NAJČASTEJŠIE OTÁZKY ŠTUDENTOV, ICH UČITEĽOV AJ RODIČOV K PRÁVAM DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Čo je voľné použitie na osobnú potrebu?

Za voľné použitie sa podľa Autorského zákon č. 185/2015 Z. z.
považuje použitie rozmnoženiny diela na osobnú potrebu fyzickej
osoby, teda v rámci jej osobného súkromia, za ktoré sa považuje
rodina či blízke osoby. Zo zákona však ďalej vyplýva, že musí ísť
o dielo zverejnené, nesmú byť dotknuté technické prostriedky
ochrany práv – teda, napr. prelomená ochrana proti kopírovaniu,
kópiu si musí vyhotoviť ten, koho osobnej potrebe má slúžiť
a účel musí byť skutočne len na osobnú potrebu zhotoviteľa.
Akékoľvek ďalšie rozmnoženiny nadobudnuté pôvodne v rámci
inštitúcie voľného používania, napr. verejná projekcia, predaj,
prenájom, požičiavanie, ale aj darovanie takejto rozmnoženiny by
už bolo protiprávne. Zákon zároveň vyslovene stanovuje, že voľné
používanie sa nevzťahuje na počítačový program chránený autorskými právami, elektronickou databázou, architektonickú stavbu
a zhotovenie záznamu audiovizuálneho diela pri jeho premietaní
v kine.

Porušujem zákon, ak prostredníctvom internetu zverejňujem filmy, hudbu alebo softvér?

To závisí od licencie konkrétneho diela. Pomocou licencie autor
umožňuje iným subjektom nakladať s jeho autorským dielom určitým spôsobom a za určitých okolností. Niektoré verejné licencie
softvéru, hudobných a filmových diel umožňujú dielo šíriť a kopírovať ostatným ľuďom, ale len za dodržania určitých podmienok.

Je protiprávne zverejňovanie odkazov na filmy,
hudbu či softvér nelegálne ponúkaného na
internete?

V niektorých prípadoch áno. Predovšetkým zverejňovanie odkazov, ktoré umožňujú priame sprístupnenie obsahu chráneného
diela (resp. jeho rozmnoženiny) verejnosti. Vo všeobecnosti platí,
že umiestnenie akýchkoľvek odkazov na nelegálny obsah webovej
stránky, do blogu, diskusného fóra alebo inam na internet napomáha protiprávnemu konaniu inej osoby a spôsobuje poškodeným
ešte väčšiu škodu, za ktorú je ten, kto odkaz umiestnil, spoluzodpovedný.

Môžem na verejnosti premietať film alebo
púšťať hudbu z legálne zakúpeného DVD či CD?

Áno, ale len v prípade, že získate súhlas nositeľa práva, resp.
s ním uzatvoríte príslušnú licenčnú zmluvu. Verejné prevádzkovanie
diela zo záznamu – či už z legálne zakúpeného DVD, CD či iného
média – je podľa autorského zákona špeciálnym typom použitia
a len zakúpenie originálneho DVD či CD vás k tomu neoprávňuje.
Verejnou projekciou rozumieme akékoľvek použitie mimo osobného súkromia, teda mimo rodiny a blízkej osoby, pričom nehrá
žiadnu úlohu, či sa vyberá vstupné, alebo nie.

Porušujem zákon, ak si vytvorím kópiu
hudobného CD alebo filmového DVD?

Autorský zákon umožňuje zhotoviť si pre vlastnú osobnú potrebu
rozmnoženinu diela, a teda vytvoriť si aj kópiu hudobného CD
alebo filmového DVD. Táto možnosť sa však viaže na rad podmienok, ktoré musia byť zároveň všetky splnené. Predovšetkým musí
ísť o dielo zverejnené, nesmú byť dotknuté technické prostriedky
ochrany práv – teda, napr. prelomená ochrana proti kopírovaniu,

kópiu si musí vyhotoviť ten, koho osobnej potrebe má slúžiť
a účel musí byť skutočne len osobná spotreba vyhotoviteľa.
Akékoľvek ďalšie použitie tejto rozmnoženiny, napr. verejná
projekcia, prenájom, požičiavanie, ale i darovanie takejto rozmnoženiny, by už bolo protiprávne.

Je protiprávne používať pirátske kópie?

Ak pirátske kópie používate len na svoju osobnú potrebu, nejedná
sa, s výnimkou používania kópií počítačových programov chránených autorským právom a databázou, o protiprávne konanie. Je tu
však morálny aspekt celej veci. Ak používate pirátske rozmnoženiny, sami nekonáte protiprávne, priamo však podporujete takéto
konanie iných osôb.

