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Odůvodnění:  
 
Dohodou ACTA si zástupci skupiny označované jako „Velký Obsah“ chtějí vynutit ochranu 
svých zájmů i za cenu pošlapávání lidských práv a svobod. Velké firmy držící práva k dílům 
různých autorů, umělců či interpretů se pokoušejí prosadit tuto dohodu prostřednictvím jednání, 
které probíhalo v přísném utajení před širší veřejností, na kterou by tato dohoda měla dopadnout 
nejvíce.  
 
Jméno ACTA je zkratkou z anglického Anti-Counterfeiting Trade Agreement, neboli: Obchodní dohoda 
proti padělání. Ve skutečnosti ale o žádnou obchodní dohodu nejde, a její pasování do roviny obchodní 
dohody je pouze jakýmsi krytím pro možnost vést jednání v režimu utajení. Stejně tak není ACTA 
primárně zaměřena na boj proti padělání a obchodování s padělaným zbožím.  
 
Jde o plurilaterální dohodu původně sjednávanou mezi USA, EU, Švýcarskem a  Japonskem (ke kterým 
se později připojily i další státy: Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Mexiko, Jordánsko, Maroko, 
Singapur, Spojené arabské emiráty a Kanada). Dohoda ACTA má zvýhodnit jeden sektor průmyslu a 
zaručit mu velmi rozsáhlou a specifickou institucionální ochranu. A to i za cenu hrubého pošlapání 
lidských práv a svobod všech ostatních.  
 
Konkrétně mělo jít o ochranu velkých držitelů práv k audiovizuálním dílům, které samotná dohoda 
vymezuje jako „společenství a asociace s právním nárokem hájit práva duševního vlastnictví“. Nikoli 
tedy o ochranu autorů, interpretů, umělců a dalších osob, které audiovizuální obsah vytvářejí - ale těch, 
kteří k jejich dílům drží práva.  
 
Návrh dohody ACTA vyžaduje od svých signatářů například kontrolu počítačů, MP3 přehrávačů a 
paměťových médií v držení fyzických osob při přechodu hranic, zda na nich není nějaký „neoprávněně 
držený“ obsah.  Poskytovatele přístupu k Internetu (internetoví provideři, ISP) mají být spoluodpovědní 
za činnost svých zákazníků. Již na základě pouhého „důvodného podezření“ mají být požadovány nejen 
informace o identitě zákazníků, připojujících se k Internetu, ale i jejich odpojování, po vzoru francouzské 
digitální gilotiny.  
 



Smlouva byla dojednávána v tajnosti. Jen díky velkému tlaku z mnoha stran (včetně důrazných 
požadavků poslanců Evropského parlamentu) byly nakonec části navrhované dohody zveřejněny. Tlak 
veřejnosti se pak také postaral o to, že většina nejtvrdších opatření, původně prezentovaných v rovině 
požadavků, byla přesunuta do roviny doporučení, nebo byla nahrazena vágními právními formulacemi, 
které připouští různé výklady. Nebezpečí, vyplývající z dohody ACTA, ale nebylo ještě zdaleka 
zažehnáno. Možná bylo otupeno její největší ostří – ale bude velmi záležet na tom, jak bude tato 
dohoda vykládána a naplňována v praxi.  
 
V září 2010 proběhlo poslední kolo jednání nad dohodou, a po doladění posledních drobností by 
dohoda měla být podepisována jednotlivými signatáři. U každého ze signatářů ale bude podléhat 
ratifikaci, a účinnou se stane až po ratifikaci od šestého signatáře. Zda to bude ještě v roce 2010, nebo 
až v roce 2011, zůstává otázkou. 
 
 
 
Podklady: 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement 
http://www.lupa.cz/clanky/acta-budou-znbspinternetovych-provideru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzniklo v rámci projektu Reclaim Your Rights in the Digital Age podpořeného nadací Trust for 
Civil Society in The Central & Eastern Europe. Big Brother Awards podpořila také nadace Open 

Society Fund. 
 
 
              


