Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek.
Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek,
který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není reflektován. Pro vynesení závěrů
přínosných pro právní vědu a aplikační praxi se autor této práce zaměřuje na dílčí část tvorby
webových, a to na tvorbu redakčního systému, neboť jej považuje za nejdůležitější (sou)část
většiny současných webových stránek.
Nejdříve bylo v práci přistoupeno k základnímu vymezení terminologie, aby mohlo
být porozuměno všem právním problémům v základním technickém kontextu. Nadto je pro
vynesení některých

právních

závěrů bezpodmínečně potřeba rozumět

technickým

souvislostem, které tyto závěry velkou měrou předurčují.
Následující kapitola práce se zabývá právním vymezením webových stránek jako
celku, a to právě na základě příslušných technických souvislostí.
Pokud jde o čtvrtou kapitolu, ta je stěžejní částí celé práce, neboť se zabývá právní
povahou redakčního systému coby počítačového programu, ale rovněž jeho vytvořením, a to
se zohledněním specifické povahy redakčního systému a autorskoprávních aspektů, které jeho
tvorbu provází. Nejprve je v této kapitole provedena analýza předpokladů vzniku
autorskoprávní ochrany redakčního systému (počítačového programu), když jsou závěry z této
analýzy vzešlé využity ve stěžejní části této kapitoly, která se zaměřuje na vytvoření
redakčního systému. Předně je provedena právní analýza pro případy, kdy je redakční systém
vytvořen v právním režimu zaměstnaneckého díla, když následně je právní analýze podrobena
též možnost, že byl redakční systém vytvořen na objednávku, a to se zaměřením na
postoupení práva výkonu majetkových práv autorských. Důkladná právní analýza obou
případů (zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku), přináší právní závěry, jež jsou využitelné
pro aplikační praxi.
Pátá kapitola se zabývá nedostatky současné české právní úpravy, které vyplynuly
z důkladné právní analýzy, a to s formulací návrhů možných změn.
Poslední kapitola shrnuje v obecné rovině závěry této práce a hodnotí možný přinos
pro právní vědu a aplikační praxi.

