1.1.

ovinnosti
Poznejte svá právaspoajenp
lor Coleridge
a nějaká povinnost.“ Samuel Tay
yla

„Neexistuje právo, se kterým by neb

Určité právo chrání jedince nebo skupiny před nespravedlivým
zacházením a každému umožňuje, aby mohl ve společnosti aktivně a naplno rozvíjet své kladné stránky. V právu jsou zahrnuty
i povinnosti, které má každý jedinec či skupina vůči ostatním, a
také úcta k sobě a k druhým. Na základě práva vznikají morální a
právní závazky, které musí státy i jednotlivci dodržovat.1
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Rozhodněte, které z uvedených pojmů označují vaše práva a které vaše povinnosti na
Internetu. Zařadili byste některé do obou kategorií? Můžete uvést i další slova týkající se
podle vás práv a povinností v online prostředí.
Všechna svá práva a povinnosti najdete v „Úmluvě OSN o právech dítěte“ na těchto stránkách:http://www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne/pravo-na-netu.html
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POVINNOSTI
Respekt k ostatním

Australian Broadcasting Corporation (2000),’Human Rights: What and When’ (online), http://www.abc.net.au/civics/rights/what.htm.
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Je mi 18.
Liší se má práva a
povinnosti od tvých?

Joanna

Je mi 14.
Jaká práva a
povinnosti pro mě na
Internetu platí?

Josh

Myslíte si, že pro Joannu a Joshe platí jiná práva?
Mají nějaké rozdílné povinnosti?

18 let

14 let

Některá práva a povinnosti se doplňují, jiná si zdánlivě protiřečí.
Pokuste se odhalit a vysvětlit nějaké takové vztahy a protiklady mezi svými právy a povinnostmi na Internetu.
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1.2.

ínky

Tvrdý oříšek: smluvní podm

Tvrdý oříšek

Obecná a specifická ujednání, ustanovení, požadavky,
pravidla, upřesnění a normy, které jsou nedílnou
součástí každé dohody nebo smlouvy.2

Určitě jste už někdy na webové stránce zaškrtli
příslušné políčko a souhlasili tak s uvedenými
smluvními podmínkami.
Víte ale, k čemu přesně se zavazujete? I když
vám text může připadat nesnesitelně dlouhý a

plný nesrozumitelných právnických výrazů, zaškrtnutím políčka se pro vás uvedená práva a
povinnosti stávají závaznými. Je tedy důležité
snažit se text pochopit.

Zkusme se s tímhle problémem poprat hned teď …
Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu
vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí
a nastavením aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou
(royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku nebo
v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte
ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
Zdroj: ...............................................................

Q1 Odkud byl text převzat ? (Odpověď uveďte na řádce výše.)
ANO
NE
Q2 Souhlasili jste se smluvními podmínkami?
Q3 Pokuste se úryvek převést do srozumitelnějšího jazyka a přepište ho do rámečku.

2 BusinessDictionary (2012), ‘Terms and Conditions’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html.
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ĚLI
D
Ě
V
E,
JST ?
ŽE…
Clément

Běžný uživatel by potřeboval na přečtení
„pravidel ochrany soukromých údajů“
na všech stránkách, kde je během roku
aktivní, 76 osmihodinových pracovních
dní. Není tedy divu, že každý radši
přeskočí na konec textu a klikne
na políčko „Souhlasím se smluvními
podmínkami“. 3

A protože jste nyní do právnického žargonu už trošku pronikli, doporučujeme poznamenat si „překlady“ některých spojení. V budoucnu je určitě využijete. Vytiskněte si
smluvní podmínky ze stránek, které běžně navštěvujete, a shrňte si klíčové body.

ĚLI
VĚD E,
JST ?
ŽE…

Odborníci vytvořili nástroje, které vám s překládáním složitých
smluvních podmínek pomohou. Podívejte se např. na EULALyzer.

„Obrázek řekne víc než 1000 slov“
Právě proto dnes často při komunikaci využíváme symboly. Určete význam těch následujících:

A teď zkuste vymyslet ikony pro klíčové výrazy, na které pravděpodobně ve smluvních podmínkách narazíte.

Soukromí

3 The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/.

Moje práva a povinnosti na Internetu

9

1.3.

vána …

Když jsou vaše práva porušo
Porušování
práv

Chování, které je v rozporu s určitým zákonem nebo pravidlem.
Porušení práva není automaticky pokládáno za trestný čin. 4
V jazyce práva jsou častá také spojení nedodržování  5 nebo
omezování práv. Mluvíme např. o porušování autorských práv.

Existuje mnoho způsobů, jak mohou být vaše práva na Internetu porušena nebo omezena. Někdy
jde o nedodržování netikety nebo běžně uznávaných pravidel etického chování na webu, jindy o
porušení zákona, které může vést až k trestnímu stíhání.

Uveďte některé situace, kdy jsou vaše práva na Internetu porušována nebo omezována.
1

Na vašem profilu na sociální síti někdo zveřejnil nevhodný komentář s vulgarismy.

2
3
4
5

„Koupil jsem si na Internetu jednu aplikaci, peníze mi ale z účtu pořád
odcházely i potom. Máma se hrozně naštvala, povedlo se jí ale zařídit,
aby mi všechny peníze vrátili.“

James

Jaká práva byla v tomto případě
porušena? Myslíte si, že uživatel
dodržel všechny své povinnosti?
Jak myslíte, že se jeho mamince povedlo
problém vyřešit? Informovali byste někoho
o takové situaci? Pokud ano, koho?

Kam můžeme
porušení svých
práv nahlásit?

Podívejte se na příklady porušení práv, které jste uvedli výše. Jaká by byla nejlepší řešení
jednotlivých situací? Proberte různé možnosti a napište ty, které považujete za nejlepší.
1

Promluvit si s autorem komentáře, a pokud by to bylo nutné, tohoto uživatele zablokovat…

2
3
4
5

4 Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation.
5 Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement.
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Domníváte se, že následující způsoby jednání jsou ve vaší zemi posuzovány jako nezákonné?
Jaké může mít takové porušení práv důsledky?
Nepravdivé označování lidí na fotografiích.
ANO

NE

Zveřejnění fotografie, kterou autor pořídil během
kulturního programu, ačkoli na vstupence bylo uvedeno, že pořizování videonahrávek je zakázáno.
ANO

Zveřejnění obrázku, na kterém je symbol určitého
kulturního prostředí (např. všem dobře známé
logo, předmět, obličej apod.). Ačkoli je symbol je
chráněn autorským zákonem, vlastník autorského
práva uveden není.
ANO

ANO

NE

ANO

NE

Ve vašem městě došlo k pouličním bojům. Sami
se jich neúčastníte, na své zdi ale zveřejníte tento
text: „Paráda! U nás ve městě se to bije! Skvělý!“.
ANO

Učitel zveřejní na sociální síti fotku své třídy, nemá
ale souhlas všech rodičů.
ANO

Určitý člověk byl zatčen jako hacker mobilních
telefonů, nebyl však odsouzen.
Vy však na jeho profil napíšete „XY se nabourává do telefonů!!!!!“

NE

Založíte si na Facebooku profil pod jiným
než svým skutečným jménem.

NE

NE

Patnáctiletá dívka se vyfotí nahá a fotku
pošle svému příteli.
ANO

NE
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