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Autorské právo na internetu 

 

Zapamatuj si:  

� Duševní vlastnictví, včetně práv k filmu, hudbě, softwaru, textů, fotografiím a všem 

ostatním autorským dílům, je chráněno zákonem.  

� Nikdo nesmí užívat autorská díla bez souhlasu držitele autorských práv, není-li 

zákonem stanovena výjimka. 

� „Užívání“ přitom znamená rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, 

vystavování a sdělování díla veřejnosti. 

� Za užití díla ve smyslu autorského zákona se přitom nepovažuje užití výlučně pro 

osobní potřebu fyzické osoby. Termín „osobní potřeba fyzické osoby“ je vykládán 

jako užití pro sebe a nejužší rodinný kruh (nikoli jako sdílení např. s přáteli).  

Co můžeš a nemůžeš: 

 
 Můžeš si stáhnout film z internetu a podívat se na něj v rodinném kruhu, totéž platí o 

poslechu stažené hudby. 

 Můžeš užít stažené texty a obrázky, dá-li k tomu autor svolení. I bez tohoto svolení je 

možné užití v rámci zákonné licence, např. pro výukové účely. Takové použití nemůže 

autor zakázat, má však právo na to, být uveden jako autor. 

 Můžeš užívat tzv.volná díla, tj. díla, u nichž uplynula doba trvání majetkových 

autorských práv (např. hudba W. A. Mozarta). 

� Nemůžeš sdílet film s přáteli nebo např. v pracovním či školním kolektivu. Veřejná 

produkce stažených filmů a hudby je v rozporu se zákonem. 

Co nesmíš:   

HLAVN Ě   NEŠÍŘIT  ! ! !  

Za porušení autorských práv hrozí nejen sankce občanskoprávní ve formě náhrady škody a 

vydání bezdůvodného obohacení, ale také správní pokuta až do 150 tisíc Kč.  



 

 

Možný je i trestněprávní postih. Jako trestný čin je hodnoceno rozmnožování, šíření a 

sdělování díla veřejnosti ve větším rozsahu, ze kterého plyne pachateli prospěch. Za takové 

jednání umožňuje zákon uložit trest vězení až na 8 let a pokutu až do výše 5 milionů korun. 

 

 

Veškeré výtvory na internetu jsou autorskými díly a jako takové podléhají autorskému  

zákonu. 

 

Napiš, jak užíváš filmy a hudbu staženou z internetu a z jakých 

internetových stránek nejčastěji stahuješ. 
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Zdroje:  http://www.jaknainternet.cz/page/1771/autorsky-zakon-na-internetu/ 


