
Abstrakt 

Diplomová práce je pojata jako krátké představení tématu Internetu a užívání autorských děl 

v tomto specifickém mezinárodně propojeném prostředí. Autor se ve stručnosti pokusil 

shrnout historii autorského práva a technologií, které vedly k vytvoření Internu. Vzhledem 

k tomu, že Internet je dnes každodenní součástí našich životů a vznikají díky němu ve velkém 

množství právní vztahy, tak by každý jedinec měl minimálně základní pravidla užívání 

autorských děl na Internetu znát. Autor práci pojal tak, aby ji mohl s trochou trpělivosti 

přečíst a pochopit i běžný uživatel Internetu, ačkoliv pochopení některých právních 

konstrukcí může být pro běžného uživatele Internetu náročné a vyžadují určitou dávku 

trpělivosti a porozumění. 

Práce je rozčleněna do devíti kapitol, mezi které nejsou zahrnuty Úvod a Závěr práce. V první 

kapitole autor stručně shrnuje historii Internetu a autorského práva. Zmiňuje zde i základní 

právní prameny a to z hlediska práva mezinárodního, evropského i českého. V druhé obsáhlé 

kapitole pak seznamuje čtenáře s obecným užíváním autorských děl, podrobně se zde věnuje 

smluvnímu a mimosmluvnímu užití. 

V kapitolách tři až osm se autor zabývá jednotlivými vybranými druhy užití díla v prostředí 

Internetu. Podrobně zde také rozebírá i rozsudky Soudního dvoru Evropské unie a předkládá o 

nich vlastní závěry. Nejvíce prostoru autor věnuje obecnému úvodu do užívání autorských, 

Linkingu a sdělování autorských děl veřejnosti, což je téma, které je momentálně velmi často 

řešeno Soudním dvorem Evropské unie. Mimo to je v práci autorem zpracováno užívání 

prostřednictvím webcastingu, streamingu  a sdílení skrze sítě peer to peer či BitTorrent. Autor 

se zabývá i různými způsoby elektronické komunikace jako je e-mail nebo instant messaging.  

Devátá kapitola je pak věnována možnostem ochrany autorských děl na Internetu. Autor 

představuje různé typy ochrany a to jak právní, tak faktické. První část kapitoly se věnuje 

soukromoprávní a veřejnoprávní ochraně (správní a trestní právo). V druhé části kapitoly 

autor hodnotí možnosti užívání technologických prostředků ochrany. 

V samotném závěru práce se autor zamýšlí nad svou prací a nad současným stavem 

autorského práva. Dále vyjadřuje svůj názor k rozhodování Soudního dvora Evropské unie. 

Na posledních řádcích se pak zabývá vývojem trhu s autorskými díly a Internetovým 

pirátstvím. 

 


