Abstrakt
Hlavním cílem této práce je analýza a hodnocení právní úpravy autorského práva ve vztahu
k odpovědnosti jednotlivých subjektů za jeho porušení v rámci sítě Internet. Práce zároveň
obsahuje přehled formálních právních pramenů autorského práva a taktéž právních předpisů
upravující informační společnost. Problém odpovědnosti je v práci také představen ve světle
vybrané judikatury, neboť vzhledem k nepříliš detailní právní úpravě v této oblasti práva, hraje
právě judikatura nezastupitelnou roli.
Důvodem pro výběr diplomové práce s tématem "Internet a autorské právo - rozsah
odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství", pro mě byla určitě
aktuálnost dané problematiky a také závažnost problému týkající se rozdílného výkladu v rámci
judikatury. V neposlední řadě mě také zaujal dynamický legislativní vývoj v této oblasti.
Práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou dále děleny do podkapitol. V rámci první
kapitoly je rozebrán fenomén síť Internetu, přičemž je důraz kladen především na laickou a
právní definici Internetu a další pojmosloví. Jistá část této kapitoly se ovšem také věnuje jeho
vývoji a fungování.
Druhá kapitola je zaměřena na autorské právo a jeho základní charakteristiku. Součástí této
kapitoly je přehled právních norem autorského práva a zároveň právních norem, které upravují
informační společnost.
Třetí kapitolu, která se zabývá odpovědností jednotlivých subjektů za porušení autorského
práva v rámci sítě Internet, lze označit jako esenciální část práce. V této kapitole je řešena
otázka odpovědnosti subjektů v souvislosti s porušením předpisů autorského práva na Internetu
a související problematika včetně vybrané judikatury.
Ve čtvrté kapitole práce jsou za účelem dokreslení problému ohledně odpovědnosti
rozebrány tři podstatné rozhodnutí různých soudů, která do značné míry mohou určovat a
ovlivňovat budoucí judikaturu v oblasti ochrany autorského práva.
V poslední kapitole je nastíněn koncept ochrany proti pirátství, kdy je především rozebrána
správa digitálních práv.

V závěru práce jsou shrnuty výsledky zjištění a zároveň predikován směr dalšího
legislativního vývoje.

