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DISCLAIMER: 

IANAL(Y) 

i am not a lawyer (yet) 

no responsibility accepted 



Co je to ACTA 
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

 Obchodní dohoda proti padělatelství 

 

 Mezinárodní smlouva mezi EU, členskými státy EU, 
Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, 
Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, 
Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou 
konfederací a Spojenými státy americkými 

 

 Ještě není schválená a tedy nevstoupila v platnost 

 V obecném povědomí je zdrojem velkého strachu 



Proč jde z ACTA strach 
 Vyjednávání bylo přísně utajené 

 

 Uniklé informace naznačovaly možnost prohledávání 
notebooků na hranicích, odpojování od internetu 
apod. 

 

 Výsledkem nejasných informací, útržků obsahu a 
obecného sklonu veřejnosti ke konspiračním teoriím 
byly až hysterické reakce. 



Co je nakonec v ACTA 
 ACTA normuje 4 základní oblasti ochrany autorských 

práv: 
 Občanskoprávní 

 Trestněprávní 

 Opatření na hranicích 

 Prosazování v digitálním prostředí 

 

 Nepřináší nic nového, vše co v dohodě je, tu už platí. 
 Dle MPO se nebude měnit naše legislativa 

 Dle EU nemění acquis communautaire 



Proč tedy ACTA? 
 ACTA normuje něco, co už signatáři sami dodržují. 

 

 Lze předpokládat, že právě díky hysterii vypadly 
největší strašáky ACTA a zbyla bezzubá smlouva. 
Přípravný proces ale zastaven nebyl. 

 

 Smluvní strany si od ACTA slibují, že bude modelovou 
smlouvou pro smlouvy s rozvojovými státy. 

 
 To má mít význam pro naše vývozce. 



Schvalování ACTA 
 ACTA se dá rozdělit na trestněprávní část a zbytek 

 v trestněprávní části má EU sdílenou pravomoc s 
členskými státy 

 EU nechce tuto pravomoc využít, tedy zbude celá 
členským státům 

 Bude se schvalovat i v národních parlamentech 

 V tuto chvíli Rada pro zemědělství a rybolov schválila 
podpis ACTA 



Co nastane po schválení ACTA? 
 Dle EU a MPO nic 

 Pokud by se však opravdu něco mělo v souvislosti s 
ACTA měnit, pak  
 Přímo ACTA na občany aplikovat nejde 

 EU buď vydá nařízení nebo směrnici v netrestní části 
dohody 
 V případě směrnice by pak členský stát by pak ve lhůtě 

(zpravidla 2 let) musel přijmout zákon, který by provedl 
směrnici. 

 V trestní části by musel být přijat zákon 

 Celé je to program na roky 
 



Budou se prohledávat notebooky? 
 ACTA to nevyžaduje 

 V EU tedy asi ne 

 Jinde se to nedá vyloučit 

 Dělali by to ale i bez ACTA 



Další informace 
 Jiří Peterka: ACTA místo vánočního kapra: 

protipirátská dohoda schválena Radou EU 
 http://www.lupa.cz/clanky/acta-misto-vanocniho-kapra/ 

 Text ACTA jako příloha k návrhu rozhodnutí Rady o 
podpisu 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0380:CS:NOT 

 

 



Děkuji za pozornost 
 Dotazy? 
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