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1. Úvod 
 

 Téma diplomové práce jsem si vybral z velké části proto, že se dlouhodobě zajímám o 

počítače a počítačové technologie obecně, dále proto, že v oblasti práva považuji právo 

duševního vlastnictví za jedno z nejperspektivnějších odvětví práva, které se neustále a velice 

rychle vyvíjí a posouvá díky značnému technickému pokroku dnešní doby. Na základě 

rychlého vývoje, ale v oblasti práva duševního vlastnictví nalezneme nedostatečně upravené 

právní instituty a množství šedých míst, která nejsou řešena právní vědou ani v rámci právní 

praxe. Pro konkrétní problematiku právní ochrany počítačových her a videoher jsem se 

rozhodl také proto, že jsem v minulosti věnoval těmto hrám poměrně velké množství svého 

času a jejich vývoj, stejně jako vývoj ochrany těchto her, jsem mohl sledovat prakticky od 

samého počátku.  

 

V úvodu práce se budu zabývat obecnou definicí pojmů videohra a počítačová hra, 

zejména z hlediska jejich zařazení a vzájemného vztahu. Dále se budu věnovat historii vývoje 

počítačových her a videoher, spolu s historickým vývojem jejich ochrany, a to jak v oblasti 

ochrany technické, tak ochrany právní. Tento historický exkurz je důležitý zejména pro hlubší 

pochopení podstaty počítačových her a videoher jako předmětu právní ochrany, zároveň se 

v něm promítnou hlavní aspekty a důvody pro jejich právní ochranu. Z tohoto historického 

shrnutí také vyplynou jednotlivé instituty práva ochrany duševního vlastnictví, které byly či 

stále jsou používány v rámci právní ochrany videoher, respektive počítačových her. 

 

Dalším důvodem pro výběr tématu diplomové práce byla skutečnost, že oblast práva 

duševního vlastnictví, která se věnuje počítačovým technologiím, je poměrně mladá a stále se 

vyvíjí. Zejména problematika právní ochrany videoher, respektive počítačových her je velice 

málo zmapována a až na výjimky nenalezneme příliš odborných publikací, které by pokrývaly 

toto téma. V české právní literatuře jsem kromě jedné diplomové práce, která se věnuje 

tomuto tématu, nenalezl žádné další publikace, které by komplexněji popisovaly téma ochrany 

videoher. Videohry a počítačové hry, se však postupem času staly celosvětovým fenoménem 

a jedním z hlavních prostředků zábavy pro velkou část populace a svojí popularitou se 

vyrovnají déle fungujícím a zavedeným formám zábavy, mezi které můžeme zařadit například 

filmy, seriály či deskové hry. S rostoucí popularitou a s tím spojenou možností monetarizace, 

tak logicky roste i zájem na jejich právní ochraně.  



6 

 

Videohry jsou velice specifickým předmětem právní ochrany, jelikož jde o komplexní 

celek, který se skládá z mnoha dílčích prvků, které vytváří herní prostředí a vymezují základní 

pravidla jejich hraní. Mezi tyto prvky můžeme zařadit například unikátní grafické zpracování, 

zvukové prvky či doprovodnou hudbu, scénář hry, postavy nebo herní mechaniky. Pro 

videohry a počítačové hry je však typická především jejich interaktivita mezi hráčem a hrou, 

díky které se z velké části odlišují od ostatních obdobných předmětů právní ochrany. V 

českém právním řádu se explicitně nevyskytuje vymezení pojmu počítačová hra nebo 

videohra, ale pouze pojem počítačový program, který však dle mého názoru nevyjadřuje zcela 

přesně podstatu videoher a tedy ani možnosti jejich právní ochrany. Ani v zahraničí však není 

pojem videoher a počítačových her v rámci právní vědy zcela ustálen a názory na jejich 

povahu a možnosti právní ochrany jsou značně rozdílné.  

 

Hlavním cílem práce proto bude snaha vymezit pojem videoher, respektive 

počítačových her v rámci českého právního řádu a na základě mých poznatků z celosvětové 

právní praxe a literatury popsat možnosti právní ochrany videoher a s nimi souvisejících 

prvků pomocí jednotlivých institutů práva duševního vlastnictví. Zejména vyjádřit a popsat 

možnost komplexní ochrany videoher jako celku pomocí práva autorského a zanalyzovat 

problémy, které vyvstávají při snaze patentovat některé videoherní prvky v rámci Evropské 

Unie a shrnout možná východiska a podmínky patentovatelnosti nastavené rozhodovací praxí 

orgánů Evropské patentové organizace, pod kterou spadá i Evropský patentový úřad (dále jen 

„EPO“)
1
. Součástí práce jsou také dílčí otázky a problémy související s právní ochranou 

videoher, na které jsem narazil při psaní své práce. Jednu z kapitol proto věnuji rozboru 

důležitých judikátů, které lze využít k řešení těchto problémů a tím pokrýt možná šedá místa 

dosavadní právní úpravy a praxe. V závěru pak popíši možná řešení právní úpravy de lege 

ferenda. 

 

Poslední část práce bude zaměřena na témata úzce související a vycházející z ochrany 

počítačových her a videoher. Zaměřím se především na problematiku takzvaného 

videoherního obsahu vytvářeného třetími osobami, který zahrnuje právem chráněné prvky a 

části videoher. Mezi videoherní obsah můžeme zahrnout různá videa a záznamy z hraní 

videoher doprovázená komentářem jejich autora či živé přenášení z hraní videoher (takzvaný 

„streaming“). Podrobněji pak popíši vztah mezi autorem videoherního obsahu a vývojářskými 

                                                 
1
 V anglickém znění European Patent Office. 
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společnostmi, které jsou držiteli autorských práv k používaným videohrám. Sdělováním 

videoherního obsahu je v dnešní době možné i získat nemalé finanční částky, často ale 

dochází k nerovnostem mezi jednotlivými subjekty, což vede k právní nejistotě. Jelikož se 

tato činnost z velké části pohybuje mimo obvyklé právní vztahy a není řešena v rámci právní 

úpravy ani právní praxe, je dle mého názoru na místě podrobněji zanalyzovat, popsat a 

nabídnout možná řešení pro fungování tohoto vztahu. Krátce se dotknu také tématu 

virtuálního soutěžení v hraní videoher, takzvaného „eSports“, ve kterém se zaměřím zejména 

na problémy spojené s rozvojem této oblasti. 
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2. Obecná definice pojmu počítačové hry a videohry 
 

 Tato kapitola bude věnována vymezení pojmu „počítačová hra“ a „videohra“ a popisu 

rozdílu mezi oběma pojmy. Správná definice samotných pojmů je totiž velice důležitá pro 

pochopení podstaty videohry, respektive počítačové hry a tím i podstaty jejich právní 

ochrany. 

 

Oba pojmy obsahují ve svém základu pojem „hra“, který definoval například 

nizozemský historik Johan Huizinga následovně: „Hra je dobrovolná činnost, která je 

vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně 

přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která mají svůj cíl v sobě samé a je 

doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného bytí“ než je „všední život.“.
2
 

Předchozí definice bezesporu platí i pro videohry a počítačové hry, jelikož i v nich se 

vyskytují určitá pravidla a mechaniky, které hru ovládají a interakce hráčů v rámci počítačové 

hry, respektive videohry probíhá v autorech vytvořeném unikátním prostředí. Důvodem pro 

jejich hraní je pak ve většině případů zábava a subjektivní uspokojení hráčů. Videohry a 

počítačové hry můžeme tedy vyčlenit do samostatné podskupiny her vedle her deskových, 

sociálních, sportovních a dalších. Toto zařazení je důležité zejména z hlediska pochopení 

podstaty videoher, která je úzce spojena s jejich právní ochranou.  

 

Pro další rozbor ochrany videoher a počítačových her je nutné popsat rozdíl mezi 

pojmy počítačová hra a videohra, aby nedocházelo k jejich záměně, případně aby nebyly tyto 

pojmy používány jako synonyma, kterými, dle mého názoru, nejsou. Pojem videohra je 

pojmem nadřazeným pojmu počítačová hra, jelikož se jedná o pojem obecný. Definici 

videohry nalezneme například ve studii pro Evropskou Komisi, kterou vypracovalo Generální 

ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, kde je videohra vymezena jako 

„elektronická nebo počítačově zpracovaná hra, která se hraje pomocí manipulace s obrazy na 

displeji zobrazujícím video nebo na televizní obrazovce“, počítačová hra je zde potom 

uvedena jako pojem, který je podřazen pojmu videohra společně s hrami konzolovými, online 

hrami a dalšími druhy videoher.
3
 Další možné definice pojmu videohra nabízí ve své práci 

americký právník, který se zabývá problematikou ochrany videoher, Greg Lastowka, který 

                                                 
2
 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. O původu kultury ve hře. 2. vydání. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-

020-1. s. 44. 
3
 The Economy of culture in Europe. KEA European Affairs [online]. 2006 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf. s. 270. (překlad autora) 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf.%20s.%20270
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vymezuje videohry několika dalšími způsoby, například jako hry skládající se z jakékoliv 

formy elektronické a interaktivní grafické zábavy, dále jako hry vytvořené na základě 

počítačové zábavní technologie.
4
  

 

Pojem počítačová hra je pak odvozen dle herní platformy, což v tomto případě 

vyjadřuje pracovní prostředí, a to jak po stránce hardwarové, tak softwarové, na kterém se 

daná videohra spouští a následně hraje.
5
 V případě počítačových her se jedná o platformu 

počítače v užším smyslu, takzvaného osobního počítače neboli „PC“
6
, tato platforma je také 

nejoblíbenější a nejvíce rozšířená mezi vývojáři videoher i mezi hráči.
7
 Samotný pojem 

„počítač“ je potom mnohem širší a mohou se pod něj podřadit i jiná zařízení.  Další oblíbenou 

platformou pro hraní videoher jsou herní konzole, do této kategorie se řadí elektronická 

zařízení, která jsou určena primárně pro hraní videoher, mezi nejznámější zástupce této 

kategorie patří například Xbox, PlayStation, Nintendo Wii a další.
8
 Mezi samostatné 

platformy pro hraní videoher můžeme zařadit také mobilní zařízení, mezi které patří zejména 

mobilní telefony a tablety. V současné době jsou na vzestupu také hry hrané na přístrojích 

určených pro simulaci virtuální reality a na chytrých hodinkách nebo televizích. 

 

Z výše popsaného tedy plyne, že videohra je pojmem obecným, jelikož pod něj 

můžeme podřadit všechny druhy her, jež uživatel hraje interaktivním způsobem na různých 

elektronických herních platformách, které jsou schopné zpravidla graficky zprostředkovat 

průběh samotné hry. Pojem počítačová hra je podle uvedených zdrojů potom pouhou 

specifikací druhu videohry dle herní platformy, na které se videohra hraje. Dalšími druhy 

videoher jsou tak například hry konzolové, mobilní hry nebo hry pro virtuální realitu. Toto 

dělení však zcela platí až v současné době, v minulosti byl totiž hlavní rozdíl mezi těmito 

pojmy výraznější, jelikož počítačové hry fungovaly pouze na sálových počítačích a nebyly 

schopné převádět obraz na klasický displej, zatímco videohry se daly volně připojit například 

                                                 
4
 LASTOWKA, Greg. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive Medium [online]. 

2013, [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2321424. s. 2. 
5
 Počítačová platforma. Wikipedia.org [online]. [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_platforma. 
6
 Z anglického „personal computer“. 

7
 PAPADOPULOS, John. GDC 2017 survey: PC remains the most popular platform, 53% of game creators 

developing for it. DSOGgaming.com [online]. 2017, [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

http://www.dsogaming.com/news/gdc-2017-survey-pc-remains-the-most-popular-platform-53-of-game-creators-

developing-for-it/#more-94634.  
8
 Herní konzole. Wikipedia.org [online]. [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Herní_konzole.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_platforma
http://www.dsogaming.com/news/gdc-2017-survey-pc-remains-the-most-popular-platform-53-of-game-creators-developing-for-it/#more-94634
http://www.dsogaming.com/news/gdc-2017-survey-pc-remains-the-most-popular-platform-53-of-game-creators-developing-for-it/#more-94634
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herní_konzole
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k domácí televizi.
9
  V současné době však videohry často vycházejí na všech nebo minimálně 

na většině možných platforem, a proto je zpravidla možné použít oba pojmy. Z hlediska výše 

popsaného dělení však synonymy nejsou. V následující části práce tak bude pojem videohra 

(popř. videoherní systém) užíván jako pojem obecný a pojem počítačová hra pouze, pokud 

půjde o videohru hranou výhradně na osobním počítači, případně na sálovém počítači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 ŠVÁRA, Ondřej. Videohry: Historie virtuální zábavy. 1. vydání. Nové Město na Moravě: Databook 

Publishing, 2013. ISBN 978-80-87749-08-1. s. 20. 



11 

 

3. Historie ochrany videoher 
 

Tato kapitola bude věnována zejména vývoji a historií ochrany videoher, a to jak po 

stránce právní, tak i po stránce technické. První část stručně popisuje historii vývoje videoher 

a jejich vzniku. Další část je zaměřena na vývoj technické ochrany videoher, tedy ochrany 

spočívající v technickém zabezpečení pomocí různých kódování, hesel, opatření ztěžující 

nelegální kopírování nosičů, na kterých jsou videohry distribuovány a dalším podobným 

druhům ochrany. Poslední část této kapitoly pak shrnuje vývoj právní ochrany videoher, a to 

jak v České republice, tak ve světě. Popsány jsou zejména významná období vzniku a rozvoje 

ochrany videoher. 

 

3.1 Historie a vývoj videoher 
 

Přelomovým obdobím, ve kterém započal vývoj videoher, se stala polovina 19. století. 

Především díky konci studené války, v jejímž průběhu došlo ke značným pokrokům ve vývoji 

počítačových technologií. V roce 1946 byl spuštěn první programovatelný počítač nazvaný 

„ENIAC“, o rok později napsal anglický matematik Alan Turing také první počítačový 

program pro hraní šachů, ale v této době ještě nebyl žádný počítač schopen jej spustit.
10

 Ve 

stejné době vymyslela dvojice Thomas Goldsmith a Estle Mann zařízení složené z 

katodových trubic, pomocí kterých se simulovala trajektorie střely na uživatelem ručně 

předkreslené cíle. O rok později byl na toto zařízení schválen patent, pravděpodobně se tak 

jedná o první právem chráněné zařízení na bázi počítačové technologie využívané pro hraní 

her.
11

  

 

V roce 1951 byl zkonstruován první počítač vytvořený speciálně pro hraní her, jednalo 

se o zařízení nazvané „Nimrod“, na kterém se hrála logická hra „NIM“, která spočívala 

v klasickém hlavolamu s odebíráním a přemísťováním sirek. V roce 1952 byla Alexandrem S. 

Douglasem naprogramována jedna z prvních počítačových her zvaná „OXO“
12

, která nabízela 

grafické zobrazení na obrazovce upraveného osciloskopu, hra obsahovala algoritmus, který se 

pokoušel v každém tahu zvítězit, jedná se tedy o první případ velice jednoduché umělé 

                                                 
10

 DONOVAN, Tristan. Replay: The History of Video Games.  East Sussex: Yellow Ant, 2010. ISBN 978-

0956507228. s. 12 - 15. 
11

 Tamtéž, s. 20 - 22. 
12

 Hra spočívala na stejném principu jako hra Piškvorky. 
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inteligence ve videohře.
13

 Další hra zobrazovaná na obrazovce osciloskopu, která jako první 

zasáhla větší počet hráčů, se nazývá „Tennis for Two“, byla vyvinuta americkým fyzikem 

Williamem Higinbothamem, který tuto hru představil v roce 1958 při návštěvních dnech pro 

veřejnost v laboratoři, ve které pracoval. Hra měla veliký úspěch u veřejnosti a k jejímu hraní 

se dostaly desítky uživatelů.
14

 

 

Za opravdu první videohru je však nejčastěji označována počítačová hra nazvaná 

„Spacewar!“, kterou naprogramovala skupina studentů americké univerzity MIT
15

 v čele se 

Stevem Russelem. Je to jednoduchá počítačová hra pro dva hráče, ve které každý z hráčů 

ovládá svoji vesmírnou loď a snaží se projektilem zasáhnout loď soupeře. Tato počítačová hra 

byla dokončena roku 1962 a jako první měla dosah i mimo institut, ve kterém vznikla, a to 

zejména proto, že v době jejího vydání a největšího úspěchu nebylo možné autorsky chránit 

ještě ani počítačový program a její autoři hru volně poskytovali všem zájemcům. Jelikož byla 

tato počítačová hra rozšířena zejména mezi programátory, vznikalo mnoho modifikací a 

vylepšení. Kopie této hry se dokonce začala dodávat spolu s počítačem „PDP-1“, pro který 

byla původně naprogramována.
16

 

 

Všechny výše uvedené hry však měly pouze velice omezený okruh uživatelů, jelikož 

je bylo možné spustit jen na velice nákladných a nepraktických počítačích nebo zařízeních. 

K největšímu průlomu ve vývoji videoher došlo až v roce 1967, kdy Ralph Baer spolu 

s několika kolegy dokončili vývoj videoherního systému nazvaného „Brown Box“, který bylo 

možné připojit k běžné televizi, a na kterém bylo možné hrát několik různých videoher. Tým 

Ralpha Baera však poskytl licenci na historicky první herní konzoli americké společnosti 

Magnavox až v roce 1972, ve kterém byla tato herní konzole poprvé nabídnuta široké 

veřejnosti pod názvem „Magnavox Odyssey“ a prodalo se jí téměř 200.000 kusů. Počáteční 

výsledky prodeje nebyly společností Magnavox považovány za úspěch a tak dále výrazněji 

nepodporovala vývoj v tomto odvětví a herní konzole používala spíše jako prostředek pro 

podporu prodeje jejich televizí.
17

 I díky tomu se otevřel prostor na trhu s videohrami pro nově 

                                                 
13

 ŠVÁRA, Ondřej. Videohry: Historie virtuální zábavy. 1. vydání. Nové Město na Moravě: Databook 

Publishing, 2013. ISBN 978-80-87749-08-1. s. 21. 
14

 The First Video Game?. Brookhaven National Laboratory [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
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15

 Massachusetts Institute of Technology - Massachusettský technologický institut 
16

 DONOVAN, Tristan. Replay: The History of Video Games.  East Sussex: Yellow Ant, 2010. ISBN 978-
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 The Father of the Video Game: The Ralph Baer Prototypes and Electronic Games. Video Game History. The 

National Museum of American history [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 
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vznikající společnost Atari, Inc. Později došlo mezi těmito dvěma společnostmi k prvnímu 

významnému sporu o patent na videohru potažmo herní konzoli, který bude podrobněji 

popsán v další části práce.  

 

Jak je zmíněno výše, v roce 1972 byla založena americká společnost Atari. Jedna z 

prvních společností založených výhradně za účelem vývoje a prodeje videoher a herních 

platforem, která se stala největším průkopníkem v šíření a distribuci videoher mezi veřejnost. 

Její působení v této oblasti také výrazně dopomohlo k rozvoji práva ochrany videoher i jejich 

licencování. Společnost začínala nejdříve s arkádovými automaty, pro které vyvinula 

videohru nazvanou „Pong“, podobně jako v předchozích případech se jednalo o videohru 

napodobující stolní tenis. „Pong“ měl obrovský úspěch a ostatní společnosti pohybující se 

v zábavním průmyslu začaly ve velkém množství vydávat obdobu této videohry pro arkádové 

automaty. Ke konci roku 1974 tak bylo na území Spojených států amerických (dále také 

„USA“) přes 100.000 kusů arkádových automatů s videohrami. Na základě dříve popsaných 

úspěchů, začala společnost Atari rozvíjet svoji činnost na trhu s videohrami a vyvinula 

například první závodní hru nazvanou „Gran Trak 10“.
18

 V roce 1975 začala společnost Atari 

prodávat také svoji domácí verzi videohry „Pong“.  

 

V osmdesátých letech minulého století naplno odstartovalo zakládání a rozvoj 

společností, které se soustředily zcela na vývoj videoher a videoherních zařízení. Trh 

s videohrami se začíná přesouvat i mimo USA, zejména do Japonska. V roce 1978 je 

společností Namco, ltd. vydána velice úspěšná videohra „Space Invaders“, za další dva roky 

vydává stejná společnost jednu z nejznámější a do současnosti velmi hranou videohru 

pojmenovanou „Pac-Man“. Další japonský gigant na videoherním trhu společnost Nintendo 

Co., Ltd. vydala v roce 1981 hru „Donkey Kong“, ve které se objevuje jedna z nejznámějších 

herních postav Mario. Poslední společností působící v Japonsku, kterou zmíním, je společnost 

SEGA, která stojí za videoherní sérií, ve které je hlavní postavou Ježek Sonic. V USA byl 

v roce 1982 založen gigant Electronic Arts Inc., známý pro několik herních sérií, zejména ale 

jako vydavatel videoher se sportovní tématikou.
19

 V této době vzniká množství zařízení, na 

                                                                                                                                                         
http://americanhistory.si.edu/collections/object-groups/the-father-of-the-video-game-the-ralph-baer-prototypes-

and-electronic-games/video-game-history. 
18

 DONOVAN, Tristan. Replay: The History of Video Games.  East Sussex: Yellow Ant, 2010. ISBN 978-

0956507228. s. 57 - 79. 
19

 History of video games. Wikipedia.org [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games. 
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kterých se dají videohry hrát, a to jak herní konzole, tak i stolní či osobní počítače, což velmi 

přispělo k vývoji nových videoher i rozvoji nových herních žánrů.
20

  

 

Postupně docházelo také k technickému vývoji ve zpracování videoher a jejich prvků. 

V roce 1980 vyšla první úspěšná 3D hra „Battlezone“, grafika byla u této hry však velice 

jednoduchá a skládala se pouze z vykreslených lineárních čar.
21

 První masivní nástup 3D 

grafiky ve videohrách nastal s nasazením čipsetu 2dfx v roce 1996, díky kterému vznikly hry 

jako „Doom“ nebo „Quake“, jehož herní engine
22

 výrazně snižoval nároky na výkon herního 

zařízení a byl proto používán pro vývoj mnoha her v následujícím období.
23

 Ve stejné době se 

také podstatně rozvíjí zvuk ve videohrách a s příchodem grafických karet se do videoher 

dostávají mnohem propracovanější zvuky, které výrazně dokreslují atmosféru videoher a jsou 

jejich nepostradatelným prvkem. V dnešní době také velmi často vznikají soundtracky 

k videohrám podobně jako třeba k filmům a seriálům.
24

 

 

Pro hraní videoher jsou důležité také zařízení, na kterých je možné tyto hry spouštět a 

hrát. Například v roce 1994 byla na trh uvedena herní konzole „Sony Playstation“, která měla 

obrovský úspěch a její další řady se prodávají dodnes. Na přelomu tisíciletí se začínají 

objevovat i první hry určené pro mobilní telefon. Za zmínku stojí například legendární 

mobilní hra „Snake“, která byla předinstalována na mobilních telefonech švédské společnosti 

Nokia Oyj. V relativně nedávné době se objevila také zařízení, na kterých je možné využívat 

vlastní pohyb těla k ovládání videohry pomocí snímání pohybu zabudovanou kamerou, 

příkladem takového zařízení je herní konzole „Wii“ od společnosti Nintendo. 

 

V rámci rozsahu práce není možné obsáhnout všechna významná období a mezníky 

vývoje videoher, z výše popsaného historického shrnutí však vyplývá, že i přes relativně 

krátkou dobu, po kterou se videohry vyvíjí, došlo k obrovskému nárůstu popularity videoher a 

z této zábavy pro pár zapálených lidí se stal světový fenomén, na kterém je možné vydělat 

                                                 
20

 SLÁMA, David. Chléb a hry: Historie počítačových her. Živě.cz [online]. 2009, [cit. 2018-04-12]. Dostupné 

z: https://www.zive.cz/clanky/chleb-a-hry-historie-pocitacovych-her/sc-3-a-147762/default.aspx. 
21

 PC Plus. The evolution of 3D games. TechRadar [online]. 2010 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 

https://www.techradar.com/news/gaming/the-evolution-of-3d-games-700995. 
22

 Počítačové prostředí, na kterém je postavena videohra. 
23

 SLÁMA, David. Chléb a hry: Historie počítačových her. Živě.cz [online]. 2009, [cit. 2018-04-12]. Dostupné 
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24
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miliony dolarů. Postupem času docházelo během vývoje i k několika střetům mezi vývojáři a 

distributory her v rámci ochrany autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví. 

  

3.2 Technická ochrana videoher 
 

Dalším důležitým prvkem ochrany videoher, který souvisí zejména se softwarovým 

pirátstvím ze strany uživatelů, je jejich technická ochrana. Vývoj této ochrany se kryje 

zejména s vývojem distribuce videoher a médií, prostřednictvím kterých jsou videohry 

nabízeny. V 70. letech sloužila jako hlavní médium pro úschovu a šíření softwaru ve smyslu 

počítačového programu děrná páska nebo pásková jednotka s magnetickou páskou, které šly 

relativně jednoduše kopírovat a takový software tak bylo možné dále volně šířit.  

 

Až s příchodem a rozšířením disket započaly snahy o technickou ochranu softwaru. 

Jedním z prvních způsobů ochrany se stala identifikace unikátního média, na kterém byla 

videohra distribuována, toto nebylo možné dále kopírovat a videohru tak bylo možné spustit 

pouze s tímto originálním médiem. Tento způsob technické ochrany se používá s určitými 

modifikacemi dodnes. Další způsob ochrany spočíval v zadání určitého slova nebo fráze 

z manuálu nebo komponent, které byly dostupné pouze se zakoupenou videohrou. Z předešlé 

metody byl odvozen historicky asi nejpoužívanější druh technické ochrany videoher, kterým 

je zadání unikátního numerického nebo alfabetického klíče, bez kterého by nebylo možné 

videohru spustit. Zajímavá je také metoda, při které uživatel musel vyřešit za pomoci manuálu 

nebo přiložené nápovědy určitou hádanku, která byla mnohdy součástí hry samotné a bez 

jejího vyřešení nebylo možné postoupit dále k dohrání videohry.
25

 

 

Jako zajímavost je možné uvést protipirátskou ochranu, která byla používána ve 

videohrách „Operace Flashpoint“, „Mafia“ nebo v herní sérii „ARMA“ od českých 

vývojářských studií, ve kterých se poprvé objevil systém ochrany nazvaný „FADE“. Pokud 

tento systém detekoval, že se jedná o pirátskou verzi videohry, pomalu snižoval kvalitu 

videohry nebo do ní v určitém momentu zařadil prvek, díky kterému ji nebylo možné 

dokončit.
26
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 Copy Protection. TV Tropes [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 
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Mezi nejmodernější způsoby technické ochrany videoher pak lze zařadit distribuci 

videoher online přes specializované platformy například platforma společnosti Valve 

Corporation nazvaná „Steam“. Uživatel si videohru koupí online přes tuto platformu a pro její 

hraní do ní musí být většinou přihlášen. Obdobný způsob ochrany je většinou využíván také u 

her pro mobilní zařízení, které jsou většinou distribuovány přes jednotlivé obchody 

s aplikacemi v rámci jednotlivých operačních systémů. Jedním z nejnovějších, zatím 

využívaných způsobů technické ochrany videoher, je ochrana pomocí stálého připojení 

k internetu Uživatel je po celou dobu hraní připojen k serveru, který jej identifikuje a není tak 

možné hrát pirátskou kopii videohry.
27

  

 

3.3 Vývoj právní ochrany videoher 
 

Jelikož se videohry vyvíjí pouze necelých 80 let, je možné velice dobře a podrobně 

sledovat i vývoj jejich právní ochrany. První videohry jako například „Spacewar!“ nebo 

„Tennis for Two“ sloužily spíše jako zábava a zpestření pro jejich autory, kteří tak neměli 

žádnou motivaci chránit si svoje díla pomocí práv duševního vlastnictví. První pokusy o 

právní ochranu softwaru, ve smyslu počítačového programu byly řešeny smluvně pomocí 

licencování, tento postup však neposkytoval komplexní ochranu, ale chránil autora pouze ve 

vztahu se smluvní stranou. Až mezi lety 1961 a 1964 byly u Úřadu pro ochranu autorských 

práv USA
28

 zaregistrovány první počítačové programy.
29

 

 

 Pravděpodobně první soudní spor ve videoherním odvětví proběhl v roce 1973 mezi 

společnostmi Allied Leisure Industries, Inc. a Midway Manufactoring, Inc.. Jádrem sporu 

byla deska s tištěnými spoji, která umožňovala hrát jednu z kopií hry „Pong“. Tento případ 

však zůstává ve stínu již zmíněného sporu mezi společnostmi Magnavox a Atari. Předmětem 

uvedeného sporu bylo porušení práv plynoucích z patentu, kterým bylo chráněno již dříve 

uvedené herní zařízení společnosti Magnavox, jež se ovládalo pomocí jednoduchého 

joysticku. Tímto patentem byla chráněna i interakce mezi herním zařízením a televizní 

obrazovkou. Tato interakce spočívala v možnosti manuálního ovládání pohyblivého symbolu 

pomocí joysticku zařízení, od kterého se odrážel jiný pohyblivý symbol, to vše zobrazené na 

televizní obrazovce. Lze tedy konstatovat, že tímto patentem byla chráněna i velice 

                                                 
27

 Digital Rights Management / Useful Notes. TV Tropes [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 
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jednoduchá herní mechanika, kterou využívaly prakticky všechny videohry, které se 

vyskytovaly v této době.
30

 Společnost Magnavox, jež byla držitelem patentu, ve své žalobě 

namítala, že společnost Atari okopírovala a použila prvky chráněné výše uvedeným patentem 

a tyto použila ve videohře „Pong“. Spor nakonec skončil mimosoudním vyrovnáním a 

společnost Magnavox poskytla společnosti Atari licenci k dalšímu legálnímu šíření a prodeji 

hry „Pong“. Společnost Magnavox následně uspěla s podobnými žalobami i proti dalším 

známým videoherním společnostem jako je Mattel, Activison nebo Nintendo
31

. V této době 

byla výrazněji využívána ochrana pomocí patentů, jelikož ještě nebylo jasné, zda by byla 

těmto velice jednoduše fungujícím videohrám přiznána ochrana autorských práv. 

 

První pokusy o ochranu videoher pomocí autorských práv probíhaly až během 80. let. 

V této době byly jako předmět ochrany pomocí autorského práva uznány první videohry. 

K těmto se řadí i videohra „Breakout“, kterou vyvinula opět společnost Atari. Tato videohra 

sice nebyla první videohrou, které byla přiznána autorskoprávní ochrana, ale problémy s její 

registrací výrazně přispěly ke zlepšení definice videoher v rámci jejich právní ochrany. 

Videohra fungovala na podobném základu jako „Pong“, její herní mechanika byla však 

odlišná. Namísto odrážení míčku mezi dvěma hráči, jako tomu bylo ve hře „Pong“, v této 

videohře hráč odrážel míček od pohyblivé plošiny do řady složené z cihel a po každém zásahu 

do cihly, tato cihla zmizela. Hra obsahovala jednoduchou grafiku, která se skládala 

z barevných cihel a dále několik jednoduchých tónů, jež se ozývaly, když se míček odrazil. 

V roce 1987 podala společnost žádost o registraci této videohry jako unikátního 

audiovizuálního díla. United States Copyright Office (dále jen „USCO“) však tuto žádost 

zamítl, když deklaroval, že žádný z výše popsaných grafických či zvukových prvků videohry 

nenaplňuje podmínky originality pro registraci této videohry jako audiovizuálního díla.
32

 Na 

základě odmítnutí registrace podala společnost Atari žalobu, která vyústila v sérii soudních 

sporů, které přinesly mnoho nových poznatků, myšlenek, ale i otázek ve vztahu k  

autorskoprávní ochraně videoher. Nejdůležitějším závěrem bylo, že by se videohra měla 

posuzovat jako komplexní autorské dílo i přes skutečnost, že jednotlivé součásti videohry, 

                                                 
30

 BAER, Ralph H. Videogame History: A little matter of record keeping [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/Activision_Readings/VIDEOGAME_HISTORY_Ait

tlematter_record_keeping.pdf. 
31

 D-Man 123. The History of the Magnavox Odyssey (Looking back on all the major video game consoles) 

[příspěvek na diskuzním fóru]. In: Forums: Odyssey. Giant Bomb [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z:  

https://www.giantbomb.com/odyssey/3045-74/forums/the-history-of-the-magnavox-odyssey-looking-back-o-

1806316/. 
32

 Rozhodnutí United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ze dne 31. 10. 1989 ve věci 

Atari Games Corporation, v. Ralph Oman, Register of Copyrights. 
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jako jsou její grafická či zvuková stránka, by samostatně na autorskoprávní ochranu nemusely 

dosáhnout.
33

 Podrobnější judikované závěry vyplývající z tohoto sporu jsou popsány 

v kapitole 6.1.  

 

Jelikož tento nový institut autorskoprávní ochrany nebyl ještě pevně zakotven, s jeho 

příchodem se objevila také spousta nejasností týkajících se problémů se zařazením videoher 

do určité kategorie. Tato situace s sebou přinášela následující otázky. Které prvky videoher 

mohou být chráněny? Mají se videohry chránit jako audiovizuální dílo nebo spíše jako 

literární dílo dle zdrojového kódu jako tomu bylo u počítačových programů? A v neposlední 

řadě otázka autorství hráčů videoher, kteří hraním tuto hru v určité míře modifikují a 

v některých případech může dojít ke kolizi mezi autorskoprávní ochranou videohry a hráčem 

vytvořeným unikátním dílem. Shora uvedené otázky jsou řešeny v několika judikátech 

převážně v USA, které budou podrobněji rozebrány v další části práce. 

 

Ochrana videoher je v současné době velice roztříštěná a v jednotlivých zemích velice 

rozdílná. V některých jurisdikcích jsou videohry chráněny jako zvláštní, samostatný druh díla, 

v dalších potom jako literární dílo nebo jsou chráněny pouze samostatné dílčí prvky videoher. 

Proto jsou z hlediska právní ochrany videoher důležité také mezinárodní smlouvy, které i 

přesto, že explicitně nezakotvují specifickou právní ochranu videoher, dávají díky obecné 

úpravě ochrany softwaru základ a globální garanci právní ochrany videoher alespoň ve 

smluvních státech.
34

 První takovou smlouvu je Bernská úmluva o ochraně literárních a 

uměleckých děl, která byla uzavřena v roce 1886 a vstoupila v platnost roku 1887 (dále jen 

„Bernská Úmluva“). Text Bernské úmluvy již v době její ratifikace zaručoval ochranu 

autorům literárních a uměleckých děl ve všech smluvních státech. V čl. 2 Bernské úmluvy 

jsou literární a umělecká díla specifikována následovně „všechny výtvory z literární, vědecké 

a umělecké oblasti, bez ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření“
35

, předmět ochrany 

stanovený touto smlouvou je tedy určen velice široce a zaručuje tak ochranu i videohrám, a to 

jako dílu literárnímu.
36

 Další důležitou mezinárodní smlouvou, jejíž úpravu lze využít 

                                                 
33

 LASTOWKA, Greg. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive Medium [online]. 

2013 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2321424. s.  9 - 10. 
34

 RAMOS, Andy, Laura LÓPEZ, Anxo RODRÍGUEZ, Tim MENG, Stan ABRAMS. Legal status of 

videogames: Comparative Analysis in National Approaches. Wipo.int [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf. s. 

94. 
35

 Čl. 2 odst. 1 Bernské Úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886. 
36

 GOLDSTEIN, Paul, Bernt HUGENHOLTZ. International copyright  principles, law and practice. 3. vydání.  

Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-979429-4. s 19 - 21. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf
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k právní ochraně videoher je dohoda TRIPS
37

, za jejím vznikem stojí Světová obchodní 

organizace. Tato mezinárodní smlouva byla uzavřena v roce 1994 a rozšiřuje ustanovení o 

ochraně práv duševního vlastnictví zakotvené v Bernské úmluvě. Smlouva explicitně uvádí 

ochranu počítačových programů jako literárního díla a dobu ochrany na jiném základě než je 

doba života fyzické osoby, a to na 50 let po její smrti.
38

 V oblasti průmyslových práv lze 

zmínit zejména Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, která 

obsahuje širokou úpravu pro všechny instituty práva průmyslového vlastnictví a zakotvuje 

například takzvaný národní režim zacházení pro cizince. Dalším mezinárodním pramenem 

práva je Smlouva o patentové spolupráci (dále jen „PCT“)
39

, díky které je možné žádat o 

globální patentovou ochranu vynálezů na základě jedné přihlášky. 

 

Dalším důležitým aspektem vývoje ochrany videoher jsou mezinárodní instituce, 

zejména Světová organizace duševního vlastnictví (dále také jen „WIPO“)
40

, která byla 

založena v roce 1967. Tato organizace vznikla pod záštitou Organizace spojených národů 

(dále také jen „OSN“) a dlouhodobě pracuje na rozvoji a zakotvení ochrany práv duševního 

vlastnictví na mezinárodní úrovni.
41

 Tato organizace stojí například za mezinárodní smlouvou 

o autorských právech z roku 1996 nazvanou WIPO Copyright Treaty (dále také jen „WCT“), 

která spadá pod Bernskou úmluvu a upravuje ochranu digitálních děl, především 

počítačových programů, databází a práva jejich autorů.
42

 V odvětví právní ochrany videoher 

přispěla například svojí studií a srovnáním úprav zakotvených v jednotlivých státech, ve které 

je vyjádřena myšlenka zvláštní ochrany videoher jako díla sui generis. 

 

Úprava právní ochrany duševního vlastnictví v rámci EU se značně liší v oblasti práva 

autorského a průmyslových práv. V rámci autorského práva je evidentní snaha spíše 

harmonizovat úpravu dílčích otázek prostřednictvím směrnic. Pro oblast právní ochrany 

videoher jsou důležité zejména směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2009/24/ES o 

právní ochraně počítačových programů a směrnice č. 2001/29/ES o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, která upravuje 

                                                 
37

 „The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Poperty Rights“ v českém překladu pak Dohoda o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. 
38

 GOLDSTEIN, Paul, Bernt HUGENHOLTZ. International copyright  principles, law and practice. 3. vydání.  

Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-979429-4. s. 55 - 57. 
39

 V původním anglickém znění „Patent Cooperation Treaty“. 
40

 V anglickém znění „World Intelectual Property Organisation“. 
41

 Inside WIPO. WIPO [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: http://www.wipo.int/about-wipo/en/. 
42

 Summary of the WIPO Copyright Treaty (WCT). WIPO [online]. [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html. 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html
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především právo užití autorských děl. V oblasti průmyslových práv je zřejmá snaha o 

unifikaci a vytvoření jednotného systému. Úprava je proto soustředěna především do několika 

nařízení, například nařízení Evropského parlamentu a rady 2017/1001 o ochranné známce 

Evropské unie či nařízení Rady č. 6/2002 o průmyslových vzorech společenství.  Posledním 

důležitým pramenem jsou potom rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. 

 

Na úrovni Evropské unie potom působí v oblasti práva duševního vlastnictví Úřad 

Evropské unie pro dušení vlastnictví (dále jen „EUIPO“)
43

, který zajišťuje například proces 

registrace Evropských ochranných známek, spolupracuje s národními institucemi práva 

duševního vlastnictví apod. Další významnou institucí je potom již zmíněný EPO, který 

zajišťuje proces registrace Evropských patentů  a v rámci jeho rozhodovací praxe bylo řešeno 

několik zajímavých sporů o patentovatelnost částí videoher.  

 

Z předešlého historického shrnutí vyplývá, že k ochraně videoher byla v minulosti 

využívána široká škála institutů práva duševního vlastnictví. Za kolébku videoherního 

průmyslu lze považovat Spojené státy americké, kde docházelo k největšímu vývoji 

videoherního průmyslu a s tím spojené právní ochrany videoher. Další zemí, ve které má 

videoherní průmysl značné zastoupení je Japonsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Z anglického „European Union Intelecutal Property Office“. 
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4. Česká právní úprava 
 

Z předchozího historického shrnutí vyplývá, že pro ochranu videoher a jejich 

jednotlivých částí či práv s nimi souvisejících lze využít více institutů práva duševního 

vlastnictví. Mezi tyto instituty patří zejména patentová ochrana, autorskoprávní ochrana, 

známkoprávní nebo ochrana pomocí obchodního tajemství. Tato kapitola bude zaměřena 

zejména na popis právní úpravy v oblasti práva duševního vlastnictví v českém právním řádu 

včetně jednotlivých pojmů. O něco podrobněji bude v této kapitole rozebrána právní úprava a 

instituty autorského práva, které jednak přímo souvisí s právní ochranou videoher nebo jsou 

svou jim povahou blízké. Tento způsob ochrany považuji za nejpřiléhavější způsob 

komplexní ochrany videoher, který je také nejvíce využíván k jejich ochraně po celém světě.  

 

Jak jsem zmínil úvodem, pojem videohra ani počítačová hra se explicitně nevyskytuje 

v českém právním řádu a na toto specifické téma nebyly napsány ani žádné odborné 

publikace, v závěru této kapitoly budou popsány všechny prvky ochrany videoher a 

definována videohra jako předmět právní ochrany.  

  

4.1 Základní pojmy 

4.1.1 Autorské dílo 
 

Pojem autorského díla je uveden v § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AutZ“) 

zákona a je definován jako „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné 

podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel 

nebo význam“
44

, ve stejném ustanovení je vyjádřen demonstrativní výčet možných druhů děl, 

například díla slovesná, hudební, audiovizuální, výtvarná či díla architektonická a 

kartografická.
45

 Dále je možné uvést i příklady děl sui generis, které nejsou explicitně 

uvedeny ve výčtu § 2 odst. 1 AutZ a mezi které můžeme například počítačové programy, 

které splňují pojmový znak jedinečnosti či umělecké fotografie a to i přesto, že jsou primárně 

upraveny v § 2 odst. 2 a zařazeny tak mezi takzvaná díla fiktivní či quasidíla.
46

 Úprava 

                                                 
44

 § 2 odst. 1 AutZ 
45

 § 2 odst. 1 AutZ 
46

 CHALOUPKOVÁ, Helena, Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 8 - 9. 
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zakotvená v českém právním řádu vychází z Bernské úmluvy a je tedy i podobně široká. 

Pojem autorského díla je pojmem objektivním a můžeme pod něj zahrnout díla, která kromě 

požadavku kategorie díla literárního a jiného díla uměleckého nebo díla vědeckého splňují tři 

obecné znaky, tedy tvůrčí činnost autora díla, jedinečnost díla a vyjádření díla v objektivně 

vnímatelné podobě. Tvůrčí činností je jakákoliv činnost, kterou autor vyvíjí směrem 

k dosažení určitého výsledku, a která je spojena s osobními vlastnostmi a schopnostmi tohoto 

autora, bez kterých by tohoto výsledku nebylo dosaženo.
47

 Jedinečnost díla lze rozdělit do 

dvou rovin, a to jako jedinečnost statistickou, tedy objektivní individualitu a neopakovatelnost 

děl, tak jak jsou vyjádřeny navenek. V tomto případě to znamená, že dvě totožná nebo téměř 

totožná díla, nemohou požívat autorskoprávní ochrany pro nedostatek naplnění pojmového 

znaku jedinečnosti nebo je jedno z těchto děl plagiátem. Dále je možné autorskoprávní 

jedinečnost definovat jako osobité ztvárnění daného díla autorem, na základě jeho vůle a 

výběru.
48

 Objektivně vnímatelná podoba díla pak znamená, že autorské dílo musí být 

vyjádřeno navenek a mít alespoň způsobilost být vnímáno třetími osobami, nemusí se však 

striktně jednat o trvalou nebo hmotnou podobu díla, postačí tak například pouhé vyslovení 

myšlenky. Této způsobilosti tak nenabývá pouhá myšlenka, aniž byla vyjádřena navenek 

v objektivně vnímatelné podobě, kterou může vnímat pouze sám autor.
49

  

 

AutZ přiznává ve svém § 2 odst. 2 ochranu také takzvaným fiktivním dílům či 

quasidílům, na které se hledí jako na dílo, a to i přesto, že nesplňují pojmový znak 

jedinečnosti a vykazují nižší stupeň tvůrčí činnosti. Mezi tato quasidíla jsou zařazeny 

počítačové programy, fotografie a výtvory vyjádřené postupem podobným fotografii a 

databáze, které jsou považovány za díla souborná. U této skupiny fiktivních děl potom není 

pojmovým znakem jedinečnosti ale její nižší stupeň takzvaná původnost, který je vztažen na 

osobu autora. Autorskoprávní ochrany potom požívají „takové výtvory, které vznikly na 

základě nezávislé tvůrčí činnosti, tj. je-li každý z nich původním výsledkem tvorby“
50

.   

 

Práva k autorskému dílu coby subjektivní práva absolutní povahy vznikají dle § 9 odst. 

1 AutZ „okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě“. Ke 

                                                 
47

 Tamtéž. s. 3. 
48

 TELEC, Ivo, Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007. 

ISBN 978-80-7179-608-4. s. 19 - 20. 
49

 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ, Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv [online]. [cit 

2018-05-05].  Dostupné z: http://www.gjo.cz/upload/dokumenty/autorske_pravo.pdf. s. 6.  
50

 TELEC, Ivo, Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007. 

ISBN 978-80-7179-608-4. s. 35. 

http://www.gjo.cz/upload/dokumenty/autorske_pravo.pdf
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vzniku práv tedy dochází automaticky bez poplatků či registrací, platí tedy princip 

neformálnosti.
51

 Autorská práva rozdělujeme dle § 10 AutZ do dvou skupin, a to na výlučná 

práva osobnostní a práva majetková, přičemž doba jejich ochrany se liší. 

 

 Osobnostní práva dle § 11 AutZ jsou úzce spojená s osobou autora a trvají tak po 

celou délku autorova života, zanikají jeho smrtí a jsou nepřevoditelná. Pod osobnostní práva 

můžeme zařadit například právo rozhodnutí o zveřejnění díla, právo na autorské označení či 

právo na nedotknutelnost díla a autorský dohled nad užíváním jeho díla způsobem 

nesnižujícím hodnotu. I po smrti autora díla však přetrvává postmortální ochrana některých 

složek osobnostních práv, například povinnost uvádět autora díla při jeho užití, užívat dílo 

způsobem nesnižujícím jeho hodnotu apod.
52

  

 

 Majetková práva mají hospodářskou povahu a můžeme je dále rozdělit na právo dílo 

užít a na jiná majetková práva k dílu. Majetková práva jsou obecně také výlučná a 

nepřevoditelná, jsou však předmětem dědictví a mohou tak přejít po smrti autora na dědice 

s výjimkou majetkových práv, která jsou vázána přímo na osobu autora při jejich výkonu, 

jedná se o právo na autorskou korekturu ve smyslu § 2385 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „OZ“) a právo na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora 

dle § 2382 OZ.
53

  

 

Právo užití dle § 12 odst. 1 je výlučným právem autora s dílem nakládat v jakékoliv 

podobě, třetí osoby tak, až na zákonem stanovené výjimky
54

, nemohou bez souhlasu autora 

dílo legálně užívat. Autor může také dobrovolně udělit třetím osobám oprávnění k výkonu 

tohoto práva, a to licenční smlouvou
55

. AutZ uvádí v § 12 odst. 4 AutZ demonstrativní 

katalog práv užití autorského díla. Jednotlivými podobněji upravenými způsoby užití 

autorských děl, které jsou uvedeny v rámci AutZ jsou rozmnožování díla dle § 13 AutZ, 

rozšiřování díla dle § 14 AutZ, pronájem díla dle § 15 AutZ, půjčování díla dle § 16 AutZ, 

vystavování díla dle § 17 AutZ a sdělování díla veřejnosti dle § 18 a násl. AutZ.  

 

                                                 
51

 CHALOUPKOVÁ, Helena, Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 28 - 29. 
52

 § 11 odst. 5 
53

 CHALOUPKOVÁ, Helena, Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-671-5. s. 67 - 68. 
54

 Například volná užití a zákonné licence dle § 30 a násl. AutZ. 
55

 Blíže viz kapitola 4.1.9. 
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Jiná majetková práva jsou upravena v § 24 a násl. AutZ a spočívají především v právu 

na odměnu autorů při opětném proději originálů děl uvedených v § 24 AutZ, které autor 

převedl do vlastnictví jiného, který s ním dále disponuje a v právu na náhradní odměnu 

upravenou dle § 25 AutZ, která je reakcí na rozmnožování děl pro vlastní potřebu dle § 30 a 

30a AutZ, jež je v uvedených případech způsobilá snížit autorovi jeho případný zisk. 

 

Jak je již uvedeno v úvodu kapitoly, osobnostní práva jsou vázána na osobu autora a 

trvají do jeho smrti. Některé složky osobnostních práv jsou dle § 11 odst. 5 AutZ chráněny i 

po smrti autora, zákon také vymezuje široký okruh subjektů, kteří se mohou této postmortální 

ochrany dovolat. Doba trvání majetkových práv je potom obecně určena § 27 odst. 1 AutZ na 

70 let po smrti autora, pokud zákon nestanoví jinak. U spoluautorských děl se potom doba 70 

let začne počítat od smrti spoluautora, který přežil ostatní dle § 27 odst. 2. Po uplynutí 

zákonem garantované doby ochrany majetkových práv se z díla stává volné dílo dle § 28. 

 

4.1.2 Autor 
 

Pojem autor je opět zakotven v AutZ, konkrétně v §5 odst. 1, kde je jako autor 

uvedena „fyzická osoba, která dílo vytvořila“
56

. V českém právním řádu se tedy uplatňuje 

princip uznávání autorství pouze fyzickým osobám, jelikož se presumuje, že pouze fyzická 

osoba je nadána schopnostmi k vytvoření autorského díla. V tomto ohledu se česká právní 

úprava výrazně liší například od úpravy v angloamerických zemích, kde může být za autora 

označena i právnická osoba.
57

 V ČR je tento problém částečně řešen pomocí institutu 

zaměstnaneckého díla dle § 58 AutZ, kdy zaměstnavatel (popř. další osoby) coby např. 

právnická osoba může vykonávat majetková práva k autorskému dílu, osobnostní práva autora 

či autorů zůstávají v tomto případě zásadně nedotčena. Na úpravu zaměstnaneckého díla 

navazuje úprava kolektivního díla dle § 59 AutZ, za které se považuje „dílo, na jehož tvorbě 

se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické 

osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem“
58

. Tento institut by bylo možné použít pro 

ochranu videoher, pokud bychom videohry řadili do kategorie počítačových programů, které 

jsou chráněny jako literární dílo, za současného naplnění zákonných znaků. Ustanovení o 

kolektivním díle však není zcela použitelné v rámci ochrany videoher, které nejsou pouhými 
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počítačovými programy, jelikož „příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny 

samostatného využití“
59

, což v případě videoher zcela neplatí, jelikož se skládají z několika 

různých prvků, které je možné využít i samostatně. Pro úplnost lze také uvést, že v § 59 odst. 

3 AutZ je explicitně uvedeno, že kolektivním dílem nejsou díla audiovizuální, která jsou svou 

povahou velmi blízká videohrám a v některých státech jsou dokonce videohry chráněny přímo 

jako audiovizuální dílo.  

 

Za autora videoher je tedy možné považovat dle ustanovení § 5 odst. 1 AutZ 

především fyzickou osobu, která videohru vyvinula. Na vývoji videoher se však zpravidla 

podílí větší množství lidí, kteří vytvářejí různé prvky, ze kterých se videohra skládá a tvoří 

jeden celek. Jako příklad je možné uvést grafické či herní designéry nebo programátory. Ve 

většině případů se tak (za předpokladu splnění všech pojmových znaků díla spoluatorského) 

bude jednat o dílo spoluautorské, které je upraveno § 8 AutZ, dle kterého přísluší autorské 

dílo „všem spoluautorům společně a nerozdílně
60

. 

 

4.1.3 Software 
 

Pro oblast počítačových technologií je mimo pojem počítačového programu typický 

pojem „software“, který v sobě zahrnuje veškeré programové vybavení počítače. Dle tvrzení 

v knize autorů Petra Otevřela a Lukáše Jansy lze software zjednodušeně definovat jako „vše, 

co není hardware, ale je v něm obsaženo“
61

. Převažujícím názorem tedy je, že software je 

pojem obecnější a širší než počítačový program. V oblasti práva duševního vlastnictví, 

zejména v oblasti autorského práva je tak užíván pouze pojem počítačový program, a to díky 

zakotvení tohoto pojmu v AutZ a také v unijní úpravě. V rámci právní praxe jsou však pojmy 

software a počítačový program považovány za synonyma a v tomto smyslu jsou užívány i 

v této práci. Pro úplnost lze doplnit, že pojem software je využíván častěji odbornou 

veřejností v oblasti informačních technologií.
62

  

 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že lze pod pojem software, tak jak je vnímán v rámci 

právní praxe, zahrnout videohry pouze částečně a přesnější tedy je odlišující pojem 
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„videoherní software“. Vzhledem k tomu, že i v této práci budou pojmy software a počítačový 

program používány jako synonyma, podrobnější úpravu jejich ochrany v rámci českého 

právního řádu popíši v následující kapitole. 

 

4.1.4 Počítačový program 
 

V některých právních řádech jsou videohry považovány za počítačové programy a 

jsou chráněny na stejném principu. AutZ pojem počítačový program explicitně uvádí a 

zakotvuje tak jeho ochranu, ale neobsahuje již legální definici tohoto pojmu. Tuto definici 

můžeme nalézt například v komentáři k AutZ.
63

 Pro účely směrnice Evropského parlamentu a 

rady č. 2009/24 se potom počítačovým programem rozumí „programy v jakékoliv formě, 

včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware). Tento výraz zahrnuje 

rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, 

že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu.“
64

 V § 65 

odst. 1 AutZ je počítačový program chráněn výslovně jako dílo literární, a to včetně 

přípravných a koncepčních materiálů, tato úprava vychází především z mezinárodních norem 

a uvedené směrnice 2009/24, které byly zakomponovány do českého právního řádu. 

Počítačový program je tedy vyjádřen a chráněn primárně ve formě zdrojového či strojového 

kódu.
65

 Na základě ustanovení AutZ, zejména jeho § 2 je možné rozdělit počítačové programy 

z hlediska jejich ochrany do tří následujících kategorií: 

 

1. Jedinečné autorské dílo dle § 2 odst. 1 AutZ, pokud splňuje všechny pojmové znaky 

uvedené v rámci tohoto ustanovení. Podobněji viz kapitola 4.1.1.  

 

2. Dílo původní, které nenaplňuje všechny pojmové znaky pro jedinečné autorské dílo, 

ale je chráněno dle § 2 odst. 2 AutZ. Pro ochranu počítačového programu v rámci 

tohoto ustanovení postačí původnost počítačového programu v tom smyslu, že se 

jedná o autorův vlastní duševní výtvor a je považováno za quasiautorské dílo.  
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3. Počítačový program není vůbec chráněn v rámci autorského práva, a to v případě, 

že nenaplňuje podmínky pro ochranu dle předchozích bodů, tedy pojmové znaky 

autorského díla nebo původnost. Mezi takové programy patří například rutinní 

programy pro jednoduché a obecně známé matematické či fyzikální výpočty.
66

 

 

Z hlediska své povahy jsou počítačové programy a videohry velice podobné, zejména 

co se týče jejich interakce s platformou, na které fungují, jejich formou a tvorbou nebo 

způsobem jejich distribuce. Je tedy na místě uvažovat o zařazení právní ochrany videoher pod 

pojem počítačového programu, podobně jako je tomu v jiných státech. Nespornou výhodou 

takového postupu je především jasné zakotvení této úpravy v mezinárodních smlouvách a tím 

i širší garance jejich ochrany, dále pak bezpochyby podrobnější a jasnější právní úprava, a to 

jak v rámci právního řádu, tak odborné literatury, což zvyšuje míru právní jistoty. Pokud 

bychom však posuzovali videohru pouze jako zdrojový kód, v němž je počítačový program 

vyjádřen a chráněn jako dílo literární, nebyla by v rámci takové ochrany brána v potaz větší 

komplexnost videoher, které se skládají z množství dílčích prvků
67

, především jejich 

interaktivita a jejich rozdílné ovládání a možné modifikace ze strany hráčů. Tyto prvky jsou 

však nedílnou součástí videoher a bez nich by se autorské dílo nedalo považovat za videohru. 

Výše uvedená úprava tedy umožňuje ochranu pouze konkrétnímu vyjádření počítačového 

programu, respektive videohry, formou zdrojového kódu a nebere v potaz interaktivitu a 

unikátní audiovizuální stránku videoher. Pomocí autorského práva nelze chránit ani nové 

myšlenky a nápady obsažené ve videohrách, což umožňuje dalším autorům z tohoto hlediska 

relativně snadno kopírovat a používat tyto myšlenky a nápady ve svých dílech. 

 

4.1.5 Audiovizuální dílo 
 

Dalším důležitým institutem českého právního řádu, který souvisí s právní ochranou 

videoher, je audiovizuální dílo, kterému jsou v některých právních řádech podřazeny i 

videohry v rámci ochrany autorským právem. Jeho definici nalezneme v § 62 odst. 1 AutZ, 

dle kterého je audiovizuálním dílem „dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, 

ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu 

souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, 

vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem“. Audiovizuální 
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dílo musí, kromě znaků uvedených ve výše uvedené definici, splňovat také obecné 

předpoklady pro dílo autorské
68

. O audiovizuální dílo tedy nepůjde v případě, že se nebude 

jednat o dílo vytvořené tvůrčí činností jeho autora, tedy například v případě prostého snímání 

sportovního utkání či záběrů průmyslových kamer apod.
69

 Dílo audiovizuálně užité je pak 

definováno § 64 odst. 1 AutZ jako „jakékoli dílo zařazené do díla audiovizuálního“, jsou to 

tedy složky, ze kterých se audiovizuální dílo skládá, a které splňují základní znaky autorského 

díla.
70

 Jako příklad lze uvést scénář, hudbu, dialogy apod.  

 

Ze současné úpravy v AutZ vyplývá, že zákonodárce měl v úmyslu chránit jako dílo 

audiovizuální především díla kinematografická, televizní nebo díla obdobná. Videohry sice 

obsahují velice významný audiovizuální prvek, který se může skládat ze související řady 

obrazů, jež tvoří iluzi pohybu a mohou být doprovázeny zvukem, ovšem není u nich splněna 

podmínka zaznamenání, která je uvedena v definici audiovizuálního díla v AutZ. 

Audiovizuální stránka videohry totiž není pevně daná a předem zaznamenaná, hráči mohou 

jejich činností a interakcí při jejím hraní audiovizuální obsah ve větší či menší míře 

modifikovat. Je pravdou, že součástí videohry mohou být předem zaznamenané sekce, jež 

nemůže hráč nijak ovlivnit, a které slouží například k dokreslení příběhu. Tyto sekce samy o 

sobě mohou splňovat atributy audiovizuálního díla dle AutZ, ale tvoří pouze zanedbatelnou 

část videoher. Z předchozího rozboru tedy vyplývá, že ochrana děl audiovizuálních, tak jak je 

dnes upravena v AutZ zcela nereflektuje povahu videoher a není tak vhodné podřazovat 

videohry pod díla audiovizuální. 

 

4.1.6 Patent 
  

Patentová ochrana je řazena mezi práva průmyslového vlastnictví spolu s ochranou 

užitných vzorů, ochranných známek apod.  Patent se na základě §3 odst. 1 zákona č. 527/1990 

Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (dále jen „PatZ“) uděluje na 

„vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově 

využitelné“
71

. Patent je tedy vyjádřením formy právní ochrany, jejíž předmětem je vynález. 

Samotný pojem vynálezu není v českém právním řádu nijak blíže definován, z mezinárodních 
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norem
72

 však lze dovodit technickou povahu vynálezu.
73

 Pro udělení patentu je tedy nutné, 

aby se jednalo o vynález technické povahy, jež splňuje další tři zákonem uvedené pojmové 

znaky, kterými jsou novost vynálezu, jeho průmyslová využitelnost a vznik vynálezeckou 

činností.
74

 Vedle pojmových znaků patentu je v § 3 a § 4 PatZ vyjádřen také demonstrativní 

výčet předmětů, které nemohou být patentovány. Pro účel práce je důležité, že součástí tohoto 

výčtu jsou mimo jiné programy počítačů či plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní 

činnosti nebo hraní her.
75

 Obdobná úprava je zakotvena i v rámci mezinárodního práva, 

konkrétně v čl. 51 odst. 1 a 52 odst. 2 písm. c) EPC. Vyjmutí počítačových programů 

z ochrany pomocí patentového práva však není absolutní a z ochrany jsou tak, díky 

modifikaci úpravy v EPC a následně v PatZ, vyloučeny pouze pokud se vynález týká 

samotného programu. V rámci patentové ochrany v ČR je tak možnost chránit takzvaný 

„vynález realizovaný počítačem“
76

, což znamená, že je možné využít patentovou ochranu, 

pokud program zahrnuje určité technické řešení problému, které přesahují běžnou interakci 

mezi programem a zařízením, na kterém je program spuštěn.
77

 Právě posouzení technického 

prvku vynálezů realizovaných počítačem bývá velice složité a rozhodovací praxe EPO je při 

řešení této problematiky velmi nejednoznačná. 

 

Patenty mají obecně platnost dvacet let od podání přihlášky, tuto dobu nelze 

prodloužit, existuje však několik výjimek, u kterých lze dobu platnosti patentu prodloužit, ale 

software, respektive videohry v nich nejsou obsaženy.
78

 Dle území, na kterých je patent 

chráněn, můžeme patenty dělit do několika skupin. První a nejužší skupinou je ochrana 

národní, kdy přihlašovatel podává žádost u příslušného orgánu v daném státě a po případném 

udělení patent požívá ochranu pouze v tomto státě.  V České republice je příslušným orgánem 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“).
79

 Druhou skupinou je takzvaný Evropský 

patent, jenž požívá ochrany ve všech smluvních státech EPC. Přihlášku je možné podat u 

kteréhokoliv příslušného orgánu členské země či přímo k  EPO. Mimo 38 členských států je 
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k EPC přidruženo několik dalších států, na které lze ochranu rozšířit či zde patent validovat.
80

 

Poslední možností registrace patentu je řízení dle PCT. Pomocí řízení dle této mezinárodní 

smlouvy může přihlašovatel docílit celosvětové ochrany svého vynálezu. Přihlašovatel může 

tímto způsobem na základě jedné přihlášky žádat o ochranu ve kterémkoliv smluvním státě. 

Rešeršní úřad pak tuto přihlášku posoudí a vyhotoví zprávu, která shrnuje a posuzuje obecná 

východiska pro patentování daného předmětu. Přihlašovatel má možnost na základě 

zjištěných poznatků svou žádost upravit. Po této mezinárodní fázi se však přistupuje ke 

klasickému národnímu řízení v jednotlivých státech, které již dále probíhá dle vnitrostátních 

norem každé země. Přihlašovatel tak nemá jistotu, že bude jeho žádosti vyhověno ve všech 

zemích.
81

 

 

Úprava ochrany softwaru pomocí patentů dle EPC, ze které vychází i právní řád ČR, 

se značně liší od úpravy v USA, kde je předmět patentové ochrany softwaru, respektive 

videoher mnohem širší a případy, kdy je určitá část videohry či její herní mechanika 

patentována, nejsou neobvyklé. I v rámci států EU došlo v nedávné době k udělení několika 

patentů v rámci videoherního průmyslu, ale praxe udělování patentů v Evropě není zatím 

zcela jednoznačná ani v rámci ochrany počítačových programů, které mají mnohem 

stabilnější základ v rámci právní vědy. Pokud ale uvážíme unikátnost některých herních 

mechanik či grafických znázornění a technik či dalších myšlenek, které mohou být obsaženy 

ve videohrách, a které není možné chránit pomocí autorského práva, jeví se ochrana těchto 

řešení pomocí patentového práva jako ideální. Možnost ochrany videoher nebo jejich částí 

v rámci patentového práva je však limitována především požadavkem na technickou povahu 

vynálezu, jehož současný výklad se příliš neslučuje s povahou videoher. Uvážíme-li, že 

videohry jsou pouze jedním z druhů her a jejich hlavním účelem je zábava uživatele a nikoliv 

vyřešení jakéhokoliv technického problému. 

 

4.1.7 Ochranná známka 
 

Ochranné známky jsou, stejně jako patenty, řazeny pod práva průmyslového 

vlastnictví, konkrétně pod práva na označení spolu s označením původu a zeměpisných 

označení. Konkrétní úpravu v rámci českého právního řádu nalezneme v zákoně č. 441/2003 
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Sb. o ochranných známkách
82

. Podobně jako v rámci patentového práva není předmět ochrany 

konkrétně vymezen a § 1 zákona o ochranných známkách určuje spíše orientační výčet forem 

a druhů, u kterých lze uvažovat o využití institutu ochranné známky. Pro úspěšnou registraci 

ochranné známky na národní úrovni je tedy důležité splnit především dvě podmínky, a to 

grafické znázornění ve spojení s konkrétním výrobkem nebo službou. Samotné grafické 

znázornění ochranné známky tedy nepostačí pro udělení ochranné známky.
83

 Pro ochranné 

známky je také typická rozlišovací schopnost, a to v souvislosti s jinými výrobky či službami 

na trhu. Příkladem druhu ochranných známek mohou být grafická znázornění ve formě slova, 

jména, kresby, tvaru výrobku nebo jeho obalu či unikátního odstínu barvy. Ochranná známka 

EU navíc umožňuje registraci ochranné známky ve formě vůně či zvuku, problematika této 

úpravy je však stále nejasná, zejména z důvodu požadavku na grafické znázornění takovéto 

známky, a proto není prakticky možné provést jejich registraci.
84

 Ochranné známky můžeme 

také rozdělit do tří skupin dle územního působení jejich ochrany. První možností je národní 

ochrana, která má účinky pouze na území daného státu, v České republice je možné zapsat 

ochrannou známku u ÚPV, národní ochrannou známku lze ale také zapsat u příslušného 

orgánu v jiném státě, ve kterém by měl předmět ochranné známky tuto ochranu požívat. 

Druhou možností je využití ochranné známky EU, která působí na celém území EU. Žádost o 

zápis se pak podává u EUIPO. Třetí a poslední možností je podání takzvané mezinárodní 

ochranné známky, která má svůj základ v Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 

ochranných známek a jejího Protokolu
85

 a která působí v přihlašovatelem vybraných 

smluvních státech. Mezinárodní ochrannou známku je možné zaregistrovat prostřednictvím 

národního úřadu
86

.
87

 Všechny výše popsané druhy ochranných známek mají jednotnou dobu 

platnosti 10 let, ale je možné je dále libovolně prodlužovat.
88

 

 

Ochranná známka se v rámci ochrany videoher využívá zejména pro ochranu 

unikátních názvů společností vyvíjejících videohry nebo názvů videoherních titulů a 
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videoherních sérií. Další možné využití tohoto institutu můžeme nalézt v ochraně loga herní 

společnosti či videohry nebo sloganu, který je charakterizuje. Tato ochrana je důležitá 

zejména kvůli zamezení záměny jednotlivých videoherních titulů, ke kterým může docházet. 

Jako příklad je možné uvést populární mobilní hry typu „2048“ či „Flappy bird“, které nebyly 

globálně zaregistrovány před jejich vydáním původní vývojářskou společností jako ochranná 

známka, a které existují v mnoha verzích, které od sebe uživatel mnohdy není schopen 

jednoduše odlišit.
89

 Nespornou výhodou ochranných známek je také jejich prakticky 

neomezená doba trvání, jelikož je možné je dále opakovaně prodlužovat. 

 

4.1.8 Obchodní tajemství 
 

Další možností, jak ochránit duševní vlastnictví, je ochrana pomocí obchodního 

tajemství. Tato ochrana, na rozdíl od dříve uvedených možností, je směřována také dovnitř 

společností, které vyvíjí software a má zamezit úniku citlivých informací a zajistit jejich 

utajení. Pojem obchodního tajemství je definován v § 504 zákona OZ a je řazen pod 

občanskoprávní úpravu, konkrétně pod úpravu a rozdělení věcí. Dle § 504 OZ můžeme určit 

šest základních pojmových znaků obchodního tajemství, které musí být kumulativně splněny. 

Těmito znaky jsou skutečnosti „konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 

obchodních kruzích běžně nedostupné“
90

, tyto skutečnosti musí souviset se závodem a musí 

být utajovány vlastníkem. Do kategorie obchodního tajemství tedy spadají skutečnosti, které 

zakládají pro jejich vlastníka konkurenční výhodu či alespoň předpoklad takové výhody, lze 

je konkrétně určit či popsat v navenek vnímatelné podobě, mají určitou ocenitelnou hodnotu, 

a nejsou běžně dostupné v příslušném odvětví. Tyto skutečnosti musí alespoň souviset 

s obchodním závodem, tedy organizovaným obchodním jměním podnikatele
91

, nemusí tedy 

být jeho přímou součástí. Pro pojmový znak utajení skutečností tvořících obchodní tajemství 

je potřeba jak vůle vlastníka utajit předmětné skutečnosti, tak její projev navenek, jenž může 

být realizován buď v rovině faktické
92

 nebo právní. Do právní roviny utajení můžeme zařadit 

například instituty pracovního práva
93

 či závazky mlčenlivosti pro zaměstnance, případně 
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osoby, které přijdou s těmito skutečnostmi do styku.
94

 Ochrana obchodního tajemství může 

být dvojí. Ze základního zařazení pojmu v OZ, vyplývá, že obchodní tajemství jako takové je 

věcí nehmotnou a vztahují se na něj na rozdíl od nehmotných statků dříve uvedených obecná 

ustanovení o ochraně vlastnictví. Druhou rovinnou ochrany je ochrana obchodního tajemství 

pomocí ustanovení OZ o nekalé soutěži, která zakládá odpovědnost za porušení pouze tomu, 

kdo svým jednáním naplní znaky nekalé soutěže dle generální klauzule § 2976 odst. 1 OZ či 

speciální skutkové podstaty pro ochranu obchodního tajemství dle § 2985. Jedná se tedy o 

závazek z deliktů a tato ochrana zakládá pouze relativní práva vůči omezenému okruhu 

subjektů.
95

 

 

Ochrana duševního vlastnictví pomocí ustanovení o obchodním tajemství je oproti 

předchozím velice specifická a svou podstatou se od nich liší. Rozdíly lze najít ve skutečnosti, 

že ochrana obchodního tajemství nezakládá absolutní ochranu, jako je tomu například u 

průmyslových práv či autorských práv. Dalším typickým rozdílným znakem této ochrany je 

utajování namísto principu zveřejnění apod. I přesto je však důležitá v odvětví ochrany 

počítačového softwaru a tedy i videoher. Jak je popsáno v úvodu této kapitoly, ochrana 

obchodního tajemství je ochranou zaměřenou zejména dovnitř společností vyvíjejících hry ve 

smyslu zamezení úniku důležitých skutečností a informací. Typickým příkladem je situace, 

kdy bývalý zaměstnanec či externí spolupracovník, který začne pracovat v konkurenční 

společnosti vyvíjející videohry, zneužije citlivé interní informace, které jsou součástí 

obchodního tajemství, a které původní společnost utajovala. Součástí obchodního tajemství 

tak může být například seznam registrovaných hráčů, interní a nezveřejněný software pro 

vývoj videoher nebo další nástroje pro vývoj a tvorbu videoher.  

   

4.1.9 Licence 
 

Pojem licence je upraven v § 2358 odst. 1 OZ jako „oprávnění k výkonu práva 

duševního vlastnictví“. Právní úprava je zařazena do OZ, a to pod práva relativní, z čehož 

vyplývá, že se jedná o vztah mezi určitými osobami. Pojem licence a licencování se tedy 

vyskytuje v souvislosti s uplatňováním práv k nehmotnému majetku osobami odlišnými od 

autora či vlastníka tohoto majetku, aniž by došlo k převodu vlastnických práv. Základní 
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rozdělení dle § 2360 OZ je na licence výhradní a nevýhradní. Předmětem tohoto dělení je 

možnost další dispozice poskytovatele licence s předmětem licence. V případě licence 

nevýhradní není poskytovatel omezen v další dispozici s předmětem licence a může s ním 

dále volně nakládat i jej užívat. Licence výhradní znamená pro poskytovatele omezení 

v dispozici s předmětem licence, a to v rozsahu poskytnutých práv a po celou dobu trvání 

licence. Dle § 2358 odst. 2 OZ je vyžadována písemná forma licenční smlouvy pouze, pokud 

je uzavírána pro výhradní licenci nebo má být tato licence zapsána do veřejného seznamu. 

Požadavek zápisu licence do veřejného seznamu platí zejména pro průmyslová práva. Pokud 

je tak ujednáno v licenční smlouvě, je možné, aby nabyvatel licence poskytl oprávnění 

plynoucí z takové smlouvy další osobě ve formě tzv. podlicence.
96

 

 

Duševní vlastnictví můžeme rozdělit do dvou základních odvětví, a to na práva 

autorská a práva průmyslová, licencování pro obě části se liší. Zatímco specifika licencování 

autorských děl jsou explicitně upravena ještě v § 2371 a násl. OZ, ochrana práv průmyslových 

se řídí pouze obecnými ustanoveními o licenci. Některé instituty, které nejsou formálně 

předmětem průmyslových práv s absolutní povahou, například ochrana obchodního tajemství 

či know-how, mohou být chráněny pomocí inominátních smluv dle § 1746 a násl. OZ.
97

 

Některá ustanovení, která specifikují či modifikují jednotlivá odvětví, můžeme nalézt také ve 

speciálních zákonech upravujících jednotlivé instituty. 

 

Dle českého právního řádu jsou majetková i osobnostní práva plynoucí z autorských 

práv nepřevoditelná. Licence je tak jedinou možností smluvního nakládání s autorským dílem. 

Poskytovateli licence tak zůstávají všechna práva spojená s autorským dílem a nabyvatel 

licence má pouze užívací právo k tomuto dílu. Výše uvedené smluvní licence mají formu 

závazku, v rámci ustanovení AutZ je však upraven pojem mimosmluvních institutů užití 

autorských děl, zejména zákonných licencí, které dále dělíme na bezúplatné dle § 30a a násl. 

AutZ a úplatné např. dle § 37 či 72 AutZ. Na rozdíl od licencí smluvních, které převádějí 

oprávnění na určitý subjekt, zákonné licence pouze vylučují protiprávnost užití díla v určitých 

situacích.
98

 Například je možné uvést zákonné licence citační, úřední a zpravodajské licence a 

další. Pokud jde o výjimky a omezení práva autorského uplatní se u zákonných licencí a 

                                                 
96

 § 2363 OZ 
97

 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA, Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5. s. 313. 
98

 SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. ISBN 

978-80-7502-240-0. s. 158 - 159. 



35 

 

volného užití dle § 30 AutZ takzvaný třístupňový test dle § 29 odst. 1 AutZ. Jde o obecné 

pravidlo pro využití institutů volného užití a zákonných licencí, tyto je ptoto možné uplatnit 

pouze v případech stanovených zákonem, užitím díla běžným způsobem, který není v rozporu 

s oprávněnými zájmy autora.
99

 Pravidla stanovená třístupňovým testem musí být splněna 

kumulativně. Pro úplnost je vhodné uvést, že volné užití a některé druhy zákonných licencí se 

vztahují pouze na díla zveřejněná dle § 4 AutZ.
100

 Pod pojem zákonných licencí (nikoli však 

autorskoprávních) se řadí také omezení osobnostních práv člověka dle § 88 až 90 OZ, kde je 

upravena například licence vědecká či umělecká, jež umožňuje pořízení nebo použití 

podobizny, zvukového či obrazového záznamu bez svolení dotčené třetí osoby.
101

 

 

Licence, respektive licenční smlouva či obdobná inominátní smlouva v případě práv 

chránících duševní vlastnictví pouze relativně, je hlavním institutem, který umožňuje 

poskytnout určitá práva duševního vlastnictví třetí osobě a umožnit jí tak dispozici s těmito 

právy. V případě videoher může být licencování využíváno k  poskytnutí určitých práv 

souvisejících s videohrami, například videoherních patentů či ochranných známek. Nejčastěji 

však slouží k distribuci a prodeji videoherních titulů. Licence je tak velice významným 

prvkem v rámci videoherního průmyslu, zejména proto je tomuto institutu věnována značná 

část této kapitoly, a to i přesto že se nejedná o institut, který zaručuje přímou právní ochranu 

videohrám.  

 

4.2 Pojem videohra v rámci právní ochrany 
 

Již z předcházejícího popisu a vymezení základních pojmů práva duševního vlastnictví 

vyplývá, že právní ochranu videoher ve světě lze rozdělit do tří hlavních proudů. V rámci 

prvního proudu, který se vyskytuje například v Kanadě, Číně či Ruské federaci, je videohra 

považována především za počítačový program a je tak i chráněna. V USA, Japonsku, Francii 

či Německu je naopak brána v potaz velká komplexnost videoher a jsou samostatně chráněny 

pouze jednotlivé prvky videoher. V rámci posledního a nejméně rozšířeného proudu, jsou 
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videohry chráněny jako audiovizuální dílo. Takto jsou videohry chráněny například 

v Korejské republice.
102

  

 

Mimo problémů uvedených v závěru kapitoly 4.1.4, tedy nedostatečné ochrany 

audiovizuální stránky videoher a jejich interaktivity, lze uvést i další nedostatek podřazení 

videoher v rámci jejich ochrany pod pojem počítačového programu. Při vývoji videoher 

většinou nedochází přímo k vytvoření zcela nového zdrojového kódu, který představuje 

softwarovou stránku hry, ale používá se takzvaný „middleware“ (u videoher někdy nazýván 

jako herní engine), tedy již dříve vytvořený software u kterého jsou pouze změněny a 

přizpůsobeny některé jeho části pro danou videohru. Mnoho moderních videoher tedy funguje 

na základě podobného zdrojového kódu, a to i přesto, že jsou svou podstatou i grafickou 

stránkou zcela odlišné.
103

 Pokud bychom tedy považovali videohry v rámci jejich ochrany 

pomocí autorského práva za počítačový program, tedy pouze jako zdrojový kód, v němž je 

videohra vyjádřena mohl by nastat problém s požadavkem původnosti, který je vyjádřen v § 2 

odst. 2 AutZ, jelikož vývoj videoher je primárně založen na úpravě zdrojového kódu 

middlewaru, který ve většině případů není autorovým vlastním duševním výtvorem, ale 

výtvorem třetí osoby. 

 

Podřazení videoher pod pojem audiovizuálního díla je také značně problematické, a to 

zejména proto, že tento institut byl primárně zakotven pro ochranu zaznamenaných 

audiovizuálních děl, u kterých se nepočítá s interaktivním působením uživatele.
104

 Další 

problém zařazení videoher pod audiovizuální díla lze spatřovat v úpravě a definici autora 

audiovizuální díla. V AutZ je explicitně uvedeno, že „autorem audiovizuálního díla je jeho 

režisér“
105

. Při vývoji videoher však nepůsobí žádný režisér, ale tým herních, grafických či 

zvukových designérů, programátorů a dalších osob, které lze za předpokladu splnění dalších 

zákonných podmínek považovat za spoluautory.
 106

 Z aktuální úpravy audiovizuálního díla 
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v AutZ tedy vyplývá, že zákonodárce nepočítal se zařazením videoher ani jiných 

interaktivních děl pod pojem audiovizuálního díla.  

 

Na základě poznatků uvedených ve studii vypracované pro WIPO
107

, ve které jsou 

popsány možnosti a druhy právní ochrany videoher ve vybraných zemích, spolu s aktuálním 

stavem české právní úpravy v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména autorského práva, 

tak jak je uveden v předchozích částech práce, lze konstatovat, že je problematické zcela 

podřadit videohry jako předmět právní ochrany pod některý z dosud upravených a právními 

normami či právní vědou používaných a zavedených pojmů. Jako efektivní se také nejeví 

samostatná ochrana dílčích prvků videoher. Za nejlepší možnost pro zajištění právní ochrany 

videoher proto považuji ochranu videoher jako komplexního celku pomocí práva autorského. 

Videohry, dle mého názoru, splňují všechny pojmové znaky autorského díla a je tedy možné 

je řadit do kategorie děl sui generis na základě § 2 odst. 1 AutZ. Následující část této kapitoly 

proto bude věnována pouze definici, podrobnému rozboru a popisu jednotlivých prvků 

videoher. 

 

Pro určení jednotlivých prvků videoher použiji vymezení uvedené v publikaci od 

autorů, kteří se zabývají problematikou právní ochrany videoher, A. Lipsona a R. Braina. 

Toto vymezení je obecně využíváno ve většině prací a odborné literatuře, která se věnuje 

ochraně videoher. Dle zmíněné knihy lze základní prvky videoher rozdělit do následujících tří 

skupin
108

: 

 

1. Audio prvky, mezi které můžeme zařadit například hudební skladby, které tvoří 

soundtrack videohry, jiné zvukové nahrávky, které se ve videohře vyskytují, případně 

záznam hlasu. 

 

2. Video prvky, které mohou být například ve formě obrázků
109

, textu nebo animace. 
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3. Počítačový program, který je vyjádřen jako zdrojový či objektový kód, různé 

komentáře či pluginy
110

. Základní zdrojový kód, který je unikátně vyjádřen, a ve 

kterém je obsaženo samotné jádro videoher se často nazývá „Herní engine“. 

 

Pro zjednodušení je tedy možné uvést, že se videohry skládají z prvků 

audiovizuálních, které navozují celkovou atmosféru a grafické prostředí videoher a prvku 

počítačového programu, nebo přiléhavěji herního enginu, pomocí kterého je realizována 

interakce hráčů a díky kterému fungují veškeré ve hře obsažené herní mechanismy. Většinu 

ze zmíněných základních prvků videoher je možné chránit i samostatně dle ustanovení AutZ, 

podobně jako tomu je v některých jiných právních řádech. Taková ochrana však plně 

nereflektuje povahu a účel videoher, jelikož jejich hlavním cílem je zábava uživatele, kterou 

zajišťují všechny zmíněné prvky poskládané do jednoho celku. Proto je dle mého názoru 

žádoucí neoddělovat tyto prvky a chránit videohru jako komplexní samostatné autorské dílo, 

pro které je typická interakce hráče a aplikace určitých herních mechanismů (prvek 

počítačového programu) v rámci autorem vytvořeného unikátního grafického prostředí 

(audiovizuální prvek). 

 

Součástí videoher, jejich fungování či vývoje mohou být také další prvky, které nelze 

chránit pomocí autorského práva. Patří mezi ně například herní mechanismy či unikátní 

grafická řešení. Pro jejich ochranu je však možné využít pouze ostatních institutů práva 

duševního vlastnictví samostatně ad hoc. Tyto prvky úzce souvisí s ochranou videoher a je 

tedy nutné je popsat.  
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5. Ochrana videoher prostřednictvím průmyslových práv 
 

V předchozí kapitole byly vymezeny videohry též z pohledu autorskoprávní ochrany, 

jakožto nejvhodnějšího prostředku pro komplexní právní ochranu videoher. V rámci 

autorskoprávní ochrany však není možné chránit některé další součásti a prvky videoher. 

Pomocí autorského práva je možné chránit videohry jako komplexně vyjádřený celek, který 

zahrnuje pouze dříve popsané prvky autorových myšlenek a nápadů vyjádřené navenek. I 

přesto, že myšlenka či nápad není předmětem ochrany pomocí duševního vlastnictví, může 

autor videohry uvažovat také o ochraně svých unikátních a přelomových nápadů, které 

určitým způsobem vyjádřil navenek, a které mu mohou poskytnout značnou konkurenční 

výhodu na trhu s videohrami, pokud tyto nápady zůstanou exkluzivní. Jako příklad lze uvést 

herní mechanismy, použité grafické techniky či unikátní způsoby komunikace. Dalším 

příkladem může být snaha vytvořit zavedenou značku či herní sérii a tuto chránit, aby nebylo 

možné ji zaměnit s jinými. V souvislosti s videohrami proto lze uvažovat také o dalších 

institutech práva duševního vlastnictví, pomocí kterých lze chránit některé jejich součásti a 

prvky. Mezi tyto instituty patří především ochrana pomocí patentů a ochranných známek. U 

známkoprávní ochrany může v mnohých situacích docházet také k souběhu s autorskoprávní 

ochranou, a to zejména u některých obrazových či grafických zobrazení. Tento souběh je však 

zcela v souladu s českou právní úpravou, jelikož § 105 AutZ s tímto prolnutím přímo počítá. 

Toto souběžné působení obou institutů je možné především proto, že samotná povaha obou 

druhů ochrany je diametrálně odlišná a účel každé z nich směřuje k jiným zájmům ochrany. 

 

5.1 Ochranná známka 
 

Ochranná známka je ve videoherním průmyslu jedním z nejdůležitějších institutů, 

jelikož zde dochází nejen k častému kopírování nápadů a prvků jednotlivých videoher, ale 

také ke kopírování jejich značek a názvů, jež má za cíl zmást koncového zákazníka a využít 

tak vybudovaného jména či značky konkurenční společnosti. Problém kopírování názvů 

herních titulů je nejmarkantnější na trhu s mobilními hrami a za příklad mohou sloužit již 

dříve uvedené hry „2048“ či „Flappy Bird“, jejichž různými mutacemi je trh zahlcen a běžný 

zákazník tak není schopen odlišit videohru od původního vydavatele od jejích kopií. Tento 

problém vznikl především proto, že nedošlo ke včasnému zaregistrování ochranné známky na 

název či logo těchto videoher.  
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Dle Dona McGovana, který má na starosti právní ochranu značky „Pokemon“, se 

problematika ochranných známek v zábavním průmyslu může rozdělit do dvou směrů. První 

směřuje dovnitř společnosti a má za úkol hlavně chránit značku společnosti. Druhá potom 

směřuje vně společnosti a jejím hlavním cílem je propagovat značku.
111

 V současné době se 

propagace značky nevztahuje jen na videohru samotnou, ale i na přidružené produkty, kterými 

jsou například hračky a ostatní běžné produkty s herní tématikou či na další obchodní 

praktiky, jež podporují prodej produktu (jinak typické zejména pro audiovizuální díla)
112

. 

 

Pomocí ochranné známky může být dle českého právního řádu chráněno jakékoliv 

grafické znázornění, které je nějakým způsobem spojeno s konkrétním produktem či službou. 

V praxi se ve videoherním průmyslu můžeme setkat s rozličnými druhy ochranných známek, 

které spadají pod výše uvedenou definici. Pomocí slovní ochranné známky tak může být 

chráněn název společnosti, která videohry vyvíjí, jako příklad je možné uvést společnosti 

„Nintendo“, „Atari“ či „Blizzard Entertainment“. Dalším velice rozšířeným předmětem 

ochrany pomocí ochranných známek jsou názvy videoherních titulů či sérií, například 

„Warcraft“, „Call of Duty“ či „League of Legends“, jako zvláštní příklad lze uvést ochrannou 

známku, která je spojená se sérií různých druhů sportovních her od společnosti Electronic 

Arts Inc., jež má zaregistrovaný název „EA Sports“. Typickým příkladem ochrany pomocí 

ochranné známky obrazové či kombinované je grafické znázornění loga či názvu, a to jak 

videoherních společností, tak herních sérií či jednotlivých videoherních titulů. V rámci 

institutu ochranných známek je také možné zaregistrovat slogan, který je typický pro herní 

sérii či společnost vyvíjející videohry, jako příklad lze uvést slogan spojený s videohrami 

společnosti Electronic Arts Inc. „It’s in the game“ či „Gotta Catch ‘em All“, který je typický 

pro produkty již zmíněné značky Pokemon. Jelikož se ochranná známka registruje pouze ve 

spojení s určitým produktem, je nutné pro ochranu produktů, spojených s merchandisingem, 

zaregistrovat samostatnou ochrannou známku pro tento produkt. Je tedy velmi časté, že se 

v registru ochranných známek objevuje několik identických ochranných známek, a to jak 

slovních tak grafických, které jsou registrovány pro odlišné produkty, například dětské 

hračky, oděvy a další obdobné věci.
113

 Všechny uvedené příklady zaregistrovaných známek je 

možné zjistit z databáze WIPO dostupné z adresy http://www.wipo.int/branddb/en/.  
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Hlavními výhodami ochranných známek v rámci právní ochrany videoher jsou 

zejména:
114

 

 

- Zaručená práva k užívání názvu videoherního titulu nebo videoherní série. Včasná 

registrace ochranné známky zaručí autorovi videohry exkluzivitu jeho díla, jelikož 

příslušný úřad, který provádí registraci, zamítne další žadatele o registraci stejného či 

podobného názvu, pokud by mohlo dojít k záměně. 

 

- Ochrana videohry před případnými neoprávněnými kopiemi. Jak je již popsáno výše, 

přestože ochrana pomocí ochranných známek nezaručuje exkluzivitu herního obsahu 

jako takového, ale pouze jména či názvu videohry, registrací takové ochranné známky 

se pro případné plagiátory stane její napodobování složitější. 

 

- Výhoda v případě soudního sporu. Pokud by došlo k soudnímu sporu ohledně 

podobného názvu videohry, zaregistrovaná ochranná známka přináší bezesporu 

výhodu oproti názvu, který není chráněn pomocí tohoto institutu. 

 

- Budování úspěšné videoherní značky na trhu. Registrace ochranné známky umožňuje 

snadnější prezentaci značky a její budování, především prostřednictvím názvu 

společnosti, videoherního titulu či série nebo sloganu. 

 

- Licencování produktů spojených s merchandisingem. Pokud má autor úspěšného 

videoherního titulu zaregistrovanou ochrannou známku názvu, loga či sloganu svého 

díla i na další produkty, nabízí se mu možnost poskytování licencování třetím stranám. 

 

- Doba trvání a možnost globální ochrany pomocí mezinárodní ochranné známky. Pro 

vývojáře videoher je bezesporu důležitý i teritoriální rozsah ochrany jejich děl, a to 

především proto, že distribuce videoher probíhá čím dál tím častěji globálně pomocí 

internetu bez nutnosti zakoupit videoherní titul na fyzickém nosiči. Další výhodou je 

také doba ochrany, která je pouze 10 let, ale je možné ji neomezeně dále prodlužovat. 
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Ochrana videoher pomocí ochranných známek je velice využívaným a rozvinutým 

institutem práva duševního vlastnictví, díky kterému lze jednoduše zafixovat práva 

k videoherním titulům, odlišit je tak od ostatních a zabránit jejich snadnému napodobování ze 

strany třetích osob. Včasnou registrací ochranné známky lze předejít případným sporům, 

popřípadě ve vzniklých sporech získat značnou výhodu. Dalším, spíše obchodním aspektem 

ochrany pomocí ochranných známek, je pak budování své vlastní silné a známé značky ve 

videoherním odvětví, která dále usnadňuje a stabilizuje působení na trhu s videohrami. 

V současné době není bez včasné registrace ochranné známky na název či logo videohry 

prakticky vůbec možné být s novou videohrou úspěšný na tomto vysoce konkurenčním trhu, 

jelikož je téměř jisté, že dojde k vytvoření napodobeniny, kterou běžný uživatel nebude 

schopen odlišit. 

 

5.2 Videoherní patenty 
 

Z historického vývoje ochrany videoher a jejich prvků je zřejmé, že od samého 

počátku jejich vzniku a vývoje probíhala snaha o jejich ochranu pomocí patentů. Pomocí 

patentů je totiž možné chránit rozličné prvky videoher či zařízení, které jsou spojeny s jejich 

hraním. Jako příklad je možné uvést herní mechaniky, grafické enginy či hardwarové prvky, 

které jsou spojené výhradně s hraním videoher, ale i další unikátní myšlenky, které autor 

vyjádří v rámci svého díla.
115

  

 

Největší rozdíl mezi ochranou videoher pomocí autorského práva a patentovou 

ochranou spočívá především v tom, že autorské právo, dle mého názoru neposkytuje 

dostatečnou ochranu proti takzvanému reverznímu inženýrství, tedy procesu, jehož cílem je 

odkrytí principu fungování předmětu a jeho následné napodobení v jiné formě. Na příkladu 

videoher se jedná se o zjištění určité herní mechaniky a následného vyjádření jinak napsaným 

příkazem ve zdrojovém kódu.
116

 V AutZ se vyskytuje úprava reverzního inženýrství 

počítačových programů, které jsou svou povahou nejvíce podobné hernímu enginu, který je 

nedílnou součástí videoher, a který je potenciálním objektem reverzního inženýrství. Dle 
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zákonné licence upravené v § 66 odst. 1 AutZ je možné omezit rozsah práv autora 

k počítačovému programu, v zákonem specifikovaných situacích.
117

 V zákoně je sice 

obsaženo také limitační ustanovení dle § 66 odst. 4, ale prokazování neoprávněného zásahu 

do autorských práv prostřednictvím reverzního inženýrství se v případě sporu jeví jako značně 

složité. Dále je nutné uvést, že autorskoprávní ochrana se vztahuje pouze na jedinečné dílo 

vyjádřené v konkrétní formě jako celek, což může pramenit v nedostatečnou ochranu výše 

uvedených dílčích prvků videoher. V rámci patentového práva je však, na rozdíl od ochrany 

pomocí autorského práva, vyloučena i podobnost vynálezu či zkopírování jím chráněných 

prvků. 

 

Problematika patentového práva v oblasti softwaru, zejména ve smyslu počítačového 

programu a s tím související úprava videoherních patentů je však velice složitá a stále není 

zcela jasné, jakým způsobem a jestli vůbec chránit počítačový program a videohry. Protože v 

České republice není možné nalézt mnoho případů týkajících se přímo problematiky 

patentování videoher, bude tato část zaměřena na právní praxi v mimoevropských zemích i 

úpravu evropskou, které mohou sloužit jako inspirace pro případné posuzování 

patentovatelnosti videoher v rámci tuzemského práva. Praxe v udělování videoherních patentů 

se velmi liší v rámci evropských zemí a zbytku světa. Udělení patentu na určitý softwarový či 

videoherní prvek je například v USA vcelku běžný a častý jev na rozdíl od evropské úpravy 

dle EPC, ze které vychází i tuzemská úprava v PatZ, tak jak je shrnuta v kapitole 4.1.6.
118

  

 

Představu o možných druzích a typech patentů je možné získat z dále uvedených 

patentů udělených mimo Českou republiku. Jako příklad jsou uvedeny patenty herních 

mechanismů a prvků videoher. Japonská společnost Namco si nechala úspěšně zaregistrovat 

patent na hraní takzvaných miniher v průběhu čekání na načtení hry samotné. Patentováno 

bylo také dialogové kolečko, pomocí kterého si hráč mohl vybrat z nabídky možných vět 

v dialogu v RPG
119

 videohře „Mass Effect“. V arkádové hře „Crazy taxi“ se pak objevil 

jednoduchý koncept šipky, která ukazovala hráči směr jeho jízdy, podle kterého se měl řídit, i 

tento poměrně běžný prvek dosáhl na patentovou ochranu. Společnost Koei Tecmo Games si 

nechala patentovat soubojový systém vyskytující se ve hře „Dynasty Warriors“. Dalším 

příkladem je patentování hardwaru společnosti Nintendo na ovladač ve tvaru kříže nazvaný 
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„D-pad“, který umožňuje pohyb ve videohrách do čtyř směrů, tento ovládací prvek je 

v současné době využíván prakticky všemi společnosti, jelikož platnost patentu vypršela 

v roce 2005.
120

  

 

Z výše uvedených příkladů patentové ochrany je patrné, že zejména v USA docházelo 

v minulosti k velmi častému patentování prvků videoher a v nich obsažených herních 

mechanik. Takto široká a benevolentní úprava ale často přináší také negativní reakce a spíše 

brzdí další vývoj ve videoherním průmyslu. V praxi totiž dochází k udělování patentů na 

prvky či herní mechaniky, které nejsou nijak převratné ani inovativní, mnohdy již existují a 

jsou využívány v jiných titulech. Takové patenty mají za cíl pouze omezit konkurenci. Tento 

druh patentů je označován jako „abstraktní“ či „jednoduché“ patenty
121

, jelikož žádným 

způsobem nespecifikují předmět patentu, pouze jej obecně a vágně popisují. Jako hojně 

diskutovaný příklad je možné uvést již v této práci zmiňovaný patent na minihry v rámci 

načítání hry samotné.
122

 I v rámci USA však došlo k omezení těchto patentů na abstraktní 

předměty ochrany softwaru či videoherního softwaru
123

. 

 

V rámci úpravy patentového práva v evropských zemích, stejně jako v České 

republice, je ochrana pomocí videoherních patentů mnohem složitější. Zejména z důvodu 

explicitního vyjmutí počítačového softwaru, pravidel pro hraní her či způsob hraní her jako 

takových z ochrany pomocí tohoto institutu. I přes toto omezení lze však v rámci praxe EPO 

nalézt patenty, které se týkají videoher. Jako nejznámější a průlomové lze uvést zejména dva 

příklady, a to patent na ukazatel hráčů ve videohrách s fotbalovou tématikou společnosti 

Konami a patent společnosti Nintendo na náhodný generátor událostí, které budou podrobněji 

rozebrány. O obou patentech rozhodovala Odvolací komise při EPO
124

 zřízená pro přezkum 

rozhodnutí vydaných příslušnými odděleními EPO.  
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5.2.1 Patent - ukazatel hráčů 
 

Tento patent se týká řešení problému videohry s fotbalovou tématikou a byl 

zaregistrován společností Konami u EPO. Patentovaný vynález spočívá v technickém řešení 

grafického ukazatele hráče, který má v držení míč a dále hráčů, kterým může nejlépe nahrát, a 

to i v případě, že nejsou vidět v aktuálním zobrazení na monitoru. V takovém případě ukazuje 

alespoň směr, ve kterém se tento hráč bez míče nachází. Žádost o udělení patentu byla podána 

na dva různé patentové nároky
125

, a to na zařízení, jež představují grafické ukazatele a na 

proces jejich využití v průběhu hraní. Oddělení EPO posuzující žádost ve svém rozhodnutí 

sice uznalo patentovatelnost vynálezu, ale patent neudělilo, jelikož neshledalo naplnění 

podmínek technického charakteru vynálezecké činnosti.
126

  

 

Odvolací komise při EPO ve svém rozhodnutí potvrzuje výrok o patentovatelnosti 

obou patentových nároků s tím, že v případě zařízení pro grafické ukazatele zobrazovacích 

prostředků je splněna podmínka technického charakteru samotnou jejich povahou. V případě 

procesu zobrazení je pak specifikováno přesné využití tohoto zobrazení, které mu propůjčuje 

technický charakter a tím i možnost udělení patentu.
127

 Dále byly v rozhodnutí uvedeny další 

argumenty na podporu možnosti patentovat uvedené předměty ochrany. 

 

1) Odvolací komise při EPO poukázala na skutečnost, že doposud nejbližší grafické 

zobrazení aktivního hráče v tomto typu her byl malý trojúhelník, který byl umístěn nad 

hlavou tohoto hráče, kdežto v tomto případě je aktivní hráč označen větším a lépe 

viditelným kruhovým znakem, který se nachází kolem jeho nohou. Odvolací komise 

při EPO uvedla, že pokud je účelem takto vyjádřeného grafického zobrazení 

především zlepšit viditelnost v minulosti hůře viditelného indikátoru, pak takové 

zobrazení přestavuje objektivně danou technickou funkci, jelikož řeší problém 

vizuálního charakteru. Tato technická funkce nemůže být vyloučena pouze proto, že 

bude hráčem lépe vnímána, jelikož je tato vlastnost „být vnímána“ jejím atributem. Na 

podporu argumentu odkazuje Odvolací komise při EPO na své předchozí rozhodnutí č. 

T 643/00, ve kterém je také kombinace určité funkce s vnímáním uživatele, která míří 
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především na efektivnější a rychlejší interakci, označena za technické řešení 

problému.
128

 

 

2) Za technický prvek je, dle rozhodnutí, také možné považovat, společností 

nabídnuté, řešení indikátoru hráčů, kterým je možné nahrát. Takovýmto řešením se 

hráči nabízí druhý indikátor, který mu usnadňuje a zefektivňuje hraní této hry, a to i 

v případě, že odebereme netechnické části tohoto prvku, jež souvisí s aspekty, které 

jsou určeny pravidly, a proto není možné je patentovat. Jako pravidlo je v tomto 

případě možné považovat skutečnost, že ve fotbalovém zápase by měla být známa 

lokace ostatních spoluhráčů. Technické řešení zobrazení této lokace však není součástí 

pravidel a je tedy možné jej považovat za technický prvek.
129

 

 

3) Třetí a poslední argument na podporu technického prvku vynálezecké činnosti 

spočívá také v indikátoru hráčů, kterým je možné nahrát. Indikátor směru tohoto hráče 

je zobrazen na straně displeje, a to i v případě. že tento hráč není zobrazen ve výřezu 

právě aktivní obrazovky. Tento ukazatel směru tedy řeší problémy se zobrazením 

okolí, jež vyplývají z perspektivy, kterou hráč právě používá k hraní. V případech, kdy 

je obraz hry přiblížen k ovládané postavě, dochází logicky ke zmenšení okolního 

prostředí a tedy například i k horší viditelnosti ostatních hráčů, kterým je možné 

nahrát. Tento technický problém je vyřešen právě výše zmíněným zobrazováním 

ukazatele na straně obrazovky.
130

 

 

Odvolací komise použila v rozhodnutí takzvaný „Comvikův přístup“, který vychází 

z rozhodnutí Odvolací komise při EPO č. 641/00 a spočívá v posouzení rozdílu mezi řešením 

problému v předchozích případech a v případu posuzovaném. A pouze tyto rozdíly, které se 

zároveň podílejí na technickém řešení, jsou uvažovány v rámci posouzení vynálezecké 

činnosti.
131

 Na základě této metody dospěla Odvolací komise při EPO k názoru, že 

v porovnání s předchozími tituly, které obsahovaly podobné prvky, zaručují oba patentové 
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nároky uvedené v žádosti adekvátní technická řešení problému, jež spočívají ve vynálezecké 

činnosti a mohou tedy být chráněny pomocí patentu.
132

 

 

5.2.2 Patent - náhodný generátor událostí 
 

Vynález chráněný tímto patentem se objevil ve hře s již dříve uvedenou tématikou 

značky „Pokemon“. V této hře pak uživatel ovládá postavu, která se pohybuje po herním světě 

a snaží se získat co nejvíce bytostí, nazvaných „Pokemon“. Část hry, která nejvíce ovlivňuje 

její průběh a tím i celkový obraz a zábavu hráče jsou setkání s těmito bytostmi, které se 

v průběhu hraní objevují za různých okolností. Například různé druhy Pokemonů se objevují 

v různých prostředích či pozdějších fázích hry, kdy má postava vyšší úroveň. K těmto prvkům 

pak ještě společnost přidala hodiny, které dále modifikovaly výskyt Pokemonů na mapě a tím 

zvýšila nepředvídatelnost této herní mechaniky. Videohra se tak stala zajímavější pro 

případné hráče. Žádost o patent podala společnost Nintento. Žádost podobně jako 

v předchozím případě obsahovala několik patentových nároků, za nejdůležitější pro jádro 

vynálezu však lze považovat počítačový program a proces, kterým tento program mění 

pravděpodobnost zobrazování různých druhů Pokémonů.
133

 Odbor EPO, který posuzoval 

žádost v prvním stupni, tuto žádost odmítl s tím, že nesplňuje požadavky čl. 52 odst. 1 a čl. 56 

EPC, jelikož její předmět spadá do předmětů vyloučených z patentovatelnosti a tudíž není 

splněna podmínka vynálezecké činnosti.
134

 S tímto rozhodnutím se ale Odvolací komise při 

EPO neztotožnila, přičemž uvedla následující argumenty na podporu technického charakteru 

popsaného vynálezu pro posouzení vynálezecké činnosti. 

 

1) Odvolací komise při EPO opět posuzovala rozdíly s předešlými řešeními. Tím, že je 

pravděpodobnost výskytu Pokemonů vázána na čase, stává se setkání hráče s určitým 

druhem bytosti hůře předvídatelné. Tento efekt pak dle Odvolací komise při EPO 

doplňuje základní, netechnické způsoby pro vytvoření setkání s Pokemony a stává se 

tak pro hráče zajímavějším a zábavnějším. Komise dále zformulovala otázku 

technického problému, který je tímto vynálezem řešen a který zní následovně: „Jak 
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modifikovat herní zařízení nebo videoherní program takovým způsobem aby 

generovalo náhodná setkání v méně předvídatelné podobě.“.
135

  

 

2) Ve druhém argumentu se komise vypořádala s otázkou technického prvku, když 

uvádí, že řešení spočívá v interakci počítačového programu s hodinami a dochází tak 

efektivním způsobem k vytvoření generátoru náhodných událostí. Takovýmto 

způsobem videohra vytváří další technický efekt tím, že generuje náhodné události. 

Spadá tak do patentovatelné kategorie vynálezu realizovaných počítačem.
136

 

 

3) Faktor času, který nějakým způsobem ovlivňuje herní zážitek, se sice velice často 

vyskytuje ve videohrách, odvolací komisi při EPO však nebyl znám žádný předchozí 

případ, kde by bylo počítání času použito jako faktor modifikující generování 

náhodných událostí. Zakomponování technického prvku počítání času tedy propůjčuje 

předmětu ochrany charakter vynálezu.
137

 

 

4) Komise také ve svém rozhodnutí odmítla argument, že by tento vynález spočívající 

v generování náhodných setkání závislém na čase byl herním pravidlem a tudíž 

nemohl být patentován. Herní pravidlo pak definuje jako „abstraktní formální 

strukturu hry, která popisuje interakci mezi hráčem provedenými akcemi a možnostmi, 

které jsou nabízeny v rámci hry“. V tomto případě se však popsané řešení problému 

nezaobírá pravidly setkávání s bytostmi, ale spíše způsobem, jakým je prováděno. A 

není tedy prezentováno hráči jako pravidlo, je ve hře obsaženo pouze proto, aby 

udělalo hru méně předvídatelnou. Pro doplnění je uvedeno, že se nemůže jednat o 

pravidlo, jelikož kdybychom vzali a izolovali v žádosti popsané řešení jako takové, 

mohli bychom jej libovolně použít jako řešení daného problému v jakékoliv jiné 

videohře.
138

  

 

Z těchto důvodů proto Odvolací komise při EPO rozhodla, že v žádosti popsaný 

vynález splňuje podmínky dle EPC a patent tak může být udělen. 
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5.2.3 Argumenty proti udělení videoherních patentů 
 

V této kapitole jsou popsány příklady zamítnutých žádostí o videoherní patenty a 

z nich vyplývající důvody pro neudělení.  

 

Předmětem první odmítnuté žádosti o udělení videoherního patentu na základě 

rozhodnutí Odvolací komise při EPO č. T 0042/10 byl systém měření výkonnosti jednotlivých 

hráčů dle informací o výsledcích odehraných her, na základě kterého jsou pak hráči 

přihlašováni do jednotlivých her s adekvátními oponenty
139

.V žádosti byl vznesen patentový 

nárok na tento proces a jeho přínos měl spočívat ve zjednodušení hry pro méně zkušené hráče, 

pro které se pak hra stala více zábavnou. Komise však odmítla žádost s tím, že uvedený 

patentový nárok nespočívá v technickém řešení daného měření, kterým by mohlo být 

například měření reakčních časů hráčů či koordinace rukou a očí, ale nikoliv pouhé sesbírání 

informací o hráči. Odvolací komise tedy posoudila výše uvedený patentový nárok procesu 

měření jako netechnický a tudíž návrh odmítla.
140

 Jako doplňující argument uvedla Odvolací 

komise také, že větší zábava uživatele není technickým problémem i přes fakt, že je její 

dosažení řešeno technickým způsobem.
141

  

 

V rozhodnutí č. T 0188/11 pak Odvolací komise při EPO odmítla tezi žadatele, že 

zakomponování váhy jednotlivých postav do videohry představuje technický prvek. 

Předmětná herní mechanika spočívala v řešení řízení motokáry, kterou ovládaly dvě postavy 

s rozdílnou vahou a pomocí jejich přesouvání na jednotlivé strany se docílilo zatáčení 

motokáry. Odvolací komise však rozhodla, že váha virtuální postavy logicky nemá stejné 

účinky jako váha faktická. Jediným efektem takového řešení tedy bylo zakomponování 

abstraktního konceptu řízení motokáry, který můžeme považovat za herní pravidlo, a to 

nemůže být samo o sobě předmětem patentu. 

 

5.2.4 Shrnutí podmínek pro udělování videoherních patentů 
 

Jak je patrné z uvedených argumentů Odvolací komise při EPO, je možné patentovat 

určité herní prvky či mechanismy i v rámci zemí, jež jsou stranami EPC, tedy i v ČR, a to i 
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přes problémy popsané v předešlých kapitolách, konkrétně přes možný problém absence 

technického charakteru ve videohrách a vyloučení z patentovatelnosti dle čl. 52 odst. 2 písm. 

c) PatZ. S uvedenými problémy se Odvolací komise při EPO v některých případech 

vypořádala a uvedla argumenty na podporu jak technického řešení, tak vynálezecké činnosti. 

 

Předně je nutné na základě rozhodovací praxe příslušných orgánu zdůraznit, že tyto 

orgány striktně odmítají žádosti, jejichž předmět posoudí pouze jako herní pravidlo. Musí se 

tedy jednat o předměty, které mohou přesahovat základní definici herních pravidel, a to 

pomocí určitého technického prvku, díky kterému je možné dosáhnout žádoucího řešení 

technického problému. Tento technický prvek u videoher spočívá například ve zlepšení 

herního zážitku uživatele nebo ve zjednodušení hratelnosti. Pro udělení patentu na herní prvek 

či mechanismus je důležité, aby byl v žádosti uveden a popsán patentový nárok na proces 

fungování patentu, jelikož, jak vyplývá z obou rozebíraných rozhodnutí, meritem kladného 

rozhodnutí je vždy dobře popsaný proces fungování. Spolu s procesem fungování může 

žádost obsahovat také další patentové nároky. Například na zařízení, jako je tomu u patentu 

společnosti Konami, či na počítačový program, jako je tomu u patentu společnosti Nintendo. 

Pokud tedy předmět žádosti splňuje výše popsané požadavky, lze jej považovat za vynález 

realizovaný počítačem a nespadá tak do vyloučených předmětů dle čl. 52 odst. 2 a 3 EPC. V 

dokumentu EPO, jenž shrnuje dosavadní praxi rozhodovacích orgánů, je v kapitole o 

procesech realizovaných počítačem uvedena teze, že „pokud patentový nárok na proces 

vyžaduje použití počítače, potom má technický charakter a dá se považovat za vynález dle čl. 

52 odst. 1 EPC“.
142

 Uvedené atributy se posuzují zejména ve světle předchozích dostupných 

řešení, podobných či stejných technických problémů ve videohrách, tedy posuzování dle 

Comvikova přístupu, tak jak je popsán v závěru kapitoly 5.2.1. 

 

Nutno však podotknout, že uvedené příklady poskytují pouze určitý návod pro postup 

při podávání žádostí o udělení patentu na prvky či mechanismy videoher a není tedy zaručeno, 

že dojde v obdobných situacích vždy k udělení patentu, respektive k odmítnutí žádosti. 

Příslušné orgány budou pravděpodobně vždy posuzovat splnění shora uvedených atributů u 

jednotlivých videoher a také jejich unikátnost ve srovnání s předchozími tituly a přínos pro 

videoherní odvětví. 
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vydání. 2016, Nördlingen: Druckerei C. H. Beck. [cit. 2018-06-21]. ISBN 978-3-89605-154-7. Dostupné z: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_la

w_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf. (překlad autora) 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf


51 

 

6. Judikatura 
 

V této kapitole bude proveden rozbor některých důležitých soudních rozhodnutí 

relevantních zejména pro ochranu videoher pomocí autorského práva. Tato kapitola obsahuje 

i soudní rozhodnutí vydaná v USA, a to i přesto, že nemají žádné přímé právní účinky 

v rámci EU a ČR. Závěry, které v nich byly judikovány, mohou však argumentačně posloužit 

jako určitý návod pro řešení těchto sporných otázek a problémů také v rámci českého 

právního řádu.  

 

6.1 Atari Games Corp. v. Ralph Oman, Register of Copyrights  
 

Atari v. Oman je série soudních sporů mezi společností Atari a USCO. Společnost 

Atari v roce 1987 podala žádost o registraci autorskoprávní ochrany své videohry 

„BREAKOUT“
143

 k USCO, ta však žádost odmítla s tím, že takové dílo neobsahuje alespoň 

minimální originální prvky obrazové, grafické či zvukové, jelikož obsahuje pouze jednoduché 

barvy a geometrické tvary. Společnost Atari na základě odmítnutí jejich žádosti podala žalobu 

k soudu prvního stupně, který judikoval, že ačkoliv videohry jako takové požívají ochrany 

autorským právem, v tomto případě jsou audiovizuální prvky natolik jednoduché a 

neoriginální, že unikátní a kreativní aspekty lze spatřovat pouze v myšlence, kterou videohra 

vyjadřuje a nelze ji tedy považovat za unikátní autorské dílo. „BREAKOUT“ je tedy dle 

rozhodnutí soudu pouze jednoduchým vyjádřením myšlenky, která je v této videohře 

obsažena, čímž se liší od videoher, které obsahují výrazné a umělecké ztvárnění jejich hlavní 

myšlenky a jsou proto předmětem ochrany pomocí autorského práva. Soud proto žalobu 

odmítl.
144

 Společnost Atari se však proti tomuto rozhodnutí odvolala. 

 

Odvolací soud věc přehodnotil a vrátil zpět soudu prvního stupně s pokynem, aby ji 

předal zpět USCO k novému posouzení, přičemž v rozhodnutí vyjádřil názor, že USCO 

nesprávně posuzoval pouze jednotlivé prvky videohry a nikoliv videohru jako celek. Při 

takovém posouzení by se pak, dle rozhodnutí, jednalo o sekvenci obrazů, které jsou 

zobrazovány při hře a videohra by tak mohla požívat ochrany podobně jako audiovizuální 

díla, například film. Na podporu této teze je v rozhodnutí uveden následující argument z 

rozsudku Stern electronics, Inc v. Harold Kaufman: „Posuzujeme - li  celkový efekt hry, tak 
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 Stručný popis videohry a jejích herních mechanismů je popsán v kapitole 3.3. 
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 Rozhodnutí United States District Court, District of Columbia ze dne 25. 5. 1988 ve věci Atari Games 

Corporation v. Ralph Oman, register of Copyrights. 
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jak vypadá a zní, dojdeme k závěru, že její opakující se sekvence obrázků je chráněna pomocí 

autorského práva jako audiovizuální dílo.“
145

.
146

 

 

Po opětovném zvážení však USCO, s obdobným odůvodněním jako v prvním případě, 

opět zamítl žádost společnosti Atari a spor se dostal zpět k odvolacímu soudu. Ten zopakoval 

své původní rozhodnutí a vyjádřil tezi, že v případě videohry „BREAKOUT“ USCO chybně 

vyhodnotil možnost ochrany autorským právem, jelikož se příliš soustředil na „jednotlivé 

obrazy“ a nikoliv na videohru jako celek. Nedílnou součástí tohoto celku pak je, dle 

rozhodnutí, i zážitek touto videohrou představovaný spolu s unikátním způsobem hraní a 

videohra jako celek může splňovat pravidla pro autorskoprávní ochranu i přesto, že její 

jednotlivé součásti samostatně by takovéto ochrany požívat nemusely.
147

 

 

 Hlavní přínos a důvod pro zařazení tohoto případu a jeho řešení do této práce, spočívá 

v popisu videoher jako komplexního celku, ve kterém hrají důležitou roli i výrazné 

interaktivní a dynamické prvky videoher, které mají schopnost kvalifikovat předmět, který by 

jinak obecně autorskoprávní ochrany nepožíval. V popisovaném případě tak i zdánlivě 

jednoduchému, generickému a neoriginálnímu grafickému zpracování videohry byla přiznána 

autorskoprávní ochrana, jelikož originalita a unikátnost spočívala ve spojení s myšlenkou a 

zážitkem, který hra vyjadřovala. V tomto rozhodnutí se také objevila otázka modifikace 

audiovizuální stránky hry samotným hráčem při jejím hraní, tento problém byl však 

podrobněji řešen v následujícím judikátu. 

 

6.2 Midway Manufacturing Co. v. Artic International, Inc. 
 

Tento judikát řeší primárně žalobu na porušení autorských práv k několika videohrám, 

jelikož žalovaná společnost Artic International, Inc. vytvořila a prodávala desky s tištěnými 

spoji pro videoherní přístroje, na kterých byly zaznamenány videohry velice podobné 

videohrám zaregistrovaným společností Midway Mfg. Co. Tento judikát se zabývá 

problematikou možné modifikace audiovizuální stránky videoher jejich hráčem, v důsledku 

které by mělo vznikat nové unikátní autorské dílo. 
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 Rozhodnutí United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ze dne 31. 10. 1989 ve věci 

Atari Games Corporation, v. Ralph Oman, Register of Copyrights. 
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Atari Games Corporation, v. Ralph Oman, Register of Copyrights. 
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Hlavní problém zmíněné problematiky spočívá v rozdílu mezi obrazy, které videohra 

obsahuje v základní podobě na médiu, na kterém je uložena a zobrazováním těchto obrazů na 

obrazovce při samotném hraní. Hráč může hraním hry měnit sekvenci obrazů nebo herního 

prostředí, které se objevuje na obrazovce a tím zcela změnit audiovizuální stránku hry 

v porovnání s jinými hráči. Otázkou tedy je, jestli hráč mění audiovizuální stránku videohry 

natolik, že tím vzniká nové unikátní dílo a stává se tak jeho autorem, čímž by bylo omezeno 

autorství vývojáře hry.  

 

V rozhodnutí je vyjádřen negativní názor na otázku autorství hráčů, jelikož hráč dle 

názoru soudu nemůže vytvářet sekvenci obrazů na obrazovce svévolně, ale má pouze možnost 

vybrat si z omezeného množství audiovizuálního obsahu, který je součástí videohry samotné. 

Na rozdíl od spisovatele nebo malíře, kteří si také vybírají z dostupných slov či barev, 

v případě videoher vykonává tyto činnosti program v nich obsažený a hráč jej pouze ovládá. 

Tyto modifikace jsou tak v rozhodnutí popisovány spíše jako přepínání televizních kanálů.
148

 

 

Jedná se o rozhodnutí z roku 1983, jehož předmětem jsou starší videohry, jejichž 

audiovizuální stránka je ve srovnání s dnešní grafickou stránkou videoher velice primitivní. Je 

otázkou, zda je možné tyto argumenty využít i dnes v rámci videoher s rozsáhlým herním 

světem a rozličnými možnostmi hráčů svými zásahy měnit herní prostředí. Domnívám se že, 

výše uvedený argument je obecně použitelný a odchylky bude možné nalézt spíše výjimečně. 

 

6.3 Nintendo Co. Ltd v. PC Box Srl a 9Net Srl, C-355/12 
  

Toto rozhodnutí je jedním z mála rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen 

„SDEU“), ve kterém je řešena přímo problematika autorskoprávní ochrany videoher. Meritem 

tohoto rozsudku bylo posouzení předběžných otázek ve sporu mezi společnostmi Nintendo a 

PC Box spolu s 9Net o zařízení pro konzoli Nintendo Wii, jehož účelem mělo být obcházení 

zabudovaného systému pro rozpoznávání neoriginálních hmotných nosičů, na kterých jsou 

videohry zaznamenány.
149
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Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH – PC Box Srl, 9Net Srl, body č. 9 - 15. 
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Pro koncepci práce však nejsou důležité přímo posuzované předběžné otázky, ale spíše 

vyjádření a klasifikace videoher jako předmětu ochrany pomocí autorského práva a jejího 

rozsahu. SDEU se v rozhodnutí ztotožňuje s vymezením národního soudu, když popisuje 

videohry jako „komplexní předmět, který zahrnuje nejen počítačový program, ale i grafické a 

zvukové prvky, které jsou sice kódovány v programovacím jazyce, ale mají vlastní tvůrčí 

hodnotu, kterou nelze zúžit na zmíněné kódování“
150

. V rozhodnutí je tedy vyjádřen názor, 

který je souhlasně prezentován i touto prací, tedy názor, že by videohry měly být chráněny 

v rámci autorského práva jako komplexní celek a nikoliv pouze jako počítačový program, a to 

„v rozsahu, v němž části videohry, v daném případě tyto grafické a zvukové prvky, přispívají k 

původnosti díla, jsou společně s dílem jako celkem chráněny autorským právem“
151

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 Rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 23. 1. 2014, ve věci C-355/12 Nintendo Co. Ltd., 

Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH – PC Box Srl, 9Net Srl, bod č. 23. 
151

 Tamtéž. 



55 

 

7. Témata související s videohrami 

7.1 Vytváření a sdělování videoherního obsahu hráči pomocí internetu 
 

Přenos videoherního obsahu pomocí internetu je v současné době v herní komunitě na 

vzestupu a hráči, kteří veřejně přenášejí průběh svého hraní, si touto činností často i 

vydělávají. Vzniká tím tedy zajímavý problém mezi hráči a vývojáři videoher. I přesto, že se 

této činnosti věnují statisíce uživatelů a tento obsah sledují miliony diváků, není zatím tento 

konflikt nijak blíže řešen v rámci právní praxe a neexistují žádné modelové případy řešení 

případného sporu. Hlavní otázkou je, zda hráči vytvářející videoherní videa, mezi která je 

možné zařadit i takzvaná „let’s play videa“ a živé přenosy videoher mohou tuto činnost 

vykonávat na úkor autorů videoher bez udělení licence.  

 

Sdělování videoherního obsahu hráči může probíhat několika způsoby, za hlavní dva 

způsoby však považuji uveřejňování různých videí z hraní videoher a živého přenášení 

záznamu z hraní videohry, takzvaného „streamingu“, oba dva typy jsou pak zpravidla 

ozvláštněny unikátním a originálním komentářem hráče, který se může, ale také nemusí týkat 

hraní či hry samotné. Hlavním účelem tohoto obsahu tak je především pobavit diváky, kteří 

jej sledují. V této kapitole tedy bude blíže shrnut současný právní stav v této oblasti a dále 

jednotlivé argumenty pro jednu i druhou stranu. 

 

7.1.1 Doktrína „Fair use“ a zákonné licence 
 

Jedním ze základních argumentů uživatelů, kteří vytvářejí videoherní videa, je 

využívání videoherního obsahu v rámci takzvaného principu fair use. Jde o doktrínu 

využívanou převážně v anglosaských právních systémech. Dle této doktríny je možné 

v určitých případech užít chráněné autorskoprávní dílo v rámci zachování větší míry svobody 

projevu, dobré víry či dalších obdobných limitačních právních institutů.
152

 Dle USCO se 

v rámci užití doktríny fair use posuzují zejména čtyři hlavní aspekty, jimiž jsou
153

: 

 

1) Účel a charakter užití daného díla, včetně rozdělení na jeho komerční či nekomerční 

užití, přičemž využití k nekomerčním účelům je hodnoceno mnohem kladněji. 
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Neznamená to však, že by veškeré komerční činnosti byly automaticky vyloučeny ze 

začlenění pod doktrínu fair us“. Užití díla způsobem, který má nějakou přidanou 

hodnotu, další využití či odlišný charakter než dílo původní. 

 

2) Povaha užitého díla, zejména k určení rozsahu a míry účelu ochrany původního díla 

a jeho tvůrčího projevu. Díla, která vykazují větší míru originality a kreativity tak 

méně často spadají do kategorie užití dle doktríny fair use, na rozdíl od faktických či 

technických děl. 

 

3) Rozsah využití díla a důležitost užitých částí v rámci původního díla jako celku. 

Posuzuje se tedy jak kvalita, tak kvantita využitých částí původního díla. Obecně lze 

konstatovat, že čím větší či důležitější část původního díla je užita, tím menší je 

pravděpodobnost argumentace pomocí doktríny fair use. 

 

4) Dopad, který má užití původního díla pro jeho šíření na trhu či jeho cenu. Posuzuje 

se tedy především dopad a případná míra škody způsobené nelicencovaným užitím 

díla.  

 

Dle základních aspektů doktríny fair use tak lze konstatovat, že sdělovaný videoherní 

obsah je sice ve velké míře užíván ke komerčním účelům, ale stále lze uvažovat o užití díla 

způsobem, který má přidanou hodnotu a značně se liší od díla původního. Základním 

aspektem videoher je zážitek z jejich hraní, který je v případě videoherního obsahu pouze 

zprostředkováván jeho autorem, v rámci videoherního obsahu je stěžejní unikátní komentář a 

reakce jejich autorů než hraní samotné videohry, které je tak v mnohých případech spíše 

nevýznamné.
154

 Co se týče originality tvůrčího projevu videoher jako autorského díla, lze 

bezesporu konstatovat, že moderní videohry mají velice výraznou audiovizuální či příběhovou 

stránku, která je nedílnou součástí jejich ochrany. Sdělováním videoherního obsahu tak může, 

minimálně u některých druhů videoher, které jsou primárně zaměřené na příběh či unikátní 

audiovizuální stránku, docházet ke značnému zásahu do autorských práv autorů videoher. 

V případě videoherního obsahu lze také uvažovat o neoprávněném zpracování bez souhlasu 

autora, blíže potom v kapitole 7.1.3. Problematika množství sdělovaného videoherního 
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materiálu či důležitosti užitých částí videoher v rámci videoherního obsahu opět závisí na 

druhu užité videohry. Pokud uživatel sdělí pouze začátek příběhu, který může sloužit jako 

lákadlo pro případné nové hráče, nezasahuje tím tolik do práv autora videoher jako v případě, 

kdy sdělí důležitou část příběhu či pokud přenáší záznamy z online her, které mají generické 

prostředí a závisí spíše na samotném herním projevu hráčů. Posledním aspektem doktríny fair 

use je vliv užití díla na autory videoher. Sdělování videoherního obsahu slouží spíše ku 

prospěchu autorů videoher, jelikož funguje jako reklama pro danou videohru a s jeho pomocí 

je možné získat nové hráče a uživatele. Negativní dopady způsobené například špatnými 

recenzemi či komentáři pak nemají takový vliv na samotnou videohru, jelikož existuje mnoho 

dalších způsobů, pomocí kterých může být takováto negativní kritika zveřejňována.  

 

V českém právním řádu nalezneme v rámci úpravy mimosmluvních institutů kromě 

volného užití díla též institut zákonných licencí, včetně pravidel stanovených takzvaným 

třístupňovým testem
155

, které lze považovat za tuzemský ekvivalent doktríny fair use, 

v rámci AutZ jsou upraveny například zákonné licence citační dle § 31 AutZ, v § 89 OZ je 

potom zakotven institut zákonné licence umělecké. Citační licence dle § 31 AutZ, ale nenabízí 

tak obecnou úpravu jako doktrína fair use, je možné ji použít spíše ve specifických případech 

jako je kritika určité videohry apod. V rámci podřazení užití videoher pod uměleckou licenci 

je třeba zodpovědět otázku, zda je možné považovat vytvoření videoherního obsahu za 

umělecký výkon. Za umělecký výkon je dle § 67 odst. 1 AutZ považován „výkon herce, 

zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, 

zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo“. Výčet činností, které lze 

považovat za umělecký výkon, je demonstrativní a dokonce širší než pojem autorského díla 

dle § 2 AutZ. Výkonným umělcem je dle § 67 odst. 2 „fyzická osoba, která umělecký výkon 

vytvořila“. Pro zařazení pod umělecké dílo je také nutné naplnit, kromě předpokladu 

předvedení či provedení uměleckého výkonu (s explicitně uvedenou výjimkou artisty) či 

výtvoru tradiční lidové kultury, také předpoklad individuálního projevu osobnosti.
156

 

Individuálním projevem osobnosti v souvislosti s tvorbou videoherního obsahu může být i 

způsob, osobitost a „technika“ jejich samotného hraní. Za individuální projev osobnosti lze 

bezesporu považovat také unikátní komentář a názory vyjadřované v rámci tvorby 

videoherního obsahu, které jsou většinou jeho hlavním aspektem, je ale otázkou, zda může jít 
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 Blíže viz kapitola 4.1.9. 
156 CHALOUPKOVÁ, Helena, Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
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v těchto případech o umělecký výkon. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že je 

teoreticky možné uvažovat o podřazení tvorby videoherního obsahu pod pojem uměleckého 

výkonu minimálně v případech osobité techniky hraní či specifického komentáře, jelikož 

splňuje výše uvedené základní znaky uměleckého výkonu. Dle mého názoru je však toto 

řešení ochrany spíše nepraktické a nevypovídající. 

  

Argumentace užívání videoher v rámci doktríny fair use či zákonných licencí není 

zcela lichá a minimálně některé aspekty či druhy videoherního obsahu je možné pod ni 

podřadit. Z důvodu naplnění požadavku třístupňového testu v části o přiměřeném zásahu do 

oprávněných zájmů autora, tak velmi záleží také na žánru užité videohry a na tom, které 

konkrétní části videoher jsou užity, jak je již uvedeno výše. Dále záleží také na způsobu, 

jakým je v konkrétním případě videohra použita. Základní nedostatek shora uvedených 

institutů však spočívá především v jejich využití až jako druhotného či obranného 

mechanismu proti nařčení ze zásahu do autorských práv autorů videoher. Neřeší tedy primární 

problém a požadavek na konkrétnější úpravu vztahu mezi autory videoher a uživateli 

vytvářejícími videoherní obsah. Lze je však použít jako určité vodítko pro lepší orientaci a 

popis jednotlivých aspektů tohoto vztahu. 

 

7.1.2 Řešení aplikovaná videoherními společnostmi 
 

Videoherní společnosti jako držitelé autorských práv k jednotlivým videohrám mají, 

na rozdíl od uživatelů, kteří vytvářejí videoherní obsah, zájem na ochraně videoher jako 

předmětu autorského práva. I přesto že tento vztah, až na jednotlivé výjimky, zatím neprošel 

vážnějšími problémy a obě strany fungují na základě křehkého konsenzu, rostoucí popularita 

„streamingu“ či videoherních videí však může tento stav změnit, i proto by bylo vhodné blíže 

upravit tento vztah a důsledky z něj vyplývající. Následující dva příklady prezentují již 

aplikovaná řešení tohoto vztahu v rámci uživatelských licencí dvou známých vývojářských 

společností.  

 

Americká společnost Riot Games, Inc. stojí za jednou z nejúspěšnějších online 

videoher s názvem „League of Legends“, která je jednou z nejvyužívanějších pro vytváření 

videoherního obsahu. Společnost má zakotvena pravidla pro sdělování videoherního obsahu 

v uživatelské licenci. Společnost tak obecně povoluje sdělování veškerého morálně 

nezávadného obsahu, pokud je sdělován volně a není za něj vyžadována žádná platba pro jeho 
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zpřístupnění. Autor videoherního obsahu tak může vydělávat zejména na příspěvcích 

uživatelů, kteří jej sledují, reklamách a sponzorech, jejichž produkty propaguje. Autor 

videoherního obsahu jej také nemůže volně dále poskytovat a licencovat třetím osobám. 

Obecně má společnost zakotveno v pravidlech pro užívání videoherního obsahu třetími 

osobami, že může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zakázat užívání všech jimi držených práv 

vyplývajících z ochrany pomocí duševního vlastnictví.
157

 

 

Další společností, která má takto ošetřená pravidla pro sdělování videoherního obsahu 

je společnost Nintendo. Na rozdíl od dříve popsaných a relativně volných pravidel společnosti 

Riot Games, společnost Nintendo přistupuje k tomuto vztahu mnohem restriktivněji, jelikož si 

vyhrazuje mnohem více možností, jak ovlivnit či schválit sdělovaný videoherní obsah. Od 

roku 2013 si společnost vyhrazuje podmínku přehrávání reklam na začátku a na konci videí, 

na serveru YouTube.com.
158

 V návaznosti na tento požadavek vytvořila společnost Nintendo 

program pro tvůrce videoherního obsahu
159

, ve kterém jsou společností přesně popsaná 

pravidla a podmínky pro sdělování videoherního obsahu. Ve spojení s pravidly pro příjmy 

z reklam, stanovenými na serveru YouTube.com si pak Nintendo a YouTube rozdělí příjmy 

v poměru 55% ku 45%.
160

 Pokud je pak tvůrce videoherního obsahu součástí uvedeného 

programu, vrátí mu společnost 60% z jejího podílu na zisku z každého videa. V programu 

společnosti Nintendo je však možné vytvářet pouze obsah z určitých, společností 

stanovených, videoherních titulů, není možné přenášet živé přenosy z hraní videoher v rámci 

stejného účtu, který je součástí zmíněného programu a mnoho dalších omezení. Tento 

program zatím není dostupný pro české uživatele.
161

  

 

Z uvedeného shrnutí je patrné, že různé společnosti vytvářející videohry mají různá 

pravidla pro sdělování videoherního obsahu. V souvislosti s rostoucí popularitou této činnosti, 

jejím rozvojem a možností výdělku jejím provozováním může docházet k diskriminaci 

některých uživatelů. 
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7.1.3 Zařazení pod derivativní díla 
 

Jedna z možností, jak pojmout videoherní obsah vytvářený třetími osobami, je jeho 

zařazení pod díla odvozená neboli derivativní dle § 2 odst. 4 AutZ. Za dílo derivativní se 

považuje „dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného“
162

. Tato definice částečně vyjadřuje 

podstatu videoherního obsahu, jelikož autor videoherního obsahu využívá původního 

interaktivního díla, videohry, jejíž hraní ozvláštňuje a obohacuje svou osobitou technikou 

hraní, svým komentářem nebo případně dalšími prvky. Tyto záběry pak zaznamenává či živě 

přenáší, čímž vytváří nové odvozené audiovizuální dílo. Pokud bychom považovali 

videoherní obsah za dílo odvozené, neautorizovaným zpracováním
163

 videohry by docházelo 

k zásahu do majetkových i osobnostních práv autora videohry. Autoři videoherního obsahu by 

tak nejprve museli získat licenci od držitele autorských práv používané videohry, a to včetně 

způsobů a možností dispozice s tímto odvozeným dílem.
164

  

 

Současný stav problematiky sdělování videoherního obsahu, tak jak je popsán v  této 

kapitole, tedy pouze částečná a roztříštěná úprava v rámci jednotlivých pravidel stanovených 

videoherními společnostmi, prozatím nepřinesl žádné vážnější problémy, ale zároveň 

neposkytuje žádnou právní jistotu, a to jak pro tvůrce videoherního obsahu, tak pro videoherní 

společnosti. Komunita hráčů videoher se zejména v posledních několika letech značně 

rozrostla a stává se z ní fenomén, který s sebou logicky přináší i problémy z pohledu práva a 

do budoucna lze předpokládat, že bude nutné řešit i problémy a spory vzniklé v rámci 

videoherní komunity. Bude tedy nutné alespoň obecně stanovit pravidla těchto vztahů. 

Podřazení veškerého videoherního obsahu striktně pod díla odvozená není zcela vyhovujícím 

řešením, zejména proto, že činí vztah mezi videoherními společnostmi a tvůrci videoherního 

obsahu značně nevyvážený ve prospěch tvůrců videoher. Toto řešení nijak nereflektuje rozdíl 

mezi zážitkem ze samotného hraní videoher v porovnání se zážitkem z jejich prostého 

přehrání. Dále také nereflektuje přínos tvůrce videoherního obsahu v podobě různých 

komentářů, vhledů a dalších prvků individuálně spojených s jeho osobností, který je pro 

většinu videoherního obsahu zcela stěžejní.  
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Jako vhodné řešení této problematiky se jeví zakotvení pravidla pro užívání videoher k 

tvorbě videoherního obsahu v rámci licenčního ujednání za licenční poplatek podobně jako u 

děl odvozených, která by však byla limitována specifickou povahou videoherního obsahu dle 

argumentů uváděných v rámci doktríny fair use či zákonných licencí, například rozsahem a 

druhem sdělovaných částí videoher, povahou a mírou ozvláštnění videoherního obsahu jeho 

autorem. Zakotvením takovéto alespoň obecné zákonné úpravy by se nastavila jasná pravidla 

pro tvůrce videoherního obsahu a zároveň vyloučily případné nepřiměřené a diskriminační 

zásahy ze strany držitelů autorských práv k užitým videohrám. S ohledem na rozsáhlou a 

složitou problematiku těchto vztahů však není pravděpodobné, že dojde v nejbližším období 

k podstatným legislativním změnám v této oblasti. 

 

7.2 eSports 
 

Tato kapitola je věnována dalšímu tématu úzce spojenému s ochranou videoher, 

kterým je takzvaný eSports, který vyjadřuje formu soutěžení v hraní videoher. Důležitost a 

rostoucí význam dokládá i skutečnost, že se eSports stal oficiálně medailovou disciplínou a 

bude zařazen jako jedna z disciplín na asijských hrách v roce 2022, zároveň se vážně uvažuje 

o jeho zahrnutí jako jednoho z předváděcích sportů pro letní olympijské hry v roce 2024, 

konané v Paříži.
165

 Podobně jako v klasických sportovních disciplínách i v eSports jsou již 

vytvořeny oficiální i neoficiální soutěže, které se hrají po celém světě, v některých videohrách 

se konají i mistrovství světa, jejichž zápasy se hrají před živým publikem a online je sledují 

miliony diváků. Díky rychlému růstu eSports však zůstávají některé dílčí otázky spojené 

s touto disciplínou neřešeny a dochází tak k mnohým problémům, které v sobě zahrnují i 

řešení právních otázek. Tato problematika ukazuje na důležitost pevného zakotvení právní 

ochrany videoher, protože videoherní komunita se velice rychle rozvíjí a téměř každodenně 

vyvstávají nové otázky, které je nutné řešit i z hlediska práva.  

 

Mimo již zmíněného problému s přenosem videoherního obsahu se v oblasti eSports 

objevují také problémy z jiných právních odvětví. Jedním z hlavních problémů je udělování 

víz hráčům pro cestování na jednotlivé turnaje, jelikož eSports není ve většině zemí brán jako 

oficiální sport, nebylo některým hráčům uděleno sportovní vízum a hráč se tak nemohl turnaje 
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účastnit.
166

 Jelikož se začíná videoherní soutěžní scéna zcela profesionalizovat, dalším 

velkým problémem je uzavírání kontraktů mezi hráči a organizacemi, pod kterými nastupují a 

za které soutěží. V minulosti, ale ani nyní tak není výjimkou, že některé organizace uzavíraly 

pro hráče zcela nevýhodné smlouvy nebo tyto smlouvy vůbec nedodržovaly. Dalším 

problémem je potom, obdobně jako u klasických sportovních disciplín, složitost organizace 

velkých turnajů, zajišťování jejich přenosů a bezpečnosti.  

 

Uvedené příklady videoherní problematiky dokreslují význačný rozvoj videoherního 

průmyslu na celém světě a z toho vyplývající nutností zabývat se tímto odvětvím podrobněji i 

v rámci právní úpravy a právní praxe. 
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8. Závěr 
 

Hlavním cílem této práce bylo shrnout a popsat stav právní úpravy ochrany videoher a 

s nimi souvisejících témat a problémů v rámci českého právního řádu a na základě těchto 

nálezů potom vymezit pojem videoher a s nimi souvisejících témat, stejně jako upozornit na 

nedostatečnou právní úpravu této problematiky v rámci českého právního řádu, ale i v rámci 

práva unijního či mezinárodního. Právní úprava je v této oblasti nedostatečná a nevyhovující 

současnému vývoji v oblasti videoherní problematiky zejména proto, že pojem videohra, 

který je stěžejní i pro další související témata, není dostatečně jasné popsán, definován a 

právně ukotven.  

 

V této práci byla uvedena analýza možností podřazení ochrany videoher pod některý 

z již existujících institutů a pojmů autorského práva. Právní klasifikace videoher jako 

počítačového programu či audiovizuálního díla se však po provedených diskuzích a analýzách 

z mého pohledu nejeví jako ideální řešení a to zejména proto, že dostatečně nereflektují 

podstatu videoher, jejich interaktivitu a unikátní spojení audiovizuální stránky videoher a 

softwarové stránky videoher ve smyslu počítačového programu, která zajišťuje fungování 

herních mechanik a způsobu jejich hraní. Za ideální řešení proto považuji ochranu videoher 

jako samostatného a komplexního díla sui generis spolu se všemi důsledky plynoucími 

z rozdílu mezi ochranou softwaru a autorských děl dle § 2 odst. 1 AutZ, tedy především 

požadavku jedinečnosti namísto pouhé původnosti. K takovému řešení se přiklánějí i četné 

zahraniční publikace a směřují k němu i odborné diskuze.
167

  

 

S tématem ochrany videoher však nesouvisí jen ochrana autorským právem, ale 

podobně jako u jiného softwaru lze zaznamenat velice časté snahy o ochranu pomocí práv 

průmyslového vlastnictví. Zatímco registrování ochranných známek probíhá standardní cestou 

a tento institut funguje i pro videohry zcela bez problému, v oblasti patentování určitých 

videoherních prvků a herních mechanik je situace zcela odlišná a doposud není jasné, zda je či 

není možné registrovat videoherní patenty. I přes spíše nepříznivou právní úpravu v rámci 

EPC, kterou z velké části přejímá i ČR, však existují případy, ve kterých byl patent na herní 

mechaniku či jiný videoherní prvek již udělen.
168

 V těchto rozhodnutích se Odvolací komise 
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při EPO vypořádala se spornými otázkami technického prvku a vynálezecké činnosti v rámci 

videoher, tato rozhodnutí proto mohou sloužit jako inspirace pro případnou podrobnější 

úpravu a praxi udělování patentů na prvky videoher. Patentovatelnost videoherních prvků 

však v současné době záleží spíše na individuálním posouzení ze strany rozhodovacích 

orgánů, což vede podle mého názoru ke značné právní nejistotě. Nadto lze uvést, že jsou 

velké rozdíly v právní úpravě i právní praxi udělování patentů mezi evropskými zeměmi a 

USA. Tato nerovnováha může přinášet problémy z hlediska vývoje a distribuce videoher na 

jednotlivých trzích.  

 

Poslední část této práce je věnována problematice takzvaného videoherního obsahu 

třetích stran a jeho sdělování veřejnosti a oblasti eSports. Obdobně jako u obecné úpravy 

ochrany videoher je i zde největším problémem pasivita ze strany legislativy a odborné 

veřejnosti. V dnešní době se výše uvedenými činnostmi živí tisíce lidí, i přesto však můžeme 

mluvit o jakési šedé zóně práva, jelikož veškeré vztahy probíhají na nejasných základech a 

není zcela zřejmé, jestli autoři videoherního obsahu zasahují do autorských práv videoherních 

společností nebo zda je možné jejich činnost podřadit pod užívání dle doktríny fair use či 

zákonných licencí. Kapitola o eSports potom dokresluje potřebu jasnější právní úpravy 

ochrany videoher a důsledky její absence v současné době.  

 

Za hlavní problém v oblasti ochrany videoher považuji fakt, že je tato oblast brána 

pouze jako okrajová a je jí věnována minimální pozornost oproti již víceméně ustáleným či 

více zakotveným nehmotným statkům požívajícím ochrany prostřednictvím institutů práva 

duševního vlastnictví. Většina vztahů a sporů je tak řešena v rámci individuálního posouzení 

rozhodovacích orgánů nebo dle neodpovídající právní úpravy obdobných institutů, které ale 

nereflektují skutečnou povahu videoher. Dalším problémem je pasivita soudů, zejména 

SDEU, který nemá zájem se nijak blíže zabývat interaktivní a komplexní povahou videoher, 

zde by se mohl inspirovat rozhodovací činností soudů v USA, která je mnohem 

propracovanější a napomáhá k lepšímu pochopení povahy videoher a k větší právní jistotě pro 

všechny zainteresované subjekty. 

 

Při psaní práce jsem se přesvědčil, že problém nedostatečné právní úpravy v oblasti 

videoher se netýká pouze právního řádu ČR, ale jedná se o problém globální. I proto spatřuji 

ideální řešení tohoto problému v obecném sjednocení této problematiky 

v rámci mezinárodního práva, například v působnosti WIPO. Dle mého názoru je nutné 
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specifikovat videohry jako komplexní autorské dílo sui generis s veškerými jeho popsanými 

specifiky, stejně tak je nutné upravit možnosti a pravidla pro sdělování částí videoher v rámci 

videoherního obsahu, ideálně na základě licenčního ujednání mezi jeho autorem a 

videoherními společnostmi. V rámci institutu patentování videoherních prvků je největším 

problémem naplnění podmínky technického prvku a dále výslovné vyloučení herních pravidel 

a počítačových programů z patentovatelnosti. V práci jsou však popsána rozhodnutí odvolací 

komise při EPO, ve kterých jsou uvedeny argumenty pro udělení patentů pro videoherní 

prvky. I proto je nutné explicitně zakotvit a blíže specifikovat pojem takzvaného vynálezu 

realizovaného počítačem a podrobněji popsat pravidla pro požadavek technického prvku 

vynálezu, zejména z pohledu právní praxe. 

 

Technický vývoj na poli počítačových technologií i videoherní průmysl se vyvíjí 

velice rychle a v dnešní době jej již můžeme zařadit mezi jedno z největších a nejsilnějších 

zábavních odvětví, které pomalu začíná přesahovat i do jiných oblastí, jak se ukazuje na 

příkladu eSports. Vývoj práva a právních norem v této oblasti však zatím dostatečně rychle a 

flexibilně nereflektuje tyto změny a proto dochází k častému právnímu vakuu. 

 

Problematika právní ochrany je velice složitým a obsáhlým tématem, jelikož je pro její 

pochopení nutné proniknout i do technických specifik a fungování videoher samotných. Tato 

práce tak rozhodně nepokrývá veškerou materii a problémy vyskytující se v rámci této oblasti 

práva. I proto se domnívám, že bude velice složité v blízké budoucnosti zrealizovat dostatečně 

kvalitní právní úpravu alespoň na národní úrovni. Jedním z řešení by mohlo být vytvoření 

týmu odborníků na mezinárodní úrovni, kteří by tuto problematiku blíže zpracovali a jejich 

práce by mohla následně sloužit jako východisko a inspirace pro národní úpravy. 
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Seznam zkratek 

AutZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

Bernská Úmluva Bernská úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl 

uzavřená dne 9. září 1886 

ČR    Česká republika 

EPC    Evropská patentová úmluva 

EPO    Evropský patentový úřad 

EU    Evropská unie 

EUIPO   Úřad evropské unie pro duševní vlastnictví 

OZ    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PatZ zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlepšovacích návrzích 

PCT    Smlouva o patentové spolupráci uzavřená dne 19. června 1978 

SDEU    Soudní dvůr Evropské unie 

USA    Spojené státy americké 

USCO    United States Copyright Office 

ÚPV    Úřad průmyslového vlastnictví 

WIPO    Světová organizace duševního vlastnictví 

TRIPS   Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
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Abstrakt 
 

Ochrana počítačových her a videoher 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní ochrany videoher a jejich 

jednotlivých částí, a to zejména z pohledu práva duševního vlastnictví. Podrobněji je zde 

popsána možnost ochrany videoher jako komplexního celku pomocí autorského práva a 

ochrana videoher či jejich částí prostřednictvím průmyslových práv, zejména ochranou 

patentovou a známkoprávní. Hlavním cílem práce je popis právního stavu ochrany videoher, a 

to zejména v rámci Českého právního řádu, ale i v rámci Práva unijního a mezinárodního. 

V rámci práce jsou také shrnuty problémy vzniklé na základě stávající právní úpravy a nabízí 

možná východiska pro jejich řešení. 

 

V první kapitole jsou uvedeny důvody pro výběr tématu práce a nastíněny cíle práce. 

 

Druhá kapitola práce pojednává o obecném popisu a definici pojmu videohra a 

počítačová hra. 

 

Ve třetí části je potom uvedena stručná historie vývoje videoher a vývoje jejich 

ochrany, a to jak technické, tak právní. V této části jsou zmíněny důležité milníky ve vývoji 

ochrany videoher, stejně tak jako některá důležitá rozhodnutí týkající se videoher. Zmíněny 

jsou také důležité organizace a předpisy v rámci Evropské unie a mezinárodního práva. 

 

Čtvrtá část je věnována popisu institutů a pojmů práva duševního vlastnictví v rámci 

českého právního řádu, které jsou spojeny s právní ochranou videoher, například autorské 

dílo, patent, ochranná známka či počítačový program a audiovizuální dílo. V závěru této 

kapitoly je pak popsána možnost zařazení videoher pod kategorii audiovizuálního díla či 

počítačového programu a popis videoher jako komplexního díla v rámci autorskoprávní 

ochrany. 

 

Pátá kapitola se věnuje možnostem ochrany videoher, zejména jejich dílčích prvků 

prostřednictvím práv průmyslového vlastnictví. V této kapitole jsou popsány příklady 

videoherních ochranných známek a patentů a hlavní atributy zmíněných druhů ochrany. 

V části o patentech je také rozebráno několik rozhodnutí Odvolací komise při EPO, které se 
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týkají patentovatelnosti určitých částí či prvků videoher. Na základě těchto rozhodnutí jsou 

pak v závěru kapitoly shrnuta základní východiska a argumenty pro patentovatelnost 

některých částí či prvků videoher. 

 

Šestá kapitola práce je věnována rozboru vybraných soudních rozhodnutí, které se 

týkají oblasti ochrany videoher. Tato kapitola obsahuje rozhodnutí vydaná ve Spojených 

státech amerických a Soudním dvorem Evropské unie. 

 

V předposlední sedmé části jsou pak uvedena témata související s videohrami. Hlavní 

důraz je kladen zejména na téma sdělování videoherního obsahu veřejnosti, především 

různých videí s videoherní tematikou, včetně takzvaných „let’s play“ videí a „streamingu“. 

V této části je zmíněna také problematika „eSports“, tedy soutěžení v hraní videoher. 

 

V závěru práce jsou potom shrnuty poznatky, zjištění a problémy týkající se tématu 

právní ochrany videoher, včetně zhodnocení stavu právní úpravy. Jsou zde také nabídnuta 

možná východiska pro vyřešení uvedených problémů.  

 

Klíčová slova: právní ochrana videoher, autorské právo, průmyslová práva 
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Abstract 
 

Protection of computer games and video games 

 

This study aims to explore the issue of legal protection of video games and their 

components, with the main focus on the intellectual property rights. Furthermore, this study 

describes the possibility of the protection for video games as complex unit through a 

copyright and the protection of video games or their components using the industrial property 

rights, in particular through patent and trademark protection. The study also aims to describe 

the legal status of the video game protection, within the framework of Czech legal system as 

well as European Union law and international law. Finally, this study summarises the issues 

arising from the existing legal regulation and provides possible implications. 

 

The first chapter outlines the main rationale for choosing the topic of the study and the 

aims of the study. 

   

The second chapter describes and defines the term video game and computer game. 

 

The third chapter contains brief history of the development of video games and their 

technical and legal protection. The section highlights important milestones in the development 

of protection of video games as well as some important decisions regarding video games, 

important organisations and regulations within the European Union and international law.   

 

Fourth chapter describes the instruments and terms of intellectual property law which 

are connected with legal protection of video games within the framework of Czech legal 

system, such as copyright work, patent, trademark, computer program or audiovisual work. 

The chapter will aim to conclude the possibility of categorizing video games as audiovisual 

work or computer program and description of video games as complex works protected by 

copyright.  

 

Fifth chapter is dedicated to the possibilities of protecting video games and their parts 

through industrial property rights. This chapter also contains examples of video game 

trademarks and patents with the description of the main attributes of abovementioned types of 

protection. The patent section of this chapter also includes the analysis of several decisions of 
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the Boards of Appeal of the European Patent Office concerning the patentability of certain 

parts or elements of video games. On the basis of these decisions the main arguments are 

summarized in relation to the patentability of some parts of the video game. 

 

The sixth part of the study is devoted to the analysis of selected court decisions 

concerning the field of video game protection. Furthermore this chapter contains decisions 

issued by courts in United States of America and the Court of Justice of the European Union. 

 

The seventh chapter focus on the main themes related to video games. The main aim 

of this chapter is the topic of communication of video game content to the public, in particular 

various video game videos including so-called let’s play videos and streaming. The chapter 

also covers the field of eSports. 

 

The final chapter concludes the findings and problems related to the legal protection of 

video games, including the evaluation of the legal status in this field. There are also 

mentioned possible ways to solve mentioned problems. 

 

Keywords: legal protection of video games, copyright, industrial property rights 


