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Autorskoprávní aspekty webových stránek

Tato práce si klade za cíl představit stručnou historii autorskoprávní úpravy 

počítačových programů, její současnou úpravu obsaženou v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a její 

extenzi a aplikaci na velmi rychle rozvíjející se segment webových stránek a webových 

prezentací. Dalším z cílů této práce je rozbor a kritická analýza a aplikace současné judikatury 

tuzemských a zahraničních soudů a Soudního dvora Evrospké unie v oblasti počítačových 

programů a internetového práva jako takového. 

První kapitola této práce pojednává o historii vývoje autorského práva se zaměřením 

na ochranu počítačových programů, databází a právní úpravu chování v rámci sítě internet, 

respektive sítě World Wide Web. 

Druhá kapitola se zaměřuje na definici pojmů, které jsou dále v textu práce užívány a 

na něž je v následujících kapitolách aplikována úprava autorského práva. Kapitola rovněž 

obsahuje detailní popis fungování webových prezentací a popis částí, z nichž se skládají. 

Následující kapitola aplikuje současnou právní úpravu a nejnovější judikaturu 

existující v oblasti webových prezentací a internetu. V první části kapitoly je čtenář seznámen 

s nejčastěji se vyskytujícími druhy licencí, respektive licenčních podmínek, pod kterými jsou 

distribuovány Systémy pro správu obsahu – CMS. Dále se kapitola zaměřuje na výklad a 

aplikaci právní úpravy v souvislosti s nakládáním se CMS a pravidly a omezeními 

vyplývajícími z poslední dostupné judikatury. Dále kapitola rozebírá právní úpravu vzhledu 

webové prezentace a jeho svébytné pozice v tvorbě a fungování webových prezentací. Další 

pasáž kapitoly se zaměřuje na samotný viditelný obsah webových prezentací a rovněž právní 

úpravou, jež je na něj třeba aplikovat. Poslední část kapitoly pojednává o právu databází a 

aplikaci právní úpravy na další části webových prezentací včetně doménových jmen, 

respektive právní úpravy specifických druhů webových prezentací, jako jsou služby 

s uživatelsky vkládaným obsahem. 

Předposlední kapitola se zabývá nedostatky současného stavu a rovněž náměty, 

jakým směrem by se právní úprava v dané oblasti mohla, či měla ubírat. 



Poslední kapitolou je stručný závěr, který krátce sumarizuje obecné závěry, k nimž 

bylo dospěno v textu celé práce. 
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