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Právní ochrana počítačových programů 

Předložená práce se zabývá právní ochranou počítačových programů. Práce poskytuje 

statickou, dynamickou a realizační perspektivu právní ochrany. Cílem práce je poskytnout 

komplexní pohled na formy ochrany a dispozice s počítačovým programem, a to zejména 

s přihlédnutím na extrémně rychlý technologický rozvoj v posledních desetiletích. Tento 

pohled na ochranu a dispozice je navíc rozšířen o diskuzi nad vývojem k ochraně a vynucování 

práv k počítačovým programům v digitalizovaném prostředí. 

Na ochranu počítačových programů je potřeba nahlížet jako na velmi specifický předmět 

právních vztahů. Počítačové programy vznikly relativně nedávno a názory na jejich ochranu se 

různí. Primární formou ochrany je autorskoprávní ochrana. Počítačové programy jsou 

definovány hlavně svým funkčním charakterem, který původní autorskoprávní ochrana 

nezohledňuje. Právní ochrana je dotvořena o specifická práva implementovaná na základě 

směrnice o ochraně počítačových programů. Práce se v tomto ohledu zabývá i judikaturním 

vývojem, zejména kam ji tato rozhodnutí Soudního dvora EU v posledním desetiletí posouvají. 

Zároveň je analyzován posun počítačových programů do cloudových uložišť a efekt na modely 

ochrany a nakládání.  

Sekundární formou je ochrana prostřednictvím patentů, která je i v Evropě realitou, pokud 

je splněna podmínka technického efektu. V praxi jsou udělovány patenty, které nesplňují 

náležitosti pro ochranu, zejména vynálezeckou výši. Práce zároveň analyzuje a snaží se 

reflektovat, jak reaguje na tuto situaci praxe. Alternativní metody pro formy ochrany 

počítačových programů můžou poskytovat zajímavý náhled na možnosti ochrany vybraných 

prvků programů, jako například algoritmy nebo funkcionalitu (a ochranu proti klonování). 

Avšak tyto modely nemají ambici nahradit již etablované formy ochrany, zejména neformální 

autorskoprávní ochranou doplněnou v některých ohledech formální patentovou ochranou nebo 

neformální ochranou obchodního tajemství. 

Autorskoprávní ochrana je již dle Hegela konstruována tak, aby zohledňovala osobnost 

autora. Avšak s ohledem na snížený standard vzniku ochrany a funkční charakter počítačového 

programu není tento koncept u počítačových programů tak významný. Práce se zabývá otázkou, 

jak se jednotlivé formy vypořádávají s nutností zajištění efektivního nakládání s počítačovým 



programem, který je jedním z nejdůležitějších předmětů právních vztahů současnosti. Autoři 

práce se v tomto rámci zabývají převody, svébytnými strukturami licencování, včetně 

recipročních licenčních struktur. Diskurz v této oblasti je zakončen nejnovějšími trendy, a to 

poskytování počítačového programu jako služby bez nutnosti ingerence do duševního 

vlastnictví. 

Trendy ve vymáhání práv k počítačovým programům v globalizovaném světě lze hledat 

buď v mezinárodně akceptovaných režimech na základě mezinárodních úmluv (jako například 

Bernská úmluva), anebo na základě autonomních struktur, které se začínají objevovat jako 

součásti vznikajícího komplexního modelu právního pluralismu.  
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