
Rozpis přednášek a témat seminárních prací předmětu 

Právo informačních a komunikačních technologií I 
(podzimní semestr akademického roku 2006/2007) 

 
 
 
Garant:  JUDr. Radim Polčák, PhD. 
 
 
Přednášející: JUDr. Radim Polčák, PhD. 
  JUDr. Mgr. Martin Škop, PhD. 
  JUDr. Danuše Spáčilová 
 
 
Rozsah předmětu:  2/0 
 
 
Podmínky ukončení předmětu:  zpracování odpovědníků v interaktivní osnově 
 zpracování seminární práce 
 úspěšná aktivní účast na kolokviu 
 
 
Rozpis přednášek (pořadí témat se výjimečně může změnit): 
 

25.9. úvod - pojem práva ICT, základní metody, zadání témat seminárních prací 

2.10. působnost práva na internetu, jurisdikce 

9.10. právní subjektivita, elektronický podpis, elektronický právní styk, doručování 

16.10. elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy 

23.10. duševní vlastnictví a on-line vlastnictví, software, http kód a data jako předmět 
práv duševního vlastnictví 

30.10. autorskoprávní ochrana multimediálních informací a digital rights management  

6.11. pojem ISP, odpovědnost ISP 

13.11. doménová jména a doménové spory 

20.11. vyhrazeno – Cyberspace 2006 

27.11. vyhrazeno – Cyberspace 2006 

4.12. soukromoprávní ochrana soukromí a osobní integrity na internetu 

11.12. internet jako technologický trh 

18.12. nekalosoutěžní jednání na internetu 
 
 



Formální požadavky na seminární práce: 
 
rozsah: 8-10 stran (po dohodě s garantem je možné rozsah rozšířit) 
 
formát:  dle směrnice děkana č. 1/2006 (mutatis mutandis) 

http://www.law.muni.cz/dokumenty/doc.php?D=409&T=PDF 
 
pozn.: Kvalitní seminární práce mohou být použity jako základ pro SVOČ, resp. 

doporučeny k publikaci v odborném tisku ve formě článku 
 
 
Témata seminárních prací:  
 

1) Platnost click-wrap a click-through smluv (jak napsat click-wrap nebo click-through 
smlouvu, aby byla platná) 

2) Srovnání české a zahraniční právní úpravy a praxe elektronického podpisu 

3) Legitimita právní úpravy a používání DRM 

4) Právní ochrana databází 

5) Odpovědnost provozovatelů zpravodajských a diskusních serverů 

6) Cybersquatting a jeho postih právem proti nekalé soutěži  

7) Srovnání hmotně právní úpravy registrace a užívání generických doménových jmen, 
jmen .eu a .cz 

8)  Řízení o doménových jménech .eu a aktuální rozhodovací praxe euRID 

9)  Právní postih vybraných specifických forem nekalosoutěžního jednání na internetu 

10) Možnosti řešení kolizní otázky ve vztahu k internetu 

11) Vlastnictví v on-line hrách a MUDech 

12) Dobré mravy a zásady poctivého obchodního styku na internetu 

13) Komentář vybraného/ých judikátu/ů z oboru práva doménových jmen 

14) Komentář vybraného/ých judikátu/ů z oboru P2P sítí 

15) Komentář vybraného/ých judikátu/ů z oboru OpenAccess, CC licencí 

16) Komentář vybraného/ých judikátu/ů z oboru nekalosoutěžního jednání na internetu 

17) Vlastní téma schválené garantem předmětu 
 
 
Termín odevzdání seminárních prací: 15.12. 2006 


