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SHRNUTÍ 
 
 
Kontext 
 
Rostoucí odvětví elektronického obchodu vytváří obrovské příležitosti pro světové hospodářství a zásadně 
změnilo způsob uvádění výrobků na trh a prodeje ze strany podniků a nákupu ze strany spotřebitelů. S tím, 
jak podniky stále častěji využívají příležitostí, které nabízí internet a elektronický obchod, vyvíjí se obdobně 
i on-line porušování práv duševního vlastnictví. Konkrétně pak subjekty, které porušují tato práva on-line, 
využívají toho, že internet ze své podstaty nezná hranice, a zneužívají hranice jurisdikcí, které rozdělují 
pravomoci a mandáty donucovacích orgánů a orgánů veřejné moci odpovědných za boji proti on-line 
porušování práv duševního vlastnictví. Navíc neustálé technologické inovace stimulují mobilitu, což dále 
ztěžuje sledování elektronických důkazů on-line porušování práv duševního vlastnictví, jakož i samotných 
subjektů, které tato práva porušují. Pro zločince, včetně subjektů porušujících práva duševního vlastnictví 
on-line, nabývají na přitažlivosti služby skryté na darknetu, což dále komplikuje proces určování 
podezřelých a shromažďování důkazů. 
 
Boj proti on-line porušování práv proto stále častěji vyžaduje spolupráci a výměnu odborných poznatků a 
informací mezi organizacemi, regulačními orgány a agenturami. 
 
Ve zprávě úřadu EUIPO z roku 2018 s názvem Studie zákonodárných opatření týkajících se 
porušování práv duševního vlastnictví on-line(1) se posuzovalo, zda a do jaké míry stávající právní 
rámec členských států EU nabízí držitelům práv nebo donucovacím orgánům legislativní opatření, 
která mohou být použita za účelem zabránění porušování práv duševního vlastnictví v on-line 
prostředí nebo za účelem boje proti tomuto porušování. Předkládaná studie se zaměřuje na právní 
opatření použitelná s ohledem na porušování práv duševního vlastnictví on-line prostřednictvím 
vzájemné právní pomoci a mezinárodní justiční spolupráce. 

 
Obecně platí, že chování porušující práva 
duševního vlastnictví je v rozporu 
s předpisy občanského práva týkajícími se 
duševního vlastnictví. Avšak pokud je toto 
chování dostatečně závažné, pak může být 
také v rozporu s předpisy trestního práva 
v oblasti duševního vlastnictví. Podle 
článku 61 Dohody o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) může 
porušování autorských práv a padělání 
ochranných známek, které představuje 
občanskoprávní delikt, rovněž 
představovat trestný čin, pokud je toto 
porušení úmyslné a zároveň v komerčním 
měřítku. Jiné věci týkající se porušování 
práv duševního vlastnictví se mohou na této škále nacházet někde uprostřed a řeší se na správní úrovni, 
jako je úmyslné pirátství v oblasti autorského práva, padělání ochranných známek, které nedosahuje 

 
 
(1) EUIPO. (2018). Studie zákonodárných opatření týkajících se porušování práv duševního vlastnictví on-line. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1. 
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komerčního měřítka, nebo neúmyslné porušení práv, ke kterému dochází v komerčním měřítku. Trestná 
činnost v oblasti autorského práva a s tím související trestná činnost, která byla spáchána on-line, může 
rovněž spadat do širšího vymezení počítačové kriminality, jak je definována v Budapešťské úmluvě o 
počítačové kriminalitě. 
 
V tomto aspektu tato studie ukazuje, jak mezinárodní spolupráce založená na používání účinnějších 
postupů a právních opatření může být klíčem k úspěšnému boji proti porušování práv duševního vlastnictví 
on-line. 
 
Metodika 
 
Účelem této studie je určit právní opatření související s mezinárodní justiční spoluprací ve věcech 
porušování práv duševního vlastnictví on-line a porozumět potenciálním výhodám a úskalím při provádění 
a uplatňování těchto opatření. Studie zahrnuje opatření v oblasti trestněprávní i občanskoprávní (a 
případně správní) spolupráce. Primární důraz se klade na porušování autorského práva a ochranných 
známek, ačkoliv studie se zabývá rovněž porušováním jiných práv duševního vlastnictví on-line (např. 
obchodní tajemství, patenty, průmyslové vzory nebo zeměpisná označení). 
 
Studie má sloužit jako praktický nástroj. Proto se stávající opatření týkající se spolupráce na mezinárodní 
úrovni v rámci EU i mimo ni představují napříč těmito čtyřmi hlavními oblastmi: 
 

 
 
Ke shromažďování údajů byly využity různé nástroje: rešerše odborné literatury, rozhovory a diskuse 
ohniskových skupin a také analýza jednotlivých případů. Na začátku projektu úřad EUIPO oslovil skupinu 
13 odborníků, kteří jsou členy právní expertní skupiny EUIPO, aby se stali součástí ad hoc expertní 
skupiny, která bude podporovat tento výzkum. Byli vybráni na základě svých znalostí a zkušeností v oblasti 
(on-line) porušování práv duševního vlastnictví a mezinárodní justiční spolupráce ve vybraných členských 
státech EU a třetích zemích. Tato ad hoc expertní skupina byla vyzvána k provedení přezkumu a 
k připomínkování metodiky projektu a k podpoře výzkumu, mimo jiné i formou účasti na diskusích v rámci 
expertní skupiny, on-line rozhovorech a – kdykoliv to bylo možné – k poskytnutí případů jako příkladů. 
Kromě této ad hoc expertní skupiny byli institutem UNICRI osloveni také další odborníci, aby se zúčastnili 
rozhovorů a předložili případy, které poslouží jako příklady. Celkem bylo shromážděno a analyzováno 10 
příkladů. 
 
V neposlední řadě byly rozpracovány dva fiktivní případy zahrnující více jurisdikcí (první se týkal 
padělaných léčivých přípravků uváděných na trh on-line a druhý pirátské televize přes internetový protokol 
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(IPTV)). Cílem bylo poukázat na složitost mezinárodní spolupráce ve věcech týkajících se on-line 
porušování práv duševního vlastnictví a poskytnout vodítko pro analýzu právních nástrojů a opatření 
(občanskoprávních, trestněprávních a správních), které jsou k dispozici za účelem boje proti on-line 
porušování práv duševního vlastnictví. Tyto dva fiktivní případy byly rozpracovány na základě běžných 
stávajících protiprávních praktik, ale nijak nesouvisí s žádným skutečným případem. 
 
 
 
Klíčová zjištění 
 
Podle odborníků, s nimiž byl učiněn rozhovor, se mezi nejúčinnější podoby mezinárodní spolupráce řadí 
1) neformální spolupráce mezi vyšetřovateli a státními zástupci z různých zemí a 2) dobrovolná spolupráce 
ze strany internetových zprostředkovatelů (např. poskytovatelů služeb) ve třetích zemích, kteří se rozhodli 
přímo spolupracovat s vyšetřovatelem nebo státním zástupcem v jiné zemi. 
 
Ve studii se přezkoumává, jak mohou být využity současné nástroje a sítě – například síť proti počítačové 
kriminalitě skupiny G7 v nepřetržitém provozu a Evropská síť státních zástupců pro otázky duševního 
vlastnictví (EIPPN) – k usnadnění neformální a dobrovolné spolupráce a boje proti on-line porušování práv 
duševního vlastnictví. 
 
Pokud není k dispozici neformální ani dobrovolná spolupráce, pak dalším nejúčinnějším krokem je 
vynaložit maximální úsilí v souvislosti s jedinou jurisdikcí (nebo v rámci této jurisdikce). Pokud nelze 
pokračovat ve vyšetřování věci on-line porušování práv duševního vlastnictví (občanské nebo trestní věci), 
pak bude zapotřebí formální mezinárodní justiční spolupráce. 
 

 
 
Rychlá mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech týkajících se porušování práv duševního 
vlastnictví a vzájemná právní pomoc v trestních věcech týkajících se on-line porušování práv duševního 
vlastnictví má mimořádný význam. 
 
Mezinárodní spolupráce v občanských věcech se zaměřuje na typické přeshraniční otázky, včetně určení 
(mezinárodní) jurisdikce a pravidel týkajících se uznávání a výkonu zahraničních rozsudků (v občanských 
a obchodních věcech), jakož i na otázky týkající se mezinárodní právní pomoci, včetně doručování 
písemností a získávání důkazů z jiných států. Tato spolupráce rovněž zahrnuje jiná témata, jako je 

Dobrovolná 
spolupráce

• Postupy dobrovolné spolupráce byly vypracovány průmyslovým odvětvím, veřejnými orgány a/nebo třetími 
stranami (např. nevládními organizacemi) a následně se jimi příslušné průmyslové odvětví řídí při řešení některých 
případů porušování práv duševního vlastnictví přes internet. Tyto postupy umožňují vnitrostátním orgánům 
shromažďovat některé druhy informací nebo rychle a snadno požádat vnitrostátní nebo mezinárodní subjekty 
(zejména poskytovatele služeb nebo orgány, které jsou protějšky dožadujících orgánů) o ochranná opatření.

Jediná 
jurisdikce

• Vnitrostátní orgán se snaží shromáždit nezbytné důkazy a doplnit spis na základě informací dostupných v rámci 
své vlastní jurisdikce, aniž by se musel uchýlit ke spolupráci s třetími stranami nebo jinými zeměmi.

Mezinárodní 
justiční 

spolupráce

• Do velké většiny případů on-line porušování práv duševního vlastnictví je zapojeno více jurisdikcí, a proto je 
zapotřebí mezinárodní justiční spolupráce.



STUDIE LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ PRÁV 
ON-LINE 

 

 

6 
 

spolupráce týkající se nároků (např. evropský exekuční titul pro nesporné nároky, evropský platební 
rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích), alternativní řešení sporů (např. mediace v občanských a 
obchodních věcech) nebo přeshraniční zajištění bankovních účtů. 
 
Řada opatření v oblasti boje proti on-line porušování práv duševního vlastnictví je předmětem žádosti o 
justiční spolupráci: 
• doručení písemností, 
• soudní příkazy, 
• zajištění doménových jmen v občanskoprávních řízeních, 
• zajištění předmětů nebo nástrojů v občanskoprávních řízeních, 
• zabavení výnosů z protiprávní činnosti. 
 
Pokud jde o vzájemnou právní pomoc v trestních věcech, státy často žádají o pomoc s doručováním 
soudních písemností, s vydáváním vyšetřovaných osob a se shromažďováním důkazů, které se použijí při 
vyšetřování a stíhání trestných činů. Používají se tyto druhy formálních žádostí o vzájemnou právní pomoc 
v trestních věcech: 
 
• doručení soudních písemností, 
• získání výpisů z rejstříku trestů, 
• získání výpovědí podezřelých, svědků nebo znalců, 
• získání a zajištění elektronických důkazů, 
• žádost o odposlech telekomunikačních prostředků, 
• získání informací od finanční instituce, 
• získání telefonních údajů, 
• žádost o prohlídku a zajištění majetku, 
• žádost o přeshraniční sledování, 
• žádost o sledované doručení, 
• žádost o vytvoření společného vyšetřovacího týmu (SVT), 
• žádost o souběžné vyšetřování, 
• žádost o tajnou operaci, 
• zajištění výnosů z trestné činnosti, 
• konfiskace výnosů z trestné činnosti, 
• vydávání vězňů, 
• předání řízení. 

 



STUDIE LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ PRÁV 
ON-LINE 

 

 

7 
 

Obecně studie zjistila, že v EU a na mezinárodní úrovni je k dispozici rozmanitá škála a velký počet 
nástrojů, které usnadňují mezinárodní spolupráci, včetně právních nástrojů, ale také neformálních sítí, 

portálů a platforem. 
 
Některé nástroje existují již řadu 
let (například dvě haagské úmluvy 
z let 1965 a 1970, nebo Úmluva o 
vzájemné právní pomoci z roku 
2000), zatímco jiné jsou poměrně 
nové (např. nařízení (EU) 
2018/1805 o vzájemném 
uznávání příkazů k zajištění a 
příkazů ke konfiskaci). Některé 
nástroje jsou omezeny na velmi 
specializovanou oblast práv 
duševního vlastnictví (např. 
úmluva MEDICRIME, Protokol o 
odstranění nezákonného obchodu 
s tabákovými výrobky nebo 
úmluva UNTOC) nebo jsou stále 
málo známé či používané (např. 

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (ETS č. 62)), proto se jejich účinné používání ve 
věcech týkajících se on-line porušování práv duševního vlastnictví stále vyvíjí. 
 
Řada stávajících právních nástrojů má zvláštní účel, jímž je zavést, posílit a harmonizovat ochranu a 
prosazování práv duševního vlastnictví. Příslušná ustanovení se však z velké části nezabývají tím, jak 
předcházet on-line porušování práv duševního vlastnictví nebo jak proti němu bojovat. Tato právní opatření 
často pouze stanoví minimální požadavky, čímž se jednotlivým zemím ponechává prostor přijmout vlastní 
zvláštní vnitrostátní opatření. Kromě toho se stávající právní opatření někdy zaměřují na konkrétní oblast 
protiprávní činnosti (např. úmluva Medicrime), zatímco jiná se zaměřují na on-line porušování práv 
obecněji (např. Úmluva o počítačové kriminalitě). Kromě toho byla řada postupů v oblasti vzájemné právní 
pomoci navržena v době před rozvojem internetu, kdy počet žádostí dosahoval zlomku dnešního objemu, 
a nemusely se vyrovnávat s pomíjivostí elektronických důkazů. 
 
Odborníci často vyjadřovali obavu ohledně zpoždění při vyřizování nebo zamítnutí žádostí o právní 
pomoc z rozporných důvodů. Někdy k tomu dochází v důsledku nepřesné formulace žádostí nebo kvůli 
nejasnostem ohledně souvislosti mezi skutečnostmi stanovenými v žádosti a požadovanou pomocí, jindy 
může být příčinou špatná kvalita překladu. Jeden odborník rovněž uvedl, že v některých případech 
mohou hrát roli i kulturní rozdíly. Na mezinárodní spolupráci mohou mít podle konzultovaných odborníků 
dopad také omezené lidské zdroje příslušných soudních orgánů. V některých zemích mají státní 
zástupci pravomoc vybrat případy, které budou stíhány, a to za účelem úspory zdrojů. Odborníci 
z některých zemí upozornili, že mohou upustit od stíhání věcí, které vyžadují formální mezinárodní 
spolupráci, protože ty mohou být zdlouhavější a složitější. Rovněž byly zmiňovány nedostatečné 
technické prostředky (např. vybavení pro pořádání videokonferencí) a jazykové bariéry. 
 
Na mezinárodní úrovni již probíhají snahy o zlepšení postupu vzájemné právní pomoci s cílem předcházet 
zpožděním při získávání elektronických informací, které jsou klíčové pro vyšetřování on-line porušování 
práv duševního vlastnictví. Například v březnu 2018 schválily Spojené státy americké zákon objasňující 
zákonné využívání údajů v zahraničí (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD), který 
umožňuje uzavření dvoustranných dohod mezi USA a důvěryhodnými zahraničními partnery, jež umožní 
donucovacím orgánům vybaveným příslušným soudním povolením obrátit se přímo na technologické 
společnosti sídlící v dané zemi se žádostí o přístup k elektronickým údajům, místo aby postupovaly časově 
náročnějším postupem podle smlouvy o vzájemné právní pomoci. Ačkoliv Rada EU schválila v září 2019 
mandát opravňující Evropskou komisi, aby vyjednávala o dohodě podle zákona CLOUD s USA, ke dni 
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vypracování této studie dosud nebyla takováto dvoustranná dohoda mezi USA a EU podle zákona CLOUD 
uzavřena. 
 
Pokud jde o EU, nedávno vyvinuté nástroje významně přispěly ke zjednodušení a urychlení postupu 
pro získávání informací a důkazů v reakci na žádosti o formální vzájemnou právní pomoc v trestních 
věcech (například jde o evropský vyšetřovací příkaz a evropský zatýkací rozkaz). 
Co se týče mezinárodní spolupráce v občanských věcech týkajících se práv duševního vlastnictví, EU má 
k dispozici právní nástroje pro získávání důkazů (např. nařízení (ES) č. 1206/2001), pro doručování 
soudních a mimosoudních písemností (např. nařízení (ES) č. 1393/2007) a pro uznávání zahraničních 
rozhodnutí (např. nařízení Brusel I), které se běžně a účinně používají. Jiné dostupné nástroje EU se však 
v tomto kontextu používají jen omezeně, například nařízení (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o 
evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek. 
 
V neposlední řadě se za mimořádně významnou při posilování mezinárodní formální a neformální 
spolupráce obecně považuje existence řady specializovaných sítí odborníků z praxe, protože umožňují 
přímý kontakt, sdílení odborných znalostí a rychlou výměnu informací. Sítě jsou však obvykle regionální a 
mezi regiony existují rozdíly. Tyto sítě nemusí nutně zahrnovat všechny oblasti (občanskoprávní, správní 
a trestněprávní) ani nemusí nutně zohledňovat specifika internetu.  
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