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Asociace uºivatel· Internetu v. Sdruºení autor· a vydavatel·

Va²e Excelence,

Nejvy²²í soud �pan¥lského království na konci roku 2009 zamítl kasaci ve sporu z roku 2004;
podle rozsudku musí ²pan¥lská Asociace uºivatel· Internetu (Asociación de Internautas, AI)
zaplatit za neoprávn¥ný zásah do osobnosti Sdruºení autor· a vydavatel· (Sociedad General
de Autores y Editores, SGAE) a Eduarda Bautista Garcíi od²kodn¥ní ve vý²i 36 000 Euro
(asi milion K£).

�eskou pirátskou stranu znepokojuje, ºe se argumentace soudu v·bec nevypo°ádala se svobo-
dou projevu a bez dal²ího up°ednostnila ochranu osobnosti právnické osoby. Soud se v od·-
vodn¥ní nevypo°ádal s £l. 20 odst. 1 písm. a ²pan¥lské ústavy, která svobodu projevu zaru£uje
podle V²eobecné deklarace lidských práv. Soud nezohlednil fakt, ºe sdruºení vykonávající
oprávn¥ní kolektivní správy mají ve°ejnoprávní charakter. Soud se rovn¥º nezabýval kon-
textem, ºe sd¥lení nebylo ²í°eno sd¥lovacími prost°edky, ale bylo sou£ástí celosv¥tové sít¥
Internet, £emuº by m¥l p°izp·sobit argumentaci. Nap°íklad doména putasgae.org m·ºe mít
v jazyce jiném neº ²pan¥l²tin¥ (tím spí², ºe je to mezinárodní doména) obsah nezávadný.

Sdruºení autor· a vydavatel· má prvky ve°ejnoprávní korporace, protoºe vykonává n¥které
£innosti vyhrazené státu na základ¥ zmocn¥ní zákona; p°edstava kolektivního správce jako
ve°ejnoprávní korporace odpovídá i právu Evropské unie. Svoje oprávn¥ní získávají aº na
základ¥ povolení ministerstva kultury a pat°í k n¥mu rozsáhlé pravomoci, nap°. podle £l. 20
odst. 4 písm. c zákona o du²evním vlastnictví spravuje práva du²evního vlastnictví t¥ch,
kte°í souhlas zatím nevyjád°ili.

Kv·li ve°ejnoprávnímu charakteru m¥l soud aplikovat sníºený reºim ochrany osobnosti: Podle
Úmluvy o ochran¥ lidských práv a základních svobod lze svobodu projevu omezit jen v p°í-
padech nezbytných a z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, ºe osoba,
která se dobrovoln¥ rozhodne vstoupit do ve°ejného (nap°. politického) ºivota, musí po£ítat
se sníºenou ochranou; uvedené platí jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby, tedy
i kolektivního správce. �eská pirátská strana nesouhlasí s výkladem, podle n¥hoº ve°ejno-

jakub.michalek@ceskapiratskastrana.cz
http://www.ceskapiratskastrana.cz


právním institucím (a tedy dokonce i stát·m) p°íslu²í právo na ochranu osobnosti, protoºe
smyslem lidských práv je hlavn¥ ochrana p°ed svévolí státu. Uvedený extenzivní výklad
tím, ºe p°ená²í lidská práva na ve°ejnoprávní instituce, ne²et°í podstaty a smyslu lidských
práv. Uvalení likvida£ní pokuty na Asociaci uºivatel· internetu za odpor proti ve°ejnoprávní
instituci povaºujeme za nep°ijatelné.

�eská pirátská strana by uvítala, kdyby uvedené rozsudky zru²il ústavní soud �pan¥lska,
nebo Evropský soud pro lidská práva. �eskou pirátskou stranu stejn¥ jako ostatní pirátské
strany znepokojuje, ºe �pan¥lsko nerespektuje úmluvu, £ímº po²kozuje nejen ty, jejichº svo-
bodu projevit nesouhlas s ve°ejnoprávními institucemi omezuje, ale ostatní státy � smluvní
partnery.

Uctiv¥ Vás ºádáme, abyste tento dopis p°edal vlád¥ �pan¥lského království.

S pozdravem

Jakub Michálek
vedoucí zahrani£ního odboru �eské pirátské strany
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