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SHRNUTÍ 

 

Souvislosti 

V roce 2018 si Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví nechal prostřednictvím Evropského 

střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví vypracovat výzkumnou studii 

o trestné činnosti spojené s IPTV v Evropě. Účelem této studie bylo lépe pochopit, jakým způsobem 

funguje nelegální televize přes internetový protokol (IPTV), jak fungují související obchodní modely, 

a poskytnout tak základ pro následné určení možných reakcí k účinnějšímu řešení tohoto problému. 

Výzkumná studie byla zadána Centru pro politiku a řízení duševního vlastnictví (CIPPM) Univerzity 

v Bournemouth, která zřídila tým výzkumných pracovníků v oboru práva, ekonomie a informatiky (1). 

Výzkumnému týmů byla nápomocna odborná skupina, včetně držitelů práv, zástupců donucovacích 

orgánů, regulačních orgánů, skupin občanské společnosti a společností působících v oblasti 

digitální bezpečnosti (2). 

Tato zpráva je vyhotovena jako interdisciplinární studie zkoumající právní, technická a ekonomická 

hlediska nelegální IPTV. Jedná se o první rozsáhlou studii, která zkoumá stávající literaturu, 

legislativní rámec a judikaturu v EU a poskytuje strukturální analýzu stávajících obchodních modelů 

s ohledem na neoprávněné poskytování televizního obsahu přes internet. Kromě toho studie 

poskytuje výsledky prvního hodnocení rozsahu nelegální IPTV v celé EU, pokud jde o aktivní 

uživatele a nezákonné příjmy pocházející z porušování práv duševního vlastnictví. 

 

Metodika a data 

Stávající studie (3), jejichž cílem je vyčíslit rozsah a ekonomický dopad nelegální IPTV, konzistentně 

informují o rostoucím trendu nepovoleného šíření IPTV na globálních trzích (4). Tato zpráva byla 

vypracována s cílem odhadnout počet osob sledujících nepovolenou IPTV a posoudit potenciální 

příjmy poskytovatelů IPTV porušujících autorská práva. Kvantitativní odhad vychází z oficiálních 

a harmonizovaných zdrojů dat, aby byla zajištěna úplná srovnatelnost vykazovaných odhadů mezi 

členskými státy EU. Pokud to bylo možné, byla použita oficiální data Eurostatu z průzkumu 

                                                

(1) Výzkumný tým Univerzity v Bournemouth vedl profesor Maurizio Borghi a jeho členy byli profesor Vasilis Katos, Dr. 
Antanina Garanasvili a Dr. Marcella Favale jako hlavní výzkumní pracovníci a prof. Dinusha Mendis, paní Dimitra Poutouri 
a pan Dimitris Mallis jako spolupracovníci. 

(2) Členy odborné skupiny byli Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp (BT), Callum Cryer 
(UK IPO), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (španělská policie), Gabor Ivanics 
(Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne (An Garda 
Siochana), David Lowe (UK IPO), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco Musumeci 
(UNICRI), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches (španělská Liga), Alessandro Rossetti 
(SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection) a Didier Wang (Hadopi). 

( 3 ) Oddělení kybernetické bezpečnosti skupiny Kudelski (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), 
Sandvine (2017), The Industry Trust (2016). 

(4) Viz níže dodatek I. 
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domácností. Tato studie rovněž těží ze spolupráce se zúčastněnými stranami Střediska úřadu 

EUIPO a vychází z dat a poznatků, které sdílejí odborníci na tržní podmínky v oblasti IPTV. 

Obchodní modely na nepovoleném trhu s IPTV jsou definovány v souladu s metodikou 

vypracovanou úřadem EUIPO v rámci Výzkumu online obchodních modelů porušujících práva 

duševního vlastnictví ( 5 ). Analýza ekosystému obchodních modelů nelegální IPTV v celé EU 

zahrnuje použitelný právní rámec a významnou judikaturu. 

V rámci šetření právního rámce se uskutečnil průzkum v 28 členských státech EU. Na základě 

předběžné analýzy acquis communautaire týkající se ochrany autorských práv v televizním vysílání 

byl proveden průzkum příslušných právních předpisů a nahlížení práva v členských státech 

prostřednictvím dotazníku určeného národním zpravodajům. Průzkum umožnil shromáždit judikaturu 

týkající se nelegální IPTV, a to jak z občanskoprávních, tak z trestních řízení, a identifikoval rozdíly 

v právních předpisech platných v jednotlivých členských státech. 

 

Analýza právního rámce 

Právo Evropské unie poskytuje širokou ochranu před neoprávněným přenosem televizního vysílání 

na internetu, což zahrnuje širokou škálu činností. Další šíření vysílání bezdrátového, družicového 

nebo kabelového signálu na internetu, nahrávání televizních programů do cloudu, vkládání 

hypertextových odkazů na živé vysílání prostřednictvím inteligentních televizních přístrojů 

a indexace hypertextových odkazů představují „sdělování děl veřejnosti“ podle článku 3 směrnice 

o informační společnosti. Nicméně ne všechna práva, která existují v televizním vysílání, jsou 

chráněna stejným způsobem v celé EU. Práva k obsahu, který je součástí televizního vysílání, jsou 

chráněna před živým vysíláním i před přenosem na vyžádání. Naproti tomu práva provozovatelů 

vysílání k vysílacímu signálu platí pouze pro přenos záznamů vysílání na vyžádání (nebo jejich 

stažení). Pouze sedm členských států (Česká republika, Dánsko, Finsko, Rakousko, Rumunsko, 

Spojené království a Švédsko) rozšířilo práva provozovatelů vysílání i na živé vysílání. Kromě toho 

je příjem televizního signálu prostřednictvím nepovolených streamovacích zařízení porušením práva 

na rozmnožování podle článku 2 směrnice o informační společnosti. 

Ačkoli obsah, který je součástí televizního vysílání, požívá vysoké úrovně ochrany před nelegální 

IPTV, nejsou podle práva EU sportovní akce jako takové předmětem ochrany autorských práv. 

Audiovizuální záznam sportovních akcí však pravděpodobně splňuje podmínky pro ochranu 

autorských práv, a to na základě „svobodných a kreativních rozhodnutí“ režiséra záznamu. Kromě 

toho se autorská práva budou pravděpodobně vztahovat i na díla a jiné předměty ochrany, které 

jsou obvykle zahrnuty do záznamu a přenosu sportovních akcí (jako je záznam zvuku v pozadí, 

původní hudba a grafická díla). 

Z acquis communautaire není zcela jasné, zda souběžné další šíření vysílání volně dostupného 

signálu IPTV, a to i prostřednictvím tvorby rámců a přenosu signálu IPTV k distributorovi signálu 

prostřednictvím „přímého dodání signálu“, představuje sdělování díla veřejnosti podle článku 3 

                                                

( 5 ) Výzkum online obchodních modelů porušujících práva duševního vlastnictví provedený úřadem EUIPO: fáze 1, 
Vytvoření přehledu online obchodních modelů porušujících práva duševního vlastnictví, červenec 2016. 
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směrnice o informační společnosti. Oba scénáře jsou řešeny novou směrnicí o online vysílání 

(2019/789), která bude v právních předpisech členských států provedena do června 2021. 

 

Analýza obchodních modelů porušujících autorská práva 

Distribuce IPTV porušující autorská práva vykazuje řadu vzorců a sahá od dobře organizovaných 

velkých obchodních struktur až po jednotlivé společnosti. Při poskytování stejného produktu, 

konkrétně přístupu ke kanálům s živým vysíláním, se nelegální poskytovatelé IPTV liší v podobě 

platformy, na níž je přístup k IPTV poskytován, cílových divácích, cenové strategii a dalších prvcích, 

jako jsou doplňkové produkty (video na vyžádání, prodej set-top boxů) nebo přítomnost na 

sociálních médiích. Porušení práv může nastat již tehdy, když poskytovatel obsahu, který nemá 

licenci, legálně získá stream od distributora nebo poskytovatele obsahu a zpřístupní jej třetím 

stranám, čímž poruší podmínky používání. Tyto třetí strany mohou být koncovými uživateli 

a spotřebiteli obsahu nebo zprostředkovateli, a v takovém případě mohou rovněž vytvářet zisk 

dalším prodejem daného obsahu. 

Technologický vývoj, jako je rozšíření širokopásmového připojení a vyšší rychlost internetu, nejen 

usnadňuje přístup k legálním zdrojům IPTV, ale usnadňuje také přístup ke zdrojům nelegálním. Při 

posuzování dopadu nelegální IPTV je třeba vzít v úvahu technologické problémy, což zvyšuje 

složitost analýzy. Navzdory rozmanitosti způsobů distribuce z analýzy vyplývá, že nelegální IPTV 

má tendenci se soustředit na tři široce definované obchodní modely: 

 model „předplatného na nelegální IPTV“, v jehož rámci je zákazníkům poskytován přímý 

přístup k řadě televizních kanálů po objednání služby a zaplacení poplatku. Obsah IPTV je 

k dispozici pro přímé vysílání na nelegálních internetových stránkách nebo prostřednictvím 

mobilních aplikací. Tento obchodní model je založen na prodeji nepovoleného předplatného 

na IPTV spotřebitelům a příjmy jsou získávány z měsíčních poplatků od předplatitelů; 

 model „business-to-business“. Tento obchodní model je zaměřen na další prodej balíčků 

kanálů a zařízení IPTV ke zřízení dalšího prodeje nelegálního obsahu IPTV. Tento typ 

obchodního modelu lze popsat jako model „business-to-business“ neboli „velkoobchodní“ 

model. Často se kombinuje s předchozím obchodním modelem prodeje přímého 

předplatného. V tomto případě mají neoprávnění poskytovatelé IPTV zaručeny dva zdroje 

příjmů: měsíční poplatky od neoprávněných diváků IPTV a platby od neoprávněných 

prodejců, kteří dále prodávají obsah IPTV; 

 model „streamingového portálu“, na němž jsou shromažďovány odkazy na streamingové 

internetové stránky, které jsou zpřístupňovány koncovým uživatelům. Streaming IPTV je 

nabízen zdarma a často v nižší kvalitě ve srovnání s předplacenými internetovými stránkami 

IPTV. Vzhledem k tomu, že obsah vysílání je poskytován zdarma, získávají neoprávnění 

poskytovatelé příjem prostřednictvím nepřímých zdrojů, škodlivého softwaru (malwaru) nebo 

poplatků z reklamy podle počtu zobrazení a počtu kliknutí. 

Z analýzy překvapivě vyplývá, že poskytování nelegální IPTV se v zásadě opírá o stejný 

„ekosystém“, a to bez ohledu na obchodní modely používané subjekty porušujícími práva duševního 
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vlastnictví. Tento ekosystém je vymezen vzájemným působením řady aktérů, což odpovídá 

konkrétní funkci poskytování nelegálních služeb. Analýzou bylo identifikováno 21 aktérů ve čtyřech 

vrstvách distribuce obsahu, jimiž jsou zdroj obsahu, hostitelská síť, poskytování front-endu 

a aplikace. 

 

Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza se provádí s cílem odhadnout dva klíčové prvky: 

 počet uživatelů, kteří užívají nedovolený obsah IPTV, 

 příjmy poskytovatelů předplatného na IPTV, kteří porušují autorská práva. 

 

Posouzení bylo provedeno pro celý trh EU-28, jakož i pro jednotlivé členské státy. Z hlavních zjištění 

vyplývá, že: 

 

 

 

 

Rozsah používání nepovolené IPTV se v jednotlivých členských státech značně liší. K zemím, ve 

kterých je nelegální online IPTV nejvíce rozšířena, patří Nizozemsko a Švédsko, kde podle odhadů 

téměř 9 % obyvatel sleduje nepovolenou IPTV. Nejméně je nelegální IPTV využívána v Rumunsku 

(0,7 %) a Bulharsku (1,3 %). 

Z posuzování nezákonných příjmů vyplynulo, že důležitým faktorem je velikost trhu z hlediska 

celkového počtu obyvatel. Samotní uživatelé ve Spojeném království, Francii a Německu vydají 

průměrně 532,4 milionu EUR, což představuje 57 % celkových příjmů poskytovatelů nepovoleného 

předplatného na IPTV. 

Průměrné výdaje jednotlivých uživatelů na nepovolenou IPTV se v jednotlivých zemích EU značně 

liší. Spotřebitelé v zemích, jako je Finsko, Nizozemsko a Francie, jsou ochotni za nepovolenou IPTV 

zaplatit více než 6 EUR měsíčně. Naopak obyvatelé Slovenska, Maďarska a Polska obvykle utratí 

pouze 2,5 EUR měsíčně. Je zřejmé, že spotřebitelé se liší nejen ochotou porušovat právní předpisy, 

ale také ochotou za přístup k nelegálnímu obsahu IPTV platit. Při definování různých cenových 

sazeb za nelegální IPTV, včetně sazeb internetových pirátů, vnímání protiprávního jednání, 

nepovolený obsah IPTV streamuje 

3,6 % Evropanů (13,7 milionu obyvatel EU-28) 

nezákonné příjmy poskytovatelů IPTV, kteří porušují autorská práva, dosáhly za rok 

2018 výše 

941,7 milionu EUR 

průměrný jednotlivý uživatel utratí za měsíc za nelegální IPTV 

5,74 EUR 
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průměrného příjmu a cen účtovaných za přístup k IPTV pomocí povolených zdrojů, je třeba vzít 

v úvahu mnoho faktorů. 

Analýza prosazování práv a judikatury 

Držitelé práv mohou využít jak občanskoprávní, tak trestněprávní prostředky. Občanskoprávní 

prostředky se použijí jak v případě subjektů, které porušují práva duševního vlastnictví přímo, tak 

u subjektů, které toto jednání zprostředkovávají, a to včetně zprostředkovatelů, jejichž služby byly 

použity k porušení práv. Použít lze zejména soudní zákaz vůči poskytovatelům internetového 

přístupu s cílem zabránit porušování právních předpisů souvisejících s IPTV. Sem, alespoň 

v některých členských státech, patří zákazy blokující živé přenosy, které brání streamovacím 

serverům v přístupu během vysílání určité akce nebo série akcí. Takové soudní zákazy mohou být 

rovněž použity k předcházení porušování práv v budoucnu, za předpokladu, že bude dodržena 

podmínka přiměřenosti. Kromě toho může být internetovým zprostředkovatelům přikázáno, aby 

poskytli informace o subjektech porušujících práva duševního vlastnictví. Zveřejnění informací 

o koncových uživatelích nelegálních služeb IPTV však nemusí být v souladu s právními předpisy EU 

o ochraně údajů. 

Ve všech členských státech EU jsou rovněž k dispozici trestněprávní prostředky proti subjektům 

porušujícím práva duševního vlastnictví souvisejících s IPTV v komerčním měřítku. Judikatura 

členských států obsahuje významné příklady trestních stíhání proti jednotlivcům zapojeným do 

nelegální IPTV. V některých případech byly subjektům porušujícím práva duševního vlastnictví 

uloženy vysoké tresty odnětí svobody. 

 

Závěry a hlediska 

Tato studie přispívá k pochopení jevu nelegální IPTV prostřednictvím komplexní interdisciplinární 

analýzy této problematiky. Tato zpráva se souhrnně zabývá právními, ekonomickými 

a technologickými hledisky s cílem provést analýzu ekosystému nelegální IPTV. Kromě toho studie 

poskytuje první kvantitativní hodnocení rozsahu nelegální IPTV v celé EU, pokud jde o aktivní 

uživatele a příjmy pocházející z této nelegální činnosti. 

Hlavní zjištění zprávy potvrzují významné rozšíření činností nelegální IPTV v zemích EU. Situace 

v členských státech není jednotná, neboť mnoho faktorů, jako je míra porušování práv duševního 

vlastnictví na internetu, vnímání duševního vlastnictví a celková poptávka po IPTV, se liší. Na úrovni 

EU-28 se na nedovoleném používání IPTV podílí 3,6 % obyvatel. Tito uživatelé přinášejí 

poskytovatelům IPTV, kteří porušují autorská práva, nezákonné příjmy ve výši téměř 1 miliardy 

EUR. Legislativní a technická analýza potvrzuje, že podniky a vlády čelí při řešení problematiky 

nelegální IPTV četným výzvám. 
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