
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 

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.  
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