
Abstrakt
 

Hlavním smyslem p edkládané diplomové práce je analýza a zhodnocení 

sou asného stavu autorského práva s d razem na odpov dnost jednotlivých subjekt  v 

informa ní spole nosti. Nedílnou sou ástí práce je i p ehled právních norem, a to jak 

mezinárodních a národních, tak zejména komunitárních. Záv r práce se pak zaobírá 

problematikou porušování autorského práva s návrhy, jak tento zna ný rozsah porušování 

eliminovat nebo alespo  snížit. 

vodem pro výb r diplomové práce s tématem "Internet a autorské právo - 

rozsah odpov dnosti jednotlivých subjekt  a zp sob ochrany proti pirátství", pro m  byl 

edevším ten, že má profesní specializace je orientována na prost edí po íta  a 

Internetu. Velmi m  také zaujal neustálý legislativní vývoj v tomto sm ru, který 

kontinuáln  p ichází s novými zp soby ochrany autorského práva. 

Práce je d lena do p ti kapitol, které jsou d leny do množství podkapitol. V 

úvodu a v prvních dvou kapitolách je Internet definován právn  i laicky, p emž se asto 

snažím najít i hlubší souvislosti, které mají sv j p vod v ostatních oblastech práva, 

zejména v právu ústavním a dále v lidských právech a svobodách.  

etí kapitola je zam ena na prameny autorského práva. tená e by tento p ehled 

l informovat o p vodu autorského práva a zárove  mu nastínit aktuální právní 

edpisy s nastín ním budoucího vývoje. Tento p edpokládaný vývoj je nastín n v ásti, 

jež se týká exkurzu do anglo-amerického systému autorského práva. 

edposlední kapitola se zabývá odpov dností jednotlivých subjekt  v prost edi 

Internetu. Je to práv  odpov dnost za jednání koncového uživatele, která vytvá í ohnisko 

sváru a r znorodých ešení. V této ásti jsou také zmín na rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie, která do zna né míry ur ují budoucí vývoj v oblasti ochrany autorského 

práva. 



Nosným tématem poslední kapitoly pak je problematika pirátství, a to zejména z 

pohledu ochrany proti pirátství. Jsou zde zmín ny organizace, jež bojují proti porušování 

autorských práv a zárove  popsán zp sob, jak je tento boj veden.  

 


