
ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce „Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských 

práv“ se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro 

účely této práce jsem zahrnula pod pojem „aktuální“ návrhy a dokumenty 

publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou 

provázanost mezi některými unijními dokumenty. 

Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo 

navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby 

digitálního světa. 

Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační 

návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři 

kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, 

ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě 

(zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU).  

V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a 

internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech 

jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na 

hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření 

jednotného digitálního trhu v rámci EU.  

Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první 

autorskoprávní balíček z roku 2015 je představen v části šesté. Kromě několika 

sdělení Komise stanovující zájmy a směr vývoje, jde především o přijaté nařízení 

o portabilitě, které mí za cíl usnadnit vypořádání práv při přeshraničním online 

vysílání a zlepšit tím komfort spotřebitelů a jistotu poskytovatelů. Druhý 

autorskoprávní balíček (kapitola sedmá) byl představen roku 2016. Jeden 

z podstatnějších počinů je provedení Marrakéšské smlouvy do unijního práva 

stanovením mandatorní výjimky z užití děl ve prospěch osob s poruchami čtení. 

Dále potom návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 



zavádějící nové výjimky (pro vytěžování dat, digitální a přeshraniční výuku,…) a 

kontroverzní opatření ke zlepšení autorského trhu formou automatického 

monitoringu nahrávaného obsahu.  

Poslední kapitola představuje dlouhodobou vizi jednotného autorského práva 

v Unii a dvě aktuální témata s nejasnou autorskoprávní povahou, kterými by se 

EU měla v co nejbližší době zabývat. 

 


