
Abstrakt 

Diplomová práce s názvem „Internet a autorské právo“ se zabývá působením autorského 

práva v prostředí Internetu a výzvami, které Internet pro tradiční autorské právo představuje. 

Hlavním cílem práce je tak vymezit nejčastější způsoby užití autorských děl a výkonu 

autorských práv na Internetu a podrobit současnou českou a evropskou právní úpravu analýze, 

nakolik ji lze aplikovat na obvyklé situace, k nimž dochází v online prostředí, nakolik jim 

vyhovuje a v čem má své rezervy. 

První dvě kapitoly představují úvod do problematiky. Zatímco první kapitola se věnuje 

fenoménu Internetu z hlediska jeho vymezení, právní regulace, dnešního významu a aktuálních 

otázek souvisejících s jeho využíváním, druhá kapitola obsahuje základní poznatky o 

autorském právu jako takovém, kterým je nezbytné rozumět pro účely dalšího textu práce – 

zejména vymezení autorského díla, systému výjimek a omezení autorského práva a 

nejvýznamnější mezinárodní a unijní normy autorského práva. 

Za stěžejní část díla by se dala označit třetí kapitola. Ta nejprve rozebírá, v jaké podobě se 

nejčastěji na Internetu můžeme setkat s autorskými díly, a ukazuje tak, že Internet je téměř 

celý tvořen především výsledky tvůrčí činnosti. Následně tato kapitola přechází k popisu a 

rozboru nejčastějších způsobů užití autorských děl na Internetu, a to jak těch základních 

(nahrávání, sdílení a stahování), tak způsobů specifických, ve kterých se základní způsoby 

často různě prolínají (file hosting, P2P, streaming, linking). 

Po představení hlavních způsobů užití díla na Internetu se čtvrtá kapitola zabývá tím, jak 

lze autorská díla užívat na Internetu v souladu s právem, jakož i na nejčastější případy a motivy 

neoprávněného užívání, pro které se vžil pojem internetové pirátství. Nakonec se tato kapitola 

blíže zaměřuje na většinový přístup států k této problematice. 

Poslední pátá kapitola završuje práci přehledem aktuálního legislativního vývoje na půdě 

Evropské unie ve snaze revidovat autorské právo a pohledem do budoucna. Tato část práce 

poměrně kriticky rozebírá zejména aktuálně projednávaný návrh Směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu a je zakončena úvahou autora de lege ferenda, jaké změny by 

mohly přispět k přiblížení tradičního autorského práva současným potřebám informační 

společnosti. 

Nejdůležitější body práce jsou shrnuty v Závěru, který podtrhuje názor autora o potřebě 

další aktualizace autorského práva v digitálním věku. 


