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SHRNUTÍ 
 

 

 
Tato studie a sbírka judikatury nabízí přehled statických a dynamických soudních příkazů k blokování 
v EU a v členských státech zahrnutých do studie. Přehled je založen na dotaznících a na srovnávacím 
přehledu judikatury a právního rámce členských států zahrnutých do studie. 
 
Soudní příkazy k blokování mají právní základ v čl. 18 odst. 1 směrnice o elektronickém obchodu, čl. 
8 odst. 3 směrnice o informační společnosti a článku 11 směrnice o dodržování práv duševního 
vlastnictví. Slučitelnost soudních příkazů k blokování s právem EU byla potvrzena v řadě rozsudků 
Soudního dvora Evropské unie (SDEU), které rovněž podporují přípustnost dynamických soudních 
příkazů k blokování. Zatímco statické soudní příkazy k blokování jsou přípustné ve všech členských 
státech zahrnutých do studie, dynamické soudní příkazy k blokování nikoliv nebo přinejmenším 
v některých členských státech zahrnutých do studie jejich přípustnost dosud nebyla soudy 
prověřována. 
 
Přípustnost statických a dynamických soudních příkazů k blokování z velké části závisí na řádném 
vyvážení práv a zájmů osob, které jsou těmito opatřeními dotčeny. Toto vyvážení se provádí 
zohledněním různých základních práv a celkové přiměřenosti soudních příkazů. Obecně platí, že by 
statické a dynamické soudní příkazy k blokování měly být přípustné v souladu se zásadou 
„spravedlivé rovnováhy“ mezi základními právy, pouze pokud jsou cíleně zaměřené s cílem ukončit 
porušování práv a pokud neporušují neúměrně základní práva, neukládají zprostředkovatelům 
„nadměrně zatěžující povinnosti“ a zabývají se rizikem nadměrného a nedostatečného blokování. 
 
V jednotlivých členských státech zahrnutých do studie se požadavky na vydání soudního příkazu 
k blokování liší. Přesto však platí některé společné obecné požadavky a procesní pravidla, které se 
použijí ve většině členských států zahrnutých do studie, včetně nutnosti prokázat status držitele práv 
a to, že je vlastníkem práv, předložit důkazy o údajném porušení práv a zajistit přiměřenost, vhodnost 
a/nebo rozumnost požadovaného opatření. 
 
Dynamické soudní příkazy k blokování se vydávají ve většině členských států zahrnutých do 
studie, včetně Dánska, Francie, Irska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království, Španělska a 
Švédska. Avšak dosud byl v členských státech zahrnutých do studie počet vydaných dynamických 
soudních příkazů k blokování omezený. Ve většině členských států zahrnutých do studie neexistuje 
výslovný právní pojem „dynamické soudní příkazy k blokování“. Proto soudy vydávají dynamické 
soudní příkazy k blokování – a vymezují jejich požadavky – na základě rozšiřujícího výkladu již 
existujících norem. Některé členské státy zahrnuté do studie (Irsko, Spojené království a Španělsko) 
umožňují vydávání soudních příkazů k blokování přímých přenosů, což je dílčí druh dynamických 
soudních příkazů k blokování, jejichž hlavním cílem je omezit porušování práv týkajících se 
(sportovních) akcí vysílaných v přímém přenosu. V jiných členských státech zahrnutých do studie 
nejsou soudní příkazy k blokování přímých přenosů přípustné nebo přinejmenším jejich přípustnost 
dosud nebyla soudy prověřována. 
 
Pokud jde o působnost dynamických soudních příkazů k blokování, v členských státech 
zahrnutých do studie se do různé míry liší věcná působnost, zprostředkovatelé a webové stránky, na  
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které příkazy cílí, a časová a územní působnost. Hlavním cílem těchto opatření v cílových státech 
zahrnutých do studie je porušování autorských práv, podle všeho však neexistuje žádné konkrétní 
omezení věcné působnosti dynamického soudního příkazu. Obdobně ačkoliv se dynamické soudní 
příkazy k blokování ve většině členských států zahrnutých do studie obvykle vydávají proti 
poskytovatelům služby přístupu k internetu, mohou být tato opatření použita proti jakémukoliv 
účastníku považovanému za zprostředkovatele. Ve většině členských států zahrnutých do studie 
neplatí žádné omezení počtu internetových stránek, které je možné blokovat. Právní předpisy ve 
většině členských států zahrnutých do studie neupravují dynamické soudní příkazy k blokování ani 
jejich dobu trvání, ovšem tato opatření mohou být rozhodnutím soudu časově omezena. Obecně platí, 
že soudními příkazy je možné nařídit blokování obsahu bez ohledu na místo, kde k porušení práv 
došlo, nebo bez ohledu na místo, kde se nacházejí uživatelé přistupující k obsahu, který porušuje 
práva, pokud činnosti cílí na spotřebitele a uživatele internetu v členských státech. 
 
V členských státech zahrnutých do studie neexistují žádná konkrétní procesní pravidla týkající se 
požadavků na důkazy a jejich přípustnost, pokud jde o statické nebo dynamické soudní příkazy 
k blokování. 
 
Provádění soudních příkazů k blokování se zaměřuje hlavně na technická řešení a náklady na 
provádění. Ve většině členských států zahrnutých do studie se v soudním příkazu obvykle určuje 
technické řešení, které se má použít. Pokud tomu tak není, jako například v Dánsku, Francii, Itálii, 
Španělsku a Švédsku, soudy mohou navrhnout technická řešení s cílem zajistit uplatnění soudního 
příkazu. K nejčastějším technickým řešením, jež se používají v členských státech zahrnutých do 
studie v souvislosti se soudními příkazy k blokování, patří zablokování adresy internetového protokolu 
(IP) a systému doménových jmen (DNS). Členské státy zahrnuté do studie přistupují k rozdělení 
nákladů na provádění blokování poměrně nejednotně. Ve velké většině členských států zahrnutých 
do studie nesou náklady na provádění soudního příkazu k blokování zprostředkovatelé. V menším 
počtu členských států zahrnutých do studie mohou být náklady rozděleny mezi zprostředkovatele a 
držitele práv nebo uloženy pouze zprostředkovatelům. 
 
Návazná opatření na dynamické soudní příkazy k blokování plní důležitou úlohu, pokud jde 
o účinnost opatření a celkové vyvážení zájmů. V některých členských státech zahrnutých do studie 
jsou stanoveny zvláštní postupy pro obnovování, aktualizaci či prodlužování dynamických soudních 
příkazů k blokování, avšak v jiných státech nikoliv. V této souvislosti se zdá, že mezi členskými státy 
zahrnutými do studie neexistují žádné zvláštní rozdíly mezi procesními pravidly pro obnovu a 
aktualizaci statických a dynamických soudních příkazů. Kromě toho členské státy zahrnuté do studie 
nedisponují žádným zvláštním postupem pro změnu statického soudního příkazu k blokování na 
dynamický soudní příkaz k blokování. Místo toho je třeba zahájit nové řízení ve věci samé. Kromě 
toho stanoví většina členských států zahrnutých do studie opatření pro vynucování příkazů, pokut a 
opakovaně uložených sankcí. V neposlední řadě jsou ve všech členských státech zařazených do 
studie dostupné opravné prostředky k napadení soudních příkazů k blokování v souladu s tradičními 
pravidly občanskoprávního řízení. Ochranné prostředky obecně mohou využít zprostředkovatelé a 
údajní porušovatelé práv, kterých se týká daný soudní příkaz. V několika členských státech 
zahrnutých do studie jsou tyto opravné prostředky k dispozici rovněž jednotlivým dotčeným uživatelům 
internetu nebo v některých členských státech zahrnutých do studie prostřednictvím hromadné žaloby. 
 
V nedávné judikatuře SDEU, která se zabývala extrateritoriální působností soudních příkazů proti 
on-line zprostředkovatelům, dospěli soudci k závěru, že právo EU neukládá celosvětová opatření, ale 
ani jejich uložení nebrání. Naopak je věcí vnitrostátních soudů, aby rozhodly, zda je možné vydat 
extrateritoriální soudní příkazy v souladu s tím, jak samy vyváží základní práva a uplatňování 
mezinárodních norem. V této souvislosti je nutné, aby soudní příkazy k blokování byly cílené a 
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konkrétní a jejich územní působnost nebyla širší, než co je nezbytné k dosažení cíle, a to v souladu 
s vyvážením základních práv a mezinárodního práva, včetně zásady zdvořilosti. 
 
Judikatura týkající se statického a dynamického blokování v mnoha případech poukazuje na právní 
spletence, do kterých jsou zapojeny vnitrostátní soudy různých členských států zahrnutých do studie. 
Právní spletence je možno považovat na určitou formu neformální přeshraniční spolupráce a dochází 
k nim, když vnitrostátní soudy odkáží na rozsudky v jiných jurisdikcích. 
 
Dalším významným faktorem pro hodnocení přípustnosti, působnosti a přiměřenosti soudních příkazů 
k blokování je jejich účinnost, pokud jde o omezování porušování práv. Účinnost příkazů k blokování 
ve většině členských států zahrnutých do studie obvykle není výslovně posuzována. Účinnost nemusí 
vyžadovat 100% úspěšnost, pokud opravné prostředky závažným způsobem odrazují uživatele 
internetu od přístupu k obsahu porušujícímu práva. Účinnost se v některých jurisdikcích považuje za 
další požadavek k odůvodnění cílených a konkrétních soudních příkazů k blokování, které poměrně 
dobře vyvažují základní práva a ukládají poskytovatelům přístupu a jiným zprostředkovatelům 
přiměřené a nikoliv nadměrně zatěžující povinnosti. 
 
Přehled statických a dynamických soudních příkazů k blokování v EU a v členských státech 
zahrnutých do studie svědčí o komplexní spleti různých přístupů v členských státech EU, kterou bývá 
obtížné rozmotat. Za této situace předkládá tato studie soubor klíčových závěrů, které mohou 
posloužit jako referenční bod pro další rozvoj politik a postupů v této oblasti. 


