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Trestněprávní aspekty hypertextových odkazů 
 
 
 

středa 10. listopadu 2021 / 18.30 — 20.00 

Ústav státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací 

 
Registrace: 
Registrovat se můžete do 9. listopadu 2021 zde. 
Registrovaní účastnící obdrží údaje o připojení. 

 

 

Program: 
 

18.30—19.15 Trest, hypertext a Soudní dvůr 

Mgr. Terezie Vojtíšková - absolventka magisterského studia v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity, kde v současné době pokračuje studiem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na 
Katedře trestního práva. V rámci svého odborného zaměření se věnuje tématu práva duševního vlastnictví a 
trestněprávnímu vymáhání odpovědnosti za neoprávněné zásahy do něj, přičemž vedle Katedry trestního práva 
částečně spolupracuje také s Ústavem práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

 
 

Anotace příspěvku: 
 

Ve svém příspěvku se bude autorka věnovat problematice hypertextových odkazů umisťovaných na 
internetových stránkách, prostřednictvím kterých je odkazováno na neoprávněně uveřejněný obsah podléhající 
autorskému právu či právům s autorským právem souvisejícím. 

 
Soudní dvůr Evropské unie se ve věci VG Bild-Kunst proti Stiftung Preußischer Kulturbesitz (C -392/19) již po 
několikáté vyjádřil k otázce posouzení obsahu práva na sdělování děl veřejnosti ve smyslu čl. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Při svých úvahách vycházel mj. z rozhodnutí ve věci 
GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV a další (C-160/15) a vyslovil konkrétní podmínky, při jejichž 
naplnění se bude jednat o sdělování veřejnosti prostřednictvím hypertextových odkazů. K otázce sdělování 
veřejnosti prostřednictvím internetových platforem se Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil rovněž ve spojených 
věcech Frank Peterson proti Google LLC, YouTube Inc. a další (C-682/18) a Elsevier Inc. proti Cyando AG 
(C-683/18), kde zhodnotil problematiku odpovědnosti za sdělování veřejnosti provozovatelů internetových 
platforem a podmínek, které musí být naplněny, aby mohla být odpovědnost za sdělování těchto subjektů 
vymáhána. Autorka se bude ve svém příspěvku snažit kriticky zanalyzovat uvedená klíčová rozhodnutí a jejich 
dopad na právní rámec této problematiky z pohledu českého i mezinárodního právního řádu v kontextu 
trestního práva. 

 

 
19.15—20.00 Moderovaná diskuze 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMnKiJq79E5O3l5vcIBxyad3-OlnqBsmry4ToB0CigEDowQ/viewform?usp=sf_link

