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Internet a autorské právo 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá úlohou a fungováním autorského práva v neustále se vyvíjejícím 

prostředí Internetu, jehož specifika s sebou přinášejí nutnost zvláštního legislativního přístupu 

k úpravě ochrany práv k tvůrčímu obsahu. Hlavním cílem práce je analyzovat právní aspekty 

významných způsobů užití autorských děl na Internetu, pojmenovat problematické oblasti 

autorskoprávní úpravy ve vztahu k online prostředí a zhodnotit vhodnost recentní unijní reformy 

autorského práva na jednotném digitálním trhu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první 

dvě plní funkci obecného úvodu, další dvě jsou analyticko-deskriptivní a poslední poté již 

převážně analytická. 

Obsah první kapitoly je technickým základem úvah navazujících v kapitolách následujících. 

Výklad není limitován na pouhé pojmové vymezení Internetu, nýbrž také na charakteristiku 

stěžejních rysů jeho fungování, které významně ovlivňují efektivitu aplikace autorského práva 

v kyberprostoru. Řešena je rovněž otázka legitimity regulace Internetu, jež je shledána žádoucí. 

Druhá kapitola, popisující základní aspekty, principy a prameny autorského práva, poté 

představuje nezbytné teoretické východisko dalších úvah obsažených v diplomové práci. Shrnuje 

rovněž nejpalčivější výzvy, které internetové prostředí tradiční autorskoprávní úpravě přináší. 

Třetí kapitola se soustředí na vymezení autorského díla a právní analýzu obecných i specifických 

způsobů jeho užití na Internetu. Představuje tak těžiště práce, v němž splývají poznatky z prvních 

dvou kapitol a současně vznikají premisy výkladu obsaženého v posledních dvou kapitolách. 

K podrobné analýze je vybráno pět častých způsobů užití díla na Internetu, a to buď pro jejich 

ekonomický význam, či pro četnost případů jejich realizace ze strany běžných uživatelů. 

Ne každé užití autorského díla na Internetu však lze považovat za zákonné. Čtvrtá kapitola proto 

obsahuje analýzu právní úpravy odpovědnosti subjektů za porušení autorských práv, přičemž 

důraz je kladen zejména na odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Podrobně 

je v této souvislosti popsán zejména režim bezpečného přístavu, jenž měl být jako zásadní 

předpoklad plurality online služeb po dlouhých letech fungování podroben celounijní revizi. 

Právě problematice recentní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu EU se věnuje 

pátá kapitola práce, která je převážně analytické povahy. Prvně jsou zkoumány důvody reformy, 

aby následně bylo navázáno analýzou jejího vývoje na podkladě podpůrných i oponentních 
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argumentů, jež v celospolečenské diskusi dlouho zaznívaly. Závěrem je provedeno zhodnocení 

možných dopadů reformy, k nimž autor zaujímá převážně skeptický postoj. 

Práce tak ve svém souhrnu podrobně mapuje současnost i možnou budoucnost autorského práva 

na Internetu. Ačkoli potřeba jeho reformy na nadnárodní úrovni není v žádném případě popřena, 

nelze současně učinit závěr o tom, že by aktuální legislativní snahy EU byly s to dosáhnout svých 

vytyčených cílů. Jistý závěr bude nicméně možné učinit až s jistým časovým odstupem. 
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