
Internet a autorské právo 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou autorského práva na Internetu. Jejím 

cílem je vedle vymezení samotných pojmů Internet a autorské právo popsat některé legální 

i nelegální způsoby užití děl a právní úpravu odpovědnosti v digitálním prostředí.  

Text práce je členěn do pěti kapitol, které se dále dělí na jednotlivé podkapitoly. První 

kapitola práce se věnuje definici pojmu Internetu, rozdělení jeho uživatelů a stručné historii 

jeho vývoje. Kapitola druhá následně popisuje systém a základní instituty autorského práva, 

kterými jsou zejména autorské dílo a jeho autor. V závěru kapitoly je přiblížena 

problematika určení rozhodného práva při autorskoprávních sporech s mezinárodním 

prvkem.  

Třetí kapitola se zaměřuje na jednotlivé způsoby, kterými lze cizí autorské dílo 

oprávněně užít. Pojednává tak o smluvním užití skrze licenční smlouvy a o užití 

mimosmluvním, tedy užitím na základě zákonné licence či volného užití. Následně kapitola 

třetí vymezuje vybrané formy (uploading, downloading a streaming) užití autorského díla 

v online prostředí. 

Za stěžejní část práce lze považovat kapitolu čtvrtou, která se zabývá odpovědností za 

neoprávněné užití autorských děl na Internetu. Kapitola pojednává o nárocích autora, 

kterých se může při neoprávněném zásahu do autorských práv domáhat, a to jak z hlediska 

soukromého práva, tak veřejného. Závěr kapitoly se soustředí na odpovědnost jednotlivých 

uživatelů a poskytovatelů služeb informační společnosti. 

Poslední kapitola navazuje na kapitolu předchozí, kdy rozebírá současnou reformu 

autorského práva v rámci Evropské unie, zejména pak čl. 17 Směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu a jeho vliv na vývoj posuzování odpovědnosti některých 

poskytovatelů online služeb. Následně kapitola kriticky rozebírá soulad předmětné směrnice 

s aktuální autorskoprávní legislativou a možný dopad její implementace do právních řádů 

jednotlivých členských států.  



Závěr práce shrnuje nejdůležitější body a zdůrazňuje potřebu novelizace a přizpůsobení 

autorského práva aktuálnímu stavu digitálního prostředí při zohlednění práva na přístup 

k otevřenému Internetu.  
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