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ZHRNUTIE 
 

 

 
Táto štúdia a zbierka judikatúry poskytuje prehľad o súdnych príkazoch na statické a dynamické 
blokovanie v EÚ a skúmaných členských štátoch. Základom tohto prehľadu sú dotazníky a 
porovnávacie preskúmanie judikatúry a právneho rámca skúmaných členských štátov. 
 
Právny základ súdnych príkazov na blokovanie sa nachádza v článku 18 ods. 1 smernice 
o elektronickom obchode, v článku 8 ods. 3 smernice o informačnej spoločnosti a v článku 11 
smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Zlučiteľnosť súdnych príkazov na blokovanie 
s právom EÚ potvrdili viaceré rozsudky Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktoré podporujú aj 
možnosť získania súdnych príkazov na dynamické blokovanie. Zatiaľ čo súdne príkazy na statické 
blokovanie existujú vo všetkých skúmaných členských štátoch, neplatí to pre súdne príkazy na 
dynamické blokovanie, resp. možnosť ich získania v niektorých z týchto štátov ešte nebola na súdoch 
preverená. 
 
Možnosť získania súdnych príkazov na statické a dynamické blokovanie závisí vo veľkej miere od 
primeraného vyváženia práv a záujmov osôb, ktorých sa tieto opatrenia týkajú. Toto vyvažovanie 
sa uskutočňuje zohľadnením rôznych základných práv a celkovej proporcionality súdnych príkazov. 
Celkovo by podľa doktríny „spravodlivej rovnováhy“ medzi základnými právami mali byť príkazy na 
statické a dynamické blokovanie k dispozícii len vtedy, ak sú dôsledne zamerané na ukončenie 
porušovania práv a ak neúmerne nezasahujú do základných práv, neukladajú sprostredkovateľom 
„nadmerné povinnosti“ a riešia riziko nadmerného a nedostatočného blokovania. 
 
Požiadavky na získanie súdneho príkazu na blokovanie sa v skúmaných členských štátoch líšia. 
Stále však existujú niektoré spoločné všeobecné požiadavky a procesné pravidlá, ktoré sa uplatňujú 
vo väčšine skúmaných členských štátov, vrátane potreby preukázať postavenie držiteľa práv a 
vlastníctvo práv, dôkazy o údajnom porušení, proporcionalitu, vhodnosť a/alebo primeranosť 
požadovaného opatrenia. 
 
Súdne príkazy na dynamické blokovanie boli vydané vo väčšine skúmaných členských štátov 
vrátane Dánska, Francúzska, Írska, Talianska, Holandska, Španielska, Švédska a Spojeného 
kráľovstva. Doteraz bol však počet súdnych príkazov na dynamické blokovanie vydaných v 
skúmaných členských štátoch obmedzený. Vo väčšine skúmaných členských štátoch neexistuje 
explicitný zákonom definovaný pojem súdny príkaz na dynamické blokovanie. Súdy preto vydávajú 
súdne príkazy na dynamické blokovanie – a vymedzujú súvisiace požiadavky – na základe 
extenzívneho výkladu existujúcich noriem. Niektoré skúmané členské štáty (Írsko, Španielsko a 
Spojené kráľovstvo) vydávajú ako poddruh súdnych príkazov na dynamické blokovanie príkazy na 
zablokovanie živého vysielania s hlavným cieľom obmedziť porušovanie práv súvisiacich so živým 
vysielaním (športových) podujatí. V iných skúmaných členských štátoch neexistujú príkazy na 
zablokovanie živého vysielania, resp. táto možnosť ešte nebola na súdoch preverená. 
 
Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti príkazov na dynamické blokovanie, v skúmaných členských 
štátoch sa ich predmet, cieľoví sprostredkovatelia, cieľové webové sídla, časová a územná pôsobnosť 
v rôznej miere líšia. Porušovanie autorských práv je hlavným cieľom týchto opatrení v skúmaných 
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členských štátoch, podľa všetkého však neexistuje konkrétne obmedzenie predmetu, na ktorý by sa 
súdny príkaz na dynamické blokovanie mohol vzťahovať. Podobne, hoci sa súdne príkazy na 
dynamické blokovanie vo väčšine skúmaných členských štátov zvyčajne vydávali proti 
poskytovateľom internetového pripojenia, tieto opatrenia možno podľa článku 8 ods. 3 smernice o 
informačnej spoločnosti a článku 11 smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva uplatniť 
proti ktorejkoľvek strane považovanej za sprostredkovateľa. Vo väčšine skúmaných členských štátoch 
neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o počet webových sídel, ktoré možno zablokovať. Vo 
väčšine skúmaných členských štátov zákon neupravuje súdne príkazy na dynamické blokovanie ani 
ich trvanie, tieto opatrenia však môžu byť časovo obmedzené súdnymi rozhodnutiami. Vo 
všeobecnosti možno súdnymi príkazmi nariadiť zablokovanie obsahu bez ohľadu na miesto, kde k 
porušeniu došlo, alebo na miesto, kde sa nachádzajú používatelia, ktorí majú prístup k obsahu 
porušujúcemu práva, pokiaľ sa tieto opatrenia zameriavajú na spotrebiteľov a používateľov internetu 
v členských štátoch. 
 
Pokiaľ ide o príkazy na statické a dynamické blokovanie v skúmaných členských štátoch, neexistujú 
osobitné procesné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na dôkazy a ich prípustnosť. 
 
Vykonávanie súdnych príkazov na blokovanie sa zameriava najmä na technické riešenia a náklady 
na vykonávanie. Vo väčšine skúmaných členských štátov sa v súdnom príkaze zvyčajne vymedzuje 
technické riešenie, ktoré sa má uplatniť. Ak to tak nie je, ako napríklad v Dánsku, vo Francúzsku, v 
Taliansku, Španielsku a vo Švédsku, súdy môžu navrhnúť technické riešenia na dodržanie rozsahu 
súdneho príkazu. Najbežnejšími technickými riešeniami, ktoré sa uplatňujú v rámci príkazov na 
blokovanie v skúmaných členských štátoch, sú blokovanie IP adresy, ako aj systému názvov domén 
(DNS). Skúmané členské štáty riešili rozdelenie nákladov na vykonávanie opatrení na blokovanie 
pomerne nejednotne. Vo veľkej väčšine skúmaných členských štátov znášajú náklady na vykonanie 
príkazu na blokovanie sprostredkovatelia. V niekoľkých skúmaných členských štátoch sa náklady 
môžu rozdeliť medzi sprostredkovateľov a držiteľov práv alebo sa môžu uložiť len 
sprostredkovateľom. 
 
Opatrenia nadväzujúce na súdne príkazy na dynamické blokovanie zohrávajú dôležitú úlohu pri 
účinnosti týchto opatrení a celkovej vyváženosti záujmov. V niektorých skúmaných členských štátoch 
sú k dispozícii osobitné postupy na obnovu, aktualizáciu alebo predĺženie platnosti príkazov na 
statické a dynamické blokovanie, kým v iných skúmaných členských štátoch k dispozícii nie sú. V tejto 
súvislosti podľa všetkého neexistujú medzi skúmanými členskými štátmi žiadne konkrétne rozdiely, 
pokiaľ ide o procesné pravidlá obnovovania a aktualizácie súdnych príkazov na statické a dynamické 
blokovanie. Okrem toho skúmané členské štáty nemajú k dispozícii žiadne osobitné konanie na 
zmenu príkazu na statické blokovanie na príkaz na dynamické blokovanie. Namiesto toho sa musí 
začať nové konanie vo veci samej. Okrem toho väčšina skúmaných členských štátov zabezpečuje 
výkon príkazu, pokuty a opakujúce sa sankcie. V rámci tradičných pravidiel občianskeho procesného 
práva sú vo všetkých skúmaných členských štátoch takisto k dispozícii opravné prostriedky na 
napadnutie súdnych príkazov na blokovanie. Takéto opravné prostriedky sú vo všeobecnosti 
dostupné pre sprostredkovateľov a údajných porušovateľov, ktorých sa súdny príkaz týka. 
V niekoľkých skúmaných členských štátoch sú tieto opravné prostriedky k dispozícii aj pre dotknutých 
jednotlivých používateľov internetu, resp. v niektorých skúmaných členských štátoch prostredníctvom 
kolektívnych žalôb. 
 
V rámci diskusie o extrateritoriálnom rozsahu pôsobnosti súdnych príkazov proti online 
sprostredkovateľom sa v nedávnej judikatúre SDEÚ dospelo k záveru, že právo EÚ neukladá ani 
nezakazuje celosvetové opatrenia. Je na vnútroštátnych súdoch, aby na základe svojho vlastného 
uváženia o vyvážení základných práv a uplatňovaní medzinárodných noriem rozhodli o možnosti 
uloženia extrateritoriálnych súdnych príkazov. V tejto súvislosti musia byť súdne príkazy na 
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blokovanie cielené a špecifické a ich územná pôsobnosť nesmie byť širšia, než je nevyhnutné na 
dosiahnutie ich cieľa, a to v súlade so zásadou vyváženia základných práv a s medzinárodným 
právom vrátane doktríny o ústretovosti. 
 
Judikatúra z oblasti statického a dynamického blokovania poukazuje na viaceré prípady vzájomne 
prepojených právnych vzťahov medzi vnútroštátnymi súdmi rôznych skúmaných členských štátov. 
Tieto vzájomne prepojené právne vzťahy možno považovať za formu neformálnej cezhraničnej 
spolupráce, ku ktorej dochádza, keď vnútroštátne súdy odkazujú na rozsudky v iných jurisdikciách. 
 
Ďalším dôležitým faktorom pri posudzovaní dostupnosti, rozsahu a primeranosti príkazu na 
blokovanie je jeho účinnosť pri znižovaní miery porušovania právnych predpisov. Účinnosť príkazov 
na blokovanie sa zvyčajne vo väčšine skúmaných členských štátov výslovne neposudzuje. Účinnosť 
sa nemusí merať ako 100% úspech. Dôležité je, že prostriedok nápravy vážne odrádza používateľov 
internetu od prístupu k obsahu, ktorý porušuje práva. Účinnosť sa v niektorých jurisdikciách považuje 
za dodatočnú požiadavku pri odôvodňovaní cielených a osobitných súdnych príkazov na blokovanie, 
ktorými sa spravodlivo vyvažujú základné práva a poskytovateľom prístupu a iným 
sprostredkovateľom sa ukladajú proporcionálne, ale nie nadmerné povinnosti. 
 
Z prehľadu príkazov na statické a dynamické blokovanie v EÚ a skúmaných členských štátoch je 
zrejmá komplexná sieť rôznych prístupov v členských štátoch EÚ, ktorá je niekedy veľmi neprehľadná. 
V tejto súvislosti poskytuje táto štúdia súbor kľúčových zistení, ktoré môžu slúžiť ako referencia pre 
ďalšie vytváranie politík a postupov v tejto oblasti. 


