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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Vážený pane XXXXXXXXX,
k Vaší žádosti ze dne 6. 6. 2014, o poskytnutí informace podle zákona formou zaslání
elektronické kopie smlouvy mezi Kolejemi a menzami UK a Ochranným svazem autorským, na
jejímž základě je uživatelům kolejní internetové sítě, kteří se dopustili sdílení obsahu chráněného
autorským zákonem, zablokován přístup k Internetu na určitou dobu, sdělujeme následující.
Univerzita Karlova v Praze (dále Univerzita), ani její součást Koleje a menzy, takovou smlouvu, na
základě které by mohl být uživatelům kolejní internetové sítě za výše uvedených podmínek
zablokován přístup k Internetu, s Ochranným svazem autorským uzavřenou nemají.
Na náš dotaz v Ústavu výpočetní techniky UK, který mimochodem je také autorem dokumentu
„Pravidla používání internetu na kolejích KaM (mimo kolej 17. listopadu)“ nám bylo sděleno, že
připojení k Internetu Vám bylo zablokováno na týden správou kolejní sítě, a to na základě
stížnosti #3688 od paramount@copyright-compliance.com, podle které jste sdílel na Internetu
protokolem BitTorrent film "Shrek the Third".
K tomu na vysvětlenou uvádíme, že podle platného autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., ve
znění pozd. předpisů) má každý právo si udělat jednu kopii autorského díla pro vlastní potřebu,
ale sám ji nesmí šířit dál. Filmy lze z Internetu stáhnout různými způsoby s tím, že při některých k
porušení zákona nedochází, protože se film pouze stahuje. Příkladem je sledování videa na
YouTube nebo stažení filmu z www stránek (např. ulozto.cz).
Při jiných způsobech stahování filmu dochází současně k jeho distribuci dále po Internetu. Jde o
sítě typu peer-to-peer, jako je např. Vámi použitý BitTorrent. V případě BitTorrentu během
stahování filmu dochází současně k distribuci již stažených částí dalším uživatelům v Internetu. Je
to dané principem protokolu a nejde tomu zabránit.
K zablokování tedy nedošlo na základě žádné smlouvy s Ochranným svazem autorským, ale kvůli
tomu, že Univerzita byla upozorněna na porušení autorského zákona a bylo tedy v jejím vlastním
zájmu tomu co nejrychleji zabránit. Univerzita není povinna sledovat, co uživatelé její sítě dělají a
aktivně pátrat po tom, zda neporušují zákony. Jakmile je ale na porušení zákona upozorněna,
musí na to reagovat, což se v tomto případě stalo odpojením Vašeho počítače od Internetu.
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Pokud by Univerzita na stížnost nereagovala, mohla by hrozit eskalace stížností jak ze strany
stěžovatele, tak ze strany CESNETu jako univerzitního Internet providera, a tím by mohlo dojít
k poškození dobrého jména Univerzity (např. publikací informace v tisku o tom, že Univerzita
toleruje využívání sítě, určené primárně k podpoře vědy a výuky a financované ze státního
rozpočtu, k nelegálnímu šíření filmů) a v krajním případě by mohlo dojít i k trestnímu oznámení na
Univerzitu.
To je vše, co jsme k dané věci mohli uvést a věříme, že výše uvedené vysvětlení splňuje odpověď
na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona.

S pozdravem
Ing. Jiří Macoun
ředitel
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