odhalit.  

 V souvislosti s tvorbou a umísťováním nástěnek může docházet ke kolizi 

s autorskými právy ve dvou případech: 

a/ Určitá osoba na nástěnce oprávněně uveřejní autorské dílo, toto je však některým 

uživatelem Internetu neoprávněně užito – například vytvoření „webové“ stránky ve 

formátu html, její zpřístupnění veřejnosti Internetem, a následné jednání toho, kdo 
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stránku na svůj počítač načte, uloží její obsah na pevný disk a buď celou, nebo její část 

– obrázek, text, strukturu, tj. autorské dílo, využije při tvorbě vlastní nástěnky,  

b/ Služba WWW (World Wide Web – celosvětová síť) je využita k neoprávněnému 

uveřejnění díla. Podle autorského zákona půjde zejména o ohrožení či porušení práv 

autora na rozmnožování díla a práv na sdělování díla veřejnosti – například převedení 

nahrávky z CD do formátu MP3 a o vytvoření „nástěnky“, z níž si může kdokoliv 

hudbu v souboru ve formátu MP3 stáhnout.  

 Zvláštní podskupinou je přímé šíření zvukových a zvukověobrazových záznamů 

v reálném čase po Internetu, které se tak blíží rozhlasovému nebo televiznímu vysílání , 

nebo přímé televizní a rozhlasové vysílání.  

 

2.3. Internet, sloužící jako prostředek či nástroj pro jednání, ohrožující či 
porušující autorská práva  

 
  Rozdíl od předchozí skupiny je v tom, že autorské dílo není na Internetu přímo 

zveřejněno, ale tento umožňuje neoprávněné užití autorského díla. Je to zejména 

elektronická pošta a FTP, kterými lze bez ohledu na vzdálenosti a s velmi malou 

pravděpodobností odhalení přepravovat a šířit závadná data. Do této skupiny lze zařadit 

i zneužití Internetu pro nabízení prodeje nelegálních hmotných rozmnoženin autorských 

děl – v praxi velmi častá   nabídka CD-R nosičů s nahrávkami ve formátu MP3. 

  Pokud se jedná o FTP servery, tak tyto patří k základním internetovým službám. 

FTP servery pracují na principu přímého nahrávání a stahování, ke kterému se na rozdíl 

od výměnných sítí využívá úložný soubor některého serveru. Na tento server je soubor 

umístěn a z něj si jej pak zájemci stahují. FTP servery jsou často využívány k distribuci 

nelegálního obsahu, a to jak na úrovni neprofesionálních (veřejné, většinou krátkodobé 

funkční servery s omezeným množstvím dat), tak i profesionálních pirátů (tajné, veřejně 

nepřístupné servery s velkým množstvím dat). 

  Přímým zasahováním rozumíme stahování pomocí internetového prohlížeče, bez 

použití specializovaných programů. Přímé stahování bezprostředně souvisí se vznikem 

velkého množství tak zvaných  filehostingových serverů (zpravidla zahraniční servery 

určené pro ukládání velkých souborů. Budí dojem, že bojují proti tomu, aby na ně byl 

umisťován nelegální obsah, ve skutečnosti z něj žijí. Ke stahování ze serveru i 

umisťování souboru na servery stačí pouze internetový prohlížeč) typu Rapidshare.de, 

MegaUpload.com nebo českých Nahraj.cz či disk.cz. 
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  Nejnovější a velmi rozšířenou formou pirátství v oblasti hudebních a 

audiovizuálních děl je nabídka digitálních souborů obsahujících autorská díla 

prostřednictvím Internetu v rámci výměnných sítí Peer-to-peer (dále P2P). 

  Sdílení jako pojem používaný v souvislosti s tímto druhem pirátství, znamená 

jednání, kdy uživatel zpřístupní část svého harddisku společně se soubory na něm 

uloženými ostatním uživatelům P2P sítě. Současně jim přitom umožňuje soubory 

stahovat. U některých sítí zároveň uživatel, který dává určité soubory k dispozici, 

sděluje ostatním uživatelům – zájemcům prostřednictvím seznamu souborů, které 

soubory sdílí. 

  V obecnějším slova smyslu se internetovým sdílením rozumí to, že různí uživatelé 

si navzájem zprostředkovávají soubory, které tak prostřednictvím určité P2P sítě sdílejí. 

K provozování této činnosti musí mít uživatel sítě P2P nainstalován speciální program 

(P2P klient). Pomocí tohoto programu se uživatel připojuje k síti a eviduje nabídky. 

Současně vyhledává požadovaný soubor a v případě potřeby zkontaktuje poptávajícího 

a nabízejícího. 

  Mezi nejznámější sítě patří : 

Napster – poté, co byla její činnost zastavena soudně, byla zakoupená jinou společností 

a nyní funguje na legální bázi; 

FastTrack – síť používaná klientem Kazaa; činnost byla soudně pozastavena; 

Soulseek – centralizovaná síť orientovaná převážně na hudbu; 

Gnutella – decentralizovaná síť menšího významu; 

eDonkey – centralizovaná síť s velkým počtem řídících prvků (velmi populární); 

Direkt Connect – globálně decentralizovaná síť (populární); 

BitTorrent – globálně decentralizovaná síť, v současné době zřejmě nejpopulárnější. 6 

  Obrázek č.4 – Výměnné sítě P2P         

 

                                                           
6  HRABA,Z. a kol. Prosazování práv z duševního vlastnictví, II. Díl, sešit 2, ELSO group 2007, s. 32-33. 
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2.4. Internet, sloužící k šíření prostředků k překonání technických zabezpečení 
děl  

 
  Jedná se o zvláštní, nikoliv málo početné případy, kdy v počítačových sítích není 

nakládáno s autorskými díly jako takovými, ale nabízeny a poptávány jsou prostředky, 

jejichž pomocí lze překonat technické zabezpečení autorských práv. Konkrétně se jedná 

především o problematiku pirátství, speciálně „crackerů“, využívajících Internetu 

k šíření „cracků“ – programů, obcházejících technická  či programová zabezpečení, 

znemožňující užití nelegálně získaného programu.    

Neoprávněné zasahování do programového vybavení, je forma softwarového 

pirátství, která nemůže být páchána uživateli – laiky, ale odborníky, se specializací na 

programování a výpočetní techniku. Z hlediska motivu lze rozdělit tuto formu do tří 

skupin:  

- neoprávněné zásahy do softwarového vybavení, kterým pachatel nezpůsobí žádnou 

škodu, nesníží funkčnost ani užitnou hodnotu programu. Jedná se o nejrůznější žertíky, 

přání ,  či různé průniky do systémů, sítí či databází bez jiného motivu,  

- neoprávněné zásahy, jejichž motivačním faktorem je získání majetkového prospěchu. 

Tato forma se nachází všude tam, kde lze nalézt výpočetní techniku – podvodné 

transakce v bankovním sektoru, finančních institucích, získávání informací pro 

komerční účely,     

- zásahy, jejichž motivem je způsobení škody, ať již komukoliv, či konkrétní osobě či 

firmě a to z jakýchkoliv důvodů. Jedná se o počítačové viry, které se šíří a napadají 

programy, mají destruktivní funkci na data, uložená na discích počítačů,   

 

- „programové vybavení“ (někdy nepřesně označované jako software) je součást 

výpočetní techniky. Jsou to programy a přidružená dokumentace, jimiž je doplněno 

technické vybavení počítače, aby bylo umožněno jeho využití, 7 

 

- „počítačový program (produkt)“ je podrobný popis způsobu zpracování určitých 

informací (dat), uložených ve formě elektrických signálů v přesně definované podobě, 

které umožňují komunikaci  

 

 

                                                           
7 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.12. 
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programu s počítačem a dosažení žádaného výsledku (program je to, co potřebuje 

počítač, aby mohl pracovat) , 8 

- „software“ jsou instrukce, které způsobí, že počítač může být využit.  Zahrnuje 

vlastní program na disketách, příručky, manuál, registrační kartu a tak dále (software je 

to, co potřebuje uživatel, aby mohl pracovat s počítačem) , 9 

- „shareware“ jsou počítačové programy, které jsou chráněny jako autorská díla. 

Shareware označuje způsob distribuce, kdy program je jistou omezenou dobu 

k volnému použití, nebo má omezené některé funkce anebo počet použití. Smyslem 

tohoto programu je , aby se s ním mohl uživatel seznámit před jeho zakoupením. Pokud 

se uživatel rozhodne program využívat i po uplynutí stanovené doby, je jeho povinností 

se zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek (tedy zakoupit užívací práva) . 

10Rozhodnutí je plně ponecháno na svědomí uživatele, i když někteří výrobci si 

pojišťují své produkty například určitým časovým omezením nebo maximálním 

povoleným počtem  spuštění programu. Většina z nich funguje i načerno bez větších 

omezení, ale registrovaní uživatelé získávají řadu výhod či speciálních  funkcí, lze 

získat oficiální manuál, technickou podporu, upgrade na nové verze, 

- „freeware“  jsou sice počítačové programy, které jsou šířeny bez poplatků, ale jsou 

rovněž chráněny jako autorská díla. Autoři si mohou stanovit podmínky pro jejich 

užívání, např. pro osobní nebo domácí použití a jiné podmínky pro instituční nebo 

komerční využití (například registraci a příslušný poplatek) , 11 

- „public domain“ je počítačový program, který obvykle sám takový program 

potřebuje ke své činnosti, nenašel vyhovující komerční či jiné využití a příslušný 

program pak uvolnil pro distribuci a pro tak zvané volné využití. 12 

 

 

 

 

                                                           
8 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.12. 
9 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.12. 
10 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.13. 
11 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.13. 
12 PORADA, V. Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátství. Sborník odborných 
sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26.1.1999. Praha: Policejní akademie České republiky, katedra kriminalistiky, 
1999, s.13. 
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3.        OPERATIVNÍ ZPŮSOBY A METODY ODHALOVÁNÍ A 
DOKUMENTACE TRESTNÉ ČINNOSTI 

  
 Jedním z nejdůležitějších subjektů , které jsou zapojeny do boje v oblasti 

porušování autorských práv v České republice je služba kriminální policie a 

vyšetřování, a to na všech úrovních. Největší pensum činnosti v této oblasti však 

spočívá na okresních (obvodních) ředitelstvích. 

 Formy činnosti služby kriminální policie a vyšetřování v této oblasti jsou 

následující : 

 

3.1. Provádění instruktáží pro jiné útvary 
 
Policisté zařazení na základních útvarech Policie ČR se při výkonu hlídkové a 

obchůzkové činnosti mohou setkat s některými formami porušování autorských práv, 

zejména s prodejem neoprávněných rozmnoženin děl na náhodných místech, například 

přímo z vozidel na parkovištích u silnice, u větších nákupních center, apod. Vzhledem 

k tomuto je nutno policisty ze základních útvarů, ze strany služby kriminální policie a 

vyšetřování, průběžně proškolovat, seznamovat je s novými formami a metodami 

uvedené trestné činnosti, aby byli schopni samostatně a se znalostí věci úspěšně provést 

na místě páchání výše uvedené trestné činnosti služební zákrok, včetně správného a 

zákonného zajištění důkazů. 

 Obdobně důležitá je metodická a zejména osobní pomoc služby kriminální policie 

a vyšetřování při přímých bezpečnostních akcích, které jsou zaměřeny proti prodejcům 

a distributorům neoprávněných rozmnoženin. V převážné míře se jedná o „kontroly“  

vietnamských tržnic v příhraničních oblastech a různých prodejních burz s neurčitým 

zaměřením. V současné době dochází na těchto místech k největší veřejné distribuci 

neoprávněných rozmnoženin. 

 
3.2. Poskytování osobní a metodické pomoci útvarům jiných služeb Policie ČR 

při realizaci přímých bezpečnostních akcí zaměřených proti distributor ům 
a výrobcům pirátských výrobků (např. akce zaměřené na prodej 
uvedených výrobků na tržnicích či v pevných objektech) 

 

 Operativně pátrací činností se rozumí ucelený systém postupů, používání 

operativně pátracích prostředků, podpůrných operativně pátracích prostředků 

uskutečňovaný oprávněným útvarem podle zvláštních předpisů a z nich vycházejících 

interních aktů řízení, převážně utajovaným způsobem, zaměřený k ochraně zájmů 

chráněných zákony a mezinárodními smlouvami v trestně právní oblasti a spočívající 
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v soustavném získávání, shromažďování, prověřování, případně rozpracování 

operativních informací. 13 Operativní informaci je třeba chápat jako informaci získanou 

oprávněným policistou v průběhu operativně pátrací činnosti, vedoucí k odhalování 

trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a k předcházení trestných činům. 

 Využívání operativně pátrací činnosti  je značným přínosem v boji se závažnou, 

organizovanou a latentní trestnou činností, do které je zařazena i oblast porušování 

autorských práv. Používáním operativně pátrací činnosti je však v některých případech 

výrazně zasahováno do osobních práv a svobod občanů. Z tohoto důvodu může tuto 

činnost zákonným způsobem provádět pouze omezený okruh policistů zařazených na 

oprávněných útvarech. Takovýmito oprávněnými útvary jsou všechny platformy služby 

kriminální policie a vyšetřování (konkrétně jsou uvedeny v interním aktu řízení 

policejního prezidenta o operativně pátrací činnosti). 

 Z výše uvedených důvodů se postupy operativně pátrací činnosti, používání 

operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků provádí 

utajovaným způsobem. Proto se o této důležité oblasti zmíním pouze okrajově a 

v mezích litery zákonných ustanovení. 

 
3.3. Výkon vlastní operativně pátrací činnosti – operativního rozpracování 

získaných poznatků k předmětné trestné činnosti 
 

V rámci operativně pátrací činnosti rozlišujeme čtyři základní postupy : 

- operativní pronikání; 

- získání a prověrka operativních informací; 

- osobní pátrání; 

- operativní rozpracování. 

Postupy v rámci operativně pátrací činnosti složí jako metody k získávání 

podkladů pro zahájení trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu. 

 
3.4. Postupy za policejní orgán ve smyslu trestního řádu a interních 

normativních aktů v případech trestního oznámení či postupy podle zásady 
ex offo. 

 

Trestní řád a interní normativní akty umožňují policejnímu orgánu v případech  

odhalování a dokumentace trestné činnosti na úseku porušování autorského zákona 

následně uvedené postupy: 

 

                                                           
13 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 131 ze dne 30. listopadu 2001 o operativně pátrací činnosti  
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3.4.1. Operativně pátrací prostředky  
 

Operativně pátrací prostředky používané oprávněnými policisty jsou obsaženy 

v následujících ustanovení trestního řádu : 

- § 158c – předstíraný převod věci; 

- § 158d – sledování osob a věcí; 

- § 158e – použití agenta. 

 Použití operativně pátracích prostředků je obecně možné až po zahájení úkonů 

trestního řízení, a to v případě pokud je vedeno o úmyslném trestném činu. Použití 

agenta podmiňuje řízení o zvlášť závažném trestném činu nebo o trestném, jenž je 

spáchán ve prospěch zločinného spolčení nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož 

stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 

Uvedené prostředky je možné využít pouze za předpokladu, nelze-li sledovaného účelu 

dosáhnou jinak nebo bylo.-li by jeho dosažení podstatně ztížené. Nesmí přitom sledovat 

jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. 

 

3.4.2. Podpůrné operativně pátrací prostředky 
 

Používání podpůrných operativně pátracích prostředků oprávněnými policisty při 

předcházení trestným činům a v souvislosti s řízením o trestných činech je upraveno 

v zákoně č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky. Uvedené prostředky jsou v zákoně 

taxativně vymezeny, kdy není možné využití jiných. Jedná se o : 

       - § 23b   - krycí doklady; 

       - § 23c   - konspirativní prostředky; 

       - § 23d   - zabezpečovací technika; 

       - § 23e   - zvláštní finanční prostředky; 

       - § 23f    - využití informátora. 

 

3.4.3. Další činnosti služby kriminální policie a vyšetřování 
 

 K dalším činnostem služby kriminální policie a vyšetřování prováděným podle 

trestního řádu, které však v současné právní úpravě nejsou zařazeny mezi operativně 

pátrací prostředky ani podpůrné operativně pátrací prostředky, ale podle mého názoru 

mezi tyto svým charakterem a zejména jejich používáním utajovaným způsobem patří, 

je možno zařadit zadržení, otevření, záměna a sledování  zásilky. Použití těchto 

ustanovení upravuje trestní řád a je podmíněno pouze zahájením úkonů trestního řízení. 
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Trestní řád nestanový žádná jiná kritéria závažnosti nebo druhu trestného činu, pro které 

je trestní řízení vedeno. V trestním řádu jsou vedeny pod následujícími ustanoveními: 

           - § 86    - zadržení zásilky; 

- § 87    - otevření zásilky; 

- § 87a  - záměna zásilky; 

- § 87b  - sledování zásilky. 

 

 V neposlední řadě jde o odposlech a záznam telekomunikačního provozu: 

- § 88    - odposlech a záznam telekomunikačního provozu; 

- § 88a  - zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. 

 U § 88a nevyžaduje trestní řád žádné konkrétní podmínky vedení trestního řízení. 

V ustanovení § 88 však stojí, že trestní řízení musí být vedeno pro zvlášť závažný 

úmyslný trestný čin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje 

vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

 

3.4.4. Porušování autorského práva a operativně pátrací činnost 
 

 Pro práci služby kriminální policie a vyšetřování je nutné a účelné kvalifikovaně 

kombinovat všechny operativně pátrací činnosti, které umožňuje současný právní řád 

České republiky. Pouze tímto způsobem se dosáhne sledovaného cíle, a to ochrana 

zájmů chráněných zákony České republiky. 

 Jak již bylo uvedeno, mohou oprávnění policisté služby kriminální policie a 

vyšetřování využít všechny postupy  operativně pátrací činnosti s cílem řádně prověřit 

trestné činy na úseku porušování autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi dle § 152 trestního zákona. Trestní zákon tyto trestné činy 

nezařazuje mezi zvlášť závažné, ale přesto jej můžeme považovat za značně 

společensky závažný z hlediska kriminálního. K trestnímu stíhání tohoto protiprávního 

jednání zavazují Českou republiku vyhlášené mezinárodní smlouvy, které ratifikovala, 

jak jsem uvedl v kapitole 1.3. 

 Pokud bych mohl vymezit nejpotřebnější a nejpoužívanější činnosti operativně 

pátrací činnosti, které jsou oprávněnými policisty služby kriminální policie a 

vyšetřování používány v oblasti trestné činnosti na úseku porušování autorského práva, 

tak bych mezi tyto v první řadě zařadil operativní pronikání, které jde ruku v ruce se 

získáváním a prověrkou operativně získaných informací. Při této činnosti proniká 

oprávněný policista utajovaným způsobem do zájmového prostředí. Tímto prostředím je 
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možno chápat například tržnice, burzy, různé zájmové kluby, a podobně, kde dochází 

k nabídce, distribuci, popřípadě prodeji neoprávněných rozmnoženin autorských děl. 

Jako specifické prostředí k pronikání je oblast internetu, kde se poznatky získávají 

v různých chatech a fórech. 

 V rámci operativního pronikání a při získávání operativních informací využívá 

oprávněný policista některé podpůrné operativně pátrací prostředky. K těm 

nejdůležitějším podpůrným operativně pátracím prostředků patří, a to ve všech 

činnostech služby kriminální policie a vyšetřování, využití informátora. Za využití 

tohoto prostředku jsou získávány informace důležité a využitelné v průběhu vlastní 

operativně pátrací činnosti. Takto získané informace, od informátora, který je součástí 

zájmového prostředí, umožní oprávněným pracovníkům služby kriminální policie a 

vyšetřování orientovat se v tomto prostředí, a z tohoto získávat informace , které jsou 

běžným způsobem nedostupné.  

 Po získání závažných informací opravňujících zahájení úkonů trestního řízení ve 

smyslu § 158 odstavce 3 trestního řádu pro podezření ze spáchání trestného činu 

porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

dle § 152 trestního zákona, může oprávněný policista získávat důkazy i za použití 

operativně pátracích prostředků. V této problematice připadá v úvahu zejména důkazní 

prostředek -  předstíraný převod věci, který se v souladu se zákonem využívá při nákupu 

neoprávněných rozmnoženin autorských děl. Takovýto nákup je možno realizovat nejen 

osobním kontaktem, ale i prostřednictvím zásilky, při nákupech na dobírku, a podobně. 

 Po shromáždění a zadokumentování dostatečného množství skutečností 

svědčících o tom, že se určitý skutek, který je trestným činem skutečně stal , a že je 

možno určit konkrétní osobu, která jej spáchala, zahájí policejní orgán trestní stíhání dle 

§ 160 trestního řádu. 

 Pokud se jedná o podněty vedoucí k zahájení trestního stíhání, opírající se o 

důkazy, které byly získány v průběhu operativně pátrací činnosti, tak jsou považovány 

jako důkazy s nejvyšší možnou informační hodnotou. 

 Porovnání celkové roční kriminality v rámci Policie České republiky Správy 

Severočeského kraje za období let 2000 – 2007 u trestných činů porušování autorských 

práv dle § 152 trestního zákona  je uvedeno v následující tabulce č.4 a grafu č.1 
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Tabulka č.4 

Celková roční kriminalita za období let 2000 – 2007 v Severočeském kraji 

(Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 

a práv k databázi - § 152 trestního zákona) 

 

 

  Počet Obj.počet Obj. % Stíh.osob Škoda Zajištěno 
2000 168 168 100.00 72 914 0 
2001 44 42 95.45 37 1889 0 
2002 74 59 79.73 63 3515 0 
2003 82 78 95.12 93 2888 0 
2004 81 77 95.06 73 3474 0 
2005 56 54 96.43 55 1744 0 
2006 46 42 91.30 44 6713 8 

2007 33 30 90.91 28 9146 0 
Pramen: Policejní statistika, statistické výkazy č. 1 ESSK 

 

 

 

 

Graf č.1 

Porovnání celkové roční kriminality za období let 2000 – 2007 

v Severočeském kraji u trestné činnosti dle § 152 trestního zákona  
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4. NÁVRHY OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ SITUACE V OBLASTI 
OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV 

 

 Policie České republiky, která dlouhodobě čelí nedostatku finančních zdrojů a 

v dnešní době i nedostatku odborně zdatného personálu,  by neměla rezignovat na 

výkon činností souvisejících s odhalování trestné činnosti na úseku porušování 

autorských práv. 

 Je možné se do určité únosné míry, při odhalování a rozpracování této kriminality, 

nechat suplovat orgány Celní správy, ale problém kriminality a její projevy na tomto 

úseku tento přístup neřeší a do budoucna ani řešit nemůže. 

 Vedení policie ČR by mělo přistoupit k radikálním systémovým změnám, 

vycházeje s objektivního zhodnocení aktuální personální síly, technických a finančních 

prostředků a minimalizovat náklady na odhalování této kriminality účinným způsobem. 

 Jako primární se z mého pohledu jeví systémové opatření spočívající ve zřízení 

specializovaného útvaru zabývajícího se organizovanou trestnou činností v oblasti práv 

plynoucích z duševního vlastnictví, do kterého problematika porušování autorských 

práv spadá. Tento útvar by měl mít celostátní působnost a měl by být vybaven 

prostředky a pravomocemi orgánů PČR ÚOOZ. V této souvislosti je nutné  

připomenout, že souběžně se zřízením tohoto specializovaného útvaru v rámci PČR by 

se touto trestnou činností měli nadále zabývat oprávnění policisté služby kriminální 

policie a vyšetřování na všech stupních, především potom policejní orgány s teritoriální 

působností. Tyto specializované policisty je nutno vybavit potřebnou a především 

moderní informační technologií, aby s piráty drželi krok. Samozřejmostí by měl být 

trvalý přístup na internet přes komerčního providera. Při přístupu na internet  ze serveru 

mvcr.cz hrozí reálné nebezpečí, že dojde k dekonspiraci oprávněného policisty, jeho 

připojení na chaty, diskusní fóra či do P2P sítí. 

 Zřízením výše uvedeného specializovaného útvaru by mělo dojít k eliminaci 

negativních zásahů do činnosti policie. Jde zejména o následující vlivy : 

 

- prostředí; 

-          korupce a profesní slepoty; 

- nakládání s operativními a podpůrnými operativními prostředky; 

- jednoznačný přístup a chápání problematiky ochrany duševního  vlastnictví jako  

  celku; 

- přímou a úzkou spolupráci (v oblasti poznatkové základny) s orgány Celní  

  správy a ČOI, Ministerstva financí a jejich specializovaných pracovišť; 
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- uplatnění legislativních pravomocí vedoucích k odčerpání zločineckého zisku. 

 

 Služba kriminální policie a vyšetřování jako hlavní gestor za oblast kriminality na 

úseku ochrany práv plynoucích z duševního vlastnictví       (ochrana autorských práv do 

této spadá) čelí některým systémovým nedostatkům obdobně jako další součásti státní 

správy. 

 Problematika duševního vlastnictví je řízena pouze metodicky, bez jakýchkoliv 

pravomocí. Nadřízený útvar je vždy metodickým útvarem pro útvar podřízený. Není-li 

problematika duševního vlastnictví  zájmovou oblastí daného útvaru, tak je její řešení 

pouze okrajové. 

 Institut metodického řízení je v podstatě pouhým poradním orgánem pro 

podřízené útvary, bez jakékoliv možnosti daný jev ovlivnit. Pokud chce nadřízený orgán 

docílit změny, tak může pouze přímo informovat své nadřízené (po služební linii), kteří 

mohou na poli přímého řízení působit na vedoucí podřízených útvarů. 

 Tento nedostatek lze odstranit pouze tím, že vrcholové vedení policie ČR učiní 

jednoznačné kroky vedoucí k tomu, aby problematika duševního vlastnictví byla řešena 

komplexně, aby byla nazvána organizovaným zločinem a činnost policie byla adekvátní 

této definici, to znamená,  aby byla zaměřena do oblasti rozpracování, zjištění a 

realizování organizovaných sítí, výroben a skladů. 

 Dalším nedostatkem, působeným obecně, je minimální využívání operativních 

prostředků a operativních podpůrných prostředků při operativním rozpracování 

středního managamentu a Top managamentu sítí s pirátským a plagiátorským zbožím.  

 Pokud se jedná o nasazení operativních prostředků a podpůrných operativních 

prostředků policií ČR, tak je málo pružné a  administrativně složité. Nasazení těchto 

prostředků je svázáno množstvím  interních pokynů,  po jejichž  splnění mnohdy 

dochází  k únikům informací.  

 V této souvislosti by si policie ČR měla vzít příklad z operativní práce a 

nasazování prostředků orgány Celní správy, které mají uvedené činnosti mnohem 

pružnější a jednodušší. 

 Jako značný systémový handicap policie České republiky vidím skutečnost, že je 

závislá na státním rozpočtu. Toto se negativně promítá do její činnosti, zejména 

v oblasti nasazení prostředků a v rozpracování poznatků. 

 S tímto souvisí zpravidla rychlá dekonspirace. Centrální nákupy prostředků 

(vysílaček, motorových vozidel a jejich specifické provedení), uniformita a připojování 

se do kriminálního prostředí prostřednictvím serveru mvcr.cz, nikoliv přes komerčního 
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providera, zpravidla dekonspirují policistu dříve než je trestná činnost 

zadokumentována. 

 Jako další oblast, ve které vidím systémový nedostatek, je neprofesionální přístup 

některých policistů – pracovníků teritoriálních pracovišť, k řešení dané problematiky 

k němuž přistupují zpravidla    dvojím způsobem : 

- danou problematiku bagatelizují a snižují její společenskou        nebezpečnost a 

význam, 

- zveličují nad své možnosti. K řešení problematiky přistupují s tím, že není 

v jejich silách cokoli změnit, a proto se tím nemá cenu ani zabývat. 

 

Dalším značným problémem je způsob hodnocení činnosti policie    České 

republiky, kdy je i nadále hlavním kritériem sledování úspěšnosti jednotlivých útvarů 

jejich objasněnost a s tím související tak zvaný čárkový systém. Z tohoto  logicky 

vyplývá, že ani v případě zjevných projevů kriminality v oblasti pirátství a plagiátorství 

nebudou činěny adekvátní kroky, pokud nebude jistota odhalení a trestního stíhání 

konkrétního pachatele. 
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5. ZÁVĚR 
 

 Pokud se jedná o hodnocení vývoje kriminality na úseku porušování autorských 

práv, tak dle mého názoru je na vzestupné úrovni.   

Jedná se o můj subjektivní názor, který však nemohu opřít o tabulky a grafy, které 

jsou přílohou mé bakalářské práce. Stagnace vývoje kriminality na tomto úseku je 

pouze zdánlivá. 

Jedná se o společensky nebezpečnou hospodářskou trestnou činnost, která se 

vyznačuje vysokou latentností,  plošnou rozšířeností a rozmanitostí. K zajištění cílů 

koncepce je nutno volit efektivní strategie, metody a prostředky za dodržení zákonnosti. 

Pro splnění a docílení  stanovených úkolů v této oblasti je nutné bezezbytku plnit dané 

úkoly. 

 Při posuzování současného stavu, ale též předpokládaného vývoje na daném 

úseku trestné činnosti je zapotřebí mít též na paměti, že její výše je značně ovlivněna 

nízkou kriminální citlivostí společnosti vůči porušování autorských práv spojenou 

s nízkou úrovní právního vědomí občanů. 

 K zefektivnění boje proti tomuto antispolečenskému syndromu je nutno též 

soustavně zdokonalovat teoretické vědomí policistů, a to nejen na úrovni služby 

kriminální policie a vyšetřování. Policisty odpovědné za rozpracování dané 

problematiky je nutno vybavit potřebnými moderními  informačními  technologiemi a 

dalšími technickými prostředky s cílem účinnějšího boje s pachateli uvedené trestné 

činnosti. 

 Závěrem si dovolím uvést citát z článku Jamese A. Forstnera : 

„Efektivní systém ochrany duševního vlastnictví, od žádosti o ochranu až po její výkon, 

je nedílnou součástí zdravé ekonomiky národa. Povzbuzuje technický rozvoj a investice 

tím, že odměňuje ty, kdo pracují na vývoji. Bez efektivního systému ochrany duševního 

vlastnictví se bude většina technického rozvoje odehrávat jinde a utrpí tím životní 

úroveň.“ S tímto názorem nezbývá než souhlasit. 
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Tabulka č. 1 – Celková roční kriminalita za období let 2000 – 2007    v Severočeském 

kraji - § 152 trestního zákona – Porušování autorského zákona, práv souvisejících 

s právem autorským a práv k databázi 

(Policejní statistiky) 

 

Graf č. 1 – Porovnání celkové roční kriminality za období let 2000 – 2007 

V Severočeském kraji u trestné činnosti dle § 152 trestního zákona  

(počet zjištěných trestných činů, počet objasněných trestných činů, počet 

stíhaných osob, včetně procentuální objasněnosti) 

 

Tabulka č. 2 – Celková škoda způsobená trestnou činností dle § 152 

trestního zákona v teritoriu Severočeského kraje za období let 2000-2007 

(Policejní statistiky) 

 

Graf č. 2 – Porovnání celkové škody způsobené pachateli trestné činnosti dle   § 152 

trestního zákona v teritoriu Severočeského kraje v období let 2000-2007 
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Tabulka č. 1 

 

Celková ro ční kriminalita za období let  2000 – 2007 v Severo českém kraji 

(Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 

a práv k databázi - § 152 trestního zákona) 

 

 

  Počet Obj.po čet Obj. % Stíh.osob  Škoda Zajišt ěno 
2000 168 168 100.00 72 914 0 
2001 44 42 95.45 37 1889 0 
2002 74 59 79.73 63 3515 0 
2003 82 78 95.12 93 2888 0 
2004 81 77 95.06 73 3474 0 
2005 56 54 96.43 55 1744 0 
2006 46 42 91.30 44 6713 8 
2007 33 30 90.91 28 9146 0 

Pramen: Policejní statistika, statistické výkazy č. 1 ESSK 
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Tabulka č. 2 

 

Celková škoda zp ůsobená trestnou činností dle  § 152  trestního zákona 

v teritoriu Severo českého kraje za období let 2000-2007 

 

 

  Škoda Zajišt ěno 
2000 914 0 
2001 1889 0 
2002 3515 0 
2003 2888 0 
2004 3474 0 
2005 1744 0 
2006 6713 8 
2007 9146 0 

Pramen: Policejní statistika, statistické výkazy č. 1 ESSK 
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