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• Internet

• Zodpovednosť

• Zodpovednosť ISP
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Čo je Internet?
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• ARPANET (1969)
• Milnet (1983)
• NSFNET 

– (National Science Foundation Network 1991)

• pojem Internet – 1987

ÚČEL

• vojenský
• akademický (70. roky 20. stor. – 200 ak. pracovísk)
• komerčný (90. roky 20. stor.)

– služba WWW

• globálna celosvetová sieť, ktorá predstavuje jeden z
najrevolučnejších IKT

• komerčný prostriedok získavania informácií a komunikácie

INTERNET
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franciadelacruz.blogspot.com



INTERNET
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ISO 27032
Internet
Globálny systém vzájomne prepojených 
sietí vo verejnej doméne

internet (internetwork)
Súbor vzájomne prepojených sietí



JE
• prostriedok komunikácie používaný na výmenu informácií

NIE JE
• fyzické miesto
• online svet neexistuje!

INTERNET
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“Medzinárodná počítačová sieť, prostredníctvom
ktorej môžu používatelia počítačov na celom svete

komunikovať, vymieňať si informácie atď.”
(Oxford Advanced Learner’s Dictionary 1998)



Aké je právne postavenie Internetu?
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• nie je FO
• nie je PO
• nie je to vec

PRÁVNE POSTAVENIE INTERNETU
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• nevyjasnené právne postavenie!

PRÁVNE POSTAVENIE INTERNETU
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Právna zodpovednosť na Internete
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Čo je to právna zodpovednosť?
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PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
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PROTIPRÁVNE KONANIE (úkon v rozpore s právom)

UJMA (škoda, zranenie, strata)

PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ medzi PK a U

ZAVINENIE (spôsobilosť na protiprávne konanie)



znaky Internetu
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• De-materializácie

• Internacionalizácia / de-teritorializácia

• Technologická turbulencia
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• De-materializácie
– ekonomika sa čoraz viac spolieha na digitálne informácie, poznatky a 

služby

• Internacionalizácia / de-teritorializácia
– štátne hranice sú v informačnej spoločnosti stále viac neurčité

• Technologická turbulencia
– technológia sa naďalej veľmi rýchlo rozvíja
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1. Protiprávne konanie
• v online priestore je iné (ukradnutie knihy)
• krádež z právneho pohľadu – v online prostredí je to iné
• cezhraničné

2. Ujma
• môže byť veľmi ťažké vysledovať/dokázať pretože ide o nehmotné

predmety
• únik intímnej nahrávky- celý svet o tom vie!

3. Príčinná súvislosť
• ťažké dokázať, že sme poškodení konkrétnym konaním (krádež

totožnosti)
• problematika algoritmov, ktoré sa sami učia

4. Zavinenie
• páchateľ - môže byť kdekoľvek na svete, aké zákony sa majú

aplikovať, rôzne úpravy medzi právnymi systémami rôznych krajín
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S:

Internet spochybňuje všetky prvky 
zodpovednosti ....
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O:

Sú prvky zodpovednosti, ktoré sú platné v 
režime offline, tiež platné online?
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:

Klasické prvky zodpovednosti, hoci sú
silne spochybnené špecifickými črtami

Internetu, sú stále platné.
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Kto nesie právnu zodpovednosť za 
protiprávne konanie v prostredí Internetu? 
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• Vaše autorské dielo (skladba, kniha, obrázok atď.) je
použité bez Vášho súhlasu!

• došlo k protiprávnemu konaniu!

MODELOVÁ SITUÁCIA
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www.moja-kniha.sk

http://www.billboard.com



Čo urobíte?
Koho kontaktujete?
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ZODPOVEDNÉ SUBJEKTY

23

konkrétny používateľ, ktorý protiprávne 
konal

sprostredkovatelia



ZODPOVEDNÉ SUBJEKTY
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konkrétny používateľ, ktorý protiprávne 
konal

sprostredkovatelia



• častokrát nevystopovateľný (IP adresy, bez registrácie)

• hoci dokážeme osobu identifikovať, nemusí mať dostatočné peňažné
prostriedky na zaplatenie
– USA: Jammie Thomas-Rasset, slobodná mamička 2 detí mala zaplatiť

1,92 milióna dolárov za zdieľanie 24 piesní na Kazaa
– 80 000 USD za pesničku
– 35 000 žalôb od 2003
– 3000 USD – 5000 USD

• ťažko vymáhateľné
– mnoho potencionálnych porušovateľov

KONKRÉTNY POUŽÍVATEĽ
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http://www.smh.com.au



Čo ak opätovne dochádza k 
porušovaniu Vašich práv?
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ZODPOVEDNÉ SUBJEKTY
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konkrétny používateľ, ktorý protiprávne 
konal

sprostredkovatelia



VIDEO NA YOUTUBE
• chcete ísť na YouTube
• existuje tu mnoho služieb, ktoré sú poskytované

• niekto kto udelil doménové meno YouTubu
• niekto kto vám zabezpečí prístup na Internet
• niekto kto zabezpečuje prístup na Internet tomu, kto

prevádzkuje YouTube
• webhostingový poskytovateľ (kto vám zabezpečí prístup k

webstránke)
• služba sama o sebe

• ISP

MODELOVÁ SITUÁCIA
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www.youtube.com



Kto má najbližšie k porušovateľovi?
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• právo EÚ nevraví kto je zodpovedný

• vraví kto nie je!

• SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8.
júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode
(smernica o elektronickom obchode)

• Čl. 12 – 15
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Právny poriadok SR

• ZÁKON č. 22/2004 Z. z. z 3. decembra 2003 o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

• § 6
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Služba informačnej spoločnosti
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• SIS zahŕňajú celú škálu ekonomických činností, ku ktorým dochádza on-line

– najmä predaj tovaru on-line

– nie dodávka tovaru, poskytovanie služieb off-line

– nie sú výlučne obmedzené na služby, ktoré vedú k vzniku zmluvného
vzťahu on-line

• rozširujú sa aj na služby, ktoré nie sú platené ich príjemcami, pokiaľ
predstavujú ekonomickú činnosť

– služby poskytujúce on-line informácie alebo

– komerčná komunikácia

– služby, ktoré poskytujú nástroje umožňujúce vyhľadávanie, prístup a
získavanie údajov;

SIS recitál 18 - Smernica o eObchode
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on-line informácie
on-line reklama

on-line nakupovanie
on- line uzatváranie zmlúv



• služby pozostávajúce z prenosu informácií prostredníctvom komunikačnej
siete

• poskytovanie prístupu do komunikačnej siete

• ukladanie informácií poskytnutých príjemcom služby na hosťovskom
počítači

SIS recitál 18 - Smernica o eObchode
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• služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických
zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za
úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti,
najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos,
uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a
elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty;

SIS (§ 2 písm. a) ZoEO)
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• Služba
– tiež on-line predaj tovaru

– tiež časť služby

• Spravidla za úhradu
– nie je potrebné, aby používateľ zaplatil

– musí ísť o ekonomickú činnosťou

– tiež bezplatné online informácie a reklama

SIS (§ 2 písm. a) ZoEO)
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. 
septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich 
sa na služby informačnej spoločnosti



• Na diaľku
– služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne

prítomné

– face to face

– vylúčené: lekárska prehliadka, rezervácia letenky v cestovnej kancelárii

• Na základe žiadosti
– služba sa prostredníctvom prenosu údajov poskytuje na individuálnu 

žiadosť

– webové stránky

– e-mail

– video na vyžiadanie (Netflix)

– vylúčené: služby TV / rádio / teletext  (nie sú poskytované na žiadosť 
jednotlivca)

SIS (§ 2 písm. a) ZoEO)
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neobmedzený počet jednotlivých prijímačov (prenos z jedného 
bodu do viacnásobných bodov)

vždy na základe žiadosti – príjemca napíše URL alebo klikne na link



Je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom 
rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými 

prostriedkami

služba sa odosiela z miesta pôvodu a 
prijíma sa na mieste určenia 

prostredníctvom EZ

• Elektronickými prostriedkami
– spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou

– elektronické zariadenia – určené na spracovanie alebo ukladanie údajov

– obe strany spracovávajú údaje (fax / telefón je tiež digitálny)

– avšak: vylúčené: faxové / telexové / telefonické služby

– zahrnuté: tablet / laptop / smartfón / sms / mms / videokonferencie

SIS (§ 2 písm. a) ZoEO)
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• poskytovateľom SIS je:
– fyzická osoba alebo právnická osoba, 

– ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby 
informačnej spoločnosti;

POSKYTOVATEĽ SIS (§ 2 písm. b) ZoEO)
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Bezpečný prístav pre niektorých 
poskytovateľov SIS

HOSTING

MERE CONDUIT

CATCHING
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HOSTING
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• Facebook, YouTube, eBay, diskusné fóra
• poskytovatelia serverov
• nevytvárajú obsah
• prostredník (intermediary)
• subjekty poskytujúce webhosting 

– poskytujú priestor pre zákazníkov, ktorí tam vkladajú obsah
• Smernica o EO (čl. 14)
• Zákon o EO (§ 6 ods. 4)

– uloženie informácií na hostiteľskom počítači

HOSTING PROVIDER

42

/www.saferinternet.org.uk en.wikipedia.org

User-generated
content sites
(UGC sites)

File hosting
sites

Share links sites



• poskytovateľ SIS nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom
služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických
zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií

• ak poskytovateľ SIS nevie o protiprávnom obsahu uložených
informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb

• na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu;
• za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa

jeho pokynov

musí rozpoznať, čo je protiprávne a čo nie je
detská pornografia/nenávistná propaganda

porušovanie majetkových autorských 
práv/ochrana osobnosti/nekalá súťaž

HOSTING PROVIDER (ZoEO)
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ľudská vedomosť/nevedomosť



Ako sa HP dozvie o porušení práv?
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• oznámenie (notice)

• roboty

• stay – down policy

– raz zašlem oznámenie o porušení mojich práv a ak sa opäť objaví video
na Youtube tak ho HP stiahne dole

• filtre
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MERE CONDUIT A CACHING
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• Smernica o EO – čl. 12 - 15

– "Mere conduit" ("Púhy kanál")

– "Caching" (Ukladanie informácií v pamäti)

– Uloženie informácií na hostiteľskom počítači

– Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať

MERE CONDUIT a CACHING
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• Zákon o EO - § 6 - vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa SIS

– ods. 1 a 2 - "Mere conduit" ("Púhy kanál") (PPI)

– ods. 3 - "Caching" (Ukladanie informácií v pamäti) 

– ods. 4 - Uloženie informácií na hostiteľskom počítači (HP)

– ods. 5 - Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať
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• poskytovateľ SIS nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby
informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v
elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do
elektronickej komunikačnej siete, a poskytovateľ služieb:

a) nedal podnet na prenos informácií,

b) nevybral príjemcu informácií,

c) nezostavil ani neupravil informácie.

• aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži
výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa
informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos.
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MERE CONDUIT (púhý kanál)

Prenos informácií (príjemcovi 
služby) – hocikto 

hľadá informácie na Internete 
zo súkromných alebo 

pracovných dôvodov (bez 
ohľadu na pôvod informácie)



• každý, kto umožní prostredníctvom svojej infraštruktúry prenášať
údaje tretím osobám
– operátori; kto zabezpečuje prístup k bezplatnému wifi (kaviareň, obchod...)

• poskytovatelia prístupu na Internet
– ktorí pripájajú svojich predplatiteľov k Internetu pomocou dial-up modemov,

xDSL, káblové pripojenia alebo pevné linky

• operátorov backbone siete
– časť siete, ktorá prepája rôzne časti siete
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MERE CONDUIT (púhý kanál)

Distributed Backbone

Najvyšší stupeň pasivity
- nevytvárajú informácie
- nemajú kontrolu
- nemajú vedomosť 



• výnimky zo zodpovednosti ustanovené v Smernici EO sa vzťahujú
len na prípady, kde činnosť poskytovateľa SIS je obmedzená na:

– technický proces prevádzky a

– poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti, prostredníctvom ktorej sa
prenášajú alebo dočasne uchovávajú informácie sprístupnené tretím
stranám

• táto činnosť má výlučne technickú, automatickú a pasívnu povahu

poskytovateľ SIS nemá ani nepozná, ani nemá kontrolu nad 
informáciami, ktoré sú prenášané alebo uchovávané
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MERE CONDUIT (púhý kanál)



• poskytovateľ SIS nezodpovedá za automatické dočasné
uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich
ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším
príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb:

a) neupravuje informácie,
b) dodržiava podmienky prístupu k informáciám,
c)dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne
uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,
d) nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie
uložených informácií,
e) bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám,
alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom
zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený,
alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo
zamedzenie prístupu k nim.
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CATCHING (ukladanie informácií v pamäti)

Ukladanie informácií



• proxy server

– ukladá lokálne kópie webových stránok, ku ktorým má zákazník prístup

– keď sa znova pristupuje k rovnakej webovej lokalite, proxy server
môže dodať lokálne uloženú kópiu webovej stránky, ktorá sa vyhýba
opätovnému kontaktovaniu pôvodného webového servera

– a preto znižuje prevádzku siete a urýchľuje proces doručovania

– informácie sú lokálne uložené poskytovateľom počas určitého
časového obdobia
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CATCHING (ukladanie informácií v pamäti)

Aktívnejšie postavenie voči používateľom
- môžu si vybrať údaje alebo príjemcu služby 
- hoci nemôžu upravovať lokálnu kópiu uložených 

údajov



• poskytovateľ SIS môže využiť výnimky pre „púhy kanál“ alebo pre
„ukladanie informácií v pamäti“, ak nie je žiadnym spôsobom
zainteresovaný na prenose informácií

• to si okrem iného vyžaduje, aby nemodifikoval informácie, ktoré
prenáša

• táto požiadavka sa nevzťahuje na manipuláciu technickej povahy,
ku ktorej dochádza počas prenosu, pretože sa tým nemení integrita
prenášaných informácií
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HP

• službu webhostingu, ktorá spočíva v ukladaní informácií,
poskytovateľ poskytuje po určitý čas

• poskytovateľ webhostingu sa môže dozvedieť o protiprávnej
povahe niektorých informácií, ktoré ukladá, až v momente, ktorý
nastane po tomto uložení

• je stále schopný prijať opatrenia, aby odstránil tieto informácie
alebo k nim znemožnil prístup
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ROZDIEL HP – MC – C 



MC
• pokiaľ ide o poskytovateľa prístupu do komunikačnej siete, služba

prevodu informácií, ktoré poskytuje, sa za bežných okolností časovo
nepredlžuje

• po prenesení informácie už nemá nad ňou žiadnu kontrolu

• nie je schopný prijať v neskoršom momente opatrenia, aby odstránil
niektoré informácie alebo k nim znemožnil prístup

C
• má kontrolu nad informáciou (po nejaký čas uložená)

• opatrenie - môže zamedziť prístup k uloženým informáciám, alebo
informácie odstráni
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ROZDIEL HP – MC – C 



Ako mi môže sprostredkovateľ pomôcť?
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• zistenie informácie o danej osobe

• zistiť, kto protiprávne koná môžem aj od HP
– často vidím nickname napr. na eBAY

– eBAY môže mať viac info o tejto osobe,

– číslo bankového účtu a potom môžem žiadať od banky informácie o
identite danej osoby
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community.ebay.com



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29.
apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Článok 8
Právo na informácie
1) Členské štáty zabezpečia, aby v súvislosti s konaním týkajúcim sa
porušenia práva duševného vlastníctva mohli príslušné súdne orgány
na odôvodnený a primeraný návrh navrhovateľa nariadiť, aby
porušovateľ a/alebo akákoľvek iná osoba poskytla informácie o
pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktoré porušujú
právo duševného vlastníctva, ak:
a) sa zistí, že má v držbe taký tovar v komerčnom rozsahu;
b) sa zistí, že využíva také služby v komerčnom rozsahu;
c) sa zistí, že v komerčnom rozsahu poskytuje služby využívané v činnostiach
spojených s porušovaním práv; alebo
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Coty Germany C-580/13



Čo môžem požadovať od poskytovateľa 
pripojenia na Internet (PPI)?
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• pridanie filtrov

• zablokovať stránku (prístup k nej)
• celý obsah stránky nelegálny?

• sloboda prejavu (prevádzkovateľ stránky, používateľ) 

– môžete sa ho pýtať na informácie o danej osobe

• ako viem kto je za touto IP adresou?

• používatelia si IP adresu zdieľajú, čiže potrebujem pomoc PPI
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en.wikipedia.org



SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/29/ES z 22. mája 2001
o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 
informačnej spoločnosti 

Čl. 8 ods. 3
Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny
zákaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na
porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva

62



• C-314/12 - UPC Telekabel Wien

• C-484/14 - Tobias Mc Fadden
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ROZSUDKY SÚDNEHO DVORA



Sú sprostredkovatelia povinní monitorovať 
alebo vyhľadávať informácie?
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Článok 15
Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať
1. Členské štáty neuložia poskytovateľom všeobecnú povinnosť pri
poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahujú články 12, 13 a 14, aby
monitorovali informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uložili, ani
všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti,
ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.

2. Členské štáty môžu ustanoviť povinnosť:
• aby poskytovatelia SIS informovali príslušné verejné orgány o

údajných vykonávaných nezákonných činnostiach alebo o
údajných nezákonných poskytovaných informáciách,

• oznamovať príslušným orgánom na ich žiadosť informácie, ktoré by
im umožnili identifikáciu príjemcov ich služieb, s ktorými uzatvorili
dohody o uložení informácií.
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SMERNICA o EO 

pasivita až do momentu 
oznámenia



§ 6 ods. 5

Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v
rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie je povinný sledovať informácie ani
oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo
ukladajú.

Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný
odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť
k nim prístup

Súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z
elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o
ich protiprávnosti nedozvedel
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ZÁKON o EO 



Zodpovednosť offline sprostredkovateľov?
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• vlastník prenajímanej nehnuteľnosti prenajíma miesto inej
osobe

• dodávateľ elektrickej energie (DEE)
– ak používate elektrinu k tomu, aby ste v online priestore konali

protiprávne

– môže byť DEE považovaný za sprostredkovateľa?

– zatiaľ nie
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https://www.frederickgreenchallenge.org



ĎAKUJEM

ZA POZORNOSŤ!

jozef.andrasko@flaw.uniba.sk


