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Kapitola 1  

 

Úvod 

Téma počítačových programů a jejich ochrany, stejně jako dalších nehmotných 

statků distribuovaných na internetu, prochází v poslední době zásadními změnami a je 

předmětem diskuzí nad jeho dalším vývojem. Nehmotný charakter počítačových 

programů a související rozvoj informačních technologií determinuje jejich masivní 

rozšiřování do stále se rozrůstajícího okruhu lidských činností.1  

Primárním účelem počítačového programu je ovládání technologií definováním 

postupu pro zpracovávání instrukcí. Počítačové programy nejsou jen způsobem 

ovládání technologií, ale taktéž nástrojem pro vytěžování či efektivní nakládání 

s obsahem šířeným prostřednictvím informačních technologií. Toto vytěžování či 

nakládání může typicky spočívat ve vyhledávání, řízení přístupu k obsahu, jeho 

distribuci nebo taktéž znehodnocení. Všechny tyto operace jsou řízeny počítačovými 

programy. 

Počítačové programy jsou proto jedním z klíčových aspektů rozvoje informační 

společnosti a nových technologických trendů. Počítačové programy nám umožňují 

využívat hmotné technologie (hardware) k mnohem širšímu okruhu aktivit běžného 

života.2 Právě počítačové programy nám pomáhají přizpůsobovat fungování hardware 

a umožňují tak automatizaci a nahrazování různých výrobních či nevýrobních činností. 

Automatizovaná činnost může představovat typickou funkci počítačového programu.   

Zakotvení základních pravidel pro nastavení vhodné motivace pro tvorbu 

a využívání počítačových programů by nepochybně mělo představovat jednu ze 

základních a zároveň i nezbytných součástí moderních právních systémů. Důvodem 

pro takové zakotvení ochrany počítačových programů (stejně jako jiných předmětů 

práv duševního vlastnictví) je motivace k jejich tvorbě. Pokud má společnost v úmyslu 

                                                        
 
1 Včetně například internetu věcí – Internet of Things (IoT). 

2 Cf. Shih (2015). 
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motivovat a podporovat tvůrčí činnost, musí tvůrcům předmětů práv duševního 

vlastnictví zajistit efektivní způsob ochrany času a energie vložené do takového 

procesu, který k žádanému výsledku vede. Jinými slovy, společnost v těchto případech 

musí výtvor duševní činnosti chránit takovým způsobem, aby na jedné straně umožnila 

společnosti tyto inovace využívat, na druhé však umožnila, aby tvůrce získal odměnu 

za svůj čas a energii do této inovace vložené. Tato „odměna“ typicky spočívá ve 

výlučném právu po určitou omezenou dobu tento výtvor komerčně využít, čímž dává 

možnost trhu určit cenu za využití výtvoru, který má přinášet jeho uživateli hodnotu 

(a který předtím na trhu neexistoval).  

V současném technologickém světě je cílem každého podnikatele vytvářet 

monopoly. Tyto monopoly totiž dle úspěšných podnikatelů zejména v oblasti 

rizikového kapitálu umožní dosáhnout vyšší zisk, který následně dokáží reinvestovat 

do dalších inovací.3 Po vzniku takového monopolu (bez ohledu na to, zda existuje 

fakticky nebo na základě umělé konstrukce práva duševního vlastnictví) bude takový 

monopol vždy právem chráněn proti zneužití takového monopolu zejména 

v neprospěch zákazníků či konkurentů.4  

Důvod vzniku potřeby ochrany duševního vlastnictví vytvářením umělých 

monopolů má několik teorií. Tyto teorie se liší zejména podle toho, z čeho odvozují 

vznik nebo nutnost ochrany duševního vlastnictví. Nejznámější teorií je Lockeho 

přirozenoprávní teorie, která do definice přirozeného souboru majetku osoby zahrnuje 

taktéž vytváření nehmotných hodnot (a práv k těmto hodnotám), které mohou vznikat 

i mimo osoby samotné nebo její kapacity.5 Pokud Locke zahrnuje nehmotné statky do 

přirozeného souboru majetku, naznačuje i nutnost jeho ochrany obdobným způsobem 

(tj. absolutním věcným právem erga omnes). Z Lockeho teorie lze dovozovat, že 

existence duševního vlastnictví je přirozeným absolutním právem každé osoby 

(tvůrce).  

                                                        
 
3 Thiel (2014): (orig.) “If you want to create and capture lasting value, look to build a monopoly”. 

4 §10 et seq. zákona o ochraně hospodářské soutěže, resp. článek 1(3) nařízení o pravidlech hospodářské soutěže. 

5 Cf. Moore (2012), str. 1070. 
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Dalším příkladem teorie inherentní ochrany duševního vlastnictví je Hegelova 

teorie, dle které je duševní vlastnictví neoddělitelnou součástí osobnosti tvůrce, a proto 

ji můžeme připodobňovat k vlastnictví. Její ochrana by tedy měla být automaticky 

aprobována právními systémy. Hegelova teorie však již nerozlišuje, do jaké míry je 

přítomna osobnost tvůrce v různých typech duševního vlastnictví. Hughes při 

komentování Hegelovy teorie například uznává silný prvek osobnosti tvůrce 

k výtvorům jako jsou hudební či literární díla. Naopak, prvek osobnosti tvůrce 

absolutně popírá duševní vlastnictví, které spočívá v počítačových programech nebo 

jiných technologických kategoriích duševního vlastnictví (např. patenty či 

technologická obchodní tajemství). Tyto kategorie duševního vlastnictví nelze 

odůvodňovat jako výraz osobnosti tvůrce (například u vynálezce žárovky Edisona 

nebyl výběr vlákna výrazem osobnosti tvůrce, jelikož tento výběr byl volen pouze 

s ohledem na to, že takové vlákno dokáže hořet nejdelší dobu).6  

Dle Waldrona ochrana duševního vlastnictví neznamená, že každý člověk se rodí 

s duševním vlastnictvím, avšak tato práva by měla být vždy uznávána a aprobována 

rozumnými lidskými bytostmi7 (a tedy i rozumnými právními systémy). Waldronova 

teorie fakticky dovozuje potřebu ochrany tvůrčí činnosti.8 

Naopak, někteří autoři silně inklinují k odlišnému pohledu na ochranu tvůrčí 

činnosti pomocí práv duševního vlastnictví a související vytváření umělých 

monopolů.9 Tito autoři sice uznávají důležitost ochrany duševního vlastnictví za 

účelem motivace k tvorbě. Na druhé straně dovozují, že tato ochrana by měla být 

pouze výjimkou z volné soutěže. Jinými slovy, vytváření umělých monopolů by mělo 

být omezeno v co největším možném rozsahu pro dosažení žádoucí motivace. Tento 

princip je v současnosti stále více diskutován s ohledem na současný dynamický 

technologický rozvoj. Lze jenom souhlasit s Hughesem, že promítnutí osobnosti 

tvůrce je u technologických inovací (zejména počítačových programů) velmi 

                                                        
 
6 Hughes (1988), část III.A: (orig.) „We tend not to think of them as manifesting the personality of an individual, but rather as 

manifesting a raw, almost generic insight“. 

7 Cf. Waldron (1998). 

8 Cf. Shiffrin in Goodin et al (2017), str. 656 et seq. 

9 Cf. Lemley (2005). 
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limitované. Vytváření umělých monopolů je odůvodněno motivací k tvorbě a tento 

princip by měl i v této oblasti zásadně převládat. Je proto k zamyšlení, zda i při 

současném rozvoji informačních technologií lze rozsah ochrany počítačových 

programů považovat stále za aktuální. 

Vymezení počítačového programu, jeho zařazení do širšího kontextu právních 

vztahů a motivaci k jeho právní ochraně bude věnována Kapitola 2 (Počítačový 

program – definice, kontext a znaky). 

Vývoj v oblasti počítačových programů (jakož i v celé oblasti informačních 

technologií) je v posledních desetiletích velmi dynamický. Již od vzniku počítačových 

programů v průběhu minulého století byla jejich ochrana velkou neznámou a náročnou 

výzvou.10 V této době byly však počítačové programy výsadou univerzit a velkých 

společností – programovat bylo možné pouze obrovské a nákladné sálové počítače. 

V každém případě bylo nutné zakotvit ochranu investice, protože zejména velké 

soukromé společnosti vynakládaly na vývoj programů pro počítače nemalé prostředky. 

Až poté začaly počítačové programy pronikat mezi širokou veřejnost. V souvislosti 

s bouřlivým rozvojem informačních technologií a postupující globalizací byl a je však 

tento trend stále víc znatelný a diskutovaný.11  

Právo proto muselo reagovat na stávající situaci a společenskou poptávku, která 

v této době nastala.12 Zejména v 70. a 80. letech probíhalo mnoho diskusí, jakou 

formou a způsobem chránit počítačové programy.13 Právě nalezení vhodného způsobu 

či formy ochrany v dynamické a technologicky exponované době nebylo a není 

jednoduché. Není proto divu, že když při úvodním rozmachu počítačových programů 

vyvstala potřeba chránit investici do jejich vývoje, byla prosazena již světově rozšířená 

a etablovaná autorskoprávní forma ochrany. A to i přesto, že tato primárně směřuje 

k ochraně děl, které mají určitou literární, uměleckou, estetickou či vědeckou 

                                                        
 
10 Autoři se touto problematikou podrobně zabývají v Clapes et al. (1987). 

11 Cf. Twinning (2000), kapitola 1. 

12 Jak praví známá právně-sociologická premisa, právo reaguje na potřeby společnosti typicky až poté, co tato potřeba nastala. 

K tomuto tématu např. cf. Berengere (2017), str. 89 et seq. 

13 Cf. infra kapitola 3. 
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hodnotu.14 Počítačové programy tyto atributy typicky postrádají, a jak jsme rozebírali 

i dle teorie Hughese, nemají typicky silnou osobnostní složku. Ochrana byla především 

prosazena jako ochrana zápisu, tj. ochrana primárně proti-kopírovací. Primární 

hodnota počítačového programu navíc tkví v jeho funkčním charakteru, nikoli 

v promítnutí osobnosti do napsání programu. 

S ohledem na potenciální ubikvitu počítačových programů byla od jejich úsvitu 

pragmaticky preferována ochrana, která již v té době měla mezinárodně zakotvený 

režim. Právní ochrana, která byla již v té době mezinárodně uznávána, a to zejména 

díky Bernské a Pařížské úmluvě. V této době byly počítačové programy pouze 

neuchopitelným nehmotným statkem, který se pohyboval na pomezí mezi literárním 

dílem, od kterého se však vždy očekávala určitá umělecká hodnota, a mezi 

průmyslovým statkem, který byl vždy spojen alespoň s jeho potenciální hospodářskou 

využitelností jednoduchým převodem do hmotného světa.15 S touto roztříštěností se 

definice a právní zakotvení počítačového programu vypořádává dodnes.  

Statická perspektiva právní ochrany. Prvním cílem předkládané práce je 

zejména prezentovat statický pohled na ochranu počítačových programů, tj. analyzovat 

různé modely ochrany počítačových programů. Jinými slovy, Kapitola 3 (Formy 

právní ochrany) popisuje a analyzuje, které prvky počítačového programu je možné 

chránit, jaký je jejich režim a jak tuto ochranu v praxi aplikovat. V této kapitole bude 

podrobně rozebráno, jaké části počítačových programů a jakým způsobem lze právně 

chránit de lege lata. Budeme se zamýšlet i nad jinými možnými alternativami k těmto 

formám, tj. nad formami ochrany de lege ferenda, a jak by mohly fungovat ve srovnání 

se současnými metodami.  

Dynamická perspektiva právní ochrany. Výzvy současného vývoje se však 

netýkají pouze způsobu či formy ochrany počítačových programů. Tyto výzvy se 

promítají i do hledání správného zachycení právní ochrany přizpůsobováním současné 

regulace i reakce na nově přicházející technologické a společenské trendy. Pokud se 

                                                        
 
14 Cf. § 2 odst. 1 AZ, dle kterého je „předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké […]“. 

15 OIA (1993), str. 304 et seq. 
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právní regulace nedokáže přizpůsobit dostatečně rychle, živelně mohou začít vznikat 

a taktéž vznikají modely ochrany, které na tuto nedokonalou právní úpravu reagují.  

Mimo forem ochrany počítačových programů a jejich vývoj je důležité 

definovat, jak lze a jak by mělo být možné s počítačovými programy efektivně 

nakládat v různých právních vztazích. Rozvoj internetu, mobilních sítí, jakož i rozvoj 

virtuálních sociálních platforem, tedy různé novodobé způsoby propojení lidí 

determinují a zpřístupňují pohodlnější přístup k programům a k dalším nehmotným 

statkům. Samotné počítačové programy (fungující na propojených sítích) umožňují 

nové a efektivní faktické způsoby nakládání (sdílení, zpřístupňování) počítačových 

programů a jiných nehmotných statků. Často se v praxi v souvislosti se sdílením 

a novými trendy uvádí nelegální nakládání s díly na internetu. Tento trend přitom není 

pouze o porušování práv a reakcí na porušování práva. Jde zejména o možnosti 

a způsoby, jak mohou společnosti, potažmo tvůrci počítačových programů, oslovit 

velké množství potenciálních uživatelů. Jinými slovy, zda a jakým způsobem právo 

tvůrcům a společnostem umožňuje nakládat s počítačovými programy tak, aby to 

odpovídalo zamýšleným cílům. Může jít o poskytnutí počítačových programů a jejich 

funkčnosti za úplatu, anebo za účelem dalšího (společného či komunitního) vývoje. 

Současná právní teorie a praxe se tedy musí vypořádat i s dynamickým aspektem 

ochrany počítačových programů. Specifická pravidla při ochraně počítačového 

programu a živelně vznikající formy ochrany a nakládání bude popisovat Kapitola 4 

(Modifikace ochrany (legislativní a faktické)). Otázky nakládání s počítačovými 

programy a potřeby poskytovat jejich funkcionalitu velkému okruhu jeho uživatelů, 

včetně vytváření svébytných modelů dispozic v českém právním prostředí, popisuje 

Kapitola 5 (Formy nakládání). 

Realizační pohled. V neposlední řadě je důležitý i aspekt možnosti 

a efektivnosti vymáhání práv k těmto nehmotným statkům. Potenciální 

všudypřítomnost počítačových programů jako nehmotných statků naráží na problémy 

s jejich praktickou vymahatelností v různých částech světa. Je tedy potřebné v každém 

konkrétním případě zvážit, jak právně konformně spravovat a využívat počítačové 

programy v digitalizovaném prostředí, které je pro distribuci počítačových programů 

typické. Jakým způsobem se lze v současném světě spoléhat na praktické vymáhání 
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práv k počítačovým programům a jaká paradigmata by se případně musela změnit pro 

efektivnější zakotvení vymahatelnosti? Jakým způsobem se s problémy s vymáháním 

práv vypořádává praxe? Několik úvah k dalšímu směřování forem a možností, jak 

efektivně vymáhat práva k počítačovým programům bude obsahovat Kapitola 6 

(Několik úvah k vymáhání práv k počítačovým programům). 

1.1 Cíle 

Prvním cílem předkládané práce je podrobné rozpracování přehledu názorů a 

důvodů pro různé formy ochrany počítačových programů (tj. statické právní vztahy), 

a to jak de lege lata, tak i de lege ferenda. Budou rozebrány veškeré běžně dostupné 

formy právní ochrany, včetně forem hypotetických. Na základě tohoto přehledu bude 

možné posoudit vhodnost a efektivnost ochrany poskytované jednotlivými druhy 

právních forem ochrany. U hypotetických forem má tato práce za cíl zhodnotit jejich 

potenciál nahradit či jakkoli doplnit stávající formy. 

Druhým a neméně důležitým cílem je analýza způsobů zakotvení specifik 

počítačových programů do právní regulace a způsobů nakládání s počítačovými 

programy (tj. dynamické právní vztahy), a to jak a zda jsou schopny plnit ekonomické 

potřeby subjektů. Jinými slovy, budeme se snažit zhodnotit, zda způsoby nakládání 

s počítačovými programy s ohledem na použité formy ochrany splňují veškeré 

předpoklady pro zamýšlené ekonomické vztahy, a to nejenom z pohledu softwarových 

společností, ale i jednotlivých autorů či komunit autorů počítačových programů. Tam, 

kde právo neposkytuje vhodné formy dispozice, se budeme zamýšlet nad tím, jak si 

s takovou situací poradila praxe. Tyto dynamické právní vztahy budou hodnoceny 

zejména skrze prizma nakládání s právy a efektivního vymáhání práv k počítačovému 

programu v dnešním digitalizovaném světě. 

Cílovým konceptem disertační práce je stručná analýza právně konformní 

správy a využívání počítačových programů.  Tato analýza bude doplněna stručným 
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pojednáním o možnostech de lege ferenda, včetně vztahů týkajících se vymáhání práv 

v digitalizovaném prostředí i s ohledem na teorie tzv. právního pluralismu.16 

1.2 Základní metody práce 

Předkládaná práce se zabývá informačními technologiemi, které jsou relativně 

nové (programy na počítače v dnešním slova smyslu se začaly vyvíjet až v 60. a 70. 

letech 20. století). Jejich vývoj, a tedy i vývoj právního myšlení, se začal formovat 

zejména v západních zemích jako USA, Velká Británie nebo Německo. Proto je 

poznání právní úpravy v těchto státech, a to i přes odlišnou právní kulturu (v případě 

USA a Velké Británie), pro komplexní pochopení a analýzu této problematiky 

nepostradatelné. Proto je základní metodou této práce právě právní komparatistika. 

Dalšími důležitými metodami, které budou v disertační práci použity, jsou 

dekompozice a analýza. Specifická práva k počítačovým programům, stejně jako 

licenční ujednání, budou dekomponována na jednotlivé součásti a za pomoci srovnání 

s jinými právními řády a praktické možnosti využitelnosti zahraničních právních 

institutů a jejich faktických limitů budou dále analyzována a hodnocena. 

Na závěr každé části práce bude použita metoda abstrakce a syntézy, pomocí 

které budou výsledky analýzy a komparatistiky hodnoceny ve vzájemné souvislosti 

a budou s její pomocí vyvozovány příslušné závěry. 

  

                                                        
 
16 Cf. Griffith (1986), str.12 et seq. nebo Koskeniemi (2005), str. 12. 
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Kapitola 2  

 

Počítačový program – definice, kontext a znaky 

V rámci problematiky informačních technologií má počítačový program své 

nezanedbatelné místo. Bez počítačových programů bychom nebyli schopni ovládat 

složitá technologická řešení. Bez počítačových programů by nedokázala efektivně 

fungovat velká většina společností.17 Bez počítačových programů si nedokáže 

představit svůj každodenní život většina z nás.  

Důležitost počítačového programu se vyvíjí. Od doby, kdy počítačové programy 

představovaly cíl vývoje a hlavní konkurenční výhodu pro společnosti. V této době 

počítačové programy vůbec umožňovaly využít dostupný hardware pro mnoho 

běžných lidských činností (např. počítačové programy společnosti Microsoft). Do 

doby, kdy počítačové programy představují často prostředek (např. Facebook nebo 

Google).18 Proč se z počítačového programu stává prostředek, vystihuje fráze „data 

jsou Intel Inside“, kterou použil Tim O’Reilly referujíc na známou marketingovou 

kampaň společnosti Intel Corporation.19 Jinými slovy, dle Tima O’Reillyho nejde tedy 

o počítačový program, který přináší největší konkurenční výhodu či přidanou hodnotu. 

Na důležitosti získávají data a informace, která jsou prostřednictvím počítačových 

programů sbírána a analyzována.  

Počítačové programy nejsou a nemůžou být považovány za samostatnou 

kategorii při zkoumání právních vztahů v rámci informačních technologií. V této 

kapitole se budeme dále zabývat vymezením dalších aspektů v rámci informačních 

technologií a odlišením této problematiky od zkoumané problematiky počítačových 

programů. 

S ohledem na rozdílné vnímání důležitosti počítačového programu mají různé 

společnosti rozdílné strategie ochrany počítačového programu. Společnost Microsoft 

                                                        
 
17 Cf. O’Grady (2011). 

18 Cf. O’Grady (2011). 

19 O’Reilly (2007). 
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už od 80. let minulého století pokládá na klíčovou ochranu proti kopírování jejích 

produktů a zamezení obcházení technických překážek kopírování.20 Společnost 

Google naopak preferuje ochranu utajováním důležité části vývoje, avšak s tím, že 

zveřejňuje některé principy svých programů (např. MapReduce). Společnost Facebook 

nepřikládá důležitost ochraně software (často využívá počítačové programy třetích 

stran a přispívá do jejich vývoje na bázi sdílení), avšak soustřeďuje se na získávání dat 

a nakládání s nimi.   

V další části této kapitoly se proto budeme zabývat zakotvením počítačových 

programů v rámci systému informačních technologií. Jedná se o zajímavé téma z toho 

pohledu, že i pohled na samotné počítačové programy se mění. Při vzniku 

počítačových programů byl nejvíce ceněn samotný hardware (počítačové programy 

byly často součástí hardware – tzv. firmware). Později se hodnota přesouvala do 

samotného počítačového programu s ohledem na možnost replikace (tj. možnost 

přenosu na jiný počítač). A nakonec postupně získává největší důležitost obsah, který 

je prostřednictvím počítačových programů distribuován. 

2.1 Počítačový program jako součást informačních technologií 

Počítačové programy by měly být vnímány pouze jako součást širší oblasti 

právních vztahů v rámci informačních technologií. Vznik a rozvoj informačních 

technologií jsou neodmyslitelně spojené. Bez počítačového programu by de facto 

neexistovaly informační technologie a vice versa. S ohledem na prolínaní vztahů může 

docházet i k hraničním situacím, kterým je dobré správně porozumět, a tedy i správně 

aplikovat právní úpravu.  

Jak bylo naznačeno výše, mezi právní vztahy v rámci informačních technologií 

můžeme počítat zejména (a) právní vztahy k hardware (počítačovému, resp. 

technickému vybavení), (b) právní vztahy k software (počítačovým programům 

a dalším aspektům), (c) právní vztahy k obsahu informačních systémů (k datům, 

databázím a dalším chráněným prvkům), a v neposlední řadě (d) právní vztahy vzniklé 

                                                        
 
20 Green (2016). 
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v souvislosti s užíváním informačních systémů (zahrnující právní vztahy vznikající na 

Internetu). 21 

(ad a) Hardware. Počítačové vybavení (hardware) zahrnuje technické vybavení 

počítače, tedy zařízení, která umožňují fungování počítačového programu. Bez ohledu 

na to, zda jde (i) o vstupní zařízení sloužící pro zadávání příkazů nebo obsahu, (ii) 

o zařízení sloužící k samotnému zpracovávání instrukcí a vstupních dat, nebo (iii) 

o výstupní zařízení zobrazující výstup pro uživatele nebo pro jiné zařízení. S ohledem 

na to, že hardware je hmotnou věcí, právní vztahy se typicky neodlišují od právních 

vztahů k jiným hmotným věcem.  

Často však nastává situace, že počítačový program (nebo software) je přímo 

implementovaný do hardware – jde o tzv. firmware. Druhou situací je distribuce 

počítačového programu (nebo software) na hmotném nosiči. Tehdy je nutné aplikovat 

jak úpravu na nakládání s hmotnou věcí, tak i s počítačovým programem, jakožto 

nehmotným statkem. V těchto případech může typicky docházet k vyčerpání práv 

k rozmnoženině počítačového programu a/nebo jeho obsahu (blíže bude rozebráno 

v kapitole 3.1.2). 

(ad b) Software. Právní vztahy k počítačovým programům (a k software 

v širším smyslu) jsou hlavní náplní této práce. Právní vztahy k počítačovým 

programům ale nabízejí i hraniční situace, respektive předpoklady pro vznik dalších 

právních vztahů. Například, jak bylo už zmíněno výše, počítačové programy jsou 

někdy distribuovány na hmotných nosičích (a může dojít k vyčerpání některých 

nehmotných práv k takovým rozmnoženinám). Počítačové programy zpracovávají 

data a další obsah, mohou dokonce vytvářet další nehmotná díla (tzv. obsah 

generovaný počítačem neboli počítačovým programem). Pomocí počítačových 

programů však mohou být vytvářena separátní prostředí (Internet, virtuální hry, či jiné 

složité aplikace simulující paralelní realitu jako Second Life22), ve kterých může 

docházet k dalším – velmi specifickým – právním vztahům.  

                                                        
 
21 Cf. Baker & McKenzie (1998), kapitola 1. 

22 http://secondlife.com. 
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(ad c) Obsah. Počítačové programy vždy pracují s informacemi, s daty 

a s dalším obsahem, který do počítačového programu vstupuje ke zpracování, 

a obdobný obsah je i výstupem. Počítačové programy vytvářejí a zpracovávají tyto 

části většinou uložené v hardwarových uložištích a jsou strukturovány do databází 

tohoto obsahu. Tento obsah může být chráněn různým způsobem, včetně autorského 

práva, sui generis právem pořizovatele databáze, obchodním tajemstvím apod. 

S ohledem na různorodost tohoto obsahu může být aplikovaná i specifická ochrana, 

jako např. ochrana osobních údajů.23 

(ad d) Užívání. Počítačové programy tím, že umožňují přístup potenciálně 

neomezenému počtu uživatelů, vytvářejí prostředí pro možnost vytváření dalších 

právních vztahů v rámci těchto běžících počítačových programů. Právní vztahy 

v rámci počítačových programů zahrnují nejenom vztahy odpovědnosti za obsah, 

včetně (i) roviny, zda a za jakých podmínek má být odpovědný provozovatel určitého 

počítačového systému, který propojení umožní24, nebo (ii) složitého řetězce otázek při 

poskytování různého obsahu, služeb, vzdáleného prodeje atp25. V neposlední řadě je 

právě toto prostředí i způsobem distribuce pro samotné počítačové programy. Z tohoto 

pohledu se budeme zabývat výše nastíněnými vztahy, a to v míře, ve které se dotýkají 

právních vztahů k samotným počítačovým programům Kapitola 3 (Formy právní 

ochrany). 

V této práci budeme zkoumat zejména právní vztahy v kategorii (b) uvedené 

výše - právní vztahy k počítačovým programům, právní vztahy s přesahem do 

kategorie (a) - právní vztahy k hardware v oblasti distribuce počítačových programů 

jako hmotných rozmnoženin a do kategorii (d) - právní vztahy při užívání v oblasti 

distribuce počítačových programů nehmotnou cestou. Částečně se však okrajově 

můžeme dotknout i dalších oblastí.  

                                                        
 
23 Cf. Zákon o ochraně osobních údajů, Směrnice o ochraně osobních údajů a Obecné nařízení o ohraně osobních údajů. 

24 Cf. §3 až §6 Zákona o některých službách informační společnosti a článek 13 až 15 Směrnice o elektronickém obchodu. 

25 Cf. Sparrow (2016). 
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Počítačovými programy se budeme zabývat ve třech hlavních kategoriích, a to 

zejména při pojednání o formách ochrany počítačových programů, při pojednání 

o nakládání s právy k počítačovým programům a možnostech jejich vymáhaní 

(zejména s přihlédnutím na jejich převládající digitální distribuci).  

V další části této kapitoly se proto budeme zamýšlet nad tím, co je vlastně 

počítačový program, a co by mohlo a mělo být chráněným prvkem jeho ochrany. Dále 

rozebereme, s jakými prvky počítačových programů bychom rádi disponovali, 

k jakým aspektům bychom rádi chránili (a ponechali pouze pro vlastní užití), a jaké 

aspekty bychom rádi poskytovali jiným osobám.  

2.2 Pojem počítačového programu. Základní znaky a součásti 

Počítačový program je v praxi informačních technologií definován různě, a to 

s ohledem na kontext jeho použití. Čistě technická definice by zobecnila počítačový 

program na určitou posloupnost příkazů, které jsou interpretovatelné počítačem, nebo 

se do takové formy dají přeložit; přičemž tyto příkazy jsou schopné řídit běh takového 

stroje nebo jeho určitou vymezenou část (resp. proces). 

V rámci právní vědy a právní praxe se používá množství pojmů z různých oborů. 

Pokud je v rámci právního předpisu definován pojem, může být tímto jeho význam 

značně zúžen nebo rozšířen ve vztahu k tomu, jak je tento pojem obvykle chápán 

obecně nebo ve svém oboru. Při regulaci dynamicky se rozvíjejících oblastí jako je 

oblast informačních technologií je relativně běžnou praxí vyhýbání se zákonnému 

definování pojmů. Tento přístup může být praktický. Mimo jiné z toho důvodu, že 

určité pojmy a jejich chápání se mohou v praxi vyvíjet a právo není typicky schopné 

na tyto změny vždy pružně reagovat, tj. je vhodné ponechat dotváření práva na 

rozhodovací nebo aplikační praxi. 

Z výše uvedeného důvodu se mnoho zákonů uchyluje k tomu, že uvedené pojmy 

nedefinuje a nechává jejich interpretaci praxi. Takto tomu je typicky i u pojmu 

počítačového programu; obdobný přístup zavedla i česká právní úprava, Směrnice o 
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ochraně počítačových programů26 nebo Dohoda TRIPS. Zajímavý způsob řešení 

problémů při definování počítačového programu však zvolili právě tvůrci původní 

Směrnice o ochraně počítačových programů, když definici pojmu zakotvili pouze do 

tzv. vysvětlujícího memoranda, které ji doprovází a slouží jako pomocné interpretační 

vodítko, avšak nemá žádnou formální právní závaznost.27 

Legální definice počítačového programu obsahují právní řády např. USA28 nebo 

Slovenska29. Všechny tyto definice mají společné to, že definují počítačový program 

v podstatě jako množinu (event. sadu nebo soubor) instrukcí, která umožní počítači 

provádět jeho funkce. Tyto definice však postrádají důležitý aspekt počítačového 

programu, a to je jejich posloupnost. Jak již bylo autorem podrobněji analyzováno 

jinde30, definovat počítačový program pouze jako neuspořádanou množinu příkazů by 

mohlo až navozovat dojem převoditelnosti, a tedy ekvivalentnosti všech počítačových 

programů. Právě posloupnost příkazů, tedy strukturu programu jako jednoho 

z chráněných prvků, následně explicitně zdůrazňuje i judikatura soudů např. 

v samotných Spojených státech amerických, která již poněkolikáté dospěla k závěru, 

že počítačový program je určený i jeho strukturou a organizací, a to i přes výslovně 

odlišnou dikci zákona.31 Zdůraznění struktury (posloupnosti příkazů) je dovozováno 

i v České republice jak doktrínou („počítačový program je vyjádřením myšlenky 

v jejím systematickém celku pokynů určených stroji za účelem řešení dané úlohy“)32, 

tak i rozhodovací praxí soudů33. Tento koncept je přitom klíčový pro odlišení 

počítačových programů a definování jejich chráněných prvků, protože různé programy 

mohou využívat stejnou množinu příkazů (jako například programy napsané ve velmi 

                                                        
 
26 (Orig.) “[…] a set of instructions the purpose of which is to cause an information processing device. a computer, to perform its 

functions” in Explanatory Memorandum to the Computer Program Directive – dle citace obsažené v Dreier and Hugenholtz 

(2006), str. 216. 

27 Cf. infra. 

28 U.S. Code, Title 17, Chapter 1, §101 Definitions (orig.): “A computer program is a set of statements or instructions to be used 

directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result […]” (vynecháno uvozování). 

29 §87 ods. 1 SK Autorského zákona: „Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme 

použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení […].” 

30 Šurina (2009), str. 3 et seq. 

31 Cf. Whelan v. Jaslow (1987): (orig.) „[…] copyright protection covers […] also the overall structure and organization”. 

32 Telec (2007), str. 622. 

33 SDEU - BSA (2011), odst. 50.  
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nízko-úrovňovém programovacím jazyce s velmi úzkou množinou příkazů34). 

Důležitost tohoto definičního znaku počítačového programu i pro odlišení 

jednotlivých chráněných prvků programu z autorskoprávního pohledu bude dále 

rozebráno v části 3.1 (Autorskoprávní ochrana). 

Počítačový program je především systematickým a funkčním celkem, který jeho 

tvůrce (typicky programátor) hodnotí jako své dílo (tj. jakýsi tvůrčí počin, jako dílo 

nebo jako určitou formu zachycení tohoto díla či výtvoru). Na druhé straně zákazník 

jej už vnímá primárně jako užitkovou hodnotu, která má zejména funkční charakter. 

Z pohledu zákazníka jde o výsledek, o symfonii příkazů, které plní zákazníkem 

zamýšlený cíl. Z pohledu zákazníka však nikdy nejde (nebo jde pouze velmi zřídka) o 

umělecký dojem z díla, jelikož počítačový program je posloupnost příkazů 

interpretovatelných počítačem.35 Z pohledu tvůrce je však potřebné program vnímat 

jako výtvor, který je psán takovým způsobem, aby mohl být potenciálně modifikován, 

vylepšován, opravován, a to zejména způsobem uchopitelným pro člověka. Na 

počítačový program lze tedy nahlížet z různých stran, jde o velmi komplexní 

nehmotný statek. Existuje proto taktéž mnoho jeho prvků, které by měly nebo mohly 

být z různých důvodů chráněny. Z výše uvedeného plyne, že by se mělo jednat 

zejména o tyto znaky či součásti počítačových programů: (a) idea řešení, resp. 

algoritmus, (b) sada neboli množina příkazů, (c) posloupnost neboli struktura příkazů, 

(d) způsob komunikace s uživatelem, tzv. uživatelské rozhraní, (e) schopnost 

propojení s jinými programy, a v neposlední řadě taktéž (f) využitelnost pro plnění 

jeho hospodářské funkce neboli funkční charakter. 

(Ad a) Idea a algoritmus. Neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí 

počítačového programu je nepochybně idea celého počítačového programu. Idea 

řešení stojí vždy na počátku celého procesu tvorby počítačového programu 

a reprezentuje abstraktní představu, co a jak by měl program řešit. Tato idea je typicky 

rozpracována do podrobnějšího algoritmu. Idea i algoritmus musí být zachyceny, aby 

mohly být naprogramovány, a v této fázi jsou koncipovány do různých přípravných, 

                                                        
 
34 Například programy v jazyce assembler nemají víc než 100 instrukcí v základní sadě.  

35 Jak bylo zmíněno výše, chráněnou částí již z autorskoprávního pohledu není jeho grafické rozhraní – cf. SDEU - BSA (2010). 
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koncepčních a vývojových diagramů (které nejsou závislé na volbě konkrétního 

programovacího jazyka). Tyto materiály slouží na efektivní zachycení podkladů pro 

napsání samotného počítačového programu programátory ve zvoleném 

programovacím jazyce.  

(Ad b) Sada příkazů. Jak bylo popsáno výše, sada příkazů je právě 

nejtypičtějším definičním prvkem počítačového programu a je takto vymezen 

i zákonnými ustanoveními v zemích, kde je počítačový program také legálně 

definován. Každý příkaz má svoji literární podobu, přičemž jeho konkrétní znění 

závisí na tom, ve kterém programovacím jazyce je program napsán. Každý příkaz má 

přitom jasně definovaný smysl a znamená určitou instrukci nebo spíš množinu 

instrukcí pro procesor počítače. Příkazy ve vyšším programovacím jazyce typicky 

nahrazují příkazy, resp. posloupnosti příkazů v nižších programovacích jazycích – ve 

své podstatě i tyto příkazy představují v jistém smyslu počítačový program. S ohledem 

na to, že příkazy (zejména ve vyšších programovacích jazycích) jsou často převzaty 

a v programovacím jazyce jsou ve velké části použita určitá slova z anglického jazyka, 

připomíná zápis programu ve vyšším programovacím jazyce literární text. Po překladu 

příkazů do strojového kódu počítačový program svou typickou literární podobu ztrácí.  

(Ad c) Posloupnost příkazů. Jak jsme analyzovali výše, počítačový program 

není charakterizován pouze příkazy, ale taktéž jejich uspořádáním a strukturou. Pro 

vykonávání určité funkce je právě tato posloupnost nezbytná a charakterizuje tedy 

počítačový program. I přes odlišné legální definice počítačového programu ke 

stejnému závěru dospívají jak doktrína, tak i praxe.36 

(Ad d) Komunikace s uživatelem. Důležitou součástí počítačového programu 

je i způsob, jakým tento program komunikuje se svým uživatelem, tzv. uživatelské 

rozhraní. Rozhraní je na jedné straně přímou součástí počítačového programu, na 

straně druhé definuje způsob, jakým uživatel může využívat jeho funkcionalitu, a tedy 

jakým způsobem může využívat jeho primární účel.  

                                                        
 
36 Cf. Whelan v. Jaslow (1987), ibid, I. Telec et al (2007), ibid, BSA (2011), ibid. 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 17 

(Ad e) Propojitelnost. Počítačový program nemůže ve světě informačních 

technologií fungovat izolovaně, potřebuje komunikovat s jinými programy (tj. typicky 

získávat vstupy pro svoji činnost od jiných programů). Výstupy své činnosti 

počítačový program poskytuje nejenom uživatelům (ad d), ale i jiným počítačovým 

programům. Rozhraní pro komunikaci s jinými programy je typicky součástí 

samotného počítačového programu.  

S propojitelností zároveň souvisí i ekonomická kategorie síťového efektu 

u některých počítačových programů, která nám odůvodňuje růst hodnoty daného 

počítačového programu v závislosti na tom, kolik uživatelů určitý program využívá, 

kolik uživatelů využívá napojené počítačové programy, apod.37  

Jak bylo naznačeno výše, je těžké definovat, kde jeden program končí a jiný 

začíná. Často je hranice mezi součástí programu a jehp propojením velmi tenká. 

Jakýkoli samostatný program může zároveň představovat součást jiného programu. 

Programátoři určité programy, které jsou při programování často používané, tzv. 

rutiny, distribuují samostatně v rámci tzv. knihoven a ponechávají možnost jiným 

programátorům tyto knihovny využít jako součást svých programů. Zahrnutí těchto 

samostatných podprogramů, rutin, do svého programu lze provést buď statickým 

linkováním (tj. zjednodušeně zahrnutím zdrojového kódu knihovny do programu)38 

nebo dynamickým linkováním (tj. připojením knihovny až při spuštění programu 

v případě, že program potřebuje knihovnu využít).39    

(Ad f) Funkčnost. Základním účelem počítačového programu je jeho funkce. 

Nejde o literární nebo umělecký dojem z počítačového programu, ale primárně 

o použití počítačového programu pro ovládání hardware. Jinými slovy, správné 

fungování počítačového programu pro plnění jeho hospodářské funkce je taktéž 

hlavním zájmem jeho uživatelů. Počítačové programy rychle pronikají do většiny 

aspektů našeho života, přičemž programy často slouží k automatizaci a zefektivnění 

                                                        
 
37 Cf. Gallaugher (2002), str. 303 et seq. 

38 Cf. pro detailnější vysvětlení například https://kb.iu.edu/d/akqn. 

39 Ibidem. 
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již existujících a fungujících procesů. Realizace těchto procesů je typickým příkladem 

funkčního charakteru počítačového programu. 

Správné fungování počítačového programu je syntézou všech výše uvedených 

znaků, tj. idea programu (viz bod a) je správně zapsána prostřednictvím správné 

množiny (viz bod b) a posloupnosti příkazů (viz bod c), a program správně komunikuje 

se svým uživatelem (viz bod d) a s jinými programy (viz bod e). Pokud počítačový 

program nefunguje správně, je nutné ho opravit, a to opravou jakéhokoli z těchto 

aspektů, zejména opravou zápisu posloupnosti příkazů. S ohledem na hlavní účel 

počítačového programu je nezbytné mít možnost počítačový program měnit a neustále 

vylepšovat tak, aby odpovídal stále se měnícím potřebám v oblasti informačních 

technologií.  

V neposlední řadě patří k počítačovému programu možnost poskytovat jeho 

funkčnost potenciálně neomezenému počtu uživatelů, a to nejenom prostřednictvím 

možnosti vytvářet rozmnoženiny, ale taktéž různou formou sdílet ideje či funkcionalitu 

počítačového programu, tj. typicky zpracování určitých operací na žádost (např. 

zpracování dat). 

Pro úplnost je potřebné dodat, že je nutné terminologicky rozlišovat pojem 

počítačový program z hlediska autorskoprávní ochrany, který v tomto smyslu zahrnuje 

pouze program ve vyjádření zdrojového či strojového kódu. Nezahrnuje však již 

žádnou dokumentaci, přípravné materiály ani obsah. Tyto části se často společně 

označují souhrnnějším pojmem software. V běžné řeči se přitom tyto pojmy používají 

promiscue. 
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Kapitola 3  

Formy právní ochrany 

Historicky probíhalo na mezinárodní úrovni mnoho diskuzí nad formou ochrany 

počítačových programů, a to zejména v 70. a v první polovině 80. let 20. století. Tyto 

diskuze se zabývaly otázkou, zda mají být počítačové programy chráněny autorským 

právem, patentovým právem nebo ochranou sui generis. Důležitým milníkem bylo 

usnesení v březnu 1985 společné Komise Expertů svolané ze strany organizací WIPO 

a UNESCO. Toto usnesení vesměs preferovalo ochranu autorským právem s ohledem 

na podobnost psaného zdrojového kódu literárnímu dílu.40 Následná praxe, kdy 

několik zemí ve svém vnitrostátním právu prohlásilo počítačový program za autorské 

dílo, otevřela cestu k celosvětové akceptaci této primární ochrany počítačových 

programů.41 To však ani dle WIPO neznamená, že není možné chránit počítačový 

program jinými formami, jako například patentovým právem, pokud ideje za 

počítačovým programem mají technický charakter42.43 

V současnosti mají softwarové společnosti různý přístup k ochraně 

počítačových programů. Jak jsme už psali výše, např. společnost Microsoft preferuje 

silnou právní ochranu zejména autorským právem a ochranu před obcházením 

ochranných prvků, společnost Google preferuje ochranu obchodním tajemstvím 

a společnost Facebook se primárně zaměřuje na komunitní vývoj, tj. spoléhá na 

komunity vývojářů a sama společnost do těchto komunit přispívá. Všechny společnosti 

se ve větší či menší míře snaží některé klíčové komponenty patentovat.44 

Východiska. Primárním důvodem pro vznik různých práv duševního vlastnictví 

je ochrana duševních výtvorů. Ochrana těchto výtvorů vytváří podmínky a motivaci 

pro vznik duševních výtvorů a jejich neustálé vylepšování. Co však motivuje 

                                                        
 
40 WIPO (2004), str. 436 et seq. 

41 Následně cf. článek 2 odst. 1 Bernské úmluvy. 

42 Dohoda TRIPS, článek 27 odst. 1. 

43 WIPO (2004), str. 436 et seq. 

44 Cf. Microsoft IPP, Roberts (2014) a Quinn et al. (2014). 
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případného tvůrce počítačového programu? Především se typický tvůrce počítačového 

programu snaží o vytvoření určité užitné hodnoty počítačového programu pro sebe, 

uživatele nebo zákazníky (tj. určitá forma fungování). Technologie, resp. počítačové 

programy jsou typickým modelem pro zjednodušení procesů a zvyšování produktivity 

a naplňují klasickou definici úspěšných obchodních modelů založených na vytváření 

hodnoty zjednodušováním a zefektivňováním.45 Další a neméně důležitou motivací 

typicky je získávat prostředky. Nejde či typicky nemusí jít o vidinu zisku jako 

v klasickém podnikání, může však jít o získání prostředků tak, aby se tvůrci oplatilo 

investovat svůj čas do tvorby počítačového programu.46 Získávání prostředků může 

být určené pro zajištění osobního života, ale i na další investice. Jak jsme definovali 

výše, prostředky na další investice podnikatelé úspěšně získávají díky vytvářením 

přirozených monopolů například pomocí síťového efektu, anebo umělých monopolů, 

které jim garantuje právo.47 Může však jít o zcela jiné motivace, jako například 

nelezení řešení obtížně řešitelného problému, a to typicky v rámci komunity tvůrců. 

Naplnění výše uvedených cílů můžou zamezit či omezit třetí strany 

kopírováním, imitací nebo napodobováním řešení, které může být obchodně úspěšné. 

Monopolizace (přirozená nebo umělá) může tvůrcům napomoct při odhodlání 

k investování času do vytváření počítačových programů. Mezi klíčové efekty 

monopolizace patří: (i) utajení tvorby počítačového programu (což vylučuje další 

osoby z kopírování či obdobných aktivit, jelikož se o řešení nedozví), (ii) patentování 

vskutku nových, inovativních a prakticky využitelných řešení (což vylučuje další 

osoby z kopírování či obdobných aktivit, jelikož se řešení sice dozví, avšak právo 

vytváří umělý časově omezený monopol), a/nebo (iii) ochrana proti kopírování 

samotného již vytvořeného (napsaného) programu nebo jeho části (vytváří umělý 

monopol na samotnou implementaci řešení). 48 

Určení forem. Pro určení správných forem právní ochrany je klíčové si stanovit, 

jaké aspekty či znaky počítačového programu je potřeba chránit. Každá ze současných 

                                                        
 
45 Cf. Young (2015). 

46 Cf. Ready (2013): (orig.) „Aim to make enough money for it to have been worth the investment of time“. 

47 Cf. supra Úvod. 

48 Clapes et al. (1987), str. 1508 et seq. 
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dostupných forem se soustřeďuje pouze na vybrané z těchto aspektů a má svá specifika 

a své limity. Při definici a hledání ideální formy ochrany bychom si vždy měli 

zodpovědět otázku, který z aspektů počítačového programu má svoji hodnotu, na který 

z těchto aspektů lze pohlížet jako na tvůrčí investici člověka a který aspekt bychom 

chtěli podporovat a chránit poskytnutím výlučného práva.  

Formy právní ochrany se tedy budeme v této práci snažit diferencovat zejména 

podle znaků, které určují důležité znaky či prvky počítačového programu vymezených 

v kapitole 2.2 (Pojem počítačového programu. Základní znaky a součásti). Při 

detailním diskurzu o právních formách ochrany vyplyne specifický charakter 

počítačového programu a potřeb specifického přístupu k počítačovému programu 

s ohledem na specifickou kombinaci těchto znaků. 

Za účelem lepšího srovnání ochrany a dispozic uvádíme tabulku, kterou budeme 

v jednotlivých (odůvodněných) případech a u jednotlivých práv doplňovat. 

Prvek počítačového programu 

 

(a) Idea a algoritmus 

 

(b) Množina příkazů (text) 

 

(c) Způsob uspořádání textu 

 

(d) Komunikace s uživatelem (UI) 

 

(e) Rozhraní pro jiné programy 

 

(f) Funkce 

 
Tabulka 1 

Algoritmus. Při konstrukci vhodné formy ochrany pro počítačový program se 

musíme zamýšlet, který z prvků počítačového programu chceme chránit. I přesto, že 

byla historicky zvolena jako dominantní autorskoprávní ochrana, typicky 

nejdůležitější součástí počítačového programu je jeho algoritmus (a jeho idea). 

Také u algoritmu však můžeme chránit samotnou ideu algoritmu (patentová ochrana 

v kombinaci se zveřejněním počítačového programu anebo pomocí obchodního 

tajemství), anebo konkrétní vyjádření ve zdrojovém nebo strojovém kódu 

(autorskoprávní ochrana).  
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Rozhraní. Jak bylo výše uvedeno, velmi důležitou součástí počítačového 

programu je i rozhraní počítačového programu pro komunikaci s uživatelem, případně 

pro komunikaci s jinými programy. Ochrana rozhraní může být opět v obou formách. 

Dokážeme si sice představit ochranu ideje rozhraní, pokud jde o nové technické řešení, 

avšak tato ochrana bude spíše teoretická s ohledem na právní regulaci, která se snaží 

preferovat vzájemnou propojitelnost systémů. Rozhraní s ohledem na svůj charakter 

nebude ani možné chránit obchodním tajemstvím, protože se typicky zveřejňuje, 

anebo by mělo být zveřejňováno, aby uživatelé či jiné programy mohli s tímto 

počítačovým programem komunikovat. Ochrana samotné implementace rozhraní 

autorským právem je samozřejmě možná, a to jako součást počítačového programu 

samotného. 

Funkce. Nezanedbatelnou součástí počítačového programu je jeho funkce a jeho 

používání v praxi. Obdobně jako u algoritmu i rozhraní výše, je možné chránit ideu 

takové funkce (algoritmus) pomocí patentu nebo i samotné zachycení takové funkce 

v programu. Funkce programu by mohla být konkrétní implementací patentem 

chráněné ideje, a v tomto případě by funkcionalita mohla být chráněna před dalším 

využíváním této ideje.  Funkce může být inkorporována do zdrojového či strojového 

kódu, které jsou chráněny před autorskoprávním užitím (tj. kopírováním, půjčováním, 

pronájmem, sdělováním veřejnosti, apod). Funkci však často není možné využít jinak 

než souběžným užitím strojového kódu (vždy se technicky vytváří rozmnoženina 

programu). Jak rozebereme dále, funkcionalita samotná však není typicky 

autorskoprávně chráněna.  

Na tomto místě je dobré doplnit princip tzv. vyčerpání práv. Pokud autor či 

původce uvedl rozmnoženinu počítačového programu, ve vztahu k této rozmnoženině 

se autorská i případná patentová práva vyčerpávají prvním prodejem této 

rozmnoženiny. A to z důvodu, že autor či původce již získali férovou odměnu ve 

vztahu k této rozmnoženině, a není tedy možné, aby dále měli vliv na další osud těchto 

rozmnoženin.49 Vyčerpáním práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu k rozmnoženině 

                                                        
 
49 Cf. Sardina (2011), str. 1056 et seq. 
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prvním prodejem se realizuje i ochrana konečného uživatele či spotřebitele, který si 

kupuje věc proto, aby s ní mohl neomezeně dál nakládat.  

Smysl a rozsah ochrany. Lze tedy dovozovat, že účelem ochrany práva 

duševního vlastnictví je primárně zajistit férovou odměnu pro tvůrce předmětu 

duševního vlastnictví, a to tím, že tomuto tvůrci právo poskytuje monopol ve vztahu 

k primární distribuci chráněných idejí nebo děl. Tato ochrana se však již nerozšiřuje 

a nemá rozšiřovat na konečné uživatele předmětů či jiných statků, které byly 

vytvořeny za pomoci chráněných práv duševního vlastnictví (např. automobil 

s motorem s patentovaným způsobem spalování). Tento koncept se vytvářel typicky 

v době, kdy bylo možné duševní vlastnictví distribuovat pouze prostřednictvím jeho 

inkorporace do hmotných předmětů.50 Právo duševního vlastnictví by nemělo 

omezovat konečné uživatele předmětů běžné spotřeby při jejich užití. Například by 

nemělo omezovat vlastníka knihy v tom, zda a kdy si ji bude číst, nebo vlastníka výše 

uvedeného automobilu, zda a kdy bude s automobilem jezdit. 

U počítačových programů je tato situace o něco složitější. Zaprvé, počítačový 

program má z pohledu autorskoprávního hlavní funkci vědeckou, literární či jinou 

uměleckou (i přes pouhou fikci, že se jedná o literární dílo). Počítačový program se 

tedy primárně vyznačuje svou funkčností. Počítačový program jako takový je 

z patentovatelnosti vyloučen, ledaže by měl technický efekt. Zadruhé, způsob 

distribuce je primárně elektronický. Zatřetí, i po zakoupení počítačového programu 

může čistě technicky docházet k rozmnoženinám a bez vhodných výjimek by čistě 

formálně každým spuštěním počítačového programu docházelo ke kopírování. 

A přitom z pohledu autorskoprávního spouštění zakoupeného počítačového programu 

by mělo mít velmi podobný režim jako u čtení knihy. Jinými slovy, běžné používání 

počítačového programu by nemělo být zásahem do práv tvůrce, avšak specifický 

způsob používání naopak může zásah do práv tvůrce znamenat.  Toto tedy znamená 

významné rozšiřování ochrany nad původně zamýšlený rámec ochrany, která má 

                                                        
 
50 Cf. SDEU (1971) – Deutsche Grammophon.  
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stanovit pouze férovou odměnu za vytvoření určitého nového výtvoru a která nebude 

nepřiměřeně zasahovat do využívání výsledných výtvorů koncovými zákazníky. 

V dalším textu se budeme podrobně zabývat jednotlivými formami ochrany. 

Budeme se zabývat zejména tím, jakým způsobem se vypořádaly se specifiky 

počítačových programů a do jaké míry taková právní úprava může ustát velmi 

dynamicky se měnící společnost v návaznosti na technologický vývoj. V dalších 

částech se budeme zabývat primárně autorskoprávní formou ochrany jakožto 

základním pilířem právní ochrany počítačových programů v současnosti. Dále se 

budeme zabývat taktéž patentovou ochranou a dalšími doplňkovými formami (jako 

například ochranou obchodního tajemství a ochranou před nekalou soutěží). Nakonec 

si přiblížíme několik konceptů, které byly pro ochranu počítačových programů 

zvažovány, avšak nebyly implementovány. 

3.1 Autorskoprávní ochrana 

Autorskoprávní ochrana je v současnosti nejvyužívanější formou ochrany 

počítačových programů. Touto nejvyužívanější formou je nejenom s ohledem na 

rozhodnutí Komise Expertů o vhodnosti použití autorskoprávní ochrany na počítačové 

programy. Velmi oblíbeným nástrojem ochrany je i s ohledem na svou neformálnost 

(tj. že ochrana díla či kvasidíla vzniká automaticky bez nutnosti splnění jakýchkoli 

oznamovacích nebo registračních povinností). Primárním cílem je ochrana před 

kopírováním určitého objektivně vyjádřeného a zachyceného díla.  

Autorskoprávní ochrana počítačových programů vychází z primárně výše 

uvedených neformálních dohod pod záštitou WIPO, tj. že počítačové programy mají 

být chráněny ve smyslu Bernské úmluvy jako díla literární a s ohledem na jejich nižší 

úroveň tvůrčí činnosti a nutnost ochrany jakéhokoli počítačového programu mají být 

zakotveny nižší podmínky pro ochranu autorským právem.51 Tyto neformální dohody 

byly později promítnuty do pramenů práva, a to nejdříve v EU v původní směrnici 

o ochraně počítačových programů (v roce 1991)52 a následně také do jiných 

                                                        
 
51 WIPO (2004), str. 435 et seq. 

52 Směrnice byla přijata pod č. 91/250/EHS dne 14. května 1991. 
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mezinárodních instrumentů, včetně Dohody TRIPS (v roce 1994)53 a WCT (v roce 

1996)54. Do vnitrostátního práva České republiky byla ochrana počítačových 

programů implementována do autorského zákona od jeho přijetí (v roce 2000).55  

Autorské právo je určeno zejména na ochranu literárních a uměleckých děl. 

Typickým předpokladem pro ochranu autorským právem je jedinečnost určité tvůrčí 

činnosti člověka. Počítačové programy však tyto znaky často postrádají. 

V autorskoprávním prostředí jsou počítačové programy chráněny, pokud splní definici 

díla, tj. pokud jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti jeho autora vyjádřené 

v objektivně vnímatelné podobě.56 U počítačových programů se však stanovila vedle 

klasické autorskoprávní ochrany i fikce díla. Pro počítačové programy postačí, pokud 

splní definiční znaky tzv. quasidíla57, tj. pokud jsou původní v tom smyslu, že jsou 

autorovým vlastním duševním výtvorem58. Pro počítačový program tedy nemusí být 

splněna podmínka tvůrčí činnosti vedoucí k vytvoření díla. Počítačový program 

nemusí být nový a jedinečný. Stačí, aby pocházel od autora – jinými slovy, aby sám 

již nebyl kopií. Pokud vezmeme v úvahu, že autorskoprávně můžou být chráněny i 

soubory děl či tvůrčí soubory jiných objektů, budou pak prakticky veškeré počítačové 

programy chráněné autorským právem. V tomto ohledu by autorskoprávní náležitosti 

nesplnily pouze zcela triviální programy.59 

3.1.1 Zápis programu jako předmět ochrany 

Mezi laickou veřejností často převládá názor ztotožňující počítačový program 

a algoritmus. Jak jsme popsali výše v kapitole 2.2 (Počítačový program. Základní 

znaky a součásti), idea či algoritmus jsou pouze jedním znakem počítačového 

programu. Idea a algoritmus, který nám abstraktně popisuje, jak řešit určitý problém 

                                                        
 
53 TRIPS, čl. 10. 

54 WCT, čl. 4. 

55 § 2 a § 65 a § 66 AZ. 

56 § 2 odst. 1 AZ. 

57 Cf. Knappová et al. (2007), str. 239-40. 

58 § 2 odst. 2 AZ. 

59 Lze souhlasit s Australským spolkovým soudem, který odmítl přiznat autorskoprávní ochranu samotnému slovu, resp. příkazu 

v případu Powerfulx v Data Access Corp [1997] FCA 490 – jak citováno in Bainbridge (2000), str. 21 et seq. 
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prostřednictvím programu, je první fází při jeho vytváření. Avšak autorské právo nemá 

ambici tuto abstraktní součást počítačového programu chránit. 

Autorské právo se na vícero místech výslovně vymezuje vůči ochraně 

samotných idejí (algoritmů), a to i když jsou zapsány jako konkrétní počítačový 

program.60 Autorské právo má za cíl chránit právě a pouze jen konkrétní zápis 

počítačového programu v určité objektivně vnímatelné podobě. Takové zhmotnění se 

nazývá forma vyjádření.   

Forma vyjádření. Autorské právo má ambici chránit prakticky veškeré původní 

počítačové programy. Jak vyplývá i z definice díla, u počítačových programů je 

chráněno vyjádření v jakékoli vnímatelné podobě. Autorský zákon rovněž stanoví, že 

tato ochrana je zajištěna bez ohledu na formu vyjádření díla nebo quasidíla. Tato 

ustanovení jsou rovněž odvozena ze Směrnic o ochraně počítačových programů a také 

ze Ženevské úmluvy. Forma vyjádření musí zároveň umožnit zachytit veškeré aspekty 

počítačového programu.  

Nepochybně lze za takovou formu vyjádření považovat zápis programu ve 

zdrojovém kódu, který představuje vlastní zápis počítačového programu při jeho 

tvorbě programátorem či programátorským týmem. Na zápis takového programu je 

typicky použitý způsob metodologie daný použitím konkrétního vyššího nebo nižšího 

programovacího jazyka. Při překladu za pomoci tzv. překladače, linkeru nebo 

interpretu61 se následně vytvoří kopie tohoto zdrojového kódu ve formě objektového 

(strojového) kódu, který je srozumitelný počítači.62 Z těchto důvodů je zdrojový kód 

někdy považován za originární formu vyjádření počítačového programu a objektový 

kód pouze za odvozenou formu. To nic nemění na tom, že jak zdrojový, tak i objektový 

(strojový) kód jsou základními formami vyjádření počítačového programu. Tyto dvě 

                                                        
 
60 Cf. zejména § 2 odst. 6 AZ: „Dílem podle tohoto zákona není zejména […] myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká 

teorie, matematický a obdobný vzorec, […]  a podobný předmět sám o sobě.“ 

61 Jde o speciální programy, které za použití různých metod slouží k transformaci zdrojového kódu do kódu objektového. Zdrojový 

kód lze transformovat (i) překladačem za použití jednoho modulu, (ii) linkerem se propojí mezikódy vzniklé překladem různých 

modulů, anebo (iii) interpreterem – tzv. run-time transformace (program je distribuovaný v podobě zdrojového kódu a 

transformován při spuštění). 

62 Objektový (strojový) kód je v binárním zápisu, v tzv. 0-1 notace. 
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formy výslovně deklaruje i Dohoda TRIPs63. Někteří komentátoři dovozují existenci 

ještě třetí základní formy, kdy kód assembleru považují za samostatnou kategorii.64 

Tito komentátoři svůj názor odvozují od skutečnosti, že kód assembleru slouží jako 

jakýsi mezikód, tedy neslouží jako zdrojový. S tímto názorem se však nelze zcela 

ztotožnit. Jednak technicky jde o zápis v nižším programovacím jazyce (používaným 

za účelem dosažení vyšší efektivity a odstraněním limitací daných vyšším 

programovacím jazykem65), a jednak bychom tuto formu vylučovali z forem vyjádření 

dle Dohody TRIPs. I tento zápis lze dle našeho názoru zařadit pod pojem zdrojový 

kód. I přes výslovnou úpravu a zahrnutí pouze zdrojového a objektového (strojového) 

kódu v rámci Dohody TRIPs, autorský zákon zahrnuje i vyjádření v přechodných 

formách při překladu kódu, a to včetně případných různých mezikódů či meziforem.  

Počítačové programy jsou vytvářeny ve zdrojovém kódu, který typicky 

připomíná psanou angličtinu. Zřejmě proto je počítačový program pod ochranou 

autorského práva jako dílo literární. 66 Objektový (strojový) kód nebo jeho zobrazení 

může však naopak někdy připomínat spíš dílo umělecké. Tato forma vyjádření bývá 

některými autory označována pouze za odvozeninu zdrojového kódu.67 

Počítačové programy jsou typicky zveřejňované nebo distribuované ve formě 

objektového (strojového) kódu. S ohledem na výše uvedené nelze dovozovat, že by 

ochrana autorským právem měla být poskytována pouze v případě, že by autor 

zveřejnil nebo poskytl zdrojový kód. Zveřejnění nebo poskytnutí zdrojového kódu je 

právem a rozhodnutím autora. Naopak je v praxi velmi obvyklé, že programátor, 

skupina programátorů či společnost s ohledem na svoji strategii ochrany duševního 

vlastnictví zdrojový kód neposkytuje ani nezveřejňuje. Tato strategie je obvyklá 

s ohledem na ochranu počítačového programu před jeho modifikací a užitím v jeho 

modifikované podobě někým jiným. Protože je to právě zdrojový kód, který takové 

modifikace prakticky umožňuje. I přesto je však technicky možné získat podobu 

                                                        
 
63 TRIPS, čl. 10. 

64 Cf. Dreier (2006), str. 216. 

65 Velmi typickým, i když ne zcela pozitivním případem, je psaní tzv. počítačových virů, které pro svoji funkčnost právě využívají 

obcházení ochranných prvků vyšších programovacích jazyků. 

66 § 65 odst. 1 AZ. 

67 Cf. Bainbridge (2000), str. 24-5. 
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zdrojového kódu z objektového (strojového) kódu tzv. dekompilací. Avšak zdrojový 

kód získaný dekompilací typicky zcela neodpovídá původnímu kódu a nebude opatřen 

komentáři (tyto jsou při kompilaci do objektového kódu zcela ignorovány). Tato 

skutečnost bude typicky omezovat možnost efektivní modifikace, avšak tato 

modifikace bude i přesto možná. Z těchto důvodů může být provedení dekompilace 

z pohledu ochrany autorským právem problematické.  Jinými slovy, pokud nebudou 

dodržena striktní pravidla pro dekompilaci, která vymezují dovolený účel a rozsah, 

bude tato činnost porušením autorského práva.68 Blíže se dekompilaci budeme věnovat 

v kapitole 4.1. 

Trvalost vyjádření. Počítačový program lze zaznamenávat jakkoli, včetně 

zachycení na papír (u zdrojového kódu), na harddisk počítače nebo na externí 

archivační médium. Program by ve všech těchto případech měl bez problémů spadat 

do rámce ochrany autorského práva. Jde totiž o vyjádření v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě. I když se tato problematika z pohledu českého autorského práva 

zdá jednoznačná, v zahraničí existuje mnoho názorů a diskuzí nad trvalostí zachycení 

počítačového programu pouze v operační paměti počítače. Například ve Velké Británii 

je pro ochranu počítačového programu nutná určitá forma „zaznamenání“69. Toto 

ustanovení však soudy ve Velké Británii často vykládají ve světle případu R v Gold, 

ve kterém příslušný soud dovodil, že pouhá dočasná forma rozmnoženiny nenaplňuje 

pojem „zaznamenání“. Při výkladu této rozhodovací praxe by se dalo dovozovat, že 

pouhé vyjádření v operační paměti počítače nezakládá ochranu autorským právem. 

Existuje však pouze malé množství případů, kdy by neexistovalo i permanentní 

vyjádření počítačového programu při zavádění do operační paměti počítače (ať už na 

harddisku nebo na archivačním médiu). V českém právním systému je však situace 

výkladově jednodušší s ohledem na poměrně jasnou legislativní definici, která 

výslovně dovozuje ochranu i pro dočasné rozmnoženiny.70 

                                                        
 
68 U počítačových programů nelze uplatnit ani výjimku z užití (a to užití pro osobní potřebu) podle § 30 odst. 1 AZ s ohledem na 

znění jeho ustanovení odst. 3. 

69 Britský CDPA (1998), para.178: (orig.) “[…] any form of notation or code, whether by hand or otherwise and regardless of the 

method by which, or medium in or on which, it is recorded.” 

70 2 odst. 1 AZ: […] je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně […]. 
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Chráněné materiály. Autorské právo chrání vyjádření počítačového programu, 

tj. posloupnost instrukcí (ať už je vyjádření ve formě zdrojového nebo 

objektového/strojového kódu). Kromě toho však chrání rovněž veškeré přípravné 

i koncepční materiály (mezi které budou spadat například různé vývojové diagramy 

a jejich popisy). Počítačový program je chráněn jako dílo literární společně s těmito 

přípravnými a koncepčními materiály. Ačkoli se v běžné řeči používá označení 

konkrétního kódu „počítačový program“ nebo „software“ promiscue, autorské právo 

či jeho výklad označuje za software právě až tento celkový soubor počítačového 

programu a jeho přípravných a koncepčních materiálů. Tento soubor může dále 

zahrnovat i jiné pomocné soubory dat či databáze, které mohou být dle své povahy 

chráněné jako samostatné autorské dílo, quasidílo nebo můžou být chráněné sui 

generis právem pořizovatele databáze. Do pojmu software je dále možné zařadit 

i programové dokumentace a manuály, které mohou být rovněž chráněny jako 

samostatné autorské dílo. Pokud nebude uvedeno jinak, budeme se v této práci zabývat 

primárně počítačovým programem, nikoli dalšími materiály, které můžou 

spoluvytvářet pojem software.  

Uživatelská a jiná rozhraní, výstupy generované programem. Rozhraní 

slouží počítačovým programům ke komunikaci s okolním světem, zejména s jinými 

programy a uživateli. Přes rozhraní počítačové programy získávají vstupy ke 

zpracování a poskytují své výstupy. Rozhraní je typickou částí počítačového programu 

a má specifickou povahu pro plnění jeho hlavní funkce (možnost získávat vstupy 

a komunikovat výstupy). Pokud jde o algoritmy, logiku či ideu samotného rozhraní, ta 

není a nemůže být chráněna prostřednictvím autorského práva. Konkrétní vyjádření je 

však chráněno jako součást počítačového programu.71 Specifickým typem rozhraní je 

rozhraní pro komunikaci s uživatelem, především grafické uživatelské rozhraní. 

Specifickým je zejména proto, že pro běžného uživatele může právě toto grafické 

rozhraní splňovat komplexní představu o počítačovém programu. Pořízením 

rozmnoženiny grafického uživatelského rozhraní bychom však nezískali 

rozmnoženinu samotného počítačového programu, pouze tohoto rozhraní. Z tohoto 

                                                        
 
71 Cf. Směrnice o ochraně počítačových programů, preambule 10 a 11. 
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důvodu72 nelze grafické uživatelské rozhraní považovat za formu vyjádření 

počítačového programu. Ze stejných důvodů nelze za počítačový program považovat 

ani jiné výsledky či výstupy generované počítačovým programem.73 Všechny tyto 

výstupy však mohou být chráněny i jako samostatná autorská díla, pokud splní 

požadavky pro jejich vznik a ochranu (tj., že se jedná o jedinečný výsledek duševní 

činnosti autora).74 

3.1.2 Základní chráněné činnosti (některá výlučná práva autora) 

Autorské právo chrání tvůrčí nebo originální zápis algoritmu autora nebo 

autorského týmu, a tím vytvoření počítačového programu tak, že automaticky vylučuje 

jiné osoby z činnosti spojené s počítačovým programem. Autor může právně 

stanoveným způsobem buď ex ante (předem) anebo ex post (následně) tyto činnosti 

určitému nebo neurčitému okruhu dalších osob umožnit – o této problematice blíže 

pojednává Kapitola 5 (Formy nakládání). Je důležité si zároveň uvědomit, že tato práva 

jsou zásadně omezena výjimkami, které blíže popisuje Kapitola 4 (Modifikace 

ochrany (legislativní a faktické). 

Činnosti, které jsou v souvislosti s počítačovým programem prakticky 

využitelné a které si zaslouží bližší pozornost, v této kapitole blíže zanalyzujeme. 

Nejtypičtějším a zároveň nejdůležitějším právem autora či autorského kolektivu je (i) 

právo na rozmnožování (kopírování) počítačového programu75, dále (ii) právo na 

nedotknutelnost počítačového programu76, (iii) právo na sdělování veřejnosti77 

a související (iv) právo na rozšiřování78. Okrajově se budeme zabývat i (v) právem na 

půjčování a pronájem počítačového programu79. 

                                                        
 
72 Cf. rozhodnutí SDEU (C-393/09), para. 38 a para. 51: „a graphic user interface is not a form of expression of that program […] 

and thus is not protected by copyright as a computer program“ 

73 Je předmětem diskuzí, kdo by měl být autorem takovýchto případných děl - cf. Commission (1988), str. 196 et seq. 

74 Cf. SDEU (C-5/08), para. 33-37 anebo NSS (As 38/2008). 

75 § 12 odst. 1 a 4 písm. a) AZ ve spojení s § 13 AZ. 

76 § 11 odst. 3 AZ. 

77 § 12 odst. 1 a 4 písm. f) AZ ve spojení s § 18 AZ. 

78 § 12 odst. 1 a 4 písm. b) AZ ve spojení s § 14 AZ. 

79 § 12 odst. 1 a 4 písm. c) AZ ve spojení s § 15 AZ. 
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(ad i) Rozmnožování. Kopírování počítačového programu je nejtypičtějším 

příkladem koncepce autorských práv, a tedy v tomto aspektu dochází i k mnoha 

praktickým případům. Proto je tento aspekt pro ochranu počítačového programu 

autorským právem klíčový. 

Ochrana autora před kopírováním (pořizováním rozmnoženin) obsahuje 

především pořizování rozmnoženin nejenom v hmotné podobě, ale chrání taktéž před 

vytvářením elektronických kopií. V rámci českého práva tato ochrana nepochybně 

zahrnuje i dočasné rozmnoženiny, a to bez ohledu na to, jak mohou být takové 

rozmnoženiny nestálé a pomíjivé.80 Jakýmkoli zavedením programu do operační 

paměti počítače (tedy při každém spuštění) se vytváří rozmnoženina. Tento koncept se 

přitom prosazuje i v zahraničních právních řádech.81  

V rámci českého práva je taktéž jednoznačné, že ochrana před pořizováním 

rozmnoženin se vztahuje na počítačový program bez ohledu na formu jeho vyjádření. 

Počítačové programy můžou být kopírovány ve vyjádření zdrojového kódu. 

Nepovolenou rozmnoženinou zdrojového kódu přitom může být i rozmnoženina 

zapsaná v jiném programovacím jazyce, a to i přesto, že bude vykazovat pouze velmi 

málo literárních podobností.82 S ohledem na převládající formu distribuce je však 

mnohem obvyklejším a jednodušším způsobem pořizování rozmnoženin objektového 

(strojového) kódu počítačového programu, kdy se vytvoří identická kopie 

spustitelného (objektového/strojového) kódu. 

Podstatnost. Často však dochází i k situacím, že počítačový program je 

kopírovaný pouze částečně. Při těchto operacích je však nutné mít přístup alespoň 

částečně i ke zdrojovému kódu počítačového programu. V prvních případech si 

zejména soudci při dotváření práva ve státech angloamerické právní kultury kladli 

otázku, v jaké míře a rozsahu musí být počítačový program okopírovaný, aby mohl 

být považován za rozmnoženinu počítačového programu, a tudíž došlo k porušení 

autorského práva. Pro řešení tohoto problému si např. soudce Pumfrey J v případu 

                                                        
 
80 Cf. § 13 odst. 1 AZ. 

81 Cf. Bainbridge (2000), str. 47 et seq. 

82 Ibidem, str. 27 et seq. 
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Cantor v Tradition definoval tři okruhy pro dekompozici a analýzu zkoumaného 

problému (které musí být pro případný závěr o porušení autorského práva naplněny 

kumulativně). Tyto okruhy zahrnují základní otázky: zda je (a) údajně původní 

počítačový program vůbec předmětem ochrany autorským právem, zda (b) byly 

okopírovány některé části tohoto počítačového programu, a zda (c) tyto části tvoří 

podstatnou část původního počítačového programu. Pokud bychom postup navržený 

tímto britským soudcem zanalyzovali z pohledu českého práva, budou okruhy či 

otázky (a) i (b) zcela legitimním požadavkem.83 Přitom odpověď na první okruh bude 

s ohledem na nízké nároky pro vznik ochrany, kdy definici počítačového programu 

nesplní pouze zcela triviální programy, v drtivé většině případů kladná. Odpověď na 

druhou otázku je vždy předmětem dokazování, tj. závisí na zjištění objektivních 

rozdílností či podobností údajně kopírované (části) počítačového programu. Zajímavý 

je však třetí okruh, který se zabývá podstatností ve vztahu k rozsahu kopírování. Při 

analýze tohoto kritéria by nemělo jít pouze o počet řádků, které se v původním 

počítačovém programu okopírují (kvantitativní kritérium), ale zejména o jejich kvalitu 

(kvalitativní kritérium). Ve zkoumaném případě soudce Pumfrey J uvádí jako 

hodnotící kritérium úroveň práce a dovedností použitých autorem ve vztahu k celku84, 

dané kritérium by se v našem pojetí autorského práva dalo připodobnit úrovni duševní 

činnosti autora (§ 2 AZ) nutné k napsání určité části kódu počítačového programu ve 

vztahu k celému počítačovému programu. České právo však takový korektiv dle 

dostupných výkladů pro nepodstatná kopírování nezná. Za zhotovení rozmnoženiny 

se z pohledu rozsahu totiž považuje „zhotovení […] rozmnoženiny nebo jeho částí“85. 

Toto ustanovení je implementací příslušné směrnice o ochraně počítačových 

programů86; je proto potřeba vykládat jej v souladu s evropským právem.87 

                                                        
 
83 Nutnost tohoto zkoumání vychází k zejména z ustanovení § 2 odst. 1 a 2 AZ a také ustanovení § 12 odst. 4 AZ ve spojení s § 

13 odst. 1 AZ, kdy právě toto posledně zmiňované ustanovení výslovně uvádí, že „Rozmnožením díla se rozumí zhotovení […] 

rozmnoženin díla nebo jeho částí.“ 

84 Případ Cantor v Tradition: (orig.): “[…] substantiality must be judged against the program or the programs as a whole in the 

light of skill and labour expended in the design and coding which went into the piece of code in respect of which the allegation 

of copying was made.” 

85 § 13 odst. 1 AZ. 

86 Článek 4 písm. 1 bod a) Směrnice o ochraně počítačových programů: (orig.) “[…] exclusive rights of the rightholder […] shall 

include the rights to do or to authorise the permanent or temporary reproductions of a computer programs by any means and in 

any form, in part or in whole.” 

87 Blíže k eurokonformnímu výkladu cf. Marleasing v La Comercial (1990). 
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Komentátoři k tomuto ustanovení směrnice uvádějí, že bylo ponecháno na členských 

státech, zda stanoví výjimku pro pořizováních nepodstatných kopií.88 V českém právu 

taková výjimka bohužel chybí. Jinými slovy, pořizování rozmnoženin části 

počítačového programu bez ohledu na podstatnost příslušné části, bude vždy 

považováno za rozmnožování chráněné českým autorským právem. Jakékoli součásti 

počítačového programu, včetně těch, které by samy o sobě nesplňovaly podmínku pro 

dílo či quasidílo – tj. i zcela triviální části, včetně běžně používaných rutin – jsou takto 

vtaženy do ochrany autorským právem. U těchto částí je v praxi taktéž často těžké 

rozpoznat, zda vůbec k pořizování rozmnoženiny této části došlo s ohledem na 

nejenom (i) nízkou úroveň tvůrčí činnosti, které do těchto částí programu je nutno 

vložit, ale taktéž na (ii) pochybnosti ohledně toho, zda tyto části mohou být vůbec 

původní. 

De lege ferenda lze jenom doporučit zavedení výjimky z ochrany pro 

nepodstatné části programů. Při aplikaci obdobné metodiky nastavené britským 

soudcem Pumfrey J na české právní prostředí bychom vyloučili pouze části programu, 

které s ohledem na chráněný celek nebudou dostatečně významné z pohledu tvůrčí 

činnosti autora (tedy části, které se typicky omezují na aplikaci běžně užívaných rutin). 

Pokud si navíc uvědomíme, že složité počítačové programy se skládají z mnoha 

modulů či knihoven, a každý z těchto modulů či knihoven typicky splní i definici na 

ochranu jako samostatný počítačový program, taková výjimka by určitě nepřiměřeně 

neomezovala práva autorů, resp. jiných vykonavatelů těchto majetkových práv. 

Naopak taková výjimka by z ochrany vyloučila části programů, které by s ohledem na 

účel ochrany počítačového programu (ochrana investice do napsání programu) ani 

neměly být chráněny.  

V rámci výše uvedeného jsme se zabývali kopírováním (resp. pořizováním 

rozmnoženin) literárního textu. Bez ohledu na to, zda je dílo vyjádřeno ve formě 

zdrojového nebo strojového kódu, a zda jde o kopii celého programu nebo jeho části. 

Pokud se podíváme na rozlišení znaků či charakteristik počítačového programu dle 

                                                        
 
88 Cf. Bently in Dreier and Hugenholtz (2006), str. 211-238. 

 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 34 

kapitoly 2.2 (Počítačový program, jeho znaky a součásti), výlučnost práva pořizovat 

rozmnoženiny v této literární podobě směřuje na ochranu vyjádření počítačového 

programu jakožto sady instrukcí (znak b). Má však autorské právo chránit i strukturu 

počítačového programu (znak c)? Jinými slovy, je autorským právem chráněna 

také struktura počítačového programu i přesto, že nebude vůbec převzatý text 

počítačového programu? 

Neliterární části. Pokud se zamyslíme nad touto problematikou komplexně, 

musíme zkoumat, zda pod výlučné právo autora spadá i zhotovování rozmnoženin, 

které sice nemají žádnou literární podobnost, budou však stejné v neliterárních 

prvcích (tzn. zejména struktura funkcí, modulů a/nebo knihoven). Jak jsme bylo 

uvedeno výše při vymezení předmětu ochrany autorským právem, nelze chránit 

samotnou abstraktní ideu nebo algoritmus.89 Předmětem ochrany autorským právem 

je pouze konkrétní vyjádření této ideje nebo algoritmu. Není tedy pořizováním 

rozmnoženiny počítačového programu, pokud se pouze při tvorbě jiného počítačového 

programu inspirujeme jeho myšlenkou. Prakticky však nemusí být zcela 

bezproblémové stanovit, zda půjde o element ideje nebo jeho konkrétního vyjádření.  

MODELOVÝ PŘÍPAD MP3.1.290. Společnost A je vykonavatelem 

majetkových autorských práv k počítačovému programu APP. Společnost B, kterou si 

založil bývalý zaměstnanec společnosti A, nabízí na trhu počítačový program BPP. 

Počítačový program BPP nevykazuje žádné shody literárního charakteru (na první 

pohled jsou zápisy programů odlišné), avšak počítačové programy mají v některých 

ohledech obdobnou a jiných ohledech stejnou strukturu. Při bližším zkoumání 

programů tyto programy vykazují stejné programátorské chyby, resp. chyby ve 

struktuře použitých dat.  

Nejdříve budeme zkoumat modelový případ MP3.2.1, pokud by se v rámci 

dokazování zjistilo, že program BPP je přepisem či překladem programu APP v jiném 

                                                        
 
89 § 2 odst. 6 AZ: „Dílem podle tohoto zákona není […] myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický 

nebo obdobný́ vzorec, […] a podobný předmět sám o sobě.“ 

90 Modelový případ odpovídá některým skutkovým okolnostem tvrzeným žalobcem v případu Nejvyššího soudu ČR 

publikovaném pod spisovou značkou 32 Odo 1566/2005. Některé okolnosti byly dotvořeny autorem pro demonstraci 

potenciálních neliterárních podobností. 
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programovacím jazyce. Jinými slovy, program BPP nevykazuje literární shodu pouze 

z důvodu, že je zapsaný v jiném programovacím jazyce. Toto užití není přímo 

specifikováno v § 12 AZ. Překlad počítačového programu můžeme bez dalšího zařadit 

mezi způsoby užití. Prvním důvodem je, že výčet způsobů užití je pouze 

demonstrativní.91 Druhým důvodem je Směrnice o ochraně počítačových programů 

a povinnost vykládat ustanovení českého práva eurokonformním způsobem.92 Dle 

Směrnice o ochraně počítačových programů výlučná práva autora mají výslovně 

zahrnovat jakékoli překlady, přepracování, úpravy či jiné změny počítačového 

programu, jakož i pořizování rozmnoženin takto upraveného programu.93 Pod tento 

koncept lze nepochybně zařadit i překlad programu do jiného programovacího 

jazyka.94 

Jedním možným přístupem by bylo uzavřít, že rozmnoženinou je pouze 

program, u kterého byly převzaty literární prvky. V tomto přístupu bychom ignorovali, 

že tvůrčí bude právně ztvárnění abstraktní ideje prostřednictvím velmi specifické 

struktury, a tato struktura může představovat významnou přidanou hodnotou 

počítačového programu. Pokud by se tedy ve výše prezentovaném případě nejednalo 

o překlad počítačového programu, museli bychom uzavřít, že o pořizování 

rozmnoženiny se nejednalo. V takovém případě by se poškozená strana v našem 

modelovém případě mohla případně domáhat ochrany maximálně prostřednictvím 

ustanovení o nekalé soutěži.95  

Alternativním přístupem pro řešení našeho modelového případu MP3.1.2 by 

bylo zahrnutí těchto neliterárních prvků počítačového programu (struktura, organizace 

modulů apod.) pod stejnou ochranu autorského práva jakou požívají literární elementy 

(použitá slova, výrazy apod.). V tom případě bychom se museli vypořádat s relativně 

nejasnou otázkou, které neliterární prvky počítačového programu jsou chráněným 

vyjádřením, a které prvky počítačového programu jsou nechráněnou ideou. Touto 

                                                        
 
91 Vyplývá z § 12 odst. 5 in fine: „Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4.“ 

92 Cf. SDEU - Marleasing (1990). 

93 Článek 4 odst. 1 písm. b) Směrnice o ochraně počítačových programů: “[…] the exclusive rights to do or to authorise shall 

include […] the translation, adaptation, arrangement and any other adaptation and the reproduction of the results thereof […]” 

94 Cf. Dreier (2006), str. 222. 

95 Cf. § 2976 et seq občanského zákoníku. 
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otázkou se podrobně zabývaly soudy v USA například v případu Whelan v Jaslow. 

Soud v tomto případě dovozoval, že myšlenka správy dentálních laboratoří byla 

nechráněnou ideou, protože existuje mnohost vyjádření této ideje. Rozhodnutí však 

dále nespecifikuje míru abstrakce, a tedy určitá myšlenka může být v některých 

případech ideou a v některých vyjádřením. I když je to zajímavá teorie a lze ji 

v takových případech použít jako podpůrný argument, nelze ji určitě přijímat 

bezvýhradně. Dokonce i několik následných rozsudků v USA bylo vůči takové 

argumentaci kritických.96 Ve svém ratio decidendi tento soud uvedl, že pokud existuje 

několik způsobů vyjádření, jak určitou myšlenku vyjádřit, a pokud struktura programu 

není důležitá pro tuto myšlenku, je konkrétní struktura programu součástí jeho 

vyjádření. Tudíž by měla představovat chráněnou součást počítačového programu 

z pohledu autorského práva. Na tuto myšlenku navázal následně i přes kritiku 

předchozího rozhodnutí soud v případu Computer Associates International Inc v Altai, 

který ji rozvinul do podrobnějšího postupu pro identifikaci chráněných neliterárních 

elementů z díla. Tato dvě rozhodnutí v současnosti determinují směřování amerického 

práva k posuzování neliterárních elementů v díle. 

V českém právu ani v judikatuře českých soudů momentálně neexistuje 

jednoznačná opora pro řešení modelového případu MP3.1.2 prostřednictvím přiznání 

autorskoprávní ochrany i neliterárním prvkům počítačového programu. V případu, 

který sloužil i jako inspirace a podklad pro modelový případ MP3.1.297, se české soudy 

zabývaly řešením této otázky výlučně z pohledu nekalé soutěže (vzhledem 

k žalobnímu petitu žalobce). Je sice pravděpodobné, že by soudy v tomto případě 

s ohledem na provedené dokazování zřejmě žalobu zamítly, i pokud by směřovala na 

ochranu autorského práva žalobce. Nicméně bylo by zajímavé se dozvědět, zda by 

české soudy vůbec a priori připustily ochranu neliterárních prvků počítačového 

programu prostřednictvím autorského práva.  

Dle mého názoru by vzhledem k účelu autorského práva měly být chráněny 

i neliterární části s ohledem na to, že můžou představovat podstatnou část tvůrčí 

                                                        
 
96 Cf. Lotus v Borland, resp. Computer Associates v Altai. 

97 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vedeného pod sp. zn. 32 Odo 1566/2005. 
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činnosti autora při sepisování počítačového programu. Jak jsme uváděli v části 

o literárním kopírování, dle současného výkladu českého práva by byly chráněny 

i nepodstatné části počítačového programu. Pokud bychom přijali závěr o možnosti 

ochrany neliterárních častí, byly by chráněny i nepodstatné neliterární části. I z tohoto 

důvodu lze jen doporučit vynětí nepodstatných částí z autorskoprávní ochrany, aby 

právní úprava ochrany počítačových programů maximálně odpovídala zamýšlenému 

účelu a soustředila se na ochranu podstatných elementů. 

Při posuzování, zda byl počítačový program kopírován, ať už v jeho literárních 

nebo neliterárních částech, je nepochybně důležité dokazování. Pro obhájení 

původnosti počítačového programu existuje zajímavý důkazní prostředek často 

využívaný ve sporech v USA a odpovídající programátorské praxi, a to tzv. „paper 

trail“. Tento prostředek typicky znamená předložení vývojových záznamů při tvorbě 

počítačového programu, které ukazují, mimo jiné, i neúspěšné cesty, pokusy a návrhy. 

Jinými slovy, jde o prokázání původnosti programu a prokázání investice, kterou 

musel autor do vývoje vložit. A tedy i o prokázání, že nedošlo ke kopírování. Tento 

způsob může být praktický zejména jako obrana pro žalovaného, jehož program byl 

shledán totožným nebo podobným v některých ať už literárních nebo neliterárních 

elementech. Přitom každá větší vývojářská společnost takové záznamy udržuje. Tento 

důkazní prostředek typicky používaný v USA bychom bez dalšího v obdobných 

případech mohli použít i dle českého práva.98 

 Další možností obrany proti nařčení z kopírování literárních či neliterárních 

částí díla je technika tzv. clean-room design99, kdy vývojářský tým prokazatelně nemá 

přístup k potenciálně podobnému programu. Dokazování (nejenom při použití paper 

trail) je dle mého názoru v každém konkrétním případě klíčové pro nalezení správného 

řešení, zda ve skutečnosti došlo ke kopírování (a to i přes potenciální podobnost kódů, 

struktury počítačového programu nebo jeho části).  

I přes výše uvedené nedostatky by v aplikační praxi nemuselo docházet 

k nesprávně řešeným situacím. Při neexistenci jasných zákonných ustanovení ohledně 

                                                        
 
98 Cf. § 125 občanského soudního řádu: „[…] všechny prostředky, kterými lze zjistit stav věci“.  

99 Cf. Schwartz (2001). 
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neliterárního kopírování bude zejména na procesních institutech dokazování, zda 

budou neliterární komponenty shledány jako důsledek kopírování nebo originální 

tvorby jeho autora. Rovněž by správný postup v dokazování mohl vyloučit situace, 

kdy bude stejnost nepodstatné části automaticky posouzena jako rozmnoženina. 

(ad ii) Pozměňování. Obdobně jako u standardních literárních děl, má i autor 

počítačového programu právo na to, aby jeho program nebyl nikým pozměňován, 

překládán do jiných jazyků a aby do něj nebylo jakkoli jinak zasahováno. Změny 

mohou zahrnovat rovněž zařazení do souborného díla či spojení s jinými díly. Právě 

specifičnost počítačového programu dává tomuto právu zvláštní charakter. Právo na 

nedotknutelnost ve smyslu práva vyloučit jiné osoby z provádění změn v počítačovém 

programu je typickým osobnostním právem autora. Počítačové programy se však tvoří 

pro jejich funkčnost, a tedy pro jejich hospodářskou využitelnost, a proto osobnostní 

práva úplně neodpovídají důvodům pro tvorbu a ochranu počítačového programu. 

Proto je v mnohých ohledech omezeno výjimkami či zákonnými licencemi.100 

Dalšími z typických osobnostních práv jsou (a) právo osobovat si autorství101, 

přičemž i sami někteří komentátoři přiznávají, že označování autorů u počítačových 

programů není zcela běžné102, (b) právo rozhodnout o zveřejnění díla103, anebo (c) 

některé specifické projevy práva na nedotknutelnost, včetně například práva na 

autorský dohled nebo právo na užívání díla způsobem nesnižujícím hodnotu díla104. 

Těmito ostatními osobnostními právy nebo projevy práva na nedotknutelnost se 

nebudeme zabývat s ohledem na jejich velmi limitovaný dopad na počítačové 

programy.  

Určitě nejzajímavějším aspektem změn, resp. zásahů do počítačového programu, 

je výlučné právo autora překládat program ze zdrojového do objektového kódu 

(kompilace) a právo překladu z objektového kódu do zdrojového (dekompilace). Právo 

provést dekompilaci může být za jistých okolností přípustné i bez souhlasu autora při 

                                                        
 
100 Cf. infra kapitola 4.1. 

101 § 11 odst. 2 AZ. 

102 Cf. Jansa (2014), str. 41. 

103 § 11 odst. 1 AZ. 

104 § 11 odst. 3 AZ. 
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splnění určitých v zákoně specifikovaných podmínek směřujících k zjištění fungování 

rozhraní a možnost napojení jiného programu.105 

Specifickou kategorií je právo na spojení s jinými počítačovými programy, resp. 

s jinými díly. Autor má právo výlučně rozhodnout o tom, zda jeho počítačový program 

může být spojen s jiným počítačovým programem. Toto má zásadní význam při 

spojování programů do větších celků, programování tzv. rutin (menších podprogramů, 

které řeší parciální problém, a typicky se následně využívají jinými programy), nebo 

potenciálně i spojení s grafickým rozhraním (pokud bylo navrženo jiným autorem). 

Tyto operace jsou zcela běžné a zejména u využívání rutin v rámci staticky nebo 

dynamicky linkovaných knihoven se musela s těmito restrikcemi vypořádat praxe na 

základě vytvoření specifických licenčních modelů.106  

Zvláštností danou funkčním charakterem počítačového programu je funkční 

propojitelnost počítačových programů (tj. schopnost počítačového programu 

komunikovat s okolním prostředím, zejména s jinými počítačovými programy). Jak 

bylo uvedeno výše, autorské právo nechrání funkcionalitu počítačového programu, 

a nechrání ani způsob propojení s jinými počítačovými programy. Do této míry jde 

o úpravu, která jde mimo autorské právo. Avšak relativně silná autorskoprávní ochrana 

počítačových programů může bránit v přístupu k autorskoprávně nechráněným 

informacím, což není hlavní ochrannou funkcí autorského práva. Proto platná právní 

úprava stanovuje určitá oprávnění získat informace o funkčním propojení i aktivitami, 

které by jinak představovaly nebo mohly představovat zásah do autorskoprávní 

ochrany jiného počítačového programu (typicky provést dekompilaci počítačového 

programu), pokud tyto nechráněné informace o rozhraní nejsou dostupné jinak.107  

(ad iii) Sdělování počítačových programů veřejnosti. Pod sdělováním 

počítačového programu veřejnosti máme na mysli jakékoli zpřístupňování 

počítačového programu v nehmotné podobě (po drátě nebo bezdrátově). Zároveň pod 

sdělováním veřejnosti je myšleno taktéž zpřístupnění veřejnosti způsobem, kdy 

                                                        
 
105 Cf. infra kapitola 5.3. 

106 Cf. infra kapitola 4.1.8. 

107 Cf. infra kapitola 4.1. 
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kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména 

počítačovou nebo obdobnou sítí.108 Sdělování veřejnosti je velmi širokým pojmem, 

a de facto zahrnuje jakoukoli formu distribuce nehmotného díla (pokud nedojde k jiné 

forma distribuce, například prodejem109).  

Sdělováním veřejnosti bude například vyvěšení počítačového programu na 

internet. Potom však, co bude program stažen, dojde při stažení nehmotné 

rozmnoženiny k rozmnožení počítačového programu. Jak ukážeme dále v návaznosti 

na rozhodovací praxi evropských soudů, pokud bude v souvislosti se stažením 

programu uzavřena i licenční smlouva na dobu neurčitou, může takovým komplexním 

úkonem dojít k prodeji rozmnoženiny, tedy fakticky k rozšiřování počítačového 

programu ve smyslu výše nastíněné rozhodovací praxe.  

Sdělovat veřejnosti lze u počítačového programu pouze některou formu jeho 

vyjádření, a to je buď zdrojový nebo strojový kód. Uživatelské rozhraní však není ani 

nemůže být formou vyjádření počítačového programu. Pořízením rozmnoženiny 

grafického uživatelského rozhraní bychom totiž nezískali rozmnoženinu samotného 

počítačového programu, pouze tohoto rozhraní. Z tohoto důvodu a v souladu 

s rozhodovací praxi Soudního dvora EU nelze grafické uživatelské rozhraní považovat 

za formu vyjádření počítačového programu.110 Toto nic nemění na skutečnosti, že 

grafické uživatelské rozhraní může být samostatně chráněno jako samostatné grafické 

dílo.  

Skutečnost, že grafické uživatelské rozhraní není formou vyjádření 

počítačového programu, pouze podporuje model distribuce počítačového programu 

jako služby (SaaS). Jinými slovy, používání uživatelského rozhraní uživatel neužívá 

program samotný. Počítačový program je naistalován a běží na vzdálených serverech 

a uživatel vnímá pouze grafické uživatelské rozhraní. Nedochází v žádném případě 

k užití počítačového programu v autorskoprávním smyslu (konečný uživatel 

nepořizuje rozmnoženinu počítačového programu, nerozšiřuje počítačový program, a 

                                                        
 
108 § 18 odst. 1 a 2 AZ.  

109 Cf. infra. 
110 Cf. SDEU – BSA (2010), para. 38 a para. 51: „a graphic user interface is not a form of expression of that program […] and 

thus is not protected by copyright as a computer program“ 
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ani neprovádí žádnou jinou činnost, která by mohla být považována za užití 

počítačového programu). Konečný uživatel k samotnému počítačovému programu ani 

nemá přístup (a to ve formě zdrojového ani strojového kódu). Konečný uživatel 

využívá funkcionalitu počítačového programu takovým způsobem, že posílá data na 

zpracování přes grafické uživatelské rozhraní (samostatné dílo, ke kterému by měl mít 

licenci, kterou získá zřejmě na základě smlouvy o poskytování služby na bázi SaaS), 

a přes stejné rozhraní typicky získává i výsledky. V těchto případech tedy dochází 

pouze k využití funkcionality samotného počítačového programu, která není 

předmětem ochrany autorského práva. 

(ad iv) Rozšiřování. Zajímavým právem z pohledu autora počítačového 

programu je i jeho právo na rozšiřování počítačového programu. Autor nebo jiná osoba 

disponující s tímto majetkovým právem, má výlučné právo distribuce tohoto 

počítačového programu v podobě jeho rozmnoženin. Ustanovení o rozšiřování (§ 14 

AZ) výslovně upravuje pouze právo na rozšiřování hmotných rozmnoženin. Toto 

ustanovení rovněž upravuje i tzv. vyčerpání práv – tzn. pokud je oprávněně (tedy se 

svolením autora nebo jiného vykonavatele tohoto majetkového práva) uvedena 

rozmnoženina na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru, toto právo se ve 

vztahu k této rozmnoženině vyčerpá. Tato doktrína vyčerpání autorského práva při 

prvním prodeji ve vztahu k určité rozmnoženině odvozuje od starší judikatury 

vztahující se na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s exklusivními právy 

stanovenými autorským právem. Tato judikatura se primárně vztahovala 

na omezení exklusivních práv ke zvukovým nahrávkám na hmotných nosičích po 

jejich uvedení na trh v EU111. Je vhodné připomenout, že tato judikatura vznikala 

v době, kdy distribuce děl chráněných autorským právem byla fakticky možná pouze 

na hmotných nosičích. Tato doktrína aprobuje dva základní principy: (i) autorské 

právo (a právo duševního vlastnictví obecně) je potřeba vnímat primárně jako právo 

exkluzivity s ohledem na uvádění konkrétních rozmnoženin na trh (následně již autor 

                                                        
 
111 SDEU – Deutsche Grammophon (1971): (orig.) “It is in conflict with the provisions prescribing the free movement of products 

within the common market for a manufacturer of sound recordings to exercise the exclusive right to distribute the protected 

articles, conferred upon him by the legislation of a member state, in such a way as to prohibit the sale in that state of products 

placed on the market by him or with his consent in another member state solely because such distribution did not occur within 

the territory of the first member state”. 
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či jiný vykonavatel majetkových autorských práv by neměl mít možnost ovlivňovat či 

kontrolovat danou rozmnoženinu), a (ii) omezení výlučnosti na právo distribuce 

(a teda i exploatace hodnoty) musí být vnímáno jako poskytnutí férové výhody 

autorovi za vytvoření díla. 

České právo v souladu s informační směrnicí nečiní při definici práva na 

rozšiřování rozdíl mezi rozmnoženinami počítačových programů a rozmnoženinami 

jiných autorských děl.112 V souladu s informační směrnicí české právo však rovněž 

výslovně limituje možnost uplatnění práva na rozšiřování pouze na hmotné 

rozmnoženiny.113 Sama informační směrnice vylučuje možnost uplatnění tohoto práva 

na služby, které jsou distribuovány online. 114 Jinak řečeno, autorské právo umožňuje 

další prodej hmotné rozmnoženiny, pokud byl se souhlasem autora nebo jiného 

vykonavatele majetkových autorských práv uveden na trh v rámci EHS. Tento další 

prodej následně nemůže autor jakkoli ovlivnit s ohledem na vyčerpání práva k této 

rozmnoženině. U jiných způsobů distribuce tento princip zásadně neplatí, tj. autor má 

právo řídit distribuci i další nakládání s nehmotnými rozmnoženinami. Ze 

systematického a doslovného výkladu by se český zákon interpretoval, že jakékoli 

zpřístupnění nehmotné rozmnoženiny by mělo spadnout nikoli pod rozšiřování ale pod 

pojem sdělování veřejnosti.115 I dle českého práva v tomto případě k vyčerpání práva 

na sdělování veřejnosti nedochází.116  

Zásadní průlom v tomto rozlišení distribuce hmotných a nehmotných 

rozmnoženin přinesl Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí UsedSoft117. Soud se při 

svém výkladu opřel o směrnici o ochraně počítačových programů118, dle které právo 

na vyčerpání není výslovně omezeno pouze na hmotné rozmnoženiny, jak je v obecné 

rovině zakotveno v informační směrnici119. Soud tedy právo na rozšiřování 

                                                        
 
112 § 14 AZ. 

113 Informační směrnice (2001), preambule para. 28. 

114 Ibidem, preambule para. 29. 

115 § 18 odst. 1 AZ: „sdělování veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě […] po drátě nebo bezdrátově“ 

(zvýraznění doplněno) 

116 § 18 odst. 4 AZ. 

117 SDEU-UsedSoft (2012). 

118 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), čl. 4 odst. 2. 

119 Cf. Informační směrnice (2001), preambule para. 28. 
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rozmnoženiny počítačových programů umožnil za určitých podmínek nejen v případě 

hmotné rozmnoženiny, ale i v případě nehmotné rozmnoženiny.120 Podpůrným 

argumentem byl závěr, že směrnice o ochraně počítačových programů musí být 

považována za lex specialis ve vztahu k právu rozšiřování rozmnoženin autorských 

děl. Závěr z rozhodnutí UsedSoft je proto aplikovatelný bez dalšího pouze na 

počítačové programy a nevztahuje se na obsah, který může být společně s počítačovým 

programem distribuován.  

Soud při vytváření tohoto rozhodnutí použil relativně účelovou konstrukci 

v několika ohledech. Soud vyšel z premisy, že způsob prodeje hmotné rozmnoženiny 

počítačového programu a prodej počítačového programu stažením z internetu jsou 

z hospodářského pohledu velmi podobné. Ve světle zásady rovného zacházení je 

potřebné je vnímat ekvivalentně, a to že se prvním prodejem rozmnoženiny právo 

vyčerpá. Soud zjevně přihlížel i k principům, proč bylo právo na vyčerpání k hmotným 

rozmnoženinám vůbec zavedeno (poskytnout pouze nezbytný rozsah exkluzivity 

autorovi nutný pro ekonomickou exploataci hodnoty). Přitom ekonomická hodnota je 

pro autora či jiného vykonavatele autorských majetkových práv typicky realizována 

již prvním prodejem díla a poskytovat právo autorovi řídit životní cyklus 

rozmnoženiny i následně by bylo nad rámec poskytnuté férové výhody stanovením 

monopolu na distribuci vytvořeného díla. 

Pokud soud chtěl tuto ekvivalenci (hmotné a nehmotné rozmnoženiny) dovodit, 

musel se vypořádat se třemi zásadními problémy: (i) právo na rozšiřování je 

definováno v informační směrnici tak, že se vztahuje pouze k hmotným 

rozmnoženinám, (ii) vyčerpání práva na rozšiřování je vázáno na prodej na území 

EHS, avšak u nehmotné rozmnoženiny není jasné, co by takový prodej mělo 

představovat, a (iii) u nehmotné rozmnoženiny dochází dle definice k rozšiřování či 

zpřístupňování děl typicky formou sdělování veřejnosti.  

Za prvé, soud musel dovodit, že právo na vyčerpání se vztahuje i k nehmotné 

rozmnoženině i přes výslovně opačnou dikci informační směrnice. Soud se s touto 

                                                        
 
120 SDEU-UsedSoft (2012), para. 56. 
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kontradikcí vypořádal argumentem, že ustanovení o právu na vyčerpání bylo pouze 

jako lex generalis, a musí se tedy aplikovat pouze ustanovení směrnice o ochraně 

počítačových programů, která toto výslovné ustanovení neobsahovala.121  

Za druhé, soud se musel vypořádat s tím, že právo na rozšiřování pracuje 

s pojmem prodej (a souvisejícím nabytím vlastnického práva k rozmnoženině). Soud 

v této souvislosti dovodil, že pojem prodej musí být vnímán a vykládán v rámci 

systému evropského práva autonomně, a tedy by měl mít po celé Evropské unii stejný 

výklad.122 Prodej u hmotné rozmnoženiny je relativně přímočarý. Když však soud 

zamýšlel rozšířit aplikaci práva na rozšiřování i na nehmotné rozmnoženiny, musel 

pojem prodej definovat i na tyto nehmotné rozmnoženiny. Soud tak uzavřel, že aktivity 

stažení a uzavření licence je ze své podstaty potřebné vnímat jako jeden celek.123 

Pokud aktivity umožňují používat rozmnoženinu po neomezenou dobu a uživatel 

zaplatí cenu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, pak je nutno 

vykládat jako prodej (tedy převod vlastnického práva k rozmnoženině).124  

Za třetí, soud se musel vypořádat s logickým členěním, kdy se i dle doslovného 

výkladu právo ve vztahu k nehmotným rozmnoženinám omezovalo pouze na 

rozmnožování nebo sdělování veřejnosti. Soud v této souvislosti důsledně rozlišil, že 

o sdělování počítačového programu veřejnosti, které nemůže vést k vyčerpání 

práva125, se může jednat pouze do momentu realizace prodeje. Realizací prodeje již 

dle soudu nejde o sdělování veřejnosti, nýbrž o rozšiřování rozmnoženiny 

počítačového programu.126 Právo na rozšiřování se však prvním oprávněným 

prodejem v rámci EHS vyčerpá. 

Zajímavý je i následný vývoj ve sporu před vnitrostátními německými soudy 

mezi UsedSoft a Adobe127. UsedSoft bez ohledu na faktický úspěch před Soudním 

                                                        
 
121 Tímto argumentem však soud efektivně zamezil možnosti dovozovat obdobný přístup i na jiné typy nehmotných statků než 

počítačové programy. 

122 SDEU-UsedSoft (2012), para. 40. 

123 Ibidem, para. 44. 

124 Ibidem, para. 46. 

125 Informační směrnice, čl. 4 odst. 2.  

126 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), čl. 4 odst. 2. 

127 Cf. LGFM-UsedSoft (2014). 
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dvorem EU nakonec před německým soudem neuspěl, když nebyl schopen prokázat, 

že původní rozmnoženiny učinil neupotřebitelnými. Nepostačovalo jednostranné 

prohlášení (jak se v obdobných případech standardně vydává, včetně například 

certifikátu o ukončení – Certificate of Discontinuance), které bylo navíc učiněno před 

notářem128. Takové čestné prohlášení bylo posouzeno jako nedostatečné. Toto důkazní 

břemeno přirozeně lpí na uživateli, který daný počítačový program dál prodal. Jinými 

slovy je na uživateli, který danou rozmnoženinu dále prodal, aby prokázal, že původní 

program byl učiněn neupotřebitelným. Dle vícero názorů by se dala tato skutečnost 

prokazovat pomocí zabudovaných technických prostředků v počítačovém programu. 

Velmi praktickým způsobem by mohlo být uplatnění různých technických prostředků 

DRM (například klíče nebo tokeny), které automaticky zneplatní použití počítačového 

programu v případě, že vznikla nová rozmnoženina tohoto počítačového programu.129 

Po vydání rozhodnutí UsedSoft nastalo vícero zajímavých efektů. Na jedné 

straně vznikly systémy pro zprostředkování prodeje použitých počítačových 

programů.130 Na straně druhé se všeobecně očekávalo, že budou vytvářeny různé 

modely, které by riziko vyčerpání potenciálně snížily nebo eliminovaly. Mezi tato 

řešení se řadí poskytování licencí pouze na dobu určitou131 nebo posun počítačového 

programu do cloudu, přičemž distribuce bude následně prováděna přes poskytovanou 

funkcionalitu pomocí modelu SaaS (jak byl rozebrán výše, při tomto modelu 

nedochází k potřebě licencování počítačového programu). Předpokládaný trend, že 

licence na počítačové programy budou v praxi omezovány pouze na dobu určitou, se 

následně nepotvrdil.132 Stanovení takové omezené doby by bylo problematické, jelikož 

i doba kolem a převyšující 30 let je považována za dlouhodobé užití a kratší doba 

nemusí být z obchodního hlediska pro společnosti distribuující počítačové programy 

akceptovatelná. Model na bázi SaaS (poskytování počítačových programů jako 

služby) se v této době rozšířil; je však obtížné odhadnout, do jaké míry tento nárůst 

                                                        
 
128 Vlasák (2014), str. 10. 

129 Ibidem, str. 10-11. 

130 V ČR jde např. o http://swbazar.cz, který byl později inkorporován do portálu https://eklice.cz. 

131 Myška (2012), str. 49. 

132 Vlasák (2014), str. 7. 
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mohl být (alespoň částečně) zapříčiněn také touto rozhodovací praxí. Zavádění modelů 

SaaS mělo velmi silné obchodní důvody i bez této rozhodovací praxe.133 

Zajímavé je srovnání s americkou doktrínou first-sale, která představuje určitou 

obdobu evropského práva na vyčerpání. Jedno ze stěžejních rozhodnutí v této oblasti 

představuje případ Vernon v Autodesk134, kdy americký soud konstatoval, že je nutné 

rozlišovat, zda došlo k prodeji nebo pouze k licencování počítačového programu. 

Důležitým faktorem pro rozhodování bylo i to, do jaké míry autor omezil uživatele 

v dalším nakládání s počítačovým programem. Z této rozhodovací praxe je evidentní, 

že americký přístup se od evropského zásadně liší. Tyto odlišnosti lze shrnout 

následujícím způsobem: (i) americký přístup preferuje formální pojetí (rozlišuje 

licenci a prodej) bez možnosti překlasifikování licence na prodej, kdežto evropský se 

vůči takovému přístupu výslovně vymezuje; evropský přístup výslovně stanoví, že 

nechce připustit, aby právo na vyčerpání bylo omezováno135, a (ii) americký přístup 

víc respektuje či bere ohled na smluvní volnost stran, kdežto evropský přístup se snaží 

primárně chránit nabyvatele rozmnoženiny či oprávněného z licence (když stanoví, že 

jde o prodej bez ohledu na jiné ujednání v licenční či jiné smlouvě)136.  

Při aplikaci závěrů rozhodnutí UsedSoft do českého právního prostředí není 

situace úplně jednoduchá a jednoznačná. Tento závěr nelze dovodit výkladem práva 

na rozšiřování díla137, protože bychom k tomuto výkladu SDEU nedospěli ani 

eurokonformním výkladem138. Rádi bychom využili extenzivní výklad práva na 

rozšiřování u počítačových programů, avšak extenzivní výklad práva na rozšiřování 

hmotných rozmnoženin není možný, protože bychom vykládali toto ustanovení přímo 

proti doslovnému znění zákona. Výklad contra legem však není přípustný. Jediným 

                                                        
 
133 Cf. Pham (2013) – z přiložených grafů je evidentní nárůst trhu SaaS i příbuzných trhů od roku 2010 do roku 2016. Na těchto 

grafech není zjevný jakýkoli výkyv, který bychom mohli připisovat rozhodovací praxi Soudního dvora EU ve věci UsedSoft. 

134 USCANC-Vernon v. Autodesk, Inc (2010). 

135 SDEU-UsedSoft (2012), para. 49: “byl by užitečný účinek tohoto ustanovení ohrožen, jelikož by k obejití pravidla vyčerpání 

práva a ke zbavení tohoto pravidla jakéhokoli dosahu stačilo, aby dodavatelé danou smlouvu kvalifikovali jako „licenční“, a 

nikoli jako „kupní””. 

136 Cf. SDEU-UsedSoft (2012), para. 43: „Takovou licencí je zákazníkům společnosti Oracle poskytnuto nevýlučné 

a nepřevoditelné užívací právo k dotčenému počítačovému programu na dobu neurčitou“. 

137 § 14 AZ. 

138 SDEU-Marleasing (1990). 
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způsobem využití tohoto výkladu v českého právním řádu bude využití 

demonstrativního výčtu způsobů užití autorského díla139 a dotvoření dalšího ze 

způsobů užití. Toto užití by směřovalo na rozšiřování počítačových programů v jejich 

nehmotné podobě, přičemž i na toto specifické právo rozšiřování by se analogicky 

aplikovalo právo vyčerpání práva na rozšiřování.140 

Tento model aplikace v českém právním systému je bezproblémový ve vztahu 

k dotvoření nového způsobu užití ve formě práva na rozšiřování nehmotných 

rozmnoženin počítačových programů. Avšak může působit určité problémy ve vztahu 

k vyčerpání tohoto práva užití s ohledem na nutnost aplikace třístupňového testu. Jde 

zejména o první požadavek, a to že jakákoli výjimka musí být stanovena přímo 

v zákoně a musí být v zákoně jasně vymezena co do své působnosti a rozsahu aplikace. 

Ostatní podmínky třístupňového testu jsou bez problémů obhajitelné přímo ze 

soudního rozhodnutí UsedSoft. S ohledem na výše uvedené lze jen doporučit de lege 

ferenda, aby bylo toto specifické právo na rozšiřování společně s možností jeho 

vyčerpání stanoveno přímo v zákoně, aby na základě absence tohoto ustanovení 

nebyla aplikace rozhodnutí UsedSoft znemožněna. 

Půjčování a pronájem počítačového programu. U půjčování počítačového 

programu141 jde o dočasné zpřístupnění počítačového programu bez přímého nebo 

nepřímého hospodářského prospěchu. Pronájem počítačového programu142 se od 

půjčování počítačového programu liší právě účelem, a to přímým nebo nepřímým 

hospodářským prospěchem. U půjčení se nevylučuje poplatek za půjčení, avšak účel 

nesmí být hospodářský prospěch.143  

V obou případech český autorský zákon pracuje s hmotnou rozmnoženinou. 

Tyto formy užití se omezují pouze na hmotné rozmnoženiny. Na druhé straně, 

směrnice o ochraně počítačových programů neomezuje toto právo pouze na hmotné 

                                                        
 
139 § 12 odst. 4 AZ: „Právem dílo užít je zejména […]“. 

140 § 14 odst. 2 AZ. 

141 § 16 AZ. 

142 § 15 AZ. 

143 Cf. Chaloupková (2012), str. 31. 
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rozmnoženiny a umožňuje i dočasné zpřístupnění počítačového programu.144 

Implementace v českém právním řádu je tudíž užší. 

Český autorský zákon dává u nehmotných rozmnoženin dvě další možnosti. 

V prvé z nich je možné vždy dojednat časově omezenou licenci s tím, že dosáhneme 

podobného výsledku. Ve druhé z nich je možné dovodit zvláštní způsoby užití dle §12 

AZ, které budou ve smyslu směrnice o ochraně počítačových programů odpovídat 

půjčování a pronájmu počítačových programů. Způsoby užití počítačového programu 

dle §12 AZ jsou pouze demonstrativním výčtem. 

Shrnutí. V této kapitole byly rozebrány základní způsoby užití počítačových 

programů, ke kterým by měl mít autor (nebo jiný vykonavatel majetkových autorských 

práv) výlučná práva. U prvního (a nejdůležitějšího) práva jsme zkoumali literární 

a neliterární kopírování a jeho praxi v českém právním prostředí. Pro efektivnější 

ochranu neliterárních částí počítačových programů a zlepšení praktické aplikace by 

bylo vhodné zavést výjimku pro nepodstatné kopírování. U druhého práva jsme 

stručně popsali právo na pozměňování počítačového programu a jeho zařazení do 

souboru. U tohoto práva je nutné odlišovat právo na funkční propojitelnost, které není 

autorskoprávně chráněno – a navíc právní úprava se snaží zajistit přístup k těmto 

informacím i stanovením výjimek v ochraně autorským právem. U sdělování 

veřejnosti jde o typické právo, které má primárně zajistit nehmotnou distribuci 

namířenou na otevřený okruh adresátů. V souladu s rozhodovací praxí je nutné 

rozlišovat moment, kdy dojde k jinému úkonu u rozmnoženiny takto sdělené, tzn. bude 

pořízena rozmnoženina nebo bude takto počítačový program rozšiřován (dojde-li 

k prodeji). U rozšiřování nehmotných rozmnoženin dle judikatury UsedSoft lze 

doporučit tento způsob užití výslovně upravit v zákoně, aby případné právo na 

vyčerpání tohoto práva nebylo možné s odkazem na tří-stupňový test oslabovat či 

zpochybňovat. Půjčování a pronájem počítačového programu je možné v hmotné 

i nehmotné podobě. U nehmotné podoby musíme vycházet přímo z § 12 AZ. 

                                                        
 
144 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), rec. 12. 
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Na základě práv analyzovaných v této části můžeme tabulku možných forem 

ochrany a nakládání doplnit o následující údaje: 

Prvek počítačového programu Autorskoprávní  

ochrana 

Poznámky 

(a) Idea a algoritmus 

 

Ne Chráněno je pouze konkrétní vyjádření 

(ideje/algoritmu) 

(b) Množina příkazů (text) 

 

Ano Literární kopírování 

(c) Způsob uspořádání textu 

 

Ano Neliterární kopírování 

(d) Komunikace s uživatelem 

 

Ne Avšak může být chráněno jako samostatné 

dílo (nikoli jako součást počítačového 

programu) 

(e) Rozhraní pro jiné programy 

 

Ano Není chráněna idea ani způsob propojení 

(f) Funkce 

 

Ne Nechráněna145 

Tabulka 2 

3.2 Patentová ochrana 

Jak bylo uvedeno výše, autorskoprávní ochrana počítačových programů chrání 

konkrétní zápis, konkrétní vyjádření počítačového programu. Autor takového zápisu 

je „odměněn“ výlučnou ochranou zápisu proti jeho kopírování či jiné formě užití za 

to, že vyvinul úsilí k napsání tohoto programu. Autorské právo nechrání, a ani nemá 

ambici chránit jakékoli ideje, na kterých je tento program založen, jakkoli mohou být 

tyto ideje nové, významné či inovativní. Tuto roli standardně plní patentové právo, 

která chrání právě takové abstraktní ideje. Pokud ochrana prostřednictvím autorského 

práva směřuje hlavně na ochranu původnosti146 (tj. investice do napsání), patentová 

ochrana je ochrana důležitých inovací v oblasti průmyslu. Patentová ochrana má za cíl 

motivovat a ochránit investice do nových a inovativních postupů a technických řešení. 

Pokud bychom vyloučili počítačové programy z možnosti této ochrany, postrádaly by 

možnost ochrany, která je poskytována jiným průmyslovým řešením.  

Patentová ochrana je oproti autorskoprávní ochraně mnohem silnější a širší. 

Autorskoprávní ochrana chrání konkrétní jedno vyjádření. Patentová ochrana chrání 

myšlenku, a tedy chrání jakékoli vyjádření této myšlenky. Uživatelé mají lepší 

                                                        
 
145 Cf. SDEU – SAS Institute v World Programming (2012), para. 39. 

146 Cf. § 2 odst. 2 AZ. 
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představu, co je konkrétně chráněno, pokud zkoumají pouze autorskoprávní ochranu. 

Pokud využijí některou z bezpečných programátorských technik (např. tzv. clean-

room design147), mají jistotu, že vyvinou původní dílo, a mají velmi silnou obranu proti 

jakýmkoli nařčením z porušení autorských práv. Stejnou ani obdobnou jistotu však 

nebudou mít s ohledem na vysoké náklady na patentové průzkumy v případě možných 

kolizí s případným patentem udělených pro počítačový program, resp. počítačem 

realizovaný vynález148 (i s ohledem na jejich velké množství a nízkou úroveň inovace, 

která je momentálně v praxi vyžadována pro zápis). Pro malé a střední podniky je 

v podstatě nemožné vyvíjet počítačové programy s jistotou, že nebude takový program 

porušovat nějaký patent. Pro velké společnosti je toto možné pouze se sofistikovanými 

systémy interní kontroly.149 

I s ohledem na výše uvedené ochrana pro počítačové programy formou patentů 

je v současné době stále plná kontroverzí. Vždy byla patentovatelná inovativní 

technická řešení. Naopak, vždy byly určité procesy, algoritmy, matematické metody 

vyloučeny z této ochrany. Počítačové programy se však často nacházejí na pomezí 

mezi těmito kategoriemi – např. počítačový program (inovativně zachycená metoda 

prostřednictvím technického řešení – počítače). Lze proto pouze souhlasit 

s Cornishem, že počítačové programy se nacházejí na pomezí toho, co bychom měli 

a chtěli patentem chránit.150 V obou názorových proudech je mnoho zajímavých 

myšlenek, proč by patentová ochrana měla či neměla být poskytnuta počítačovým 

programům. 

Pro-patentový přístup. Tento přístup se objevoval ve strategií EU i2010 nebo 

Europe 2020, kde Komise výslovně podporuje soukromé investice do výzkumu 

a vývoje informačních technologií a klade důraz na související zlepšení ochrany práv 

duševního vlastnictví.151 V mnoha ekonomických analýzách se taktéž dovozuje zřejmé 

propojení mezi patentovou úpravou a investicemi do výzkumu a vývoje. Tyto analýzy 

                                                        
 
147 Cf. Schwartz (2001). 

148 Cf. EPO (2017), část 3.9 (CII - computer implemented inventions). 

149 Cf. Wren (2006), str. 1544. 

150 Cornish (2003), str. 213. 

151 Komise (2005), str. 6-9  a Komise (2010), str. 10 a 15. 
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často dovozují pozitivní korelaci a motivaci soukromých společností investovat do 

výzkumu a vývoje při širší ochraně duševního vlastnictví, které může a často bývá 

výsledkem takovýchto aktivit soukromých společností. Je zde zároveň jasně 

dokladovatelný nárůst výdajů do výzkumu a vývoje v EU, a to z cca 1,3% v roce 

2002152. Tyto výdaje se navýšily a udržují se těsně nad hranicí cca 2,0%153. Tato 

podpora pro inovace a zvyšování konkurenceschopnosti se zdá být opodstatněná. Na 

druhé straně není potřebné přeceňovat vždy pozitivní efekt zavedení nové formy 

ochrany duševního vlastnictví. Jako příklad je možné uvést ne příliš pozitivní efekt 

zavedení nové formy ochrany pořizovatele databáze.154 

Pozitivní efekt a korelaci mezi zisky společností a jejich patentovými snahami 

taktéž vyplývají z Mergesovy empirické studie.155 Merges dovozuje, že patenty 

v žádném případě nemohou negativně ovlivňovat softwarový průmysl.  

Odpůrci patentové ochrany. Naopak, velmi negativní efekt na softwarový 

průmysl dovozuje například Garfinklova studie156. Dle této studie patentovatelnost 

software nemůže jakkoli softwarový průmysl nastartovat, spíš jej může významně 

poškodit.157 Autoři zde poukazují na konkrétní případ patentu uděleného pro textový 

editor. Je nutné podotknout, že tato studie neanalyzuje patentový systém jako celek, 

avšak pouze některé jeho znaky. Pochybnosti lze vyčíst i z dalších studií, které 

pochybují o pozitivním efektu a vlivu zveřejnění na inovace.158 

SME. Mnoho autorů taktéž vidí velmi negativní efekty patentové ochrany na 

malé a střední podniky. Kromě komunity propagující svobodný software (Free and 

Open Source Software – FOSS) tento efekt taktéž tvrdí i Bakels s tím, že podle něj je 

                                                        
 
152 Pracovní dokument Komise (2004), str.45. 

153 Eurostat (2017). 

154 Pracovní materiál Komise (2005), str. 24-25, popisuje pokles evropských databázových produktů po zavedení této formy 

ochrany – konkrétně počet zápisů se snížil z 4085 zápisů v roce 2001 na 3095 zápisů v 2004 (kdy už měla většina států toto právo 

zavedené). 

155 Merges (2006), str. 20 et seq. 

156 Garfinkel (1991). 

157 Ibidem, str. 50-51: (orig.) „Patents can’t protect or invigorate the computer software industry; they can only cripple it“. 

158 Cf. Bakels (2002), str. 2002: (orig.) „It is doubtful whether the information function actually plays an important role in the 

software industry“. 
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ochrana prostřednictvím autorského práva dostačující.159 Dokonce dovozuje 

i potenciálně likvidační efekt na tento segment společností. Jedním dechem však 

dodává i možné pozitivní efekty, kterými jsou zejména omezený informační efekt 

o nových trendech a zároveň relativně nízké náklady na vývoj patentovatelného 

vynálezu, které by jim mohly teoreticky umožňovat na patentovém systému 

participovat.160 Odpůrci však poukazují na vysoké náklady na samotné uplatňování 

práv nebo i na revokaci nevhodně udělených patentů.161 Dle Leitha by mohly 

dopomoct určité formy spolupráce (např. Patent Defence Union), které by tuto 

nerovnováhu mohly vyvážit. Nakonec je potřeba zmínit praktiky křížového 

licencování mezi velkými společnostmi, které možnost participace ze strany malých 

a středních podniků na patentovém systému de facto vylučují. 

Obdobný efekt dovozují i proponenti FOSS ve vztahu ke své komunitě, a to 

zejména zakladatel FSF Richard Stallman. Jde nejenom o praktiky křížového 

licencování162, ale i faktickou nemožnost této komunity na patentovém systému 

participovat, ať už z hlediska neznalosti původcovství (kdo konkrétně případný 

vynález vytvořil) nebo nedostatku dostatečného finančního a materiálního zajištění. 

Podrobněji se efektům patentů na veřejné licence budeme věnovat v části 5.3. 

Patenty jsou práva na vyloučení ostatních z komerčního využití vynálezu, a to 

po omezenou dobu po registraci výměnou za úplné zveřejnění daného vynálezu. Je 

proto přirozeným důsledkem patentového systému, že se po udělení vytvoří určitý 

umělý monopol, a to i přesto, že takový monopol může částečně deformovat standardní 

běh hospodářské soutěže. Pro software jsou však přirozené i faktické monopoly, kdy 

se uživatelé sdruží a vytvoří faktický standard. Takové sdružování je typickým 

výsledkem již výše zmiňovaného síťového efektu, který vzniká, pokud vetší počet 

uživatelů používá stejný produkt. S ohledem na specifický způsob komunikace mezi 

uživateli je velmi obtížné se prosadit s konkurenčními produkty. Často se v této 

souvislosti mluví o operačních systémech a produktech společnosti Microsoft 

                                                        
 
159 Ibidem, str. 24-25. 

160 Ibidem. 

161 Cf. Leith (2007), str. 93. 

162 Stallman (2002), str. 6-10. 
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(například kancelářský balík MS Office) nebo o sociálních sítích. Síťový efekt totiž 

umožňuje zvyšovat hodnotu a použitelnost počítačového programu se zvyšujícím se 

počtem uživatelů takového programu. Pokud bychom aplikovali patentovou ochranu 

s faktickými monopoly, může vznikat velmi silná monopolizace. Odhlédneme-li od 

případných důsledků v rámci práva na ochranu hospodářské soutěže163, pokud by 

například měla společnost Microsoft patentovány formáty dokumentů, bylo by 

v podstatě nemožné vyměňovat dokumenty s jinými systémy na zpracování textu.164 

Stanovení pravidel. Z výše uvedeného sumáře názorů je zřejmé, že je velké 

množství argumentů pro a proti patentové ochraně software. Nicméně pokud se 

podíváme do reálných empirických dat, uvidíme, že je pouze velmi malé procento 

patentů, které je pro jejich vlastníky skutečně výnosné.165 Důvodem může být vysoká 

pružnost softwaru, která umožňuje časté obcházení patentových nároků, a tedy 

i monopolní ochrany pro tyto vynálezy. Leith v této souvislosti dovozuje, že udělování 

patentů pro software je částečně podobné loterii – je v ní mnoho hráčů, avšak pouze 

velmi málo odchází s výhrou. Pokud akceptujeme Leithovu tezi o patentové ochraně 

pro software, jedním dechem je potřeba dodat, že pro férovou loterii musí být 

nastavena pravidla velmi jasně a takto jasně by měla být i dodržována a vymáhána.  

Jak se budeme snažit dál v tomto textu ukázat, současnou patentovou ochranu 

a její aplikaci trochu sužuje nedostatek jasných pravidel a jejich aplikace. Pokud by 

byla patentová ochrana realizována konzistentně a dle jasných pravidel, je 

pravděpodobné, že by se snížil počet nesmyslných patentů, a tedy i kritikové patentové 

ochrany by měly méně pádných důvodů tuto ochranu odmítat.  

3.2.1 Koncepty ochrany software a hledání správného přístupu pro 

patentovatelnost 

Patentová ochrana software je stále relativně dynamická oblast, která se vyvíjí. 

Právo v této oblasti je relativně čerstvé. Je v této souvislosti dobré se inspirovat 

                                                        
 
163 § 10 a § 11 ZoHS. 

164 Cf. Bakels (2002), str. 22: (orig.): „if the document file format used by Word for Windows would be protected by a patent, it 

would not merely be difficult but legally impossible (absent a licence) to exchange documents with other word processing 

programs“. 

165 Leith (2007), str. 98-101. 
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i patentovým vývojem v USA, který je průkopnickým státem v oblasti informačních 

technologií. I když se v některých ohledech rozhodovací praxe kontinentálního 

právního systému trošku vzdálila, je stále inspirativní i pro patentový vývoj v Evropě. 

I příslušné evropské patentové úřady a soudy se často odkazují i na americkou 

rozhodovací praxi. 

V Evropě při výkladu patentovatelnosti počítačových programů získal na 

důležitosti zejména Odvolací senát 3.5.1 EPO, a to ze tří hlavních důvodů. Za prvé, 

odvolací senáty neumožnily přezkoumávání výkladu technického efektu 

k rozšířenému senátu, ze kterého se postupně stal vůdčí princip pro přípustnost udělení 

patentu pro počítačový program, resp. počítačem realizovaný vynález. Za druhé, 

odvolací senáty měly pro rozhodovací praxi quasiprecedenční úlohu.166 A za třetí, 

soudy jednotlivých členských států začaly respektovat rozhodnutí EPO.167 

Praxe ÚPV se v mnohém inspiruje a reflektuje poslední vývoj praxe na úrovni 

EPO.168 Proto se v rámci diskurzu o konceptech patentové ochrany počítačových 

programů, resp. počítačem realizovaných vynálezů budeme věnovat primárně vývoji 

na evropské úrovni. 

Abstraktní výtvory. Ve Spojených státech amerických platí známá doktrína, že 

je možné udělit patent prakticky na jakýkoli lidský výtvor pod sluncem.169 Tento 

princip ale není neomezený. Americká judikatura dospěla k závěru, že nelze patentem 

chránit abstraktní ideje, které by měly být přístupné každému a neměly by být 

monopolizovány.170 Ve světle této judikatury byly zamítány první přihlášky 

počítačových programů k patentové ochraně. Implementované algoritmy byly 

považovány za abstraktní ideje, které by neměly být monopolizovány. 

                                                        
 
166 Článek 111 odst. 2 EPC: (orig.) „[…] that department will be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal“. 

167 Cf. Aerotel (2007) nebo Halliburton (2011) nebo cf. Leith (2007), str 138. 

168 Úřad průmyslového vlastnictví (2016), str. 32. 

169 Koncept „under the sun made by man“ byl dovozen z U.S. Code Title 35, Chapter 10, § 101 Inventions patentable: (orig.) 

„whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and 

useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title“ 

170 Cf. Diamond v Diehr (1981), část III: (orig.) „Excluded from such patent protection are […] abstract ideas [which need to be] 

free for all men and reserved exclusively to none“. 
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V Evropě byla v 70.letech minulého století přijata Evropská patentová úmluva 

(EPC), která výslovně počítačové programy vyloučila z rozsahu patentovatelných 

vynálezů (společně s dalšími abstraktními projevy, jako vědecké teorie, hry, obchodní 

metody, apod.). Veškeré tyto projevy nebyly patentovatelné pouze v případě, že se 

příslušná přihláška týkala těchto projevů „jako takových“.171 EPO ve své rozhodovací 

praxi dovozuje, že tyto výluky zřejmě souvisejí s tím, že jde o abstraktní projevy, které 

postrádají technický charakter.172 Objevují se však i jiné názory na důvod zakotvení 

těchto výjimek. Britská soudní praxe dovozuje, že tyto výjimky jsou heterogenní 

skupinou, kdy některé projevy jsou chráněné jinými průmyslovými právy a u jiných 

(např. matematických metod) již bylo dřív rozhodnuto, že nemají být předmětem 

jakéhokoli monopolu.173 Argumenty v této judikatuře jsou jednotné v tom, že patenty 

pro počítačové programy jsou vyloučeny s ohledem na svou abstraktnost. Leith se 

domnívá, že zejména výjimka ve vztahu k počítačovým programům byla přidána 

z obavy před přílivem množství patentů počítačových programů s ohledem na patenty 

v této oblasti udělené již před přijetím EPC ve Spojeném království.174 Před přijetím 

EPC existovala silná lobby soukromých společností proti možnosti udělování patentů 

ve prospěch počítačových programů.175 

Vazba na fyzický substrát – stroj. Postupně se začalo v judikatuře prosazovat, 

že u počítačových programů by jejich potenciálně abstraktní charakter neměl 

představovat absolutní překážku pro zápis patentu. V USA se začal prosazovat test pro 

patentovatelnost, který spočíval v tom, zda daný vynález v rámci přihlašovaného 

procesu mění fyzickou podstatu materiálu, na němž byl aplikován.176 Ve Spojeném 

království přišel obdobný posun (zřejmě inspirovaný americkou judikaturou) při 

posuzování tzv. Nymeyerova patentu týkajícího se počítačové implementace aukčního 

systému. Patents Appeal Tribunal tehdy vytvořil analogii k tradičnímu „stroji“ 

                                                        
 
171 Článek 52 odst. 2 EPC. 

172 T1173/97: (orig.) „[t]the exclusion for patentability of programs for computers as such […] may be construed to mean that 

that such programs are considered to be mere abstract creation lacking in technical character“. 

173 Halliburton (2005), para. 212. 

174 Leith (2007), str. 25. 

175 Cf. U.S. President’s Commission on the Patent System (1966). 

176 Diamond v. Diehr (1981), část II para. 6: (orig.) „Transformation and reduction of an article ‘to a different state of thing’ is 

the clue to the patentability of a process claim […]“ 
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(a machine) – PAT tehdy vytvořil konstrukci, že aukční systém v podstatě bylo možné 

považovat za jednoúčelový stroj. Zařadil tedy takový vynález ke způsobu nové 

výroby, který tehdy představoval patentovatelné řešení.  

EPO (Odvolací senát 3.5.1) měl možnost zaujmout stanovisko k těmto trendům 

v případu Vicom. Odvolací senát si taktéž uvědomil, že zakotvení absolutní výjimky 

by bylo nepraktické s ohledem na skutečnost, že počítačové programy se začaly stávat 

základem jakéhokoli technického řešení. Odvolací senát vyložil, že počítačový 

program, který je součástí nebo je úzce propojený na fyzické zařízení není 

počítačovým programem „jako takovým“.177 EPO, resp. jeho Odvolací senát 3.51, 

takto zařadil počítačové programy do starších technologií (připodobnil ji stroji) místo 

toho, aby se pokusil vydefinovat ochranu pro novou a svébytnou technologii. Senát 

vytvořil konstrukci technického efektu počítačového programu, který je spuštěn na 

určitém stroji.178 Senát EPO připustil právě schopnost získat patent pro počítačový 

program v úzkém spojení s hardware, avšak nepřipustil patent pro počítačový program 

samotný. 

Opouštění vazby na stroj - test užitečnosti a princip příspěvku ke stavu 

techniky. V obecnosti se zdá trochu nelogické, proč v této době úřady připustily 

možnost patentovat počítačové programy ve vazbě na hmotný substrát, avšak 

nepřipustily možnost patentovat počítačové programy i obecně. Dle našeho názoru se 

u výše uvedených případů invenčnost a inovativnost zřejmě nemohla projevit jinde 

než na počítačovém programu samotném. Celá tato rozhodovací praxe je založená na 

rozlišení mezi abstraktním konceptem algoritmického procesu a technických signálů. 

EPO toto rozlišení podpořil, protože možnost patentovat počítačový program nechtěl 

připustit obecně. Tento přístup zřejmě pramenil z obavy ztráty legitimity svého 

rozhodování, pokud by dovodil možnost patentování i počítačového programu „jako 

takového“, tj. výkladem, který by byl contra legem. I tak však EPO spíš právo vytvářel, 

                                                        
 
177 Cf. Leith (2007), str. 4. 

178 Vicom (1984): (orig.) „[…] if a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on a physical 

entity […] by some technical means and proves its result a certain change in that entity. The technical means might include a 

computer comprising suitable hardware or an appropriately programmed general purpose computer“. 
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než ho pouze interpretoval, pokud si pomohl velmi těžko uchopitelným konceptem 

technického efektu.  

Na tuto nelogičnost reagovala i pozdější rozhodovací praxe v USA. Tato praxe 

odmítla dřívější vazbu na fyzické součásti (stroj). Soudy zavedly abstrakci, že pokud 

je standardní počítač naprogramován, aby vykonával určitou funkci, sám tvoří „nový 

stroj“179, který již byl akceptovaný jako patentovatelný ve smyslu předchozí 

judikatury. Tato úvaha byla předpokladem pro konstrukci nového testu pro 

patentovatelnost počítačových programů v USA, a to tzv. test užitečnosti. Dle tohoto 

testu musí být řešení schopno vytvořit produkt, kterým je užitečný, konkrétní a hmotný 

výsledek.180  

Obdobným trendem se částečně vydal i Odvolací senát 3.5.1 EPO v případech 

IBM/1 a IBM/2. Dovodil, že není rozhodné, zda se podává přihláška v kombinaci 

hardwaru a softwaru nebo je přihlašován software samotný.181 Toto ale na rozdíl od 

praxe v USA bylo dovozeno pouze u počítačových programů, nikoli u jiných 

abstraktních metod. Je zajímavé, že EPO do odůvodnění převzal i skutečnost, že 

obdobná praxe je i v jiných zemích jako USA a Japonsko a ve smyslu úmluvy TRIPs 

dovodil, že není cílem této dohody, aby byly vylučovány z patentovatelnosti nové 

trendy v oblasti technologií.182 EPO však nestanovil, že jsou počítačové programy 

patentovatelné bez dalšího. EPO pouze dál posunul výklad technického efektu, 

u kterého nově připustil, že může být dovozen i ze stavu techniky183. Tento princip tzv. 

příspěvku ke stavu techniky184 se společně jako opuštění nutnosti vazby na hardware 

jevil jako významný posun k patentovatelnosti počítačových programů jako takových. 

                                                        
 
179 Cf. Allapat (1994), část II-B: (orig) „[…] the claim […] reads on a general purpose digital computer ‘means’ to perform the 

various steps under program control“. 

180 Ibidem, část II-D: (orig.): „[…] to produce a useful, concrete and tangible result“. 

181 IBM/1 (1997): (orig.): „[…] it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record 

on a carrier“. 

182 Ibidem: (orig.): „[…] it is the clear intention of TRIPS not to exclude from patentability any inventions, whatever field of 

technology they belong to, and therefore, in particular, not to exclude programs for computers“. 

183 Ibidem (orig.): „for the purpose of determining the extent of exclusion under Article 52(2) and 52(3) […] the said further 

technical effect may […] be known in the prior art“. 

184 Cf. Hacon (2008), str. 31-32. 
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Současný stav. Zatímco koncept testu užitečnosti byl v USA potvrzen i další 

judikaturou, a to i ve vztahu k obchodním metodám185, v Evropě měl další vývoj 

opačný efekt. Další rozhodovací praxe poslední přístup nepodpořila a nadále 

vyžadovala pro splnění podmínky technického efektu vazbu na hardware a model 

akceptovatelného patentu pro počítačové programy musí být i nadále založen na 

idejích stroje. I v současnosti musí být zkoumající úředník přesvědčen o tom, že 

přihlašovaný vynález je orientovaný na hardware.186 

Pohled na patentovatelnost v Evropě vyžadující napojení na fyzický substrát je 

nešťastným z pohledu programátora.187 Každý programátor totiž nahlíží na vytvářený 

počítačový program jako na svůj vlastní stroj, který si připravuje a vylepšuje. Při 

přípravě počítačových programů je pouze vytvořená abstrakce úprav takového stroje 

přes vícero stupňů překladů, ale v podstatě každý programátor má záměr, aby určitý 

stroj provedl určité funkce. Existence speciálních programů simulujících různé 

operační systémy či procesory (tzv. virtuální stroje) tento pohled pouze podporuje. 

I když je pochopitelné, že EPO svým výkladem technického efektu zřejmě zamýšlel 

zachovat legitimitu své rozhodovací praxe na bázi EPC, avšak tento koncept 

neodpovídá vnímaní potenciálních původců nových vynálezů a inovací 

v počítačových programech. 

3.2.2 Chráněné prvky počítačového programu 

Patentová ochrana typicky chrání vynálezy, které mají charakter idey, postupu, 

či technického řešení. Tyto aspekty jsou typicky obsažené v algoritmu. Algoritmus 

však není jediným chráněným prvkem; je nutné vzít v úvahu i specifickou reprezentaci 

dat, která podmiňuje použití konkrétního algoritmu.  

Tyto algoritmy však musejí být zachyceny takovým způsobem, aby přihlašovaný 

vynález byl srozumitelný pro odborníka s obecnými programátorskými 

schopnostmi.188 Dle metodiky EPO není vhodné zachycení vynálezu prostřednictvím 

                                                        
 
185 Cf. State Street (1998). 

186 Leith (2007), str. 138. 

187 Cf. Leith (2007), str. 34 et seq. 

188 European Patent Office (2017), F(II-9), para. 4.12: (orig.) „program listings in programming languages cannot be relied on as 

the sole disclosure of the invention. The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal 
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zdrojového či strojového kódu, protože by byly srozumitelné pouze pro určitou 

skupinu programátorů, strojový kód pouze pro stroje. Forma zápisu by měla být 

srozumitelná pro jakéhokoli odborníka bez ohledu na to, jaký programovací jazyk 

ovládá. EPO proto podporuje vynález popisovat primárně pomocí tzv. ideogramů. 

Ideogram má představovat model, jak má určitý počítačový program fungovat a měl 

by v ideálním případě zachytávat jak model algoritmu, tak reprezentaci dat. S ohledem 

na to, že jde pouze o model, není typicky možné vždy vytvořit přesný obraz reality.189 

U počítačových programů neexistuje standardizovaný postup modelování, jak je 

například typický u inženýrských nákresů nebo chemických modelů.190 Metodika EPO 

umožňuje přidání i samotných zdrojových či strojových kódů. Tyto však mají pouze 

podpůrný význam. 

Mimo ideogramů je důležitý i slovní popis, aby bylo možné zkoumat splnění 

náležitostí pro úspěšný zápis vynálezu, tj. zejména novost a průmyslovou využitelnost. 

Tento popis by měl být přístupný a čitelný pro jakékoli zájemce. Metodika EPO 

výslovně odrazuje od používání příliš odborného pojmosloví, pokud je to však důležité 

pro pochopení celého vynálezu a jeho vynálezecké výše, v rozumném rozsahu je 

takový popis povolen.191 Tato pravidla mohou být částečně vnímána i jako reakce na 

vyjádření odpůrců patentového systému. Dle těchto názorů totiž textový popis může 

přispívat k tomu, že jsou udělovány patenty jenom díky navození pocitu složitosti 

v textové části přihlášky.192 Stallman například poukazuje na patentovou přihlášku193, 

která vyznívá extrémně sofistikovaně, ale dle Stallmana jde o jednoduchý systém pro 

                                                        
 
language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by a 

person skilled in the art who is deemed not to be a specialist in any specific programming language, but does have general 

programming skills. Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they 

serve to illustrate an embodiment of the invention“ 

189 Cf. Leith (2007), str. 51-59. 

190 Cf. Brecher (2006). 

191 European Patent Office (2017), F(II-9), para. 4.11: (orig.) „Although the description should be clear and straightforward with 

avoidance of unnecessary technical jargon, the use of recognised terms of art is acceptable, and will often be desirable. Little-

known or specially-formulated technical terms may be allowed provided that they are adequately defined and that there is no 

generally recognised equivalent.” 

192 Stallman (2000): (orig.) „One reason is that any idea can be made to look complex when analyzed to death. Another reason is 

that these trivial ideas often look quite complex as described in the patents themselves. The patent system's defenders can point 

to the complex description and say, ‘How can anything this complex be obvious?‘“. 

193 Přihláška na USPTO č. 5.963.916. 
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ukládání a výběr hudebních skladeb na server.194 Obdobně se kritici vyjadřují i o délce 

dokumentace, která může mít v konečném důsledku stejný efekt. Zde je nutné vždy 

hledat rozumný kompromis s ohledem na to, že dostatečný popisný materiál je často 

důležitý v případě průzkumů a sporů. 

Chráněná idea či postup je teda zachycena v idealizovaném modelu 

representovaném primárně ideogramem zachytávajícím model algoritmu a datové 

representace, textovým popisem, případně zdrojovými kódy a chráněný v rozsahu 

patentových nároků vytvořených a akceptovaných na základě těchto modelů. Z těchto 

úvah je zřejmé, že k zachycení chráněné ideje vede cesta vícenásobných abstrakcí. Za 

prvé, zdrojový kód nemá sám vypovídací hodnotu a je typicky nahrazen modelem 

(který nemusí být standardizován). Za druhé, tento model se musí dál převést do 

standardizovaného modelu ideogramů. A konečně, s ohledem na nutnost prokazovat 

technický efekt musí být tento model dál popsán v dalším modelu společně 

s hardwarem. Při takto komplikovaném procesu převádění do přihlašované podoby je 

možné, že se v popisu ztratí důvod pro udělení patentu a případný udělený patent bude 

pokrývat i situace a nároky, které ani nikdy nebyly zamýšlené k ochraně. 

Takto byl například udělen patent pro kontroverzní vynález tzv. Zoomracku, 

který byl určen pro přibližování a oddalování záznamů obdobně jako s kamerou. 

Vlastník tohoto patentu byl později schopen se domoci výlučnosti i na úplně 

nesouvisející technologii, a to technologii hypertextových odkazů.195 

3.2.3 Hlavní znaky patentovatelných vynálezů 

Pro úspěšný zápis vynálezu spočívajícího v počítačovém programu, resp. 

počítačem realizovaného vynálezu je potřebné splnit čtyři základní podmínky. Za 

prvé, vynález musí splňovat podmínku technického efektu, jinak by byl považován za 

počítačový program jako takový. Za druhé, vynález musí být nový, tj. nesmí být 

součástí stavu techniky. Za třetí, vynález musí mít vynálezeckou výši, a tedy nesmí 

                                                        
 
194 Tento problematický patent je podrobně popsán v Pascual (2000), str. 8-10. 

195 Patent USPTO č. 4.736.308. 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 61 

zřejmým způsobem vyplývat ze stavu techniky. A za čtvrté, vynález musí být taktéž 

průmyslově využitelný. 

Úspěšnost procesu vedoucího k zápisu vynálezu přitom velmi závisí na 

připravenosti patentové přihlášky. Překvapivě je úspěšnost patentových přihlášek 

u EPO relativně vysoká (přesahuje 60%).196 Tento trend může být důsledkem několika 

skutečností, např. nízká úroveň patentového průzkumu, nedostupnost informací 

o stavu technicky nebo vynikající schopnosti patentových zástupců, kteří jsou schopni 

efektivně pomoci se zápisem vynálezu. Je možné, že zejména v oblasti počítačem 

realizovaných vynálezů budou částečně pravdivé všechny alternativy. Kvalitní 

průzkum je přitom velmi důležitý pro eliminaci zápisů nesmyslných patentů a 

nezvyšování nákladů na výmazy nesmyslných patentů. 

Cílem této práce není podrobný rozbor procesních postupů patentovatelnosti 

počítačem realizovaných vynálezů – takový rozbor by přesahoval rámec této práce. 

V této části se budeme zabývat shora uvedenými základními znaky, které musejí být 

v patentovém procesu prokázány pro úspěšný zápis. Tyto znaky totiž taktéž vymezují 

charakter právní ochrany těchto vynálezů. Z hmotněprávního pohledu lze doplnit, že 

tento rozbor vychází z velké části z aplikační praxe EPO. Úprava podmínek 

patentovatelnosti je však obdobná i v české patentové praxi. Úřad průmyslového 

vlastnictví ve svých pravidlech aplikuje rozhodovací praxi EPO, zejména podmiňuje 

zápis počítačem realizovaného vynálezu prokázáním jeho technického efektu, přičemž 

přejímá i některé další podmínky a principy.197 

Technický efekt. Podmínka technického efektu vynálezu je vyžadována pro 

splnění negativní podmínky, že se nejedná o počítačový program „jako takový“, který 

je dle článku 52 odst. 3 EPC vyloučen z patentovatelnosti. Odvolací senát 3.5.1 se 

tímto konceptem snaží vytvořit kategorii počítačových programů, které nejsou pouze 

abstraktní ideou, kterou se výše uvedené ustanovení snaží eliminovat. Pojem technický 

efekt není definovaný, je relativně vágní a těžko vyložitelný a je potřeba ho posuzovat 

                                                        
 
196 Cf. European Patent Office (2017) – v roce 2017 bylo 165.590 podaných přihlášek a 105.635 udělených patentů. 

197 Úřad průmyslového vlastnictví (2016), str. 26 et seq. 
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v každém konkrétním případě samostatně.198 Dle recentní rozhodovací praxe je nutné, 

aby měl počítačový program technický efekt bez ohledu na stav techniky (princip tzv. 

příspěvku ke stavu techniky byl odmítnut).199 Musí být koncipovaný jako „stroj“, tj. je 

potřebné zahrnout i technické prostředky200, přičemž kombinace technických a 

netechnických prvků je přípustná.201 V každém případě musí technický efekt 

přesahovat běžnou komunikaci mezi počítačovým programem a hardwarem. 

Novost. Vynález musí být nový.202 Jinými slovy, vynález nesmí být součástí 

stavu techniky, přičemž za stav techniky se považuje vše, k čemuž byl veřejnosti 

umožněn přístup před datem přednosti.203 Pro zjištění tohoto stavu techniky je nutné 

zajistit kvalitní průzkum k rozhodnému datu přihlášky.  

Stav techniky je nutné zkoumat z pohledu odborníka. Tento pojem je 

hypotetickou konstrukcí patentového práva a představuje průměrně schopného 

člověka v určité oblasti techniky. Taková osoba má obecný přehled a know-how 

v dané oblasti techniky a schopnost porozumět a aplikovat. Svou oblast techniky 

používá pilně, obezřetně a svědomitě, avšak postrádá jakoukoli vynálezeckou 

schopnost.204 Úroveň jeho znalostí je vždy přiměřená k oblasti techniky, ve které se 

pohybuje.205 Při zápisu počítačem implementovaného vynálezu bude nepochybně 

takovým odborníkem programátor – softwarový inženýr, který má přehled o aktuálním 

portfoliu softwarových produktů na trhu. V případě, že jde o přihlášku vynálezu, která 

se skládá z technické a netechnické části, bude vždy odborník technického 

zaměření.206 Je velmi důležité si uvědomit, že součástí stavu techniky je i vše, co zná, 

                                                        
 
198 Hacon (2008), str. 31 et seq.  

199 Viz vyššie (DOPLNIT) 

200 Vicom (1986), para. 16: „[…] an invention […] should not be excluded from protection by the mere fact that for its 

implementation modern technical means in the form of a computer program are used“ (zvýraznění přidáno).  

201 Comvik (2002), para. 4: „[…] a mix of technical and non-technical features was considered as a matter of principle, to be 

patentable“. 

202 Čl. 54 a § 5 ZoV. 

203 Čl. 54 odst. 2 EPC a § 5 odst. 2 ZoV. 

204 Hacon (2008), str. 51.  

205 Ibidem, str. 52. 

206 Comvik (2002): (orig.) „The skilled person will be an expert in technical field. If the technical problem is concerned with a 

computer implementation of a business […] or other system, the skilled person will be someone skilled in data processing and 

not merely a business man“. 
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resp. měl by znát takový odborník, a tedy i jakékoli vynálezy, které jsou pouze triviální 

aplikací současného stavu techniky. Takové řešení je totiž vždy součástí know-how 

daného odborníka, a tedy tento typ řešení nemůže splňovat podmínku novosti.  

Součástí stavu techniky jsou veškeré zveřejněné a dostupné zdroje. I při 

zkoumání stavu techniky z pohledu dokumentačního se díváme na to, co by takový 

odborník byl schopen s přiměřenou námahou získat. Korektiv dostupnosti vyplývá 

i z rozhodovací praxe EPO.207 Součástí stavu techniky budou samozřejmě i postupy 

dle dokumentů, které teoreticky nemusí být dostupné, ale vychází z nich jiné 

dokumentace, které již dostupné jsou. Je evidentní, že pokud bychom zkoumali při 

průzkumu pouze část dokumentů ke stavu technicky, mohlo by dojít k zápisu patentu, 

který nebyl nový. Je velmi pravděpodobné, že toto je případ i evropského patentu pro 

automatizované vytváření právních dokumentů Woodcock208, kde z průzkumové 

zprávy plyne, že nebyly do průzkumu zařazeny všechny v té době veřejné materiály.209 

V neposlední řadě může při zjišťování stavu techniky hrát a často i hraje velmi 

důležitou roli osoba patentového zástupce, osoba zkoumajícího úředníka a jejich 

vzájemná interakce.210 Je očekávatelné, že patentoví zástupci budou dělat vše proto, 

aby zajistili pro své klienty zápis přihlašovaného vynálezu. Zkušenosti těchto zástupců 

říkají, že na úspěšnost zápisu vynálezu má podíl případná oblast, z níž je vynález, a věk 

zkoumajícího úředníka – tj. že u mladších úředníků je vyšší pravděpodobnost 

úspěšného zápisu.211 Toto je celkem znepokojivá vizitka, která vede (pokud ještě 

přičteme výše zmiňovaný nedostatek kvalitních zdrojů) k vysoké právní nejistotě 

a může vést i k udělování patentů, které nesplňují náležitosti a deformují patentový 

systém. 

                                                        
 
207 Cf. T0144/96 (1998): (orig.) „It is true that the case law of the boards of appeal clearly indicates that the theoretical possibility 

of access to information renders it available to the public […] if it is uncertain that the document or device ever existed or it is 

uncertain in which precise form it existed, then the document or device cannot be used for patent purposes.“ – dle citace Leith 

(2007), str. 120. 

208 Woodcock (1998). 

209 Cf. Leith (2007), str. 117-118, dle kterého existovaly prokazatelně jiné materiály, které vylučovaly zápis takového patentu. 

210 Cf. Leith (2007), str. 114 et seq. 

211 Leith (1998), str. 117-118: (orig.) „older examiners tend to be more restrictive than younger examiners. With older examiners 

you certainly can’t pull the wool over their eyes, sometimes with younger ones you can“. 
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Vynálezecká výše. Vynález nesmí pro odborníka zřejmým způsobem vyplývat 

ze stavu techniky.212 Pro prověření, zda vynález splňuje vynálezeckou výši je potřebné 

(i) prověřit a porovnat vynález se stavem techniky (toto bylo rozebráno výše), (ii) toto 

porovnání provést skrze prizma odborníka (bylo taktéž načrtnuto výše) a (iii) 

zhodnotit, zda řešení není zřejmým důsledkem stavu techniky.  

Pro zkoumání vynálezecké výše je tedy klíčový pojem zřejmosti. Dle aktuálních 

metodik je zřejmé vše, co nepřekračuje rámec profesionálních schopností odborníka 

v dané oblasti techniky.213 Přitom nezřejmost se předpokládá. Zkoumající úředník 

bude muset případnou zřejmost prokazovat, což klade vysoké nároky i na technickou 

vybavenost zkoumajících úředníků. 

Při zjišťování, zda je naplněná podmínka zřejmosti, a tedy i vynálezecké výše, 

vychází EPO z metodiky tzv. přístupu problému a řešení (problem-and-solution 

approach).214 Tento přístup se skládá z následujících fází: (i) nalezení nejbližší části 

stavu techniky, (ii) stanovení objektivního technického problému, který má být 

vyřešen a (iii) zhodnocení, zda je navržený postup řešení objektivního technického 

problému zřejmý pro odborníka, pokud vycházíme z nejbližšího stavu techniky. 

Nejbližší stav techniky by měl přestavovat nejslibnější výchozí bod pro 

zkoumání zřejmosti. Může jít o dokument, jiný vynález, kód, nebo cokoli jiného, co 

bylo již zveřejněno a směřuje k řešení obdobné problematiky.215 Takový nejbližší stav 

techniky může být složen z jednoho zdroje nebo i vícero zdrojů. Příliš mnoho zdrojů 

je však v procesu průzkumu výrazně omezováno – dovozuje se, že by neměly být 

předkládány víc než tři zdroje pro zjištění výchozího bodu stavu techniky.216 Takové 

úvahy nad limitováním možných zdrojů pro zkoumání stavu techniky mohou být pro 

oblast příliš limitující a nezohledňují praxi vývoje počítačových programů, které 

typicky kombinují velké množství idejí a tedy i zdrojů. Pro počítačové programy by 

tato omezení měla být koncipována a interpretována pragmaticky, aby nedeformovala 

                                                        
 
212 Čl. 56 EPC a § 6 ZoV. 

213 Úřad průmyslového vlastnictví (2016), str. 28 et seq nebo European Patent Office (2017), G(VII-2), para. 4. 

214 European Patent Office (2017), part G-VII(2), para. 5. 

215 Cf. ibidem. 

216 Cf. Hacon (2008), str. 54-55. 
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stanovení vhodného výchozího stavu techniky. Omezení zdrojů pro stanovení 

výchozího bodu stavu techniky by mohlo vést k příliš širokého okruhu výchozího 

stavu techniky a technického problému a následnému přiznání i příliš široké ochrany.  

Na podkladě nejbližšího stavu techniky je následně potřebné určit objektivní 

technický problém, který je možné z nalezeného výchozího bodu stanovit, a k jehož 

vyřešení by zároveň měl směřovat přihlašovaný vynález. Dle Johnsona je potřebné 

problém stanovit v rozumné míře obecnosti, aby už stanovení technického problému 

automaticky nedeterminovalo i řešení.217 Leith se při stanovení objektivního 

technického problému obává i neexistence mezinárodní klasifikace patentů IPC (resp. 

detailnější ECLA) pro počítačové programy. Tyto klasifikace obsahují pouze 

reference na hardware a neodrážejí virtualitu počítačových programů, což může vést 

zkoumajícího úředníka ke stanovení příliš širokého definice výchozího stavu 

techniky.218 Obdobně efekt popsaný výše, úředník by mohl být směřován k příliš 

široké definici objektivního technického problému, a tím k udělení širší ochrany, než 

by bylo potřebné a vhodné. 

Posledním krokem je zodpovězení otázky, zda by odborník dokázal vyřešit 

objektivní technický problém, pokud by měl k dispozici výchozí stav techniky. Jinými 

slovy, zda je po něj řešení zřejmé. Často se v praxi nahrazuje vnímání zřejmosti 

komerčním úspěchem. Pokud určité řešení směřuje k uspokojení určité potřeby, která 

existuje, často to stačí k přesvědčení úředníka, že řešení nebylo zřejmé, jinak by řešení 

už někdo jiný vyvinul. Je nutné si uvědomit, že zejména u počítačových programů 

neznamená komerční úspěch automaticky nezřejmost. Jak i Johnson dodává, komerční 

úspěch může být způsobený i jinými okolnostmi, jako například výborná reklama či 

správné využití obchodní příležitosti.219 

Průmyslová využitelnost. Pro stanovení podmínky průmyslové využitelnosti je 

důležité definovat pojem průmysl. Metodika EPO vnímá průmysl jako jakoukoli 

fyzickou aktivitu, která je povahou technická, tj. patří mezi užitečná a praktická 

                                                        
 
217 Cf. Ibidem. 

218 Leith (2007), str. 128-131. 

219 Hacon (2008), str. 54-55. 
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odvětví na rozdíl od uměleckých, literárních či estetických odvětví.220 Při tomto 

širokém pojetí však nezahrnuje použití pro soukromou či osobní potřebu.221 Celkově 

můžeme shrnout, že se musí jednat o použití v širší praxi jako technický či užitečný 

nástroj. 

Je nutné poznamenat, že ze statistik plyne (jak bylo uvedeno na začátku této 

kapitoly), že pro většinu přihlašovaných vynálezů bude patent udělen. Tato možná 

překvapivá skutečnost je relativně očekávatelná, pokud se podíváme na požadavky 

patentovatelnosti a dokazování před EPO. Samotný EPO předpokládá dokazování až 

ve fázi opozice222, co presumuje, že zkoumající úřadník při přihlašování většinou 

důvěřuje prezentaci přihlašovatele (a to zejména s ohledem na vynálezeckou výši 

přihlašovaného vynálezu). Systém průzkumu sice umožňuje zkoumajícímu 

úředníkovi, aby žádal od přihlašovatele prokázání, že vynález se nepříčí fyzikálním 

zákonům, avšak u počítačových programů je tato možnost v podstatě téměř vždy bez 

problémů dokazatelná. Počítačové programy jsou často virtuální a mohou mít relativně 

ambivalentní vyjádření, a prokázání těchto skutečností by tedy nemělo být 

problematické.223 To vše může vést a často vede k tomu, že přihlašovatel je schopen 

prosadit u zkoumajícího úředníka při dobré prezentaci zápis i vynálezu, který 

nesplňuje nutné předpoklady.224 

3.2.4 Obrana proti patentům 

Výše uvedený stav není ideální. Takto postavený a realizovaný systém dává 

velmi silné argumenty odpůrcům patentového systému. Pro tvůrce (programátory) tak 

opravdu může způsobovat velké problémy skutečnost, že jsou monopolizována řešení, 

postupy či ideje, které jsou svým způsobem triviální a vyplývají pro tyto tvůrce 

(programátory) ze stavu techniky. V této části se budeme stručně zabývat možnostmi, 

                                                        
 
220 Cf. European Patent Office (2017), část G-III(1), odstavec 1: (orig.) „"Industry" should be understood in its broad sense as 

including any physical activity of "technical character" […] i.e. an activity which belongs to the useful or practical arts as distinct 

from the aesthetic arts“. 

221 Hacon (2008), str. 61. 

222 Cf. European Patent Office (2017), část D. 

223 Cf. Leith (2008), str. 125-128. 

224 Ibidem, str. 96. 
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jaké se v praxi nabízejí těmto tvůrcům proti takto vydaným patentům (pokud jsou si 

vůbec vědomi, že jejich řešení, postupy či myšlenky porušují patentové nároky jiných). 

Klasickým institutem obrany proti nezákonně uděleným patentům je možnost 

jejich napadnutí u příslušného úřadu nebo soudu. Tato možnost je logickou odpovědí 

pro odpůrce patentového systému. Tento způsob však není u vývojářů velmi oblíbený 

s ohledem na: (i) vysoké náklady, které jsou spojeny s takovými správními či 

soudními řízeními, a/nebo (ii) povinnost prokázat (ustát důkazní břemeno), že patent 

byl vydán v rozporu se zákonem. Z výše uvedených důvodů (obtížné prokazování, 

vysoké náklady) společnosti či jednotlivci dotčení takovými nevhodně či nezákonně 

vydanými patenty často rezignují na kroky vedoucí k revokaci patentu. Takové 

společnosti buď směřují k získání licence od držitele patentu, aby chráněnou ideu 

mohli využít, anebo využijí relativně vysoké pružnosti počítačového programu a 

vyvinou řešení tak, že chráněnou ideu neaplikují (tzv. patent obejdou). Část 4.2.3 

obsahuje podrobnější diskurz o jednotlivých metodách vypořádání s nevhodně 

vydanými patenty, a to zejména k praktickým aspektům křížového licencování a 

k možnostem obcházení patentů vydaných na počítačové programy s ohledem na 

pružnost řešení vytvořených prostřednictvím počítačových programů 

3.2.5  Shrnutí 

Patenty k počítačovým programům či k počítačem implementovaným 

vynálezům jsou stále velmi kontroverzní problematikou. Na obou stranách (jak 

zastánců i odpůrců) existují relevantní a často i podložené skutečnosti a argumenty. 

Jak jsme však ukázali na historickém vývoji této problematiky, i v Evropě směřuje 

vývoj k celkové akceptaci a začlenění počítačových programů či počítačem 

realizovaných vynálezů do patentového systému. 

Na rozdíl od autorskoprávní ochrany patentem lze chránit i inovativní myšlenky 

či postupy, na kterých jsou založeny počítačové programy. Patentová ochrana sice 

nechrání samotný text počítačového programu proti kopírování (na rozdíl od 

autorskoprávní ochrany), avšak může teoreticky prostupovat i do prvků počítačových 

programů, které jsou i dle ustálené praxe mimo možnosti autorskoprávní ochrany, jako 
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například rozhraní (jak v Evropě225, tak i v USA226), funkcionalita nebo programovací 

jazyky227.  

S ohledem na skutečnost, že patentová ochrana je mnohem širší, jakýkoli aspekt 

počítačového programu může spadat pod patentovou ochranu. I když samotné 

vyjádření patentované ideje není typickým předmětem patentových nároků, toto 

vyjádření je projevem ideje a bude tedy chráněno jako součást této ideje. Přehledová 

tabulka níže zachycuje zejména typické předměty ochrany, tzn. negativně jsou 

označeny i části, které mohou být implementací ideje. Nejsou však samostatným 

předmětem ochrany. 

Prvek počítačového programu Patentová  

ochrana 

Poznámky 

(a) Idea a algoritmus 

 

Ano Ochrana vzniká zápisem do příslušného 

rejstříku 

(b) Množina příkazů (text) 

 

Ne Množina příkazů je projevem 

implementace ideje/algoritmu programu 

(c) Způsob uspořádání textu 

 

Ne Uspořádání příkazů je projevem 

implementace ideje/algoritmu programu 

(d) Komunikace u uživatelem 

 

Ne GUI typicky nebude chráněno, způsob 

komunikace může být předmětem ochrany 

(e) Rozhraní pro jiné programy 

 

Ano Idea rozhraní může být předmětem 

ochrany, samotná implementace již nikoli 

(f) Funkce  

 

Ne Samotné používání (zadávání vstupů a sběr 

výstupů z programu) není chráněnou 

ideou, avšak může být její implementací. 

Tabulka 3  

 

Patentový systém pro počítačové programy je v současné Evropě zdánlivě 

omezen pouze na počítačové programy, které mají tzv. technický efekt. Jinými slovy, 

pojem technického efektu je vykládán tak, že počítačový program musí být určitou 

formou napojen na fyzický substrát (stroj), a společně s tímto fyzickým substrátem 

může tvořit patentovatelný vynález. Tento závěr je pochopitelný, uvědomíme-li si, 

v jaké době patentová ochrana pro počítačové programy vznikala. Toto rozlišení však 

není dlouhodobě udržitelné, zejména vezmeme-li v úvahu, že v současnosti podávání 

                                                        
 
225 Směrnice o ochraně počítačových programů, preambule 11: (orig.) „Ideas and principles which underlie any element of a 

computer program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright […]“. 

226 USCAFC – Oracle v Google (2018). 

227 SDEU – SAS Institute v World Programming (2012), para. 39: (orig.) „ […] neither the functionality of a computer program 

nor the programming language and the format of data files used in a computer program in order to exploit certain of its functions 

constitute a form of expression“.  
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patentových přihlášek je spíš psychologickou než výlučně technickou otázkou.228 

Významnou úlohu sehrává interakce mezi patentovým zástupcem a zkoumajícím 

úředníkem a silný zájem patentových zástupců prosadit zápis vynálezu pro svého 

klienta. Jak ukazují i výše uvedené statistiky, pro zkoumající úředníky při absenci 

harmonizovaného popisu předmětů ochrany je jednodušší patent pro počítačové 

programy (namodelované společně s vybranými hardwarovými komponenty pro 

vytvoření stroje) udělit než připravovat podrobnou argumentaci pro zamítnutí 

přihlášky. 

Z tohoto plyne, že patentování počítačových programů je obecně prakticky 

možné. Zároveň takto definovaný systém trpí vysokou mírou nepředvídatelnosti. 

Dalším efektem této nepředvídatelnosti je i vysoké množství patentů, které by neměly 

být vydány. Toto ale způsobuje odpor u programátorů, kteří jsou objektivně limitováni 

tím, že vytvoří program bez toho, aby tušili, že idea algoritmu je již patentovaná. 

Jedním z řešení by bylo podrobnější harmonizace předmětů ochrany a důslednější 

aplikace průzkumu stavu technicky a testování vynálezecké výše. Alternativou může 

být i postupné zvyšování potřebné úrovně vynálezecké výše u počítačových programů, 

jak již historicky naznačoval i EPO.229 

Pokud by patentový systém vyřešil problém s předvídatelností a tedy i vyčistil 

praxi vydávání patentů pro počítačové programy pouze na programy, které jsou 

vskutku inovativní (tj. pro řešení, která nejsou pro běžného programátora v žádném 

případě běžná ani zřejmá), patentový systém by mohl vytvářet efektivní doplněk 

autorskoprávní ochraně počítačových programů (ochrana konkrétního vyjádření) 

směřující na ochranu významně inovativních konceptů (idejí), u kterých dává 

i ostatním hráčům na trhu možnost seznámit se s inovací (ke které by se jinak 

nedostali) výměnou za dočasnou výlučnost ve vztahu k danému konceptu. V další časti 

se budeme zabývat dalšími možnými pohledy na formy či přístupy k formám ochrany 

počítačových programů.  

                                                        
 
228 Leith (2007), str. 102 et seq. 

229 EPO – AECI (1981), para. 11. 
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3.3 Doplňkové a alternativní formy ochrany 

V této kratší stati se budeme zabývat dalšími formami, jak lze v současném 

právním systému chránit počítačový program, zejména ochranou obchodního 

tajemství.  

Dále se zkusíme zamyslet a analyzovat některé další formy ochrany, které byly 

v různých dobách a různými teoretiky zvažovány a navrhovány. Budeme zkoumat, zda 

by tyto alternativy mohly adresovat některé z analyzovaných problematických bodů 

současné úpravy, zda by tyto koncepty mohly obstát, pokud by byly implementovány, 

a zda se z těchto návrhů nelze alespoň inspirovat při uvažování nad dalším 

směřováním ochrany počítačových programů v současném dynamickém světe. 

3.3.1 Další možnosti ochrany – obchodní tajemství 

Hojně využívanou formou ochrany počítačového programu je ochrana formou 

obchodního tajemství. Tato forma výborně doplňuje autorskoprávní úpravu tím, že 

chrání myšlenky a ideje, na kterých je počítačový program založen (připomeňme, že 

autorsko-právní ochrana je založená na ochraně vyjádření). Ochrana formou 

obchodního tajemství může představovat jakousi alternativu ve vztahu k ochraně 

patentové. Společnost se může rozhodnout inovativní myšlenky nepatentovat 

a uchovat mimo dosah veřejnosti. Na rozdíl od patentové ochrany je navíc neformální 

a není nutné ji nikam registrovat a vynakládat nemalé prostředky. Lze si taktéž 

přestavit, že bude ochrana formou obchodního tajemství existovat vedle ochrany 

prostřednictvím patentu, tj. bude například patentovaná nosná idea, která splní přísné 

předpoklady pro patentovatelnost. Ostatní vedlejší aspekty, myšlenky, postupy či ideje 

(pokud nebudou součástí ani neoddělitelným komplementem patentované ideje), 

mohou být chráněny pouze formou obchodního tajemství. 

V rámci českého právního systému je obchodní tajemství chráněno v rámci 

konceptu ochrany proti nekalé soutěži. Předpoklady pro ochranu obchodního tajemství 

lze shrnout do následujících kategorií: (i) konkurenčně významné a určitelné 

skutečnosti; (ii) mající ocenitelnou hodnotu; (iii) musí souviset s obchodním závodem, 
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avšak nesmí být běžně dostupné v obchodních kruzích; a (iv) musí být odpovídajícím 

způsobem utajeny.230 

Abychom mohli o počítačovém programu prohlásit, že (alespoň některé) 

z myšlenek, na kterých je založen, je možné považovat za obchodní tajemství, je nutné, 

aby počítačový program byl vyvíjený a distribuovaný jako proprietární. Jinými slovy, 

minimálně zdrojové kódy počítačového programu musejí být utajeny (počítačový 

program by neměl být vyvíjen či distribuován komunitním způsobem231). Zároveň 

počítačový program by neměl být triviální, aby měl reálně ocenitelnou hodnotu a aby 

byl taktéž konkurenčně významný. 

Ochrana obchodního tajemství je již po rekodifikaci soukromého práva 

sjednocena a je dána pouze dle ustanovení o nekalé soutěži.232 Neplatí již speciální 

režim, jak někteří autoři dovozovali dle předchozí právní úpravy.233 Obchodní 

tajemství již per definitionem musí být například konkurenčně významné. 

Jak bylo zmíněno výše, ochrana prostřednictvím obchodního tajemství 

u počítačových programů je vhodná při ochraně know-how programu, protože 

know-how nepodléhá ani autorskoprávní ani patentové ochraně. S ohledem na 

charakter ochrany (utajení) není tato forma vhodná u programů, které jsou hodně 

„surface-oriented“, tzn. know-how je viditelné při samotném použití. Je možné chránit 

pouze know-how ve zdrojovém kódu (mimo informace o rozhraní), a to však za 

podmínky, že zdrojový kód není dále distribuován. Tento způsob by splňoval 

podmínku odpovídajícího utajení. Podmínka utajení by byla splněna i přesto, že je 

teoreticky možná zpětná analýza (dekompilace strojového kódu do zdrojového kódu), 

protože tato dekompilace není triviální operace a je standardně zapovězena (mimo 

informací o rozhraní). 

Velmi často v praxi může nastat souběh dvou porušení, a to autorského práva 

v jeho neliterární podobě a porušení ochrany obchodního tajemství. Typicky tato 

                                                        
 
230 § 504 NOZ. 

231 Cf. infra část 4.2.1. 

232 § 2976 a § 2985 NOZ.  

233 Cf. Horáček (2005), str. 252-268. 
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situace může nastat a nastává u zaměstnanců původní společnosti, kteří u nového 

zaměstnavatele začnou pracovat na obdobném projektu, jaký připravoval jejich 

původní zaměstnavatel. V případě, že se nepodaří prokázat strukturální shodu obou 

programů (vytvořeného původním a novým zaměstnavatelem), přichází do úvahy 

možné porušení ochrany obchodního tajemství a nároky plynoucí z ochrany před 

nekalou soutěží.234 Pokud bychom prokázali strukturální podobnost, byla by situace 

pro poškozeného původního zaměstnavatele výrazně jednodušší (stačilo by mu pouze 

prokázat práva k počítačovému programu). U nároků z nekalé soutěže může být a 

typicky je unesení důkazního břemena a prokázání všech aspektů a podstatných znaků 

mnohem problematičtější. 

Dle staré soukromoprávní úpravy nebylo zcela jasné, zda se ochrana obchodního 

tajemství vztáhne i na informace a na jakýkoli subjekt bez ohledu na vztah dané osoby 

k dotčeným informacím. Zahraniční literatura se vždy přikláněla k tomu, že pokud 

jsou si tyto osoby vědomy, že charakter informací je důvěrný, porušily by jejich 

vyzrazením i ony ochranu obchodního tajemství.235 Dle současného znění v rámci 

nového občanského zákoníku se zdá být tato situace už jednoznačná i v českém právu, 

a tedy že i tyto osoby mohou vyzrazením porušit ochranu obchodním tajemstvím.236 

Tato otázka je praktická právě pro situace, kdy se tyto osoby mohou k daným 

informacím dostat nelegální cestou (např. počítačoví hackeři). 

Prvek počítačového programu Obchodní 

tajemství 

Poznámky 

(a) Idea a algoritmus 

 

Ano Pokud není zveřejněn 

(b) Množina příkazů (text) 

 

Ano Pokud není zveřejněn 

(c) Způsob uspořádání textu 

 

Ano Pokud není zveřejněn 

(d) Komunikace s uživatelem 

 

Ne Jde typicky o znak, který je surface 

oriented. 

(e) Rozhraní pro jiné programy 

 

Ne Je možné získat na základě práv 

stanovených v autorskoprávní úpravě 

(f) Funkce  

 

Ne Jde typicky o znak, který je surface 

oriented 

Tabulka 4 

                                                        
 
234 § 2988 et seq. NOZ. 

235 Cf. Bainbridge (2000), str. 91-99. 

236 § 2985 odst. 2 NOZ. 
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3.3.2 Alternativní možnosti přístupu k ochraně 

Jak jsme již několikrát uvedli v této práci, současný systém ochrany nebyl nikdy 

vytvářen pro počítačové programy. Zejména autorské právo se muselo pro počítačové 

programy zásadně přizpůsobit takovým způsobem, že můžeme oprávněně pochybovat, 

zda některé úpravy nejdou až za hranu podstaty ochrany autorským právem.237 Na 

druhé straně, ani počítačové programy nejsou svým charakterem standardní tvůrčí díla, 

pro která se tato ochrana koncipovala a tvořila. 

Mnoho komentátorů se zabývalo a zabývá různými úhly pohledu na počítačové 

programy. V této části vybereme několik zajímavých konceptů s krátkým 

komentářem. Tyto koncepty můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První 

skupina nepopírá současnou právní úpravu a koncepty, které se v ní vyskytují. Pouze 

navrhuje, aby se právní úprava ve vztahu k počítačovým programům doplnila o nové 

koncepty, přičemž tyto koncepty navazují na současnou úpravu. Mezi tyto koncepty 

lze zařadit například návrh chránit počítačové programy prostřednictvím užitných 

vzorů. Druhá skupina odmítá současný systém jako nevyhovující a nahradila by tuto 

ochranu zcela novými autonomními koncepty. Mezi tyto koncepty patří například 

Paleyho „malý softwarový patent“238 nebo tzv. koncept „Manifesto“239. 

Užitný vzor. V rámci odborné veřejnosti byl tento návrh velmi podrobně 

diskutován. Návrh neměl daleko od toho, aby se stal součástí platného práva. Tento 

podnět vznikl na základě kritiky současného patentového modelu. Důvodem této 

kritiky bylo, že patentový systém je efektivně dostupný pouze pro velké společnosti 

a je potřeba vytvořit vhodnou ochranu vynálezů spočívajících v počítačových 

programech i pro malé a střední společnosti. Idea byla vytvořit koncept ochrany, který 

nebude tak náročný na splnění formálních náležitostí (v porovnání s patentovou 

úpravou), a tedy poskytne rychlejší a levnější ochranu inovativním idejím pro menší 

společnosti. 

                                                        
 
237 Cf. infra kapitola 4. 

238 Paley (1996). 

239 Samuelson (1994). 
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Pro tuto jednodušší ochranu byl vybrán již existující koncept užitného vzoru, 

který byl ostatně vedený podobnými úvahami při jeho zavedení. V České republice je 

užitný vzor chráněn na základně zákona o užitných vzorech; počítačové programy byly 

však z jeho ochrany výslovně vyloučeny.240 

V Evropské unii byl v průběhu 90. let minulého století trend zásadně zvyšovat 

konkurenceschopnost EU ve vztahu ke zbytku světa podporou a ochranou inovací. 

Tento trend se projevoval i snahou chránit duševní vlastnictví co největším počtem 

forem ochrany. Včetně forem, které se prosadily a které neexistují nikde jinde ve světě 

(za zmínku stojí sui generis právo pořizovatele databáze). Do této strategie 

harmonizace užitných vzorů velmi dobře zapadala. Tato harmonizace by samozřejmě 

znamenala i zavedení takové formy ochrany do států, kde ještě v té době vůbec 

neexistovala (například Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Berouc 

v potaz výše uvedené argumenty o nutnosti zvyšovat konkurenceschopnost EU na 

světových trzích, Evropský parlament představil návrh na regulaci užitných vzorů, 

přičemž tento návrh výslovně počítal i s ochranou počítačových programů.241 Tento 

návrh však čelil zásadní kritice zainteresovaných stran. Tuto kritiku následně Komise 

zpracovala do výsledné zprávy.242 Tento návrh modelu nové úpravy nakonec nebyl 

přijat. 

Nejdůležitějším rozdílem od patentové úpravy byla nižší úroveň požadované 

vynálezecké výše. Softwarový vynález musel pro ochranu užitným vzorem splňovat 

negativní podmínku, tj. že nevyplývá pro odborníka zcela zřejmým způsobem ze stavu 

techniky243 (na rozdíl od patentové úpravy vyžadující, aby vynález nevyplýval 

zřejmým způsobem ze stavu techniky). Další odlišností bylo provádění průzkumu 

stavu techniky až na žádost a náklady dotčené osoby.244 

                                                        
 
240 § 2 písm. d) ZUV. 

241 Cf. Commission Amended Proposal / Pozměněný návrh Komise (1999), zejména návrh článku 3, který z velké části vychází 

z úpravy článku 52 EPC. 

242 Commission Summary Report / Souhrnná zpráva Komise (2001). 

243 Cf. Commission Amended Proposal / Pozměněný návrh Komise (1999), návrh čl. 6: (orig.) „[…] an invention shall be 

considered as involving an inventive step if it exhibits an advantage and, having regard to the state of art, in is not very obvious 

to a person skilled in the art“ (zvýraznění doplněno). 

244 Ibidem, návrh čl. 16. 
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Je pravda, že tento systém by nepochybně zajistil udělení ochrany mnohem 

rychleji. Mnoho společností by zřejmě tento způsob využilo spíš jako obranu proti 

zápisu patentu konkurencí, pokud by nezamýšlely konkrétní ideu patentovat. Je však 

zároveň otázkou, zda by tento systém splnil zamýšlený efekt pro malé a střední 

společnosti v EU. Harmonizovaný způsob by mohl naopak pomoct i společnostem ze 

třetích zemí získat rychlou ochranu pro ochranu svých softwarových produktů 

v Evropě. Zároveň by zcela zřejmě tuto ochranu využívaly i větší společnosti 

(s ohledem na jejich sofistikovanější strategie ochrany duševního vlastnictví). Efekt 

na podporu malých a středních společnosti v EU byl teda zpochybňován. 

Dalším velmi důležitým argumentem bylo, zda užitné vzory mohly zajistit pro 

počítačové programy vhodnější ochranu než systém patentový. Jednodušší 

a neformálnější způsob zápisu užitného vzoru s odloženým průzkumem by 

nepochybně podpořil a zvýšil počet registrovaných vynálezů na počítačové programy. 

Na druhou stranu by systém byl ještě mnohem víc zaplavený nesmyslnými „vynálezy“ 

(a udělenými užitnými vzory). Tyto monopoly na myšlenky by spíš odvětví brzdily, 

než by ho reálně posouvaly dál.245 Navíc se domníváme i s ohledem na současný stav 

samotné patentové praxe, že by tento krok možná dával smysl ve chvílí, kdy by již 

patentová praxe byla mnohem více etablována a ustálená. Užitné vzory by tehdy 

mohly plnit jakousi doplňkovou roli vůči patentům. V současné době není ani 

požadovaná vynálezecká výše u patentů zcela ustálená, a není jasné, co by mělo spadat 

pod pojem „zřejmým způsobem“, kdy jsou patenty na počítačové programy udělovány 

na vynálezy s relativně limitovanou „vynálezeckou výší“.246,247 Širší množina 

vynálezů, které by nevyplývaly „zcela zřejmým způsobem“ ze stavu techniky, by byla 

zcela zřejmě velmi obtížně uchopitelná a byla by velmi obtížná právě samotná 

delimitace mezi zápisnými podmínkami pro patent a pro užitný vzor. Navíc tento 

koncept jde i proti trendu, který se snaží snížit počet patentů zvýšením úrovně 

vynálezecké výše. 

                                                        
 
245 Cf. infra (FOSS) – reakce free and open-source komunity. 

246 Cf. Leith (2007), str. 178-9. 

247 Cf. supra (patentová úprava). 
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Malý softwarový patent. Koncept malého softwarového patentu patří do 

skupiny revizionistických metod pro ochranu počítačových programů. Autor tohoto 

konceptu vychází z toho, že by se zavedením tohoto modelu jiné formy ochrany 

počítačových programů bez dalšího zrušily. Paley zejména kritizuje rozmělnění 

ochrany počítačových programů mezi autorské a patentové právo.248 Paley pracuje 

s globálním pohledem na ochranu počítačových programů. Dovozuje, že 

autorskoprávní ochrana se v některých částech světa neetablovala vůbec, a tak 

počítačové programy zůstaly v těchto částech světa bez právní ochrany. Nový model 

ochrany by tak mohl přinést méně rozvinutým zemím nový impulz k rozvoji právní 

ochrany počítačových programů.249 S ohledem na to, že návrh má mnoho obdobných 

bodů s návrhem směrnice na zavedení užitného vzoru, poukážeme na největší 

zajímavosti tohoto návrhu. 

Poprvé, tento koncept dává do popředí a klade důraz na algoritmus, který je 

základem každého počítačového programu, a proto by měl být primárně chráněn. 

Taková ochrana by fakticky měla odrážet neliterární části programu, které známe 

z autorskoprávní ochrany. S přístupem lze nepochybně souhlasit, jelikož algoritmus je 

reálně základem počítačového programu. Avšak měli bychom koncept Paleyho 

algoritmu rozšířit i o datové struktury a reprezentaci dat, aby rozsah ochrany pro 

algoritmus odpovídal důležitým prvkům počítačového programu.250 V praxi by tato 

konstrukce mohla narážet na obdobné problémy, s jakými se momentálně potýká 

i patentová úprava (tj. hledání chráněného prvku). 

Podruhé, velmi zajímavou částí je, že malý softwarový patent stanovuje velmi 

rozsáhlá práva uživatelů. Jde zejména o možnost zpětné analýzy (dekompilace) 

počítačového programu, systém nucených licencí, nebo legální licence pro 

nevýdělečné účely. Systém nucených licencí má zajistit každému, kdo by chtěl 

počítačový program využívat, možnost získat licenci.251 Výrazně by to na jedné straně 

oslabilo princip kontroly distribuce, avšak na straně druhé by systém nevytvářel umělé 

                                                        
 
248 Paley (1996), str. 305-311. 

249 Ibidem, str. 311. 

250 Cf. Leith (2007), str. 172 a str. 42-49. 

251 Paley (1996), návrh § 236 písm. b). 
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monopoly, a nastavil by férovou odměnu pro tvůrce z těchto nucených licencí. Dále 

by měli uživatelé právo na zpětnou analýzu (dekompilaci) i na studování fungování 

programu252 – jinými slovy právo provádět jak black box, tak i white box analýzu 

počítačového programu. Společně se zakotvením legální licence pro neobchodní 

a nevýdělečné účely253 si vysloužil podporu i u FOSS komunity, která patří 

k největším odpůrcům patentů pro počítačové programy. Obchodní modely pro FOSS 

systémy jsou často založené na komunitním vývoji, kdy se následně tyto systémy 

monetizují přes garance a servis. Je přinejmenším diskutabilní, zda by takové 

nakládání zapadalo do konceptu legální licence „pro nevýdělečné účely“. 

Za třetí, v dalších ohledech je tento koncept velmi podobný návrhu na ochranu 

užitným vzorem výše. Jedná se zejména o registrační princip s průzkumem až na žádost 

dotčené osoby. Proto by se tento model musel potýkat s obdobnými překážkami, jak 

jsme rozebírali u užitného vzoru výše.  

I když tento model nikdy nebyl implementován v praxi, byly na něj relativně 

kladné reference. 

Manifesto. Stejně jako Paleyho koncept malého softwarového patentu je nutné 

i koncept Manifesto vnímat jako revisionistický. Model se snaží reagovat víc na tržní 

realitu ve světě počítačových programů. Současné modely kritizuje s ohledem na 

vnímání inovací, pokroku a vynálezu přes prisma starých technologií. 

Koncept Manifesta reaguje na nevhodnost současné úpravy, zejména 

prostřednictvím autorského práva. Snaží se nahlížet na počítačový program jako na 

virtuální stroj, a tedy mnohem více očima informačních technologií. Jak jsme probírali 

i výše, toto je mnohem vhodnější pohled na počítačový program. Autoři konceptu 

zdůrazňují, že není důležitý text počítačového programu, ale jeho fungování (vymezují 

se proti ochraně jako literárního díla). 

Autoři tohoto konceptu z výše uvedených důvodů navrhují chránit chování 

počítačového programu. Právě toto je totiž důvod a vlastnost, pro kterou si počítačový 

                                                        
 
252 Ibidem, návrh § 236 písm. l). 

253 Ibidem, návrh § 236 písm. k). 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 78 

program jeho uživatel pořídí.254 Proto je důležité se soustředit na ochranu před 

klonováním programů. Jinými slovy, autoři tohoto konceptu vytvářejí výlučné právo 

zabránit klonování, a tedy cenných funkčních elementů bez simultánního vynaložení 

úsilí na jejich vytvoření. Klonování přitom může zahrnovat širokou škálu aktivit, 

včetně například kopírování kódu, replikace vnějších funkcí nebo parazitování na 

funkčnosti pomocí jiného programu. Autoři konceptu se domnívají, že odborníci 

v dané oblasti budou schopni bez problémů rozpoznat nežádoucí chování, a tím by se 

zvýšila i předvídatelnost a právní jistota.255  

Tento koncept by i dle našeho názoru mohl výrazně dopomoct k lepší aplikaci 

práva v oblasti počítačových programů. Myšlenka to životaschopná sice je, ale nic 

nenasvědčuje, že by byla v současném světě i realizovatelná. I Leith tuto skutečnost 

zdůrazňuje ve své kritice.256 

Koncept Manifesto je na první pohled velmi dobrý, protož jde vstříc potřebám 

informačních technologií, které má regulovat. Na druhé straně autoři nepředkládají 

žádná data ani studie o tom, jaký by tato změna mohla mít dopad na tržní prostředí. 

Pro relevantnější debatu nad úplnou změnou paradigmata pro ochranu počítačových 

programů bychom museli vycházet z dopadů na tržní prostředí. Bez takových dat je 

reálný dopad na změnu chování subjektů minimální.  

Zhodnocení alternativních forem ochrany. Všechny tyto alternativní modely 

jsou velmi přínosné, protože reagují právě na nedokonalosti současných forem 

ochrany počítačových programů. Jak je naznačeno v tabulce níže, veškeré tyto formy 

se snaží chránit primárně algoritmus/ideu počítačového programu (užitný vzor 

a Paleyho malý patent) a funkcionalitu počítačového programu (Manifesto). Z pohledu 

těchto forem jsou zajímavé úvahy směřující k ochraně kombinace algoritmu, struktury 

programu a rozhraní (Paleyho malý patent), protože kombinují aspekty, které 

jsou momentálně atributované dvěma neslučitelným systémům (autorskoprávní 

                                                        
 
254 Samuelson (1994), str. 2318: (orig.) „Behavior is not the only source of value in a program, but it is the most important […] 

when buying software in the retail market, consumers buy behavior and nothing more“. 

255 Ibidem, str. 2405: (orig.) „[…] anti-cloning standard would also be more predictable than a substantial similarity standard. 

Innovators, imitators and courts can all be expected to recognize near-clones without much difficulty.“ 

256 Leith (2007), str. 169. 
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a patentové ochraně). Nepřehlédnutelná je však ochrana funkce v systému Manifesto 

proti klonování této funkce. Tento koncept je zajímavý zejména ze dvou pohledů: 

poprvé otevřeně chrání aspekt počítačového programu, kvůli kterému se počítačové 

programy vytvářejí, a podruhé zároveň šíře této ochrany je dostatečně úzká na to, aby 

neomezovala vývoj nových programů (pokud nejsou pouhými klony jiných 

programů). 

 
Prvek počítačového 

programu 

Užitný vzor Paley (malý 

patent) 

Manifesto 

(a) Idea a algoritmus 

 

Ano Ano Ne 

(b) Množina příkazů (text) 

 

Ne Ne Ne 

(c) Způsob uspořádání 

textu 

Ne Ano Ne 

(d) Komunikace u 

uživatelem 

Ne Ne Ne 

(e) Rozhraní pro jiné 

programy 

Ano Ano Ne 

(f) Funkce 

 

Ne Ne Ano 

Tabulka 5 

 

I přes praktičnost některých těchto úvah je velmi nepravděpodobné, že by 

některé z těchto revizionistických systémů nahradily současné systémy, které existují 

již několik století. Navíc již v Evropské unii zřejmě není prostor pro další regulace 

tohoto možná v současnosti již odvětví trpícího vysokou mírou regulace či ochrany 

v Evropě. I z těchto nových systémů (ať už revizionistických nebo doplňkových) je 

však možné vzít si inspiraci při dalších úvahách nad zlepšením současného systému 

ochrany. 

3.4 Shrnutí k formám právní ochrany 

Tato kapitola byla konstruována jako přehled forem právních ochrany, a to od 

nejklasičtější formy (autorskoprávní), přes trochu kontroverzní formu (patentovou), až 

po alternativní (obchodní tajemství a nekalá soutěž) a hypotetické formy (užitný vzor, 

malý Paleyho patent a Mefisto).  

Primárním způsobem je ochrana prostřednictvím autorského práva, která chrání 

samotné vyjádření počítačového programu. Avšak tato forma nemá ambici chránit to, 
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co je v počítačovém programu důležité, a to jeho funkcionalitu. Přístup k právní 

ochraně počítačových programů formou autorského práva je velmi komplikovaný, a to 

co se týče jak výkladu příslušných pravidel, tak i jejich praktické aplikace.257 Další 

způsoby ochrany, tedy typicky prostřednictvím průmyslových práv (patenty) nebo 

prostřednictvím právo zamezujícím nekalou soutěž, jsou často považovány pouze za 

doplňkové.258 Patentová ochrana na rozdíl od autorskoprávní sice chrání samotnou 

ideu fungování. V praxi jsou však chráněny taktéž ideje, které by neměly být chráněny 

a často mohou být překážkou v dynamičtějším rozvoji tohoto odvětví. 

Koexistence existujících právních forem může vést k zajímavým strukturám pro 

ochranu. Pokud je zajímavá idea inkorporována do zdrojového kódu a není viditelná 

navenek, je tato struktura vhodná pro ochranu formou obchodního tajemství, protože 

již samotné autorské právo zakazuje dekompilaci (ledaže by šlo o zjištění informací 

o rozhraní). Ideu je v takové struktuře vhodné chránit jako obchodní tajemství (jak 

ostatně činí mnoho vývojářských společností). Pokud je inovativní idea viditelná 

navenek, nebo ji oprávněný uživatel zjistit black-box analýzou, jedinou možností 

právní ochrany je pouze ochrana takového vynálezu patentem. 

Na rozdíl od patentové ochrany, která vzniká zápisem do příslušného veřejného 

rejstříku, je autorskoprávní ochrana nebo ochrana prostřednictvím obchodního 

tajemství pouze neformální ochranou. Tento aspekt může být v praxi problematický 

při prokazování existence autorského práva nebo práva na ochranu obchodního 

tajemství. Autorskoprávní organizace proto doporučují k prokázání, že autorské právo 

vzniklo v určité době, možnosti jako (i) úschova programu u notáře, a/nebo (ii) zaslání 

registrovanou poštou adresovanou třetí osobě, přičemž obálka zůstane neotevřená.259 

Jak bylo v této kapitole rozebráno, obě nejdůležitější formy ochrany nejsou 

ideální z pohledu praktického. U autorskoprávní ochrany je typicky ochrana mířena na 

                                                        
 
257 Se spoustou aspektů ochrany počítačových programů se např. musel zabýval NSS ČR (5 As 38/2008 – 288), kdy dovodil, že 

velké množství aspektů ochrany standardních děl autorským právem není s ohledem na funkční charakter počítačového programu 

aplikovatelná. 

258 Cf.. E. Egyptiadou, The Hellenic Framework for Computer Program Copyright Protection Following the Implementation of 

the Relative European Union Directives in IRMA (2012), str. 740.   

259 Ibidem.   
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umělecká a vědecká díla, nikoli na funkční programy. U patentové ochrany je 

problematická aplikace a praxe udělování patentů i pro programy, které mohou bránit 

rozvoji odvětví (pro jejich neexistující nebo pouze velmi nízkou úroveň vynálezecké 

výše). V následující kapitole se proto budeme zabývat jednak (i) přizpůsobováním 

právní ochrany prostřednictvím změn v legislativě (zejména u autorského práva) 

a jednak (ii) faktickými modely, které reagují na nedokonalost právní úpravy ochrany 

počítačových programů.   
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Kapitola 4  

 

Modifikace ochrany (legislativní a faktické) 

Jak jsme zhodnotili v předchozí kapitole o právních formách ochrany 

počítačových programů, žádná z forem není ideální pro ochranu počítačových 

programů. Mnoho akademiků se snaží definovat alternativní formy, které by teoreticky 

alespoň v některých ohledech mohly fungovat efektivněji. S ohledem na širokou 

rozšířenost a prakticky globální akceptovatelnost standardních modelů ochrany 

(zejména autorského práva) se nezdá, že by měla právní ochrana počítačových 

programů doznat zásadních změn.  

To však neznamená, že se současná autorskoprávní ochrana nepřizpůsobuje 

potřebám právních vztahů vznikajících při ochraně počítačových programů. Děje se 

tak na základě specifického režimu a specifických práv k počítačovým programům 

(odlišných od standardní autorskoprávní ochrany), soudním dotvářením těchto 

principů, ale i živelným vytvářením nových modelů tvorby a distribuce počítačových 

programů (resp. jejich nejcennější části, tj. funkčního efektu). 

V první části této kapitoly se budeme zabývat způsoby, jak se právní úprava 

(zejména autorskoprávní jako hlavní forma ochrany) uzpůsobuje specifickým 

aspektům počítačových programů. Ve druhé části se zaměříme na převládající 

problémy, které jsou řešeny při praktické aplikaci současných modelů ochrany, které 

mohou částečně popírat současné modely a formy ochrany. 

4.1 Modifikace legislativní 

Počítačový program je specifickým předmětem právních vztahů. Primární a 

nejrozšířenější formou ochrany je stále autorské právo. Počítačový program je však 

definován primárně svým funkčním charakterem, na které tato ochrana není ze své 

podstaty konstruována. Pokud by nebyly stanoveny specifické výjimky ze standardní 

autorskoprávní ochrany reflektující specifický funkční charakter počítačového 

programu, praktická aplikace ochrany prostřednictvím autorského práva by byla 

přinejmenším výrazně ztížena.  
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Přizpůsobování (autorsko-)právní ochrany počítačových programů jejich 

funkčnímu charakteru je velmi zajímavou otázkou. Tyto úpravy standardní ochrany 

autorského práva směřují nejenom na vyloučení ochrany autorského práva na prvky, 

které z podstaty autorského práva ani nemají být chráněny. Úpravy zároveň stanovují 

specifické výjimky k tomu, aby oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového 

programu mohl mít k prvkům počítačového programu, které nejsou autorskoprávně 

chráněny, přístup. Jinými slovy, tyto výjimky stanovují specifická oprávnění uživatelů 

k tomu, aby mohli provádět úkony ve vztahu k počítačovým programům, které by 

jinak byly porušením autorského práva k počítačovému programu. Tyto výjimky jsou 

typicky konstruovány za účelem (i) získávání nechráněných prvků počítačového 

programu (ať už je to specifická funkcionalita, ideje nebo rozhraní), anebo (ii) zajištění 

nerušeného užívání počítačového programu (ať je to v důsledku technických chyb 

nebo případných nepředvídatelných okolností). 

Druhou stránku, a tedy i opačný trend k tomuto uvolňování právní ochrany, 

představují tzv. účinné technické prostředky pro ochranu práv (DRM)260. Tyto 

prostředky naopak rozšiřují působnost autorského práva i na další aktivity, a to (i) 

obcházení a jiné maření prostředků DRM, a (ii) výroba a distribuce nástrojů určených 

na obcházení či jiné maření DRM.261 Zajímavou je taktéž otázka koexistence ochrany 

DRM a oprávnění uživatelů i přes ochranu autorskými právy přistupovat 

k nechráněným prvkům či zajišťovat funkcionalitu. V EU i v českém právu je jasně 

deklarována preference nerušeného a funkčního užívání počítačového programu.262  To 

na rozdíl od této úpravy v USA, kde je možné vyloučit ochranu DRM pouze ve 

vyjmenovaných případech stanovených DCMA.263  

                                                        
 
260 Ochrana prostředků DRM byla zavedena na základě WCT a byla implementována v EU do informační směrnice a následně i 

do českého autorského zákona. V USA byla tato úprava provedena formou známého DMCA (Digital Millennuim Copyright Act). 

Hlavním důvodem zavádění tohoto rozšíření a související kriminalizace takových jednání byl rozmáhající se trend porušování 

autorských práv v souvislosti s internetovou distribucí a silná lobby některých globálních společností. 

261 § 43 odst. 1 a 2 AZ. 

262 § 66 odst. 8 AZ, který stanoví, že u zpětné analýzy je ochrana DRM výslovně vyloučena. V ostatních případech stanoví 

speciální povinnost zpřístupnit počítačový program tak, aby mohl oprávněný uživatel nerušeně program využívat a označit 

počítačový program chráněný technickými prostředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný uživatel za 

tím účelem obrátit. 

263 Cf. Zbránek (2012), str. 59 et seq. 
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Standardní výluky z autorského práva. I u počítačových programů existují 

standardní omezení práva autora spočívající v možnosti užití díla v rámci zákonných 

licencí (jako například úřední264 nebo vědecká265 zákonná licence) nebo možnost užití 

volného díla po uplynutí doby majetkových práv.266 Možnost volného užití po uplynutí 

70 let po smrti autora267 vyznívá u počítačových programů s ohledem na extrémně 

rychlý vývoj jako prakticky neomezená doba.  

Specifická práva oprávněných uživatelů. Do autorské ochrany počítačových 

programů bylo inkorporováno několik specifických omezení, které mají zajišťovat, že 

ochrana počítačových programů bude praktická. Tato omezení směřují zejména 

k umožnění (i) různých aktivit při zavedení a provozu počítačového programu, včetně 

opravy chyb, (ii) možnost zhotovit záložní rozmnoženinu, (iii) studovat a zpětně 

analyzovat počítačové programy za účelem zjištění idejí, a to ať už méně invazivní 

formou black-box analýzy nebo přímou dekompilací programu v případě zajištění 

interoperability. Tato specifická omezení reflektují specifický funkční charakter a mají 

za cíl umožnit uživateli aktivity, které by jinak mohly být považovány za výlučné 

právo autora, a tím i vyvážit rovnováhu mezi autorem a uživatelem počítačového 

programu. Tato omezení jednak směřují k možnosti program užívat k reálnému 

fungování (aby kopírování při zavádění počítačového programu a spouštění 

počítačového programu nebylo automaticky považováno za výkon autorských práv), 

a jednak k deklaraci ochrany prostřednictvím autorského práva – tj. k ochraně 

samotného zápisu programu před kopírováním, nikoli ochranu ideje počítačového 

programu jakoukoli formou. 

4.1.1 Třístupňový test 

Výjimky z ochrany počítačového programu by měly být aplikovány rozumně a 

neměly by být bezbřehé. Samotný článek § 66 odst. 5 AZ odkazuje na generální 

interpretační pravidlo tzv. třístupňového testu pro výklad výjimek z autorského 

                                                        
 
264 § 34 AZ. 

265 § 31 odst. 1 písm. c) AZ. 

266 § 28 AZ. 

267 § 27 odst. 1 AZ. 
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práva.268 Nutnost úzkého výkladu výjimek je klíčový zejména z důvodu ochrany 

autorů, aby nebyly neúměrně limitování ve svých autorských právech. Tyto výjimky 

je potřebné vykládat ve světle mezinárodních závazků.269 

Pro aplikaci jakékoli výjimky z autorského práva je potřebné, aby byly splněny 

následující tři podmínky (tři stupně): (i) výjimka je stanovena zákonem, (ii) užití dle 

výjimky není v rozporu s běžným způsobem užití, a (iii) užitím dle výjimky nesmí být 

nepřiměřeně zasaženy oprávněné zájmy autora. Pro bližší výklad lze, mimo jiné, čerpat 

např. z rozhodovací praxe Panelu DSB zřízeného v rámci systému WTO.270 

Za prvé, výjimka musí být pro takový zvláštní případ stanovena zákonem. 

Výjimka musí být navíc definována v zákoně jasným způsobem, a musí být v zákoně 

i jednoznačně vymezena ve své působnosti a rozsahu.271 Tento první stupeň testu tedy 

zapovídá konstrukce výjimek dovozováním z relativně obecného textu zákona.    

Za druhé, užití dle výjimky nesmí jít nad rámec běžného užití. Panel k této 

výjimce upřesňuje, že tento druhý stupeň nebude splněn v případě, pokud by autor či 

jiný vykonavatel majetkových práv utrpěl (ať už aktuálně nebo potenciálně) takovým 

užitím značnou ekonomickou újmu.272  

Za třetí, užití dle výjimky rovněž nesmí nepřiměřeně poškozovat zájmy autora. 

Dle Panelu mohou však být taková poškození zájmů kompenzována například formou 

náhrad ze systému povinných licencí273.274 

Z výše uvedených úvah plyne, že omezení práv autora k počítačovým 

programům dle § 66 AZ je nutné vykládat restriktivně.275 Při aplikaci původní 

                                                        
 
268 § 29 odst. 1 AZ. 

269 Jde zejména o článek 6 odst. 3 směrnice o ochraně počítačových programů (ve vztahu k dekompilaci za účelem dosažení 

interoperability), článek 9 odst. 2 Bernské úmluvy, článek 5 odst. 5 informační směrnice a v neposlední řadě článek 13 dohody 

TRIPs. 

270 Panel DSB 160 (2000). 

271 Panel DSB 160 (2000), para. 6.108-6.112. 

272 Ibidem, para. 6.180 a para. 6.187. 

273 Ginsburg (2001), str. 10. 

274 Ke komplexní analýze třístupňového testu – cf. ibidem. 

275 Obdobně cf. Telec (2007), 339. 
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směrnice o ochraně počítačového programu je nutné navíc dovodit, že není možné 

upravovat omezení vyplývající ze směrnice šířeji než jsou uvedeny v samotné 

směrnici.276 Jinými slovy, pokud je výjimka ve směrnici stanovena dostatečně jasně, 

nemůže ani členský stát přiznat oprávněnému uživateli více práv. Obdobný princip lze 

dovodit i ze současného znění směrnice.277 Nutnost restriktivního výkladu je možné 

dovodit i z podkladových analýz, resp. stanovisek příslušných generálních advokátů, 

pro některá rozhodnutí SDEU.278  

Třístupňový test je nutné brát v potaz jako součást mezinárodních závazků 

(zejména Bernské úmluvy nebo úmluvy TRIPs), a teda by měl být brán v potaz vždy 

při výkladu existence a šíře určité výjimky. S ohledem na důležitost těchto principů 

byla i Evropská komise kritická ke státům, které tento test netransponovaly do svých 

právních řádů.279  

4.1.2 Vztah autora a oprávněného uživatele 

Definice oprávněného uživatele je odrazem specifika počítačového programu 

jakožto velmi nestandardního předmětu autorského práva. Oprávněný uživatel by měl 

představovat osobu, která počítačový program využívá. Využití však není nutně 

myšleno užití ve smyslu § 12 AZ. Využitím může takový oprávněný uživatel 

počítačový program využívat, aniž by jakkoli zasahoval do autorských práv autora. 

Využitím se typicky míří na jiné aspekty počítačového programu, které nemají ambici 

být chráněny autorským právem, jako například idea algoritmu, způsob nastavení 

rozhraní, samotné spouštění a funkcionalita. Využitím je pro účely chápání 

oprávněného uživatele tedy typicky konzumace funkčnosti a idejí počítačového 

programu (nikoli užití ve smyslu § 12).280 Oprávněný uživatel je odvozený od nabytí 

rozmnoženiny k počítačovému programu, a to buď (i) vlastnickým právem či jiným 

právem k typicky hmotné rozmnoženině, (ii) licenčním či jiným užívacím právem 

k rozmnoženině, a/anebo (iii) jakýmkoli jiným oprávněním užívat rozmnoženinu 

                                                        
 
276 Cf. směrnice o ochraně počítačových programů (1991), rec. 29 (výkladem a contrario). 

277 Cf. Margoni (2016). 

278 Cf. Stanovisko k případu SAS Institute (2011), bod 85. 

279 Report Komise (2000), str. 13-14. 

280 Cf. Chaloupková (2012), str. 120. 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 87 

počítačového programu.281 Komise ve své hodnotící správě k implementaci původní 

směrnice o ochraně počítačových programů282 upřesňuje, že oprávněným uživatelem 

je jakýkoli vlastník či nájemce rozmnoženiny, osoba oprávněná z licence nebo osoba, 

která je těmito osobami dále k dalším úkonům pověřena. Oprávněným uživatelem je 

v každém případě, a i dle rozhodovací praxe soudů i jakákoli osoba, která nabude 

rozmnoženinu od jiného oprávněného uživatele (a to v souladu s vyčerpáním práv 

k takové rozmnoženině)283. Osoba, která se oprávněným způsobem dostane 

k rozmnoženině počítačového programu je oprávněna provádět s počítačovým 

programem aktivity, které by jinak byly autorským zákonem zapovězeny, protože se 

při všech těchto aktivitách fakticky vytvářejí rozmnoženiny (spouštění, studování, 

zkoumání programu, vytváření záložních rozmnoženin) nebo se do programu jinak 

zasahuje (například oprava chyb). Tyto aktivity nemá autorské právo ani ambici 

chránit, jelikož autorské právo bylo vytvořeno a typicky míří na jiné typy děl 

(umělecké, literární či jiné vědecké). U těchto standardních typů děl se nepočítá 

s jejich jakýmkoli funkčním charakterem. U těchto typů děl je proto (na rozdíl od 

počítačových programů) jakékoli kopírování či zásah do díla zásadně nepřípustný.  

4.1.3 Technické rozmnoženiny (zprostředkovatelé) 

Jedna z velmi důležitých výjimek z rozsahu autorskoprávní ochrany u 

počítačového programů je zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny. V rámci 

technologického přesunu často dochází ke ukládání (vytváření rozmnoženin) za 

účelem přenosu programu či jeho obsahu od jedné osoby ke druhé. Typicky se jedná 

o ukládání do paměti u různých zprostředkovatelských serverů (ať už jde o různé 

směrovače, ovladače síťových zařízení nebo vyrovnávací paměti serverů pro rychlejší 

přístup k takovému programu či obsahu ze vzdálenějších serverů).284 Podmínkou pro 

                                                        
 
281 § 66 odst. 6 AZ: „[…] oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k 

rozmnoženině počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu, dále oprávněný 

nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu“. 

282 Commission Report / Zpráva Komise (2000), str. 12. 

283 Cf. UsedSoft (2012), para. 80: (orig.) „Since the copyright holder cannot object to the resale of a copy of a computer program 

for which that rightholder’s distribution right is exhausted under Article 4(2) of Directive 2009/24, it must be concluded that a 

second acquirer of that copy and any subsequent acquirer are ‘lawful acquirers’ of it within the meaning of Article 5(1) of 

Directive 2009/24“. 

284 § 38a odst. 1 AZ a článek 5 odst. 1 písm. a) informační směrnice. 
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tuto výjimku je (i) vytváření rozmnoženin je pouze dočasné a zároveň pomíjivé 

(krátkodobé) nebo podružné (akcesorické), (ii) vytváření rozmnoženin je součástí 

technologického procesu, přičemž (iii) rozmnoženiny nemají samostatný hospodářský 

význam. Tato výjimka zároveň typicky předpokládá (pro splnění podmínky 

krátkodobosti), tj. aby bylo vytváření rozmnoženin součástí technologického procesu, 

musí být automatizováno tak, aby proces tuto rozmnoženinu odstranil ze systému bez 

zásahu člověka (či uživatele).285 Této podmínce však nebrání, aby byl před 

automatizovaným smazáním předpokládaný úkon takového uživatele (například 

zavření okna internetového prohlížeče).286 

Tato výjimka směřuje na skutečnost, že počítačové programy, jejich obsah a 

případně jiná díla jsou v současnosti distribuovány prostřednictvím internetu, kdy za 

účelem transferu či efektivity nutně vstupují jako zprostředkovatelé jiné osoby. Tyto 

osoby však vstupují pouze jako prostředník bez toho, aby jejich zapojení jakkoli 

limitovalo hospodářskou hodnotu distribuovaného díla. Opak je pravdou. Tyto 

subjekty napomáhají intenzivnějšímu šíření děl k dalším osobám. Takové užití by 

proto nemělo být autorskoprávně relevantní. Užití je součástí standardního 

technologického procesu. Za účelem transmise musejí být tato díla distribuována 

prostřednictvím internetu, a tak formálně může k rozmnožování docházet. Avšak 

nikoli k rozmnožování, které by mělo být právně relevantní pro autora nebo jiného 

vykonavatele majetkových autorských práv. 

U této výjimky je evidentně splněn i třístupňový test. Tato výjimka je jasně 

stanovena v zákoně a má zřetelně definované limity. Při standardní aplikaci této 

výjimky nemůže autor či vykonavatel majetkových práv utrpět značnou ekonomickou 

újmu (s ohledem na to, že tyto rozmnoženiny nesmějí mít samostatný ekonomický 

význam) a autor či jiná osoba nemůže proto být poškozována (je to víc pro držitele 

                                                        
 
285 Cf. Infopaq (2009), para. 64: „[…] duration is limited to what is necessary for the proper completion of the technological 

process in question, it being understood that that process must be automated so that it deletes that act automatically, without 

human intervention, once its function of enabling the completion of such a process has come to an end“. 

286 Cf. PRCA (2014), para. 41: (orig.) „ […] requirement of automatic deletion does not preclude such a deletion from being 

preceded by human intervention directed at terminating the use of the technological process“.  
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práv pozitivní, protože tato výjimka pomůže s přenosem a distribucí k potenciálně 

širšímu okruhu zájemců o program). 

4.1.4 Užití při zavedení a provozu 

Tato výjimka směřuje na aktivity oprávněného uživatele počítačového programu 

při zavádění a provozu počítačového programu. Tyto aktivity jsou velmi úzce spojeny 

se specifickým funkčním charakterem počítačového programu (který na rozdíl od 

klasických autorských děl postrádá vědeckou nebo uměleckou hodnotu).287 Tato 

výjimka výslovně umožňuje rozmnožování, překlad, zpracování, úpravu či jinou 

změnu při zavedení a provozu počítačového programu. Směřuje tedy na možnost, aby 

uživatel vůbec technicky mohl počítačový program nainstalovat, spustit a využívat 

jeho funkcionalitu. Tyto procesy budou typicky zahrnovat rozmnožování (například 

zavedení do operační paměti počítače, kterému někdy může předcházet vytvoření 

kopie na pevný disk288), překlad do jiné formy (například real-time překlad do 

spustitelného kódu u některých typů programovacích jazyků), zpracování či změnu 

(například připojení knihoven). Bez této výjimky by nebyl počítačový program vůbec 

prakticky či technicky využitelný. Proto dává i smysl, že je tato výjimka stanovena 

jako kogentní (tj. bez možnosti odchylné úpravy).289 

Tato specifická výjimka pro počítačové programy logicky vylučuje obecnou 

licenci pro užití díla jako součást technologického procesu.290 Tato obecná výjimka 

však bude aplikovatelná na jakákoli jiná díla odlišných od počítačových programů. 

Tato výjimka totiž nesměřuje na užití díla z důvodu jejich funkčního charakteru, ale 

využívat či konzumovat díla při technologickém přenosu či zobrazení (při kterém 

může docházet k pořizování technických rozmnoženin). Dle rozhodovací praxe 

evropských soudů se může jednat například o vytváření rozmnoženiny díla na 

                                                        
 
287 § 66 odst. 1 písm. a) a b) AZ  

288 Cf. Telec (2007), str. 629. 

289 Výkladem a contrario k § 66 odst. 1 písm. b) a v souladu se směrnicí o ochraně počítačových programů, (orig.) „[…] the acts 

of loading and running necessary for the use of a copy of a program which has been lawfully acquired, and the act of correction 

of its errors, may not be prohibited by contract“. 

290 Aplikace § 38 odst. 1 písm. b) AZ je pro počítačové programy vyloučena na základě § 66 odst. 7 AZ. 
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obrazovce uživatele nebo ve vyrovnávací paměti při zobrazování děl přímo 

z internetu.291 

Výjimka a priori splňuje třístupňový test. Je stanovena zákonem jasným 

způsobem, a je i v zákoně jednoznačně vymezena ve své působnosti a v rozsahu 

(rozsahem aktivit i jejich účelem). Při její aplikaci je nutné respektovat i druhý a třetí 

stupeň testu, avšak již samotný zákon stanoví dodatečné podmínky (zejména účel této 

výjimky) pro splnění druhého či třetího stupně. 

4.1.5 Užití v souladu s určením 

Tato výjimka míří a odráží funkční charakter počítačového programu. Na rozdíl 

od výše uvedených výjimek však není tak úzce spjatá s technologickým procesem, a 

to ať už pro zprostředkovatele při přenosu kódu nebo pro samotné uživatele při 

zavádění do systému a spouštění. Tato výjimka tedy spíš míří na praktická očekávání 

fungování počítačového programu, jeho autora či jeho uživatele. 

Tato výjimka či zákonná licence umožňuje oprávněnému uživateli využívat 

počítačový program v souladu s jeho určením. Soulad s určením je neurčitým pojmem, 

který umožňuje mnoho výkladů. Může jít o soulad s objektivním určením samotného 

programu, může jít o určení autora nebo uživatele. Z recitálu směrnice o ochraně 

počítačových programů by se dalo dovozovat, že jde nejspíš o objektivní určení 

samotného počítačového programu.292 V rámci legislativního procesu však bylo 

rozhodnuto, že výklad tohoto pojmu nebude obsahem směrnice a bude ponechán na 

aplikaci soudů jednotlivých členských států. Proto je možné se částečně inspirovat 

rozhodovací praxí například německých soudů293, které tento pojem definovaly jako 

společný účel autora a uživatele. V každém případě vždy bude potřeba posuzovat šíři 

tohoto pojmu v každém jednotlivém případě a na základě objektivních kritérií. 

                                                        
 
291 SDEU - PRCA (2014), para 64: (orig.) „[…] copies on the user’s computer screen and the copies in the internet ‘cache’ of that 

computer’s hard disk, made by an end-user in the course of viewing a website, satisfy the conditions that those copies must be 

temporary, that they must be transient or incidental in nature and that they must constitute an integral and essential part of a 

technological process, as well as the conditions laid down in Article 5(5) of that directive, and that they may therefore be made 

without the authorisation of the copyright holders.“ 

292 Cf. Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), rec. 13: (orig.) „[…] any other act necessary for the use of the copy of 

a program may be performed in accordance with its intended purpose by a lawful acquirer of that copy“ (zvýraznění doplněno). 

293 Cf. Dreier (2006), str. 227 při analýze případu Dongle. 
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Například může jít o celkovou prezentaci charakteru a struktury programu (co lze od 

něj objektivně očekávat) případně pokud jsou určité vlastnosti vyhrazeny. Nelze tak 

například u verzovaného počítačového programu automaticky počítat, že je oprávněný 

uživatel využívat i jakékoli modifikace počítačového programu dle jiné verze.  

Využitelnost této výjimky je omezená korektivem nezbytnosti. Tuto nezbytnost 

není možné chápat jako čistě technickou nezbytnost, protože tato je již pokrytá 

v předchozích výjimkách. I nezbytnost však musí být vnímána a vykládána objektivně. 

Obdobně jako Bently můžeme hledat význam tohoto pojmu v rámci pohybujícím se 

mezi vhodností a absolutní nutností.294 

Je možné se od této výjimky smluvně odchýlit a typicky její rozsah i zúžit, a to 

na rozdíl od ostatních výjimek z autorskoprávní ochrany počítačových programů. Tato 

možnost odchylné úpravy vychází z české právní úpravy295, jak byla implementována 

v souladu s recitálem i zněním směrnice o ochraně počítačových programů296. 

Výjimka směřuje na samotnou užitnou hodnotu počítačového programu (očekávání 

stran – autora a uživatele), a nikoli technické nezbytnosti. Dispozitivnost tohoto 

ustanovení je koncepčně určitě logická a správná s ohledem na vůdčí princip smluvní 

volnosti v rámci českého soukromého práva. 

4.1.6 Záložní rozmnoženiny 

Oprávněný uživatel počítačového programu je oprávněn zhotovit si záložní 

rozmnoženinu, je-li tato rozmnoženina nezbytná k jeho užívání.297 Na první pohled by 

se mohlo jevit, že toto ustanovení je specifickou náhradou pro uživatele počítačových 

programů vzhledem k tomu, že není u počítačových programů možno využít výjimku 

pro volné užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby dle § 30 AZ298. Podobnost mezi 

těmito právy je pouze zdánlivá. Obě práva sledují zcela rozdílný cíl. U volného užití 

jde zejména o poskytnutí možnosti dílo užít fyzické osobě (a to i takové osobě, která 

dílo již nevyužívá na základě jiného právního titulu), pokud z užití nemá hospodářský 

                                                        
 
294 Ibidem, str. 226.  

295 §66 odst. 1 písm. b) in fine: „[…] není-li stanoveno jinak“. 

296 Směrnice o ochraně počítačových programů, rec. 13 a článek 5 odst. 1. 

297 § 66 odst. 1 písm. c). 

298 § 30 odst. 3 AZ. 
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prospěch. Naopak, u práva vytvářet záložní rozmnoženiny (použitelného pouze pro 

oprávněné uživatele) jde o poskytnutí možnosti nerušeného užívání i pro případ 

výskytu neočekávané události, která by mohla znemožnit využití původního 

počítačového programu. Obdobný argument platí i pro možnost využití záložní 

rozmnoženiny pro instalaci počítačového programu do nového počítače při výměně 

používaného počítače.299 Záložní rozmnoženina má v těchto případech sloužit na 

obnovu stavu před takovou neočekávatelnou událostí. Toto právo je tedy taktéž 

implikováno specifickou povahou počítačového programu jakožto díla daného jeho 

funkční povahou, tj. že je vůbec možné užitnou hodnotu bez dalšího obnovit do 

původního stavu takovou záložní rozmnoženinou. 

Uvedené právo vytvořit záložní rozmnoženinu by se dalo teoreticky dovodit i u 

aktivit souvisejících s právem využít počítačový program v souladu s jeho určením300. 

Přesto toto právo není pro uživatele nadbytečné jednak s ohledem na vyšší právní 

jistotu při vytváření záložních rozmnoženin, a jednak protože toto právo je 

konstruováno (na rozdíl od práva používat počítačový program v souladu s jeho 

určením) jako právo kogentní (vylučuje tedy možnost odlišného smluvního ujednání). 

Jazykovým výkladem tohoto ustanovení lze dovodit, že se může jednat pouze o 

jednu rozmnoženinu. Ke stejnému závěru dochází i Komise ve své hodnotící zprávě301, 

která stejně vykládá pojem ve směrnici o ochraně počítačových programů302 

rozmnoženina (a copy) tak, že umožňuje vytvořit maximálně jednu rozmnoženinu. 

Komise je v této zprávě velmi ve svém výkladu restriktivní (v souladu s nutností 

aplikace tří-stupňového testu), přičemž dovozuje výkladem pojmu záložní (back-up), 

že vytvoření záložní rozmnoženiny je možné pouze v případě tzv. bezpečnostního 

rizika.303 Využití institutu záložní rozmnoženiny by tedy mělo být vnímáno pouze 

velmi omezeně. Mělo by jít zejména o situace, kdy se původní program ztratí, není ho 

možné používat kvůli výměně hardware nebo kvůli výměně jiných programů, na který 

                                                        
 
299 Cf. Telec (2007), str. 629. 

300 § 66 odst. 1 písm. b). 

301 Commission Report / Zpráva Komise (2000), str. 12.  

302 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), článek 5 odst. 2. 

303 Commission Report / Zpráva Komise (2000), str. 16-17. 
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je napojen. Tuto nutnost je potřeba vážit v každém jednotlivém případě a brát v potaz 

i otázky například: (i) zda je taková kopie jednoduše dostupná ze sítě Internet304, nebo 

(ii) zda je originální program zaveden pouze do operační paměti počítače. Ve druhém 

ze zmíněných případů se může koncept záložní rozmnoženiny zčásti překrývat i 

s konceptem výjimky pro rozmnoženiny pro zavedení a spuštění počítačového 

programu. V každém případě je nutné shrnout (jak ostatně i dovozuje rozhodovací 

praxe soudů na britských ostrovech), že vytváření záložních rozmnoženin by mělo být 

omezeno pouze na velmi výjimečné případy.305 

Typickým případem při současném způsobu distribuce je existence faktických 

překážek pro vytváření jakýchkoli (včetně záložních) rozmnoženin306. Pokud je 

rozmnoženina distribuována na hardwarovém nosiči, tak po zavedení programu do 

počítače se právě tento nosič stane takovou záložní rozmnoženinou.307 V takovém 

případě nelze jakkoli vytvářet další záložní rozmnoženinu (ledaže by šlo o zavedení 

do počítače, které by bylo pouze v operační paměti, tzn. po vypnutí počítače by bylo 

smazáno) na základě této zákonné licence. Ve všech případech, kdy nelze považovat 

tuto rozmnoženinu za záložní, a uživatel není schopen si z důvodu existence takových 

faktických omezení vytvořit záložní rozmnoženinu sám, má takový uživatel právo 

takovou rozmnoženinu získat od výrobce/distributora dotčeného počítačového 

programu. V praxi je typicky tato situace řešena možností stažení programu 

prostřednictvím Internetu. Je jen důležité dodat, že uživatel nemá v tomto případě 

možnost použít prostředky obcházející tato faktická zabezpečení. Takové jednání by 

bylo v rozporu s ustanovením §43 AZ. 

4.1.7 Oprava chyb 

Velmi důležitým právem oprávněného uživatele je možnost opravy chyb 

v počítačovém programu. Tato výjimka je systematicky zařazena mezi práva na 

zavedení a provoz počítačového program. Je ji potřeba považovat jako velmi úzce 

spojenou se specifickým funkčním charakterem počítačového programu (které na 

                                                        
 
304 Dreier (2006), str. 226.  

305 Cf. Sony v Owen (2002). 

306 Může jít nejenom o různé typy hardwarových zámků (dongle) nebo softwarových aktivačních klíčů. 

307 Cf. Jansa (2014), str. 44. 
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rozdíl od klasických autorských děl postrádá vědeckou nebo uměleckou hodnotu).308 

Tato výjimka má umožnit, aby uživatel vůbec technicky mohl počítačový program 

nainstalovat, spustit a využívat jeho funkcionalitu, a to právě v případě, že se 

v některých z těchto procesů objeví chyba.  

S ohledem na toto systematické zařazení mezi práva spojená s technologickým 

procesem a funkčním charakterem počítačového programu309, se není možné od tohoto 

práva smluvně odchýlit. Jedná se tedy o kogentní právo oprávněného uživatele. Dle 

Ficsora se u těchto práv spojených s technologickým procesem (jakékoli aktivity 

spojené se zaváděním a spouštěním počítačového programu, včetně opravy chyb) lze 

mluvit dokonce o implicitní součásti smlouvy či jiného právního titulu pro poskytnutí 

práv k počítačovému programu ze strany autora (či jiného vykonavatele majetkových 

práv) oprávněnému uživateli. Dle tohoto názoru zákonná úprava pouze deklaruje či 

vytváří bariéru před držiteli práv, aby do smluvních ujednání tito držitelé nevkládali 

zbytečná omezující ustanovení.310 

Systematickým výkladem si můžeme pomoci i při definování, co je chybou311, 

která by měla spadat pod tuto výjimku a kterou by měl mít právo oprávněný uživatel 

opravit. Správné definování chyby, a tedy i šířky této výjimky je velmi důležité i pro 

stanovení rozumné míry, ve které lze do počítačového programu zasahovat. Kde totiž 

končí chyba, musí nutně jít o adaptaci či vylepšování počítačového programu, které je 

ve výlučné sféře autora či jiného vykonavatele majetkových autorských práv. Proto je 

nutné i tuto výjimku vykládat restriktivně. Z pohledu zařazení práva na opravu chyby 

mezi práva spojená čistě s technologickým procesem je nutné vykládat toto omezení 

pouze jako chyby mající pouze technologický charakter. Mělo by jít tedy o chyby, 

které spočívají v technologickém procesu, tj. chyby, které ovlivňují, že počítačový 

program není možné instalovat nebo spouštět. Může se jednat například o technické 

chyby při spuštění, náhlá zaseknutí či ukončení, zacyklení programu, apod. Obdobně 

                                                        
 
308 § 66 odst. 1 písm. a) AZ  

309 § 66 odst. 1 písm. a) AZ a směrnice o ochraně počítačových programů (2009), rec. 13 věta druhá. 

310 Fiscor (2002), str. 478: (orig.) „It may be considered that the authorization of such acts is implied by the contract serving as a 

basis of the acquisition of the program and the provision only creates an obstacle to the inclusion by the owner of rights of some 

unreasonably restrictive stipulations.“ 

311 § 66 odst. 1 písm. a) AZ in fine. 
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vykládají tento pojem i jiní autoři, kteří v této souvislosti pracují s pojmem „vada“ 

počítačového programu a odlišují ji od tvůrčího záměru autora.312 

Je potřeba zmínit, že „chybou“ počítačového programu může být i skutečnost, 

že počítačový program nefunguje v souladu s jeho určením.313 Pro účely tohoto textu 

a pro vyloučení jakýchkoli pochybností budeme označovat případný nesoulad 

počítačového programu s jeho určením za vadu počítačového programu. Právo na 

opravu vad není výslovně upraveno v § 66 AZ, avšak oprávněný uživatel může 

provádět vybrané aktivity (rozmnožování, překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu) 

počítačového programu, pokud je po nezbytné pro jeho fungování v souladu s jeho 

určením. U vady už nejde o technologický prvek (tj. počítačový program technicky 

funguje), avšak nefunguje správně dle funkce či vlastnosti programu, která byla 

specifikována či vymíněna ve smlouvě mezi autorem (či jiným vykonavatelem 

majetkových práv) a oprávněným uživatelem. Proto je možné smluvně tyto aktivity 

vyloučit314.  

Zajímavou otázkou je nemožnost použití (ať už technická nebo v souladu s jeho 

určením) z důvodu existence „účinných technických prostředků ochrany“ (DRM)315. 

Existence těchto prostředků bude nepochybně součástí samotného řešení, a nebude 

tedy ani vadou ani chybou počítačového programu. Pokud by však DRM zabraňovala 

využití počítačového programu i oprávněnému uživateli, jednalo by se zřejmě i o 

chybu. V takovém případě bychom tuto chybu v programu ani nemohli považovat za 

DRM a tuto chybu by mohl oprávněný uživatel bez dalšího opravit.  

Běžný uživatel není schopen případné chyby či vady opravit. Je tedy otázkou, 

zda za tímto účelem je možné pověřit třetí osobu, a to i přes zákaz zpřístupnění 

počítačového programu třetí osobě. Kladný závěr by byl logický právě s ohledem na 

skutečnost, že běžný uživatel takovou chybu či vadu není schopen opravit sám. Takový 

zásah by měl být typicky výsadou profesionála, který tyto aktivity provede za 

                                                        
 
312 Cf. Telec (2007), str. 628. 

313 § 66 odst. 1 písm. b) AZ. 

314 § 66 odst. 1 písm. b) in fine AZ. 

315 § 43 AZ. 
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uživatele. Jinými slovy, pokud má mít oprávněný uživatel právo opravovat chyby či 

vady a typický uživatel takové chyby či vady není schopen odstranit, měl by mít 

zároveň i právo takovou třetí osobu zmocnit. U funkčních chyb programu by měla být 

dohoda zakazující zmocnění třetí osoby vyložena jako neplatná (s ohledem na to, že 

není možné možnost opravu chyb v rámci technologického procesu vyloučit). 

K obdobnému závěru dospěla i německá judikatura316 při výkladu ustanovení 

směrnice o ochraně počítačových programů317. Z doslovného výkladu českého 

autorského práva se však bohužel naopak jeví, že zmocnit třetí osobu k opravě chyb 

není možné. Legální definice oprávněného uživatele totiž výslovně nezahrnuje 

možnost pověření třetí osoby za účelem opravy chyb počítačového programu.318  

Naopak, zákonodárce zahrnul výslovně možnost pověření třetí osoby v jiných 

ustanoveních tohoto článku (u zpětné analýzy počítačových programů, a to ve formě 

black-box analýzy nebo ve formě dekompilace319). Výkladem a contrario není 

následně možné dovozovat automatickou možnost pověření třetí osoby i pro jiné 

úkony než výše zmíněná zpětná analýza. Takový výklad by měl velmi závažné 

důsledky i při praktické aplikaci. Na rozdíl od německého oprávněného uživatele, 

který si může na opravu technických chyb v programu najmout softwarovou firmu 

odlišnou od autora, v České republice je nutné vždy kontaktovat původního autora. 

V Německu by takto byly společnosti víc motivované k bezchybné práci na rozdíl od 

situace v České republice. Je potřeba však zvážit i případný eurokonformní výklad320. 

Jak jsme definovali výše, Komise sama dovozuje i v rámci pojmu oprávněného 

uživatele, že pověření třetí osoby je v zásadě možné vždy a tento koncept v zásadě 

spadá do tohoto obecného pojmu oprávněný uživatel.321 Lze tedy argumentovat i ve 

prospěch umožnění stejného výkladu i v České republice, a to i přes odlišný doslovný 

výklad textu autorského zákona. V každém případě lze de lege ferenda uvažovat o 

úpravě definice oprávněného uživatele a výslovného zařazení do tohoto rámce.  

                                                        
 
316 Cf. I ZR 141/97 (2000), para. 25-27. 

317 Směrnice o ochraně počítačových programů, článek 5 odst. 1. 

318 § 66 odst. 6 AZ 

319 § 66 odst. 1 písm. d) a e) AZ. 

320 SDEU – Marleasing (1990). 

321 Commission Report / Zpráva Komise (2000), str. 12. 
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Poslední neméně důležitou otázkou je, zda je možné počítačový program 

dekompilovat za účelem ochrany chyb či vad počítačového programu. Jak rozebereme 

dále, je určitě možné zpětně analyzovat fungování počítačového programu pro 

zajištění vzájemného funkčního propojení s jinými počítačovými programy (tj. 

dekompilovat za účelem zjištění rozhraní)322. Na první pohled se zdá být logické, aby 

tato možnost byla pro oprávněného uživatele k dispozici, pokud má právo na opravu 

chyb počítačového programu a zároveň nemá k dispozici zdrojový kód počítačového 

programu, které by mu opravu těchto chyb umožnilo provádět. V autorském zákoně 

nenajdeme ani povinnost vydat zdrojový kód ani výslovné právo provést dekompilaci. 

Přitom by šlo o mnohem méně invazivní zásah do práv autora, pokud jde o právo strpět 

případnou dekompilaci za účelem opravy chyb ve srovnání s případnou povinností 

vydat zdrojový kód počítačového programu. V autorském zákoně je pouze obsaženo 

omezení autora ve prospěch možnosti opravy chyb ze strany oprávněného uživatele. 

Pokud nebude mít oprávněný uživatel právo na přístup ke zdrojovému kódu nebo 

alespoň mít možnost takový chybný či vadný počítačový program dekompilovat, bylo 

by toto právo velmi jednoduše negovatelné. 

Z výše uvedených důvodů dospívají někteří autoři k názoru, že dekompilace za 

účelem opravy chyb či vad počítačového programu je automaticky možná.323 S těmito 

autory však lze souhlasit do té míry, že bez tohoto práva by v některých případech 

mohlo být právo na opravu chyby či vady pouze obtížně realizovatelné.  

Současná právní úprava však dle názoru autora této práce tuto dekompilaci 

neumožňuje. Poprvé, ani samotná Komise nezamýšlela vytvořit možnost zpětné 

analýzy pro jiné účely než pro zjištění ideje rozhraní pro zajištění vzájemného 

funkčního propojení s dekompilovaným počítačovým programem.324 Tedy ani 

samotná Komise při přípravě samotných směrnic o ochraně počítačových programů 

nezamýšlela, aby zpětná analýza byla použitelná i pro případy opravy chyb či vad 

počítačových programů. Podruhé, ani text současné právní úpravy dekompilaci za 

                                                        
 
322 § 66 odst. 1 písm. e) AZ. 

323 Zbránek (2012), str. 61. 

324 Zpráva Komise / Commission Report (2000), str. 14, ve které Komise EU kritizuje absenci národní legislativy zakazující 

provádět zpětnou analýzu i v jiných případech než za účelem zjištění rozhraní. 
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účelem opravy chyb či vad neumožňuje. A potřetí, pro účely dekompilace pro opravy 

chyb není možné ani obcházet systémy DRM (na rozdíl od dekompilace za účelem 

interoperability).325 Výjimka z autorskoprávní ochrany autora počítačového programu 

by možnost dekompilace v souladu s tří-stupňovým testem (i) musela být stanovena 

v zákoně, (ii) nesměla být v rozporu s běžným způsobem užití díla, a zároveň (iii) 

nesměla nepřiměřeně zasahovat do oprávněných zájmů autora. Výjimka pro 

dekompilaci za účelem opravy chyb dle našeho názoru nesplňuje hned první stupeň 

tohoto testu. Tato výjimka je svými autory dovozována pouze z relativně obecného 

pojmu překlad v definici výčtu činností umožněných oprávněnému uživateli v případě 

výskytu chyby či vady. V souladu s výkladem orgánů WTO však musí být případná 

výjimka definována v zákoně jasným způsobem, a musí být v zákoně i jednoznačně 

vymezena ve své působnosti a rozsahu.326 Tento výklad jednoznačně splňuje možnost 

zpětné analýzy za účelem zjištění informací pro dosažení interoperability, protože je 

vymezen (i) jasně a nedává prostor pro pochybnosti, (ii) omezuje působnost (tj. pokud 

je to potřebné pro dosažení vzájemného funkčního propojení a pokud informace nejsou 

dostupné jinak), a (iii) omezuje i rozsah (tj. omezuje pouze na rozhraní a stanovuje 

pravidla pro další užití těchto informací). Domnělá výjimka umožňující dekompilaci 

programu pro opravu chyb (i) není vymezena jasně, (ii) je pouze částečně omezena ve 

své působnosti (na situace, kdy program obsahuje chyby), a (iii) není omezena ve svém 

rozsahu. Při připuštění existence takové výjimky bychom museli připustit, že 

oprávněný uživatel není s dekompilovaným kódem omezen v nakládání, co by 

nepochybně bylo v rozporu s oprávněným zájmem autora programu. Teoreticky by 

bylo možné použít per analogiam omezení, která jsou definována pro dekompilaci za 

účelem dosažení vzájemného funkčního propojení. Tento postup by však už 

nekorespondoval s požadavky třístupňového testu.  

V každém případě lze s autory dovozujícími existenci této výjimky souhlasit, že 

by bylo potřebné tuto výjimku mít v zákoně zakotvenou. Právo na opravu chyb by 

takto bylo opravdu efektivnější. Lze proto doporučit zakotvení této výjimky a 

podrobných pravidel pro její aplikaci de lege ferenda. Je taktéž možné, že tato pravidla 

                                                        
 
325 § 66 odst. 8 AZ stanoví výjimky pouze pro zpětnou analýzu za účelem dosažení interoperability nebo pro black box analýzu. 

326 Panel DSB 160 (2000), para. 6.108-6.112. 
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budou dotvořena na základě rozhodovací praxe SDEU, obdobně jak se stalo v případě 

práva na vyčerpání u nehmotných rozmnoženin.327 

Oprávněný uživatel počítačového programu by nepochybně měl mít možnost i 

sám opravit funkční chyby tohoto programu tak, aby počítačový program mohl bez 

dalšího využívat. V tomto ohledu je nutné rozlišovat mezi chybami (tj. související 

s vůbec se spustitelností programu či jinými funkčními prvky) a vadami (tj. související 

s předpokládanými vlastnostmi požadovanými, slíbenými či objektivně 

očekávatelnými). Oprava vad je v rámci smluvní volnosti stran a je jí možné smluvně 

vyloučit. Oprava chyb je naopak tak zásadně a neoddělitelně spjata se samotnou 

spustitelností či fungováním programu, že ji nelze smluvně vyloučit. Za současného 

právního stavu v ČR zřejmě nelze pro opravu vady použít třetí osobu a taktéž není 

možné program dekompilovat (a ani obejít DRM za účelem dekompilace při zjištění 

zdrojového kódu nutného na opravu chyb), pokud nemá oprávněný uživatel 

k dispozici příslušnou část zdrojového kódu nutnou na opravu. De lege ferenda lze 

zakotvení obou možností výslovně v zákoně však obě určitě doporučit. 

4.1.8 Zpětná analýza 

Jak bylo naznačeno výše, zpětnou analýzou počítačového programu se typicky 

rozumí proces, při kterém se uživatel nebo jiná osoba snaží zjistit, jak byl určitý 

počítačový program vytvořen (na jakých principech je založen, jaké algoritmy a datové 

struktury byly použity, co zamýšlí dosáhnout apod.). Důvodů pro takovou zpětnou 

analýzu může být několik. Může jít o studováním počítačových programů pro vlastní 

nebo obecné vzdělávání, verifikaci počítačového programu (například verifikaci 

bezpečnosti), inspirace postupy konkurence a zrychlení vývoje nebo jiné důvody 

vedoucí například ke vzájemné interoperabilitě (vzájemnému funkčnímu propojení 

programů).328  

                                                        
 
327 Cf. SDEU – UsedSoft (2012). 

328 Cf. Zbránek (2012), str. 56 et seq. 
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4.1.8.1 Metodiky zpětné analýzy 

Zpětná analýza u počítačových programů může probíhat vícero způsoby, a to ať 

už studováním zdrojových kódů počítačového programů (jsou-li zkoumající osobě 

k dispozici), anebo pokud zkoumající osoba nemá zdrojové kódy k dispozici, tak i 

studováním fungování počítačových programů na základě analýzy výstupů při 

zadávání různých vstupních dat (black-box), nebo získáním zdrojových kódů 

dekompilací (white-box). Je zřejmé, že poslední z metod je z pohledu autorského 

práva nejvíc invazivní. 

Black box metodika. Zpětná analýza může být typicky prováděna pouhým 

studováním chování programu a zjišťováním, na jakých myšlenkách nebo postupech 

je založen. Tento model je založen na zadávání různých vstupů do programu (black-

box) a analýze jeho výstupů. Proto jej například Bently výstižně nazývá jako black box 

zpětná analýza (tj. analýza na základě přístupu černé skřínky)329. Tento postup totiž 

pouze dovozuje a hádá, jak program funguje vevnitř pouze z toho, jak se chová 

navenek.  

Možnost zkoumat ideje, na kterých je počítačový program založen, je dovoleno 

na základě kogentní zákonné úpravy330 pouze oprávněnému uživateli nebo jeho 

pověřené osobě. Takovéto zkoumání idejí, zkoušení a studování programů je možné 

pouze u vybraných aktivit standardního používání počítačového programu (k nimž je 

daný uživatel oprávněný), tj. typicky jeho zavedení do paměti počítače, zobrazování, 

provoz či jeho přenos. Mnohé z těchto aktivit bývají a priori součástí oprávnění 

uživatele, a tedy díky tomuto ustanovení se stává jejich součástí i možnost zkoumání, 

studování a zkoušení programu. Cílem těchto aktivit musí být právě zjišťování 

podkladových myšlenek a principů. Z toho někteří autoři dovozují, že s ohledem na 

tento účel aktivit jsou možné pouze incidenční objevy, bez možnosti cíleného a 

systematického zjišťování idejí.331 Nejnovější rozhodovací praxe Soudního dvora 

Evropské unie však i takovéto systematické zjišťování funkcionality posoudila jako 

                                                        
 
329 Dreier (2006), str. 226. 

330 §66 odst. 1 písm. d) AZ. 

331 Cf. Bently in Dreier (2006), str. 228. 
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souladné s touto výjimkou z ochrany autorského práva autora či vykonavatele 

majetkových autorských práv.332 

Takto zjištěné ideje a myšlenky, na kterých je počítačový program nebo 

kterákoli jeho část založen, nejsou předmětem ochrany autorského práva. Jejich další 

použití není dále regulováno333. To však nevylučuje případnou aplikaci pravidel nekalé 

soutěže. Zde se projevuje jeden ze základních principů, že autorské právo nechrání 

ideje, pouze jejich individuální vyjádření. Tento princip znovu potvrdil i Soudní dvůr 

Evropské unie, který potvrdil, že funkcionalita počítačového programu, programovací 

jazyky či datové struktury nepožívají ochranu autorským právem.334 Tento závěr byl 

podpořen tím, že v daném případě neměl oprávněný uživatel vůbec k dispozici 

zdrojové kódy daného počítačového programu.335 Na black box zpětnou analýzu se 

taktéž nevztahuje ochrana prostředků DRM, tj. oprávněný uživatel může studovat 

chování programu i přes existenci prostředků DRM.336 

White box metodika. Zpětná analýza dekompilací (white box) je již mnohem 

invazivnější z pohledu autorského práva. Jde totiž o situaci, kdy uživatel nedisponuje 

zdrojovými kódy počítačového programu a snaží se rekonstruovat zdrojové kódy 

zpětným postupem – tj. ze strojového kódu zpět do kódu zdrojového (tzv. 

dekompilací). Do pojmu dekompilace je v širším smyslu možné zařadit jakýkoli 

překlad z nižšího do vyššího programovacího jazyka.337 Autorský zákon tento pojem 

sice nedefinuje, ale používá ho v této široké podobě.338 Ve výsledku jde o způsob 

zjišťování způsobu změny formy vyjádření počítačového programu způsobem, který 

je pro člověka víc čitelnější (nižší formy jsou naopak bližší strojovému vyjádření), 

avšak je i z pohledu autorskoprávního víc invazivní. Nejenom, že se mění samotná 

forma vyjádření, k čemuž by měl mít autor sám výlučné právo, avšak se zvyšuje riziko 

                                                        
 
332 SDEU - SAS Institute (2012), para. 24 a 44. 

333 Obdobně viz například směrnice o ochraně počítačových programů, čl. 1 odst. 2 a recitál 23. 

334 SDEU - SAS Institute (2012), para. 39-42. 

335 Ibidem, para. 44. 

336 § 66 odst. 8 AZ. 

337 Legislativa ve Velké Británii definuje dekompilaci obdobně široce, cf. DCPA (1998), para. 50B.  

338 Cf. §66 odst. 1 písm. e) a §66 odst. 4 AZ. 
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kopírování nejenom samotných autorskoprávně nechráněných idejí, ale i samotného 

vyjádření. 

Jak již bylo výše naznačeno, proces dekompilace je výlučným právem autora. 

Tento zákaz je užitečný s ohledem na ochranu investice do vývoje samotného 

počítačového programu. B.A. Galler odhaduje, že v případě dovolenosti provádět 

dekompilaci by bylo pro konkurenty možné vytvářet počítačové programy za cenu asi 

2% ze sumy, kterou vynaložil autor původního programu. Pokud by tedy ochrana před 

dekompilací nebyla zavedena, mohlo by to omezovat motivaci před tvorbou 

inovativních počítačových programů.339 

Naopak, možnost dekompilace může být v určitých situacích praktická a žádaná. 

Může se jednat o dekompilaci za účelem opravy chyb pro případ, že oprávněný 

uživatel není schopen získat zdrojový kód, nebo jeho část, anebo případně opravit 

chybu jinak než získat určité informace dekompilací. Zejména však jde o situaci, kdy 

by mohl autorskoprávní monopol k určitému počítačovému programu vytvářet a 

posilovat monopolizaci na trhu samotném či navazujících trzích. Představme si situaci 

tržně úspěšného počítačového programu, který ovládne trh. Pokud však jiné programy 

nejsou schopny s tímto programem komunikovat, a neexistovala by žádná regulace 

k zajištění interoperability, mohla by se tato tržní síla rozšířit i do dalších navazujících 

odvětví. Na rozdíl od veřejnoprávních pravidel zamezujícím takovýmto způsobem 

zneužívat dominanci na trhu340, úprava v autorského zákoně umožňuje přímo situaci 

řešit (bez potřeby ingerence veřejného orgánu). Tedy právo dekompilace dává silnější 

možnost pozitivně bránit negativním efektům potenciální monopolizace. Navíc právo 

dekompilace má být pouze o prostředek ultima ratio, tzn. mělo by být použito pouze 

v případě, že již neexistuje jiná možnost pro oprávněného uživatele. Má tedy spíš 

sloužit jako motivující aspekt pro autory počítačových programů, aby své rozhraní 

zveřejňovali a umožňovali propojení a komunikaci s jinými programy. Pokud tak totiž 

autoři učiní, budou vždy benefitovat z ochrany autorského práva, jelikož v takovém 

případě nebude dekompilace přípustná. 

                                                        
 
339 Galler (2009), str. 118-119. 

340 Zákon o ochraně hospodářské soutěže, §11 et seq. 
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Přístup k ochraně autorského práva (copyright), včetně aplikovatelných 

výjimek, je ve Spojených státech amerických v obecnosti definován na základě 

zákona341 a dotvářen precedenty. Rozhodovací praxe v USA přitom umožňuje 

dekompilaci, pokud spadá do rámce fair use342 použití v rámci USC.343 V případu Sega 

v Accolade americké soudy dospěly k závěru, že pokud je dekompilace jediným 

způsobem, jak se dostat k myšlenkám a principům, na kterých je počítačový program 

založen, a zároveň existuje legitimní důvod pro snahu se k těmto informacím dostat, 

může být dekompilace považována jako součást doktríny fair use.344 Americké soudy 

aprobují koncept dekompilace i za účelem dosažení interoperability, pokud jsou 

splněny restriktivní podmínky obdobné evropské úpravě.345 Pokud jsou splněny 

podmínky pro zpětnou analýzu počítačového programu za účelem dosažení 

interoperability, je možné i vyvíjet a používat nástroje sloužící k odstranění DRM.346 

Například v nedávném případu Oracle v Google soud neuznal dekompilaci (analýzu 

rozhraní Java pro developery) jako povolenou s ohledem na to, že soud posoudil případ 

jako podstatné kopírování, které navíc ani nebylo za účelem vzájemného funkčního 

propojení.347 

4.1.8.2 Zajištění interoperability 

Možnost vzájemného funkčního propojení mezi počítačovými programy je 

vnímána jako jeden z klíčových aspektů růstu konkurenceschopnosti.348 Pro zajištění 

tohoto velmi důležitého principu je potřebné zajistit, aby programátoři měli právo 

možnost napojení na rozhraní jiných, již existujících počítačových programů. Způsob 

propojení a nastavení rozhraní je typicky považováno za ideu resp. funkcionalitu, která 

není předmětem ochrany autorským právem.349 Je však důležité zajistit, že osoby, které 

                                                        
 
341 V tomto případě jde o US Code, Title 17. 

342 Abbot (2003), str. 7 et seq. 

343 US Code, Title 17, § 107: (orig.) „[…] use by reproduction in copies or […] for purposes such as criticism, comment, news 

reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.“ 

344 USCANC – Sega v Accolade (1992).  

345 Cf. Zbránek (2012), str. 59 et seq. 

346 Ibidem. 

347 USCAFC – Oracle v Google (2018).  

348 Cf. ICT Task Force. Meeting Minutes. More interoperability needed to boost the European ICT industry's competitiveness 

Brussels, 27 November 2006.  

349 Cf. SDEU - SAS Institute (2012), para. 39.  
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zamýšlejí vytvářet počítačové programy napojitelné na tyto existující systémy, měli 

informace o tom, jak toto napojení zrealizovat. Toto je možné zajistit vícero způsoby, 

včetně například zveřejnění informací o rozhraní nebo je poskytovat na vyžádání. 

Žádné z těchto aktivit však nejsou relevantní z pohledu ochrany autorským právem.  

Co však v případě, že tyto informace nejsou dostupné? Autorskoprávně jsou 

chráněny jakékoli části počítačového programu, včetně jeho rozhraní. Jakékoli užití 

konkrétního rozhraní, včetně rozmnožování, zpracování (např. překladu) nebo změny 

(např. úpravy), je výlučným právem autora nebo vykonavatele majetkových 

autorských práv. Ve výše uvedeném smyslu je důležité, aby v případě, že informace o 

rozhraní nejsou pro uživatele dostupné, mohl rozhraní dekompilovat a získat potřebné 

informace sloužící k takovému propojení. Jak jsme rozebírali u výjimky ve vztahu 

k opravě chyb, je důležité, aby taková výjimka byla v zákoně stanovena a aplikována 

ve smyslu tří-stupňového testu.  

Kontext aplikace. Dle autorského zákona může dekompilaci za účelem zjištění 

informací pro dosažení interoperability provádět pouze oprávněný uživatel nebo jím 

pověřená osoba, pokud je k takovým aktivitám tento uživatel oprávněn.350 Toto 

vymezení evokuje, že by dekompilace mohla být prováděna pouze při jiných 

aktivitách, ke kterým je oprávněna (tj. musí je provádět pouze jako součást jiných 

jednání, ke kterých je oprávněna). Avšak dekompilace je ve své podstatě samostatnou 

a nestandardní aktivitou. Konstrukce českého práva, kdy je možné provádět zpětnou 

analýzu pouze při jiných jednáních, není proto vhodná. Při doslovném výkladu by ji 

mohla prakticky znemožnit. Tato konstrukce je naopak vhodná u black box analýzy 

(tj. studování a zkoumání funkcionality programu dle chování navenek), která může a 

typicky bude prováděná při standardních aktivitách oprávněného uživatele nebo jeho 

pověřené osoby. Naopak, dle směrnice o ochraně počítačových programů je 

vyžadováno, aby úkony white-box zpětné analýzy prováděla osoba, která má právo 

počítačový program užít nebo pověřená osoba.351 Směrnice o ochraně počítačových 

programů tedy umožňuje i dekompilaci i vedle standardních aktivit oprávněného 

                                                        
 
350 § 66 odst. 1 písm. f) AZ. 

351 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), čl. 6 odst. 1 písm. a): (orig.) „those acts are performed by the licensee or 

by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf  by a person authorised to do so“. 
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uživatele. Při výkladu českého autorského práva je tedy nutné postupovat 

eurokonformně352 a dovodit možnost provádět dekompilaci i vedle jiných standardních 

činností oprávněného uživatele. 

Nezbytnost. Velmi důležitou podmínkou pro provedení dekompilace je její 

nezbytnost. Jinými slovy, oprávněný uživatel musí nejdříve efektivně využít jiné 

možnosti, jak se k informacím o rozhraní dostat. Provedení dekompilace by tedy mělo 

představovat řešení ultima ratio. Dokonce některé názory směřují až k nutnosti 

prokazovat naprostou nezbytnost těchto úkonů.353 Jednou z nutných (nikoli 

postačujících) podmínek pro provedení dekompilace je, že informace o rozhraní 

nejsou dříve jinak nebo snadno dostupné. Pokud například autor nebo jiná osoba, která 

počítačový program distribuuje, dodává i manuál, ve kterém jsou uvedené informace 

obsaženy, je v rozsahu poskytnutých informací dekompilace nepřípustná. Obdobný 

závěr platí, pokud je ve smlouvě s oprávněným uživatelem domluveno, že tyto 

informace mu budou poskytnuty za rozumných podmínek.354 V odborné literatuře se 

různí názory na to, zda lze získávat informace o rozhraní bez předešlého projevení 

zájmu o tyto informace ve vztahu k autorovi nebo distributorovi. Jde o to, zda je nutné 

vždy před každým provedením dekompilace vznášet dotaz na autora, pokud daná 

informace prokazatelně nebyla dostupná dřív. V tomto ohledu se lze přiklonit k závěru 

Bentlyho, který dovozuje v tomto případě možnost dekompilovat i bez dodatečného 

dotazování, pokud by toto prokazatelně způsobilo nepřiměřené průtahy355. V tomto 

ohledu by tedy měl oprávněný uživatel postupovat s rozumnou a odbornou péčí, 

kontaktovat autora nebo distributora, a pokud již kontaktoval a tyto informace mu 

nebyly poskytnuty, může případně zahájit dekompilaci (při splnění dalších podmínek). 

Propojení. Oprávněný uživatel může provádět činnosti spočívající 

v rozmnožování či překladu kódu. Aktivity oprávněného uživatele by však měly být 

omezeny pouze na aktivity, které jsou nutné pro dosažení vzájemného funkčního 

propojení. Samotná směrnice o ochraně počítačových programů toto propojení 

                                                        
 
352 Cf. SDEU – Marleasing (1990). 

353 Cf. Bot (2011), para. 87. 

354 Cf. Bainbringe (2000), str. 44-45.  

355 Dreier (2006), str. 231. 
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definuje jako „schopnost vzájemně si vyměňovat informace a vzájemně vyměněné 

informace užívat“356. Rozsah propojení upravuje i český autorský zákon a limituje ho 

pouze na propojení mezi počítačovými programy.357 Propojení bychom však mohli 

vnímat a vykládat i víc extenzivně; definice propojení by tedy mohla a dle mého 

názoru i měla (při aplikaci teleologického výkladu) zahrnout i případné propojení 

s hardwarovými komponentami. K tomuto extenzivnímu výkladu se přibližuje i 

Komise při výkladů cílů směrnice o ochraně počítačových programů.358 

Rozsah a použití. V neposledním řadě je velmi důležité si definovat rozsah a 

použití informací, které můžeme pomocí dekompilace získávat. Je nepochybné, že 

rozsah dekompilovaných informací bude vždy zahrnovat informace nutné pro 

propojení našeho nezávisle vytvořeného počítačového programu s tímto 

dekompilovaným počítačovým programem. Přitom však zahrnovat informace, které 

slouží k propojení dekompilovaného počítačového programu s jinými počítačovými 

programy (nejen s naším programem).359 Jinými slovy, je možné dekompilovat 

operační systém nejenom pro zajištění vzájemného funkčního propojení s naší 

aplikací, která má být naistalována a má komunikovat s tímto operačním systémem, 

ale může obsahovat i informace, které můžou být použitelné i pro náš operační systém, 

aby dokázal komunikovat s aplikacemi obdobným způsobem jako dekompilovaný 

operační systém.360 Informace musejí vždy být pouze za účelem dosažení vzájemného 

funkčního propojení mezi programy. Informace nezbytné k dosažení takového 

propojení definovala Komise jako „úplné a přesné specifikace implementovaných 

protokolů užívaných [serverovým počítačovým programem] pro poskytování služeb 

[pro klientský počítačový program]“361. Tuto definici rozsahu informací lze bez 

dalšího zobecnit na specifikace komunikačních protokolů mezi jakýmikoli 

počítačovými programy nebo počítačovým programem a hardwarovým vybavením. 

Lze pouze souhlasit s následným hodnocením i Soudu prvního stupně EU, který 

                                                        
 
356 Směrnice o ochraně počítačových programů (2009), rec. 10. 

357 § 66 odst. 1 písm. e) AZ: „[…] nezávisle vytvořeného počítačovými programy s jinými počítačovými programy […]“. 

358 Commission Staff Working Paper / Pracovní materiál Komise (2004), str. 9. 

359 Cf. Dreier (2006), str. 230-231. 

360 Cf. Bainbridge (2000), str. 44. 

361 Rozhodnutí Komise – Microsoft (2004), para. 1 odst. 1. 
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konstatoval, že rozsah nezbytnosti je dán pouze specifikací komunikačního rozhraní, 

nikoli už jeho zdrojovým kódem.362 Zde soudy v EU jednoznačně dovozují, že tato 

výjimka se vztahuje pouze na aktivity vedoucí ke zjištění ideje (protokoly), nikoli však 

na samotný zdrojový kód, který zůstává chráněným autorským právem s výlučným 

právem na užití ze strany autora nebo jiného vykonavatele majetkových autorských 

práv.363 

Z nezbytnosti dekompilace lze dovodit, že dekompilace počítačového programu 

musí být omezena pouze na části počítačového programu, ve kterých se můžou 

nacházet informace o komunikačních protokolech. Typicky postačí dekompilovat 

pouze velmi malou část celkového komplexu počítačového programu (například pouze 

knihovny řídící komunikaci), aby oprávněný uživatel získal úplnou a přesnou 

specifikaci komunikačních protokolů. Pokud nelze tyto informace oddělit, je možné 

dovodit, že za účelem zjištění bude nutné (alespoň částečně) dekompilovat celý 

počítačový program. S ohledem na typicky vysokou modularitu počítačových 

programů je vždy pro oprávněného uživatele doporučeníhodné vytvářet podrobné 

záznamy o tom, že zkoumal v každém dekompilačním kroku, zda může další 

pokračování procesu zúžit pouze na určité části (pokud by bylo zřejmé, že pouze tyto 

části obsahuji specifikace rozhraní). Tyto záznamy pak mohou sloužit jako efektivní 

obrana, že takový oprávněný uživatel postupoval s odbornou starostlivostí při 

provádění dekompilace. 

Použitelnost získaných informací. Zajímavou otázkou je i následné použití 

dekompilací získaných informací. Tyto informace typicky představují ideu řešení 

vzájemného funkčního propojení (jak jsme výše popsali, samotný zdrojový kód není a 

z podstaty ani nemůže být takovou informací). Autorské právo totiž až na tuto výjimku 

nechrání ani nestanovuje omezující podmínky pro užití idejí (v tomto případě 

komunikačního rozhraní). Směrnice o ochraně počítačových programů stanoví pro 

tento případ omezující podmínky pro další užití těchto informací, avšak nedefinuje 

jejich právní povahu. Jak popisuje Bently, mnoho členských států tyto omezující 

                                                        
 
362 Microsoft v Commission (2007), para. 203. 

363 Ibidem. 
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podmínky implementovalo ve formě podmínek dekompilace. To znamená, že pokud 

některá z těchto podmínek dalšího nakládání nebude splněna, bude celý proces 

dekompilace v rozporu pravidly dekompilace a tedy i v rozporu s autorským 

právem.364 ČR stanovila nikoli podmínky, ale zákonné povinnosti užití či rozsahu 

dalšího užití informací získaných dekompilací. Jinými slovy, pokud dojde k porušení 

těchto povinností, dekompilaci jako v té době už logicky ukončený proces nebude 

poznačen jakoukoli vadou. Oprávněný uživatel však poruší zákonnou povinnost se 

všemi důsledky, včetně například povinnosti nahradit újmu dle obecných ustanovení 

občanského zákoníku.365 Dle českého autorského zákona existují tří základní 

povinnosti, které omezují osobu, která informace o rozhraní získala jako výsledek 

dekompilace: (i) informace nesmějí být poskytnuty jiným osobám, ledaže je to 

nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného 

počítačového programu, (ii) informace nesmějí být využity k jiným účelům než k 

dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového 

programu, a (iii) tyto informace nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k 

obchodnímu využití počítačového programu podobného tomuto počítačovému 

programu v jeho vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu 

právo autorské.366 V poslední podmínce přitom jde česká úprava výrazně nad rámec 

směrnice o ochraně počítačových programů, když stanoví zákaz využití 

dekompilovaných informací i pro případ, kdy by bylo autorské právo autora resp. 

vykonavatele majetkových autorských práv ohroženo. 

Jak bylo výše rozebráno u (ne)možnosti dekompilovat počítačový program za 

účelem opravy chyb počítačového programu, tato výjimka umožňující dekompilovat 

počítačový program za účelem získaní informací o komunikačním rozhraní plně 

respektuje první podmínku tří-stupňového testu. Jak je naznačeno v této stati, výjimka 

je stanovena zákonem jasným způsobem, a je i v zákoně jednoznačně vymezena ve 

své působnosti a v rozsahu. Při její aplikaci je samozřejmě nutné respektovat i druhý 

                                                        
 
364 Dreier (2006), str. 232. 

365 § 2983 et seq. OZ. 

366 § 66 odst. 4 AZ. 
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a třetí stupeň testu, avšak již minimálně pro druhý stupeň již samotný zákon stanoví 

dodatečné omezující podmínky.  

Dekompilace je obvykle velmi zásadní zásah do autorských práv autora resp. 

vykonavatele majetkových autorských práv. Při zavádění tohoto práva se ozývaly 

hlasy, že toto právo umožní konkurenci získat informace a nástroje pro efektivní 

zjištění myšlenek a stavbu konkurenčních produktů. I přes tyto počáteční pochyby 

ohledně tak výrazného zásahu i Komise ve své hodnotící zprávě schvaluje, že 

„nalezený kompromis je stále aktuální“367. Tento kompromis a bezproblémovou 

aplikaci je možné připisovat i podrobné specifikaci pravidel pro aplikaci v souladu 

s třístupňovým testem, která tyto počáteční obavy rozptýlila.  

4.1.9 Stručné shrnutí 

Výše rozebrané ustanovení modifikující režim ochrany autorským právem jsou 

praktické, jelikož se snaží zavést výjimky, které reflektují specifický funkční charakter 

počítačového programu. Stanovují navíc i podmínky, jak je možné se skrze ochranu 

autorským právem dostat k nechráněným aspektům počítačového programu. Veškeré 

tyto výjimky je potřebné poměřovat splněním podmínky tří-stupňového testu, aby 

výjimky nastavily rozumnou rovnováhu mezi právy autorů a uživatelů. 

U práva na opravu chyb lze souhlasit s komentátory a zahraniční rozhodovací 

praxí, kteří dovozují nutnost a možnost použití třetí osoby v rámci opravy vad a 

možnost původní program dekompilovat. Pro možnost využití těchto práv lze de lege 

ferenda doporučit výslovnou úpravu této výjimky a specifických podmínek aplikace. 

4.2 Modifikace faktické 

I přes výše rozebírané úpravy, veškeré typické formy ochrany, kterými 

momentálně počítačový program chráníme, byly určeny k ochraně úplně jiných statků 

a sloužily k úplně jiným účelům, než slouží tyto formy u počítačových programů. 

Patentová ochrana byla vytvořena pro ochranu inovací. Měla primárně chránit 

inovativní společnosti před tím, aby jejich investice do nových produktů a postupů 

                                                        
 
367 Commission Report / Zpráva Komise (2000), str. 26.  
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nebyly kanibalizovány konkurenčními společnostmi. Patenty nikdy nebyly zamýšleny, 

aby chránili společnosti před užitím těchto idejí koncovými uživateli. Právě naopak. 

Koncoví uživatelé právě z těchto patentů měli těžit a měli možnost je využívat díky 

novým a inovativním produktům, které na bázi chráněného vynálezu vznikaly. 

Autorské právo bylo vytvořeno na ochranu jedinečných děl. Toto právo mělo 

chránit autora jedinečného literárního, uměleckého či vědeckého díla před tím, aby 

jiné osoby využívaly tato díla pro svoje obohacení. To znamená, že autorské právo 

primárně chrání autora před jinými autory, kteří by zamýšleli využít dílo pro svůj 

majetkový prospěch (např. kopírováním a úplatnou distribucí bez nutnosti vynaložení 

úsilí k tvorbě takového díla jako původní autor). Rovněž to však neznamená, že by 

právo omezovalo koncového uživatele, aby dílo využíval, resp. konzumoval dle jeho 

typického určení (přečetl si knihu, díval se na obraz). Konečný uživatel by však 

nemohl udělat repliku obrazu, kopii knihy a komerčně je distribuovat. 

V obou případech se vycházelo z premisy, že s duševním vlastnictvím disponují 

autoři, resp. společnosti, které hmotné výrobky na bázi duševního vlastnictví vyráběli, 

resp. distribuovali. Uživatelé typicky dostávali už samotný hmotný výrobek (například 

automobil s patentovaným motorem) nebo samotnou hmotnou rozmnoženinu 

(například výtisk knihy, literárního díla). 

Svět propojených sítí (Internetu) však přinesl v tomto paradigmatu zásadní 

změnu. Předměty duševního vlastnictví se samy staly předmětem, který se v nehmotné 

podobě dostával přímo k uživateli. Díky propojeným sítím už typický svět pro práva 

duševního vlastnictví přestal potřebovat prostředníka, který vyrobí hmotný výrobek, 

nebo zhotoví hmotnou rozmnoženinu. Uživatelé začali konzumovat přímo díla 

v nehmotné podobě (stažením knihy, oblíbené skladby). 

Počítačový program přinesl do této oblasti a změny základních paradigmat ještě 

další rozměr. Jak jsme zmínili v kapitole 3.1, počítačový program se na rozdíl od 

standardních děl (knihy, hudba, obrazy) liší svým funkčním využitím. V minulosti bylo 

potřeba k implementaci určité ideje nebo postupu složitý výrobní proces (např. 

konstrukce spalovacího motoru a jeho zavedení do sériové výroby), počítačové 

programy běžící na standardním počítači začaly postupně odstraňovat i nutnost 
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složitého procesu implementace ideje k výrobku, který má konkrétní průmyslové 

využití. Navíc počítačové programy přinesly další aspekt, a to že pro průmyslové 

využití se patentu nemusel chopit průmyslový podnik pro zavedení do výroby, ale 

pokud byla idea už implementována prostřednictvím počítačového programu, 

umožnilo to i samotnému koncovému uživateli využít tento (patentem) chráněný 

postup či ideu.  

Tyto změny přinesly pro práva duševního vlastnictví nové výzvy. Nebyly to totiž 

společnosti (typicky výrobci, nakladatelé a distributoři), které byly adresáty norem 

práv duševního vlastnictví, ale byly to už i uživatelé. Uživatelé, kteří dle původního 

konceptu ochrany práv duševního vlastnictví adresáty těchto norem být neměly. 

Uživatelé, kteří měli primárně z ochrany práv duševního vlastnictví získat díky 

inovacím, které přinesou společnosti, které díky inovacím mohou získat určitý časově 

omezený monopol. 

Uživatelé se tak de facto staly adresáty norem, které chrání investice do 

vytváření nových idejí, postupů a děl. Bylo to zřejmě správné, protože se i jednotlivých 

uživatelů staly v podstatě distributoři chráněného obsahu, případně i v podstatě 

výrobci na bázi chráněného postupu či ideji.  

Současný stav právní ochrany počítačových programů vyvolává několik otázek: 

(i) jsou tato práva a povinnosti uživatelů počítačových programů správná a udržitelná? 

(ii) do jaké míry lze považovat současný stav právní regulace za pouze přechodné 

období? a (iii) je současná právní regulace dobrá, avšak technologie musí dozrát, aby 

mohla práva a oprávněné zájmy dostatečně chránit a zajistit efektivní vymáhání či 

kontrolu těchto práv? 

Změny těchto paradigmat lze demonstrovat na dvou základních příkladech při 

aplikaci standardních práv duševního vlastnictví na počítačové programy v rámci 

sdíleného prostředí.368 První příklad je problém, který jsme si pro tento účel nazvali 

problémem konzumace. Dle tohoto konceptu je nutné pro jakékoli použití 

počítačového programu mít oprávnění k jeho užití (zejména užití ve smyslu §12 AZ). 

                                                        
 
368 Cf. Šurina (2017). 
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Standardní uživatel práv duševního vlastnictví však speciální oprávnění mít 

nepotřebuje (uživatel nepotřebuje mít oprávnění si přečíst knihu, studovat vědeckou 

práci či prohlížet si obraz). Druhý příklad je problém, který jsme si pro tento účel 

nazvali problémem vývoje. Dle tohoto konceptu je nutná speciální úprava možnosti 

distribuovaně tvořit určitá společná díla. Na rozdíl od původního smyslu práv 

duševního vlastnictví, dle kterého je typickým tvůrcem (tj. původcem nebo autorem) 

jednotlivec nebo tým v rámci jedné společnosti, počítačové programy se často 

vytvářejí i v rámci komunit programátorů, kteří společně vytvářejí počítačové 

programy, které by nikdo z nich sám nebyl schopen vytvořit. Zároveň tyto komunity 

se odlišují od interních týmů v rámci společností, protože tento komunitní vývoj 

nesměřuje k vývoji systémů, které budou chtít tyto komunity vlastnit. Naopak, členové 

těchto komunit tyto výstupy chtějí dávat komunitě či společnosti bez toho, aby měli 

nárok na jakoukoli odměnu. Některé komunity toto podmiňují, že další uživatelé či 

vývojáři obdobně budou postupovat, pokud vytvoří nadstavbu nad tento produkt, jiné 

nikoli. 

V neposledním řadě je trendem v rámci patentové ochrany udělování patentů, 

které postrádají reálnou inovaci. Tento problém neinovativních patentů reálně brání 

dalšímu rozvoji a vývoji počítačových programů. Větší společnosti reagují na tento 

trend praktikami křížového licencování, menší společnosti hledáním cest při vysoké 

pružnosti programů tyto patenty obcházet. 

4.2.1 Řešení problému vývoje 

Začneme problémem vývoje, který je potřebné řešit již ve fázi tvorby 

počítačového programu. Klasický vývoj počítačových programů v jejich proprietární 

formě se vyznačuje plánovaným komplexním vývojem, který tvoří týmy programátorů 

či jednotlivci za jedním společným cílem. Vytvořit společný počítačový program, 

který v důsledku toho vzniká z pohledu autorského práva jako spoluautorské dílo. 

Tento klasický model vývoje byl aplikován již pro první počítačové programy, které 

vznikaly ve výzkumných centrech a byly aplikovány na sálové počítače. V této době 

byly zdrojem nových počítačových programů právě velké společnosti. Tehdy se i 

prosadila ochrana počítačových programů prostřednictvím autorského práva, aby byly 

investice do tvorby počítačových programů dostatečně chráněny. 
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Vedle tvorby počítačových programů ve velkých společnostech se dalším 

katalyzátorem pro vývoj počítačových programů ukázal distribuovaný vývoj. Tato 

konstrukce vývoje byla předtím neznáma, protože ji umožnil až rozvoj propojených 

sítí a Internetu. Tento směr vývoje se ukázal jako neméně důležitý. Nadšenci z řad 

jednotlivců začali přispívat ke společnému, tzv. komunitnímu vývoji počítačových 

programů. Takto vyvinuté počítačové programy pak vytvářely jakousi protiváhu 

komerčně vytvářenému proprietárnímu software. V této době začíná vznikat i problém 

vývoje a iniciativy na podporu volného software.369 Tyto způsoby komunitní tvorby se 

rozlišují na dva základní proudy, které popsal Raymond370. Poprvé, komunitní tvorba 

může být vytvářena způsobem připomínajícím katedrálu. V tomto modelu je zdrojový 

kód přístupný všem tvůrcům po ukončení určité ucelené vývojové fáze a jakékoli 

přípravné kódy jsou omezeny pouze na vymezenou skupinu programátorů. Podruhé, 

komunitní tvorba může naopak připomínat bazar, kde je kód vyvíjený neohraničenou 

skupinou osob prostřednictvím Internetu. Raymond je výrazným zastáncem druhého 

z modelů371 s ohledem na nesporné výhody, které přináší distribuovaná a vzájemná 

kontrola, která směřuje k efektivnějšímu odstraňování chyb.372 Existují i kritici tohoto 

typu vývoje, který vytváří efekt komunit před absolutně svobodným vývojem.373 

Tyto iniciativy prosazovaly zásadní odmítnutí systému autorského práva (angl. 

copyright), aby podpořily a umožnily efektivní sdílení a tvorbu počítačových 

programů distribuovaným způsobem. Výsledky takových distribuovaných snah měly 

být volně šiřitelné ve formě tzv. svobodného software374. Tyto iniciativy směřovaly 

k zajištění plného přístupu k takto vytvořeným dílům a zároveň k zamezení, aby takto 

vytvořené počítačové programy byly distribuovány jinými subjekty k jiným účelům 

(např. k výdělečným pod proprietárními licencemi). Přitom však tyto snahy o svobodu 

                                                        
 
369 Cf. např. https://www.fsf.org. 

370 Raymond (1999). 

371 Ibid.: Raymond vyjadřuje velký respekt k Linusi Torvaldovi za tento přístup aplikovaný při vývoji jádra Linuxu. 

372 Ibid.: (orig.) „[…] given enough eyeballs, all bugs are shallow“. 

373 Cf. Stallman (2007): Stallman výrazně preferuje myšlenku volného software před vtahováním lidí do komunity – (orig.) „As 

the advocates of open source draw new users into our community, we free software activists must shoulder the task of bringing 

the issue of freedom to their attention“. 

374 Svobodný software je určen a vymezen čtyřmi základními svobodami: (i) svoboda používat počítačový program jakýmkoli 

způsobem, (ii) svoboda studovat, jak program pracuje, a možnost přizpůsobit ho svým potřebám, (iii) svoboda redistribuovat 

kopie programu, a (iv) svoboda vylepšovat programy a tato vylepšení zveřejňovat, aby z nich měla prospěch celá komunita. 
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v nakládání s počítačovými programy nebyly původně cílené a směřované na 

distribuci za nulovou cenu; aktivity směřovaly víc směrem k svobodám počítačový 

program používat, studovat, měnit, kopírovat a vylepšovat.375,376 Tyto snahy se 

začínají označovat jako tzv. copyleft (slovní hříčka navozující opak ve vztahu ke 

copyrightu), které jsou konstruovány jako specifické licenční modely umožňující 

komunitě takto vytvořené počítačové programy dále využívat, vylepšovat a taková 

vylepšení věnovat zpět všem v komunitě. 

V současnosti je zřejmý trend ve prospěch takového komunitního vývoje. 

Z BlackSuck Survey z roku 2015 vyplývá, že podíl společností, které pracují 

s počítačovými programy ve formě svobodného software (tj. bez ohledu, zda jde o 

permisivní nebo reciproční/copyleftové licence) neustále roste. Jen mezi roky 2010 a 

2015 se podíl takových společností zdvojnásobil. Z této studie rovněž plyne, že se 

v roce 2015 podílelo 64% společností zařazených do tohoto zkoumání spolupracovalo 

či se jinak podílelo na vývoji produktů na bázi svobodného software. 

Komunitní tvorba se vyznačuje postupným vývojem počítačového programu. 

Jednotlivé vývojové fáze mohou být buď samostatným dílem nebo pouze 

přechodovým stádiem, pokud vůle všech směřuje k vytvoření rozsáhlejšího díla. 

V prvním případě následnou tvorbou je počítačový program modifikován a je 

vytvářeno dílo od původního díla odvozené, případně dílo souborné. Ve druhém 

případě je výsledné dílo spoluautorským dílem všech autorů, kteří se na tomto vývoji 

podíleli, pokud měli všichni stejnou vůli k vytvoření výsledného spoluautorského díla. 

V tradičním modelu vývoje půjde téměř vždy o dílo spoluautorské. V komunitním 

vývoji je možné, že k určitému počítačovému programu budou v určitých vývojových 

fázích vznikat autorská práva na (v té době) dokončená díla. Po navazování na tato 

díla ze strany dalších členů komunity bude vytvořeno dílo změněné, nové a vznikne 

tedy i nové autorské právo k novému celku.377 

                                                        
 
375 GNU GPL v3 (2007), preambule: (orig.) „when we speak about free software, we are referring to freedom, not price“. 

376 Cf. Rustad (2010), str. 359. 

377 Někteří autoři používají paralelu řetěze, která je výstižnější právě pro díla souborná – cf. Rosen (2005), str. 28 et seq. 
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Reakcí na určitou těžkopádnost autorského práva umožnit těmto skupinám lidí 

tvořit počítačové programy komunitním způsobem bylo postupné vytváření různých 

licenčních modelů, které sice vycházely z autorskoprávní (popř. i patentové) ochrany 

a směřovaly právě opačným směrem – buď vzdáním se autorských či jiných práv 

k takto vytvořenému počítačovému programu anebo poskytnutí bezúplatné či jinak 

definované licence k užití takového počítačového programu. S ohledem na to, že 

mnoho autorskoprávních systémů ve světě (včetně práva aplikovatelného v ČR) 

neumožňuje vzdání se práva, prosadily se ve větší míře licenční modely. Do těchto 

licenčních modelů byla následně přidávána různá ustanovení, která směřují k zajištění, 

aby takto vytvořený počítačový program nebyl zařazován do proprietárních řešení 

vyvíjených velkými společnostmi, vůči kterým se tyto distribuované komunity 

vymezují. 

Společným znakem těchto licenčních modelů je, že vystupují přímo proti 

podstatě ochrany počítačových programů autorským právem. Míří zejména na řešení 

problému vývoje a teritoriálně roztříštěné právní úpravy z pohledu autorskoprávní 

ochrany. 

Tyto licenční modely se vyznačují popíráním ochrany autorským (či 

patentovým) právem. Vymezují se vůči proprietárním licencím, které jsou klasickými 

licencemi pro užití počítačových programů, které jsou typicky proprietárně vyvinuty 

v rámci větších společností. Licenční modely můžeme rozdělit do následujících 

kategorií: (i) public domain, které v podstatě konstruují vzdání se autorského či jiných 

práv k počítačovému programu, (ii) permisivní licence, které umožňují další užití bez 

materiálních restrikcí pro další užití, (iii) silně reciproční licence, které umožňují další 

užití, avšak vyžadují další distribuci (včetně jakýchkoli odvozených děl) pod stejnou 

licencí, a (iv) slabě reciproční licence, které mají obdobný virální/reciproční efekt jako 

silně reciproční licence, avšak jsou volnější v zájmu kompatibility těchto recipročních 

modelů a umožňují dynamické linkování bez nutnosti distribuce pod stejnou licencí. 

Bližší analýzu a srovnání těchto licenčních modelů bude obsahovat Kapitola 5 

(Formy nakládání). V každém případě tyto modely se snaží živelně řešit problém 

omezené flexibility autorského práva pro účely komunitního vývoje, kde ochrana 

autorských právem není žádána, resp. není ani prakticky uchopitelná s ohledem na 
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typicky velké množství zainteresovaných subjektů a nemožnost vnímat teritoriální 

restrikce.  

4.2.2 Řešení problému konzumace (poskytování funkcionality) 

Jak bylo popsáno výše, poskytování funkcionality je pravou podstatou 

počítačových programů. Počítačové programy se tvoří, vylepšují, investuje se do nich 

nikoli proto, že by přinášely literární hodnotu, ale protože automatizují procesy a 

umožňují rychleji vykonávat běžné lidské činnosti. 

Je otázkou, zda má být tato funkcionalita chráněná právy duševního vlastnictví, 

jež by měla koncového uživatele omezovat v jeho finálním využití. Jak jsme 

diskutovali výše, práva duševního vlastnictví byla konstruována jako ochrana 

spočívající primárně v omezení distribuce (výroba předmětů na základě chráněné ideje 

nebo postupu, kopírování či jiné formy šíření děl). Autorské právo bylo primárně 

vytvořeno jako právo směřující na ochranu distribuce uměleckých nebo literárních děl. 

Právo na zamezení kopírování přibylo až později, jelikož se kopírování ukázalo jako 

velmi efektivní možnost distribuce takových děl.378 Jinými slovy, autorské právo a 

obdobně i právo patentové jsou primárně právy, které jsou určené na ochranu 

distribuce, nikoli na kontrolu užívání koncovými uživateli. V této části práce budeme 

řešit, v jakých situacích a jakou ochrannou funkci mají práva duševního vlastnictví 

tvořit.  

U standardních předmětů duševního vlastnictví tyto problémy s uchopením 

typicky v praxi nenastávají. Uživatel automobilu, který obsahuje motor vyrobený na 

základě patentovaného postupu, si takový motor asi pouze těžko vytvoří, a i kdyby to 

zvládl, neměl by na to potřebné zázemí. Patentové právo by uživateli takovou činnost 

zapovídalo. Obdobně zhotovit repliku známého uměleckého díla taktéž není aktivita, 

kterou by zvládla většina uživatelů. Pakliže však stav techniky dosáhl takového stádia, 

kdy tyto aktivity jsou i pro běžného uživatele bez problémů dostupné, musí se s tím 

právo vypořádat.  

                                                        
 
378 Cf. Miller (2001). 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 117 

Prvním trendem je vyčerpání práv k rozmnoženině díla. Historicky byla 

dovozena možnost vyčerpání pouze k hmotné rozmnoženině díla, a tato byla dovozena 

rozhodovací praxí v rámci aplikace soutěžních pravidel.379 Toto vyčerpání práv 

duševního vlastnictví pro prvním prodeji na trhu se následně etablovalo do právních 

systémů.380 Jak jsme rozebírali v části 3.1.2, evropská rozhodovací praxe dovodila 

obdobný princip i u nehmotných počítačových programů, pokud již byla realizována 

férová odměna pro tvůrce počítačového programu za vytvoření programu a prvotní 

uvedení této rozmnoženiny na trh.381 Tento trend nejenom umožňuje užívat a dále 

nakládat s rozmnoženinou bez nutnosti souhlasu držitele práv, avšak ukazuje i rámec, 

ve kterém se ochrana autorského práva pohybuje a má pohybovat. Jde zejména o právo 

na ochranu distribuce (tj. uvedení na trh), nikoli kontrolu sekundárních transferů ani 

kontroly využívání konečnými uživateli. 

Díky masivnímu rozvoji informačních technologií se i uživatelé stávají 

distributory (což ve světě bez internetu a počítačových programů bylo těžce 

představitelné). Uživatelé by samotným běžným používáním funkce (obdobně jako 

řízení auta) zároveň nespadali do rozsahu ochrany práv duševního vlastnictví. Ani 

momentální způsoby vymáhání práv duševního vlastnictví nejsou vhodné s ohledem 

na současný vývoj v technologické oblasti.382 

Druhou oblastí je právě využívání funkcionality bez toho, aby docházelo 

k jakémukoli užití ve smyslu autorského práva. Jak jsme rozebírali výše, funkce 

počítačového programu není chráněným prvkem programu.383 Pokud by uživatel 

využíval pouze funkcionalitu a počítačový program dále jinak neužíval (např. 

zhotovováním rozmnoženiny na lokálním počítači), nešlo by dle našeho názoru o užití 

počítačového programu ve smyslu autorskoprávním. Nové modely distribuce se 

přesně o toto snaží, když nabízejí počítačový program jako službu (model SaaS). 

V těchto případech je program nainstalovaný u držitele práv na serveru, který je pod 

                                                        
 
379 Cf. SDEU (1971) – Deutsche Grammophon. 

380 V ČR cf. § 14 odst. 2 AZ a § 13b ZoV. 

381 SDEU-UsedSoft (2012). 

382 Grimmelmann (2005). 

383 Cf. SDEU – SAS Institute v World Programming (2012), para. 39. 
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jeho kontrolou a uživatelům poskytuje pouze funkcionalitu. Důležité je, že v těchto 

případech uživatelé vůbec k počítačovému programu nepřistupují (a potenciálně ani 

nemají záruku, zda takový program vůbec existuje). Uživatelé pouze posílají vstupní 

data po síti na server, na kterém je program nainstalovaný. Následně dostanou výstup. 

S programem typicky komunikují pouze prostřednictvím grafického uživatelského 

rozhraní. Jak jsme již rovněž výše rozebírali, toto rozhraní však taktéž není formou 

vyjádření počítačového programu384, takže ani případná lokální kopie grafického 

uživatelského rozhraní nebude a nemůže být považována za užití počítačového 

programu.  

Tento druhý trend je velmi zajímavý, protože jehož prostřednictvím se můžeme 

vrátit k pravé podstatě ochrany duševního vlastnictví. Jinými slovy, užitím bude pouze 

skutečné kopírování (ve smyslu ekonomického vytěžování) a distribuce počítačového 

programu. Samotnou funkcionalitu bude moct držitel práv nebo distributor poskytnout 

samostatně pomocí modelu SaaS bez toho, aby jakkoli zasahoval do práv duševního 

vlastnictví.  

Existují různé právní názory na povahu SaaS smluv na využívání funkcionality 

počítačového programu na vzdáleném serveru. Autoři se často shodují, že nejde o 

nájemní vztah ve vztahu k hardware / tj. ke konkrétním serverům, na kterých je 

funkcionalita poskytována. Nejde zároveň ani o vytváření rozmnoženin s ohledem na 

skutečnosti, že počítačový program je naistalován na servery pouze jednou a 

neinstaluje se znovu pro každého dalšího uživatele. Nemůže jít ani o sdělování 

počítačového programu veřejnosti s ohledem na absenci veřejnosti (program se 

poskytuje vždy konkrétnímu zájemci). Jansa dochází z těchto důvodů k závěru, že 

musí jít o užití počítačového programu jiným nevyjmenovaným způsobem ve smyslu 

§ 12 AZ.385 Německá rozhodovací praxe se zase přiklání k tomu, že se jedná v podstatě 

o smlouvu nájemní.386 Německé soudy přitom vycházely z premisy, že závazek z ASP 

smlouvy je typickým závazkem přenechání užívání počítačového programu 

prostřednictvím Internetu, a to na dobu určitou. I dle německého práva je však 

                                                        
 
384 Cf. SDEU – BSA (2010). 

385 Jansa (2014), str. 309-310. 

386 Spolkový soudní dvůr SRN (XII ZR 120/04). 
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předmětem nájmu výlučně věc, avšak německá doktrína dovodila, že i počítačový 

program by měl být považován za věc (pokud jde o standardizovaný software a nebyl 

vyvinutý na objednávku). V tomto ohledu se české právo od německého liší – ani po 

nové kodifikaci soukromého práva není počítačový program považován za věc, a tedy 

nemůže být předmětem právních dispozic jako koupě či nájem.  

Domníváme se, že i přes uvedené názorové proudy (ať už směřující 

k posuzování smluv na bázi SaaS za kvazi-nájemní vztah nebo nepojmenovanou 

formu užití) využíváním funkcionality počítačového programu by nemělo docházet 

k jeho užití programu v autorskoprávním smyslu. Zkusíme vydefinovat základní 

důvody pro tento závěr. Poprvé, v modelu SaaS typicky nejde o ochranu distribuce či 

kopírování (původní podstata a koncept vzniku práv k duševnímu vlastnictví). 

Podruhé, funkcionalita není chráněným prvkem autorského práva a tento koncept je 

aprobovaný i evropskou rozhodovací praxí. Potřetí, přístup ke službě je maximálně 

přes grafické uživatelské rozhraní, které nepředstavuje formu vyjádření počítačového 

programu. A počtvrté, uživatel služby na bázi SaaS nemusí zkoumat, zda je na serveru 

reálně nainstalovaný počítačový program, koho je tento program, nebo zda příslušné 

výpočty nad svěřenými daty (zcela nebo zčásti) jsou prováděny takovým programem 

nebo jiným způsobem (například i manuálně). Pro uživatele je klíčový aspekt, v jakých 

časem a v jaké kvalitě získává na základě vstupních dat potřebné výstupy. 

4.2.3 Řešení problému špatných patentů 

Patentová ochrana pro počítačové programy je problematická hlavně s ohledem 

na velké množství patentů, které by neměly být uděleny. Reakce programátora na 

nevhodně udělené patenty může mít hlavní tři formy: (i) obejití prvků programu, které 

jsou chráněné patentem, (ii) patentované prvky licencovat, nebo (iii) se pokusit o 

revokaci patentu. 

Opozici k patentu a licencování patentu již adresujeme v jiných částech této 

práce. Zde se budeme věnovat zejména faktickým krokům, které jsou reakcí na 

nevhodně udělené patenty, a to zejména obcházení prvků programu, které jsou 

chráněny patentem, a praktiky křížového licencování. 
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Obcházení patentů. Pokud se programátor dozví o patentu a tento patent je 

nevhodně vydaný a program programátora by měl kolidovat s tímto patentem, 

nejpřirozenější je se vyhnout aplikaci prvků programu, které jsou chráněny patentem. 

Je to nejelegantnější i nejlevnější varianta řešení tohoto problému. U počítačových 

programů je tato možnost většinou reálně k dispozici, a to s ohledem na vysokou 

pružnost či formovatelnost počítačových programů (a to na rozdíl od jiných 

patentovatelných metod či postupů v jiných technologických oblastech).  

V návaznosti na šíři poskytnuté ochrany patentem je možné rozlišovat strategie 

pro obcházení patentu, případně jejich složitost či nákladnost. Patentované řešení 

může spočívat v relativně okrajové části naprogramovaného systému. V tomto případě 

lze uvažovat o vypuštění této specifické části nebo její nahrazení subprogramem 

s obdobnou funkčností.387 Na druhé straně může být chráněno i přímo řešení, které je 

základem pro vyvíjený program. V tomto případě se programátor může pokusit využít 

jiný algoritmus či jiné řešení s obdobným výsledkem. Problém může nastat v případě, 

že by již neexistoval v dané třídě jiný algoritmus na řešení daného problému, 

respektive pokud by existoval, ale řešení by bylo výrazně pomalejší. V neposlední řadě 

se může stát, že bude chráněna velmi široká idea, kterou bude v podstatě nemožné 

obejít.388  

Křížové licencování. Pokud existuje patent, který brání programátorovi 

vyvinout zamýšlené řešení, má možnost si chráněné prvky licencovat. Pokud však jde 

o patentovaná řešení, která nemají či neměly být udělená, s největší pravděpodobností 

by programátor zveřejnění popisu takového vynálezu nepotřeboval (nebylo nové či 

bylo zřejmé ze stavu techniky). Použití a placení za takový patent nepřidává 

programátorovi žádný benefit v jeho celkovém řešení. Navíc, dle Stallmana si držitelé 

                                                        
 
387 V této souvislosti se často cituje program XYwrite, který čelil obviněním z porušování patentu pro nahrazování textu. Tvůrce 

XYwrite se rozhodl tuto funkcionalitu vypustit (s ohledem na to, že nešlo o nosnou část řešení). 

388 Zde je často citovaný příklad PKI (Public Key Infrastructure), kde patent na toto řešení vypršel v roce 1997. Nahrazení PKI 

jiným systémem s obdobným účinkem v době trvání patentové ochrany by bylo vskutku problematické. Šlo by to například 

možností fyzické výměny klíčů, avšak toto by v současné realitě velmi ztížilo fungování jakéhokoli systému založeného na těchto 

principech. 
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patentů účtují v průměru 5% z celkového prodeje produktu.389 Což při licencování 

vícero částí už může znamenat, že celkový prodej bude nerentabilní. 390 

Z výše uvedených důvodů se společnosti uchylují k praktikám tzv. křížového 

licencování. Zjednodušeně křížové licencování znamená uzavírat s největšími 

společnostmi na trhu křížové licence na své patentová portfolia, aby vzájemně mohli 

tyto společnosti vyvíjet bez obav, že ta druhá společnost ji bude napadat pro porušení 

patentu. Tento princip platí pouze pro velké společnosti, které mají dostatečná 

patentová portfolia, aby měly v rámci křížové licence co nabídnout. Tato technická 

nechrání to tedy malé a střední společnosti, a není ani účinná vůči společnostem, které 

si svůj obchodní model postavili na licencování patentů (tj. nic nevyrábí) a teda se 

sami nemusí obávat pasivních patentových sporů a nefungují teda ani případné křížové 

licence.  

Oba systémy řešení, jak obcházení patentovaných prvků systému, tak křížové 

licencování umožňují tvůrcům nových programů vyhnout se patentům na částech 

jejich řešení. Možnost obejití chráněného prvku může indikovat nevhodnost patentové 

ochrany pro daný program. Křížové licence deformují systém v neprospěch malých a 

potenciálně inovativních společností. 

4.3 Shrnutí legislativním a faktickým modifikacím 

Specifická práva, která jsou poskytována oprávněným uživatelům, jsou klíčová 

pro zachování praktického fungování ochrany počítačového programu autorským 

právem i přes jejich funkční charakter.  

Tato specifická práva umožňují oprávněnému uživateli zejména technické 

zajištění spuštění a běhu počítačového programu a reálné využití jeho funkcionality. 

Dále umožňují určitou ochranu pro nepředvídatelné události. A nakonec přístup 

k autorskoprávně nechráněným prvkům (algoritmům či idejím, na kterých je 

počítačový program založen).  

                                                        
 
389 Stallman (2002), str. 6. 

390 Ibidem. 
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Významné místo mezi těmito právy zaujímá zpětná analýza – tj. proces na 

zjišťování idejí či algoritmů, a to ve formě black box analýzy nebo white box 

(dekompilace). Dekompilace je za současného právního stavu umožněna pouze za 

účelem zjištění informací o rozhraní. Jak jsme i analyzovali v kapitole 3, ideje či 

algoritmy nejsou chráněny autorským právem, avšak autorské právo specificky 

umožňuje provedení určitých úkonů (které by jinak autorskoprávně chráněny byly), 

aby oprávněný uživatel měl k těmto nechráněným prvkům přístup. Při interferenci 

s ochranou DRM má ochrana oprávněného uživatele jednoznačnou prioritu (ochrana 

DRM se v těchto případech neaplikuje). 

Zajímavou oblastí je zajištění opravy případných chyb (problémy 

s technologickým spuštěním či během) nebo vad (problémy s domluvenou, obvyklou, 

vymíněnou či deklarovanou funkcionalitou). Oprava chyb je kogentní, avšak autor 

nemusí mít ke zdrojovému kódu přístup. Oprávněný uživatel má právo vyžadovat, aby 

mu byla příslušná část kódu zpřístupněna (a to i pokud jsou použité prostředky DRM), 

avšak pokud by mu nebylo vyhověno, nemá právo spustitelný kód dekompilovat do 

zdrojového. Lze souhlasit s jinými autory, že by možnost dekompilace de lege ferenda 

pro tyto případy mohla být praktická. Stejný závěr platí i pro možnost využití třetí 

osoby při opravě chyb, která je za současného právního stavu minimálně 

zpochybnitelná. 

Ani tyto výjimky nemusí být pro takto specifický předmět právních vztahů 

dostatečné. Praktická aplikace této ochrany si najde různé cesty k reálně praktickým 

řešením, která zákonodárce není schopen reálně předvídat a všechny podchytit. Bez 

ohledu na to, je velmi důležité, že výše uvedené výjimky existují a zvyšují právní 

jistotu oprávněných uživatelů při nakládání s počítačovými programy. 

Prvním z těchto řešení jsou modely veřejných licencí, které reagují na rigiditu 

práv duševního vlastnictví z pohledu komunitní tvorby a teritoriální roztříštěnost 

modelů ochrany duševního vlastnictví. Po aplikaci standardního licenčního modelu 

autoři umožní dále nakládat s počítačovým programem tak, že umožní fakticky 

jakékoli další nakládání (permisivní licence) nebo další distribuci podmíní, že i 

odvozené dílo bude v nějaké formě distribuované pod stejnou licencí a zachová teda 

takový počítačový program svobodný od autorského práva navždy. Ironické je, že tyto 
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veřejné licenční modely, které byly vytvořeny jako reakce na existenci a ochrannou 

funkci autorského práva, toto právo využívají pro zajištění zcela opačného efektu. 

Druhým modelem je poskytování funkcionality prostřednictvím modelů SaaS 

(tj. pouhé funkcionality počítačového programu přes vzdálený server). Dle našeho 

názoru by v těchto modelech nemělo docházet k užití počítačového programu 

v autorskoprávním smyslu vůbec. Tento model je inspirativní s ohledem na to, že 

vylučuje ochrannou funkci autorského práva z finálního užití funkčnosti počítačového 

programu, a tím může být vnímán i jako návrat k původní podstatě autorského práva 

jako práva primárně distribučního. 

Třetí oblastí jsou faktické modely reakce softwarových komunit na nevhodně 

vydané patenty. V zásadě velké společnosti typicky reagují modely křížových licencí, 

a tedy efekt patentů vůči sobě z velké části eliminují. U malých společností převládá 

trend hledání cest na obejití patentu, pokud jsou identifikovány problematické oblasti 

z pohledu možné interference se zapsaným patentem. 
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Kapitola 5  

Formy nakládání 

V této části se budeme zabývat dynamikou právních vztahů k počítačovým 

programům: jakými způsoby lze k počítačovým programům přistupovat, jak z nich 

mohou jejich tvůrci získávat výnosy a jakými způsoby je mohou uživatelé využívat. 

Mezi samotným tvůrcem (ať už je to autor u ochrany autorskoprávní nebo původce 

u ochrany patentové) a koncovým uživatelem může být a často i stojí více či méně 

subjektů, kteří zajišťují výnos pro tvůrce a možnost užití inovativních technologií 

uživatelem.391  

V rámci této kapitoly se budeme zabývat nejenom klasickými formami 

nakládání s počítačovými programy (ať už formou převodu nebo poskytnutí práva), 

ale i různými specifickými aspekty, které jsou buď důsledkem specifické povahy 

počítačového programu nebo specifických forem faktického nakládání s počítačovými 

programy, a to s ohledem na dynamický vývoj potřeb, které měly a mají tyto programy 

plnit. 

Postupující globalizace, funkčnost a potenciální ubikvita výrazně ovlivňují 

dynamický prvek právních vztahů k počítačovým programům. Tyto právní vztahy lze 

diferencovat od standardních licenčních či obdobných vztahů odvozených od 

standardní ochrany autorského práva aprobované jednotlivými státy až po živelně se 

vytvářející systémy právních vztahů determinované reálnými potřebami komunit 

vyvíjejících složité počítačové systémy či právní vztahy při využívání funkcionality 

počítačového programu. Licenční systémy pro společnou tvorbu počítačových 

programů jsou vytvořeny na základě některého z konkrétních právních řádů s cílem je 

využívat bez omezení hranic jurisdikcí národních států392 anebo jsou vytvořeny bez 

ohledu na konkrétní právní řad se stejným cílem. V současné době jsme přitom svědky 

konvergence obou přístupů. Na jedné straně probíhá kontinuální harmonizace 

                                                        
 
391 Cf. Cornish (1999), str. 365 et seq. 

392 Cf. infra (jde zejména o standardní struktury veřejných licencí). 
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národních právních řádů, a to buď fakticky nebo prostřednictvím nadnárodních či 

mezinárodních instrumentů. Jak jsme popsali v předchozí kapitole, zároveň se 

uvolňuje rigidita právních úprav ve vztahu k počítačovým programům, která byla 

původně zamýšlena pouze pro umělecká a vědecká díla a pro počítačové programy 

mnoho ustanovení není relevantních případně vytvářejí příliš silnou ochranu. Na straně 

druhé se postupně inkorporují pravidla národních právních řádů do živelně 

konstituovaných forem právních vztahů k počítačovým programům.  

5.1 Východiska 

Před rozborem jednotlivých forem nakládání s počítačovým programem je nutné 

stanovit si východiska, která determinují možnosti nakládání s jednotlivými předměty 

duševního vlastnictví. Musíme určit, jakou měrou se podílejí jednotlivé subjekty na 

vytvoření samotného předmětu duševního vlastnictví. Jde zejména o to, v jaké míře 

právo rozeznává jednak činnost tvůrce a do jaké míry příspěvek jiných osob, které 

poskytují prostředky k tvorbě, a bez kterých by takový předmět nemohl vzniknout.  

Při dalším výkladu se nebudeme podrobně zabývat tvůrčím spolupůsobením na 

vytvoření vynálezu nebo autorského díla, které směřuje k vytvoření spoluautorství 

k dílu393 nebo spolupůvodcovství k vynálezu394. I tento aspekt je velmi důležitý pro 

stanovení možnosti dalšího nakládání s autorským dílem395 nebo právem na patent (či 

patentem)396. Pro naši další analýzu právních forem nakládání s počítačovými 

programy (s ohledem na jejich specifika) se však budeme primárně zabývat vztahem 

mezi tvůrcem, investorem (osobou, která zajistila prostředky pro vytvoření předmětu 

duševního vlastnictví) a třetí osobou. 

Osobnostní složka. Pro možnost nakládání s právy duševního vlastnictví je 

klíčová jejich povaha. Česká autorskoprávní úprava vychází z Hegelovy teorie, dle 

které je u těchto typů děl velmi silná osobnostní složka.397 Dle této koncepce ochrany 

                                                        
 
393 § 8 AZ. 

394 § 8 odst. 3 ZoV. 

395 Dle § 8 odst. 4 AZ rozhodují o nakládání spoluautoři zásadně jednomyslně. 

396 Dle § 16 ZoV se použijí přiměřeně ustanovení o spoluvlastnictví, kde může patentovaný vynález používat každý ze 

spolumajitelů patentu. K uzavření licenční nebo převodní smlouvy je potřebný souhlas všech majitelů. 

397 Cf. supra kapitola 1 (úvod). 
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autorského práva dodává autor svému výtvoru jedinečnost tím, že do něj promítá svou 

osobnost. Někteří autoři dokonce vznešeně dovozují, že autor zanechává „pečeť či 

výron své osobnosti“ v takovém díle.398 V důsledku této povahy nemůžou být autorská 

díla ani majetkovými hodnotami.399 Na druhou stranu však patentová ochrana, včetně 

práva na patent (pokud je vynález ještě ve stádiu neregistrovaného vynálezu), je 

standardní majetkovou hodnotou. Jak bylo naznačeno výše, silné postavení autora se 

projevuje do velmi silné osobnostní složky autorských práv. Tento projev se rozšiřuje 

i do související nemožnosti zcizovat (translativně převádět) jakoukoli část díla, a to 

bez ohledu na to, zda jde o osobnostní nebo majetkovou složku.400 Naopak, u patentů 

jsou tyto dispozice bez problémů možné.401 

Investor. Přítomnost osobnostní složky se projevuje i při tvorbě nových 

předmětů duševního vlastnictví. A to i v případech, kdy do procesu tvorby vstupuje 

další osoba primárně jako ekonomický hybatel takové tvorby. Tento investor 

poskytuje finanční či jiné prostředky do vývoje nehmotného statku (ať již se jedná 

v konečném důsledku o autorské dílo nebo vynález). S ohledem na rozdílné koncepty 

vlivu osobnostní složky má tento investor v autorskoprávním a v patentovém režimu 

odlišné postavení. Investorem typicky bude zaměstnavatel tvůrce nebo popřípadě 

objednatel. U patentového práva je osobnostní složka velmi omezená a postavení 

investora se projevuje v automatickém nabývání práva na patent okamžitě po jeho 

vytvoření. Naopak u autorského práva vystupuje do popředí osoba autora, v jejímž 

důsledku autorské právo k dílu tento investor nabýt nemůže. 

Specifický charakter počítačového programu. I přes to, že v současnosti je 

hlavní formou ochrany počítačových programů autorskoprávní ochrana, je faktický 

                                                        
 
398 Cf. NS – 30 Cdo 360/2015 (2015): „ideální předmět je vždy individualizovaným výsledkem osobní tvůrčí činnosti konkrétní 

fyzické osoby (autora), směřující různými tvůrčími cestami (literárními a jinými uměleckými styly a vědeckými metodami apod.) 

k jedinečně osobitému nehmotnému projevu (výtvoru a jeho ztvárnění), v němž se, ontologicky vzato, zračí i sama osobnost 

původce (autora). Připomíná se, že se jedná o výron či pečeť jeho osobnosti. Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, 

autora) duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji pouze uznává (aprobuje) jako právně významnou (nemajetkovou) 

hodnotu (statek) a chrání ji svými vlastními zákonnými prostředky. V důsledku toho je i předmět autorského práva (dílo) 

nezcizitelným, neboť to jeho přirozená mimoprávní povaha, bytostně spjatá s osobností tvůrce, nepřipouští“ 

399 Ibidem. 

400 § 11 odst. 4 a § 26 odst. 1 AZ. 

401 § 11 odst. 1 a § 15 ZoV. 
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režim mnohem blíž průmyslovému typu práv.402 Za prvé, úroveň požadované tvůrčí 

činnosti je u počítačových programů typicky velmi nízká (u počítačových programů 

se i pro jejich vznik vyžaduje nižší úroveň tvůrčí činnosti).403 Za druhé, počítačové 

programy mají primárně svou přidanou hodnotu ve své funkci, a nikoli anebo téměř 

vůbec v jakékoli literární, estetické či umělecké hodnotě. Pouze velmi málo uživatelů 

používá počítačové programy kvůli jejich umělecké nebo vědecké hodnotě. Za třetí, 

u počítačových programů je naopak velmi typické, že do procesu jejich tvorby vstupují 

třetí osoby, investují nemalé finanční i nefinanční zdroje, a proto požadují mít 

k výsledkům této činnosti majetková práva.  

Z výše uvedených důvodů je režim autorskoprávní ochrany počítačových 

programů přizpůsobený tak, aby umožnil ekonomické nakládání v mnohem širším 

rozsahu, než je u standardních typů uměleckých nebo vědeckých děl. Posílil ve vztahu 

k počítačovým programům taktéž postavení investora, ať už se jedná o zaměstnavatele 

nebo objednatele. A v neposlední řadě umožnil, aby tito investoři měli specifická práva 

směřující k ekonomickému vytěžování takových autorských děl. Veškeré tyto posuny 

však zůstaly v rámci celkového konceptu autorského práva. 

Způsoby nakládání. U patentu či u autorskoprávní ochrany počítačového 

programu jde o právo absolutní povahy. Jde o právo, které po omezenou dobu 

garantuje jeho držiteli vyloučení jiné osoby z užívání daného počítačového programu, 

aby odměnil jeho držitele za investice času, financí a v neposledním řadě (tvůrčí) 

činnosti, kterou musel vynaložit na vytvoření díla či vynálezu. S takovým absolutním 

právem lze v zásadě provést dvě základní operace, a to (i) právo převést (prodej, cese), 

kdy se jeho vlastník či oprávněný svého právo úplně a typicky i za úplatu zcela vzdá 

ve prospěch nabyvatele, a/nebo (ii) vytvořit nové oprávnění (poskytnutí oprávnění, 

licence), kdy se jeho vlastník pouze omezí ve svém právu ve prospěch nabyvatele 

v domluveném rozsahu. Zatímco v prvním případě nakládáme se samotným 

absolutním právem, ve druhém případě vytváříme pouze právo relativní (tj. ve vztahu 

                                                        
 
402 Cf. supra kapitola 1 (úvod). Lze pouze souhlasit s Hughesem, že osobnostní složka v počítačových programech nebo jiných 

technologických kategoriích duševního vlastnictví není v žádném případě dominantní, a to na rozdíl například od uměleckých či 

vědeckých děl.  

403 § 2 odst. 2 AZ, který stanoví, že u počítačových programů postačí pro ochranu, že jsou původní. 
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k subjektu oprávněnému z dané licence). Jakékoli návazné nároky z těchto práv jsou 

již relativní. 

5.2 Převody a postoupení 

5.2.1 Translativní převody 

Základním způsobem nakládání s jakýmkoli předmětem technické povahy je 

zásadně jeho převod. Jde o nejobvyklejší způsob zejména u hmotných věcí. Je zároveň 

typickým způsobem i pro práva průmyslové povahy (typicky práva průmyslového 

vlastnictví – v našem případě zejména patenty a know-how). U autorských práv je 

v obecnosti situace složitější s ohledem na fikci velmi silného osobnostního prvku 

v rámci předmětů chráněných autorským právem. V různých právních řádech mají 

tyto transakce různou povahu. Pokud je dané právo považováno za věc v právním 

smyslu, uplatní se na převod typicky smlouva kupní. Pokud o věc nejde a příslušný 

právní řád umožňuje translativně převádět takové právo, půjde ve většině případů 

o smlouvu o postoupení takového práva. 

Patent. Pokud je některá část počítačového programu chráněna patentem, lze 

takový patent dle pravidel českého práva převést. Pro takový převod je předepsaná 

písemná smlouva, která k účinnosti vůči třetím stranám musí být zapsána ve veřejném 

rejstříku.404 Taková převodní smlouva bude mít charakter kupní smlouvy.405 Povinnost 

smluvních států umožnit translativní převod plyne i přímo z dohody TRIPs.406 

Obdobná možnost prodeje by se měla aplikovat i na právo na patent (tj. právo na 

registraci vynálezu po jeho vytvoření).407 Je zajímavé ještě zmínit, že se 

u spoluvlastníků patentu uplatňuje specifické předkupní právo, dle kterého je některý 

ze spoluvlastníků oprávněn převést svůj podíl na patentu až poté, co žádný ze 

spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu. Jinak 

musí s převodem souhlasit všichni spoluvlastníci.408 

                                                        
 
404 § 15 ZoV. 

405 § 2079 et seq. s ohledem na kategorizaci patentu jako nehmotné věci dle § 496 odst. 2 NOZ. 

406 Cf. čl. 28 odst. 2 TRIPs, dle kterého mají vlastníci patentu právo patent postoupit nebo převést. 

407 § 8 ZoV. 

408 § 16 odst. 4 ZoV. 
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Autorské právo. Složitější je otázka autorských práv k počítačovému 

programu. Dle současného českého právního systému nelze translativně převádět ani 

osobnostní ani majetkovou složku.409 Jde o bezvýjimečný a výslovný zákaz takových 

převodů.410 Komentátoři zdůrazňují, že u literárních, jiných uměleckých a vědeckých 

děl jde vždy o předměty extra commercium411, a teda díky své povaze nemůžou být 

považovány za věci. Tyto restrikce nelze ani obejít fiduciárním převodem. Pokus 

o takový převod by byl absolutně neplatný pro rozpor se zákonem (a veřejným 

pořádkem)412 nebo by v souladu se zásadou považovat právní jednání spíš za platná 

než neplatná413 bylo možné považovat (v závislosti na jednoznačnosti projevů vůle 

jednajících osob) za výhradní licenci.414 V zahraničních právních řádech (zejména 

v rámci common law) je takovýto převod či postoupení autorských práv možné 

s ohledem na mnohem slabší osobnostní složku v rámci autorskoprávní ochrany.415 

Pokud se zamyslíme nad současným stavem, právo k počítačovému programu je 

jedním z nejdůležitějších majetkových práv v současnosti. Softwarové společnosti 

nahrazují svými systémy většinu průmyslových odvětví.416 Ochrana autorů před 

možností převádět jejich specifickou osobnostní složku autorského práva by v praxi 

neměla být aplikovatelná i na ryze technologická řešení jako jsou počítačové 

programy. Kontinentální právní praxe dospěla k řešení tohoto problému přes právo 

ekonomického vytěžování počítačového programu – tzv. právo výkonu výlučných 

majetkových práv k dílu. 

5.2.2 Právo výkonu majetkových práv 

Právo výkonu majetkových práv je konstrukcí, která má za cíl ochránit investici 

investora do vytvoření autorského díla. Tato konstrukce má za cíl reflektovat, že do 

                                                        
 
409 § 26 odst. 1 AZ. 

410 Cf. Telec (2007), str. 311 et seq. 

411 Cf. Ibidem, str. 480. 

412 § 588 NOZ. 

413 § 574 NOZ. 

414 § 575 NOZ. 

415 USCO (12-09/2006), str.2. 

416 Slovy Marca Adreessena (jednoho z nejúspěšnějších investorů v oblasti rizikového kapitálu poslední doby), software pojídá 

svět – cf. Andreessen (2011). 
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vytvoření určitého typu autorských děl je potřebné investovat nemalé finanční a jiné 

zdroje a dává tak možnost tomuto investorovi (typicky zaměstnavateli nebo v případě 

počítačových programů i objednavateli) získat ekonomické užitky z vytvoření 

takového díla a z jeho následného ekonomického vytěžování. Jde v obecnosti o projev 

ochrany investice a zajištění motivace třetích stran participovat na takové tvorbě 

předmětů duševního vlastnictví. Jde zejména o motivaci společností, jelikož právnické 

osoby nemůžou být ani autorem díla ani původcem vynálezu. Ve všech případech jde 

o formu nakládání s majetkovou složkou daného předmětu duševního vlastnictví.  

Patenty. U patentů je přitom situace relativně přehledná. Pokud vytvořil 

zaměstnanec vynález ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, členského 

nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na 

patent na takového zaměstnavatele.417 Vzhledem k tomu, že právo na patent je 

translativně převoditelné, toto právo nabyde zaměstnavatel bez dalšího. Zaměstnanci 

zůstane právo na přiměřené vypořádání. 

Autorské právo. U autorských práv k počítačovému programu je situace 

složitější s ohledem na výše popsaný koncept nepřevoditelnosti nejenom osobnostní, 

ale i majetkové složky autorského práva. Autorský zákon se snaží reflektovat faktickou 

hospodářskou situaci při tvorbě počítačových programů (tj. omezený tvůrčí přínos 

autorů je zásadně převýšen netvůrčí finanční investicí ze strany zaměstnavatele nebo 

objednatele).418 Povahou jde o zákonné omezení výlučných autorských práv autora ve 

prospěch jiných osob (kvasilicenční omezení). Investor (tj. zaměstnavatel nebo 

objednatel) získává ex lege právo výkonu výlučných majetkových práv k takto 

vytvořenému počítačovému programu. Toto právo sice není svou podstatou autorské 

právo, jde o specifické právo, které vzniklo v důsledku tohoto omezení. Investor má 

však na jeho základě oprávnění (v rozsahu majetkových práv) daný počítačový 

program plně ekonomicky vytěžovat. Investor se stane ze zákona vykonavatelem 

autorských práv, pokud získává toto oprávnění přímo od autorů, tj. fyzických osob 

(bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance, členy statutárního orgánu nebo jiné osoby, 

                                                        
 
417 § 9 ZoV. 

418 Telec (2007), str. 556 et seq. 
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které dodávají počítačový program na objednávku). Aby se investor dostal do 

postavení vykonavatele majetkových práv, pokud si (část) počítačového programu 

nechá zhotovit na objednávku od jiné společnosti (právnické osoby), nezbývá mu nic 

jiné než si v rámci smlouvy s takovým objednatelem sjednat (translativní) postoupení 

práva výkonu majetkových práv k takovým počítačovým programům.419,420 

Právo výkonu výlučných majetkových práv slouží jako ekonomická náhrada 

investorovi za to, že nemůže nabýt samotné autorské právo od jejich autorů. Právo 

výkonu majetkových autorských práv takovýto investor nabývá originárně na základě 

vztahu se zaměstnancem, dodavatelem (pokud jde o fyzickou osobu) a/nebo od další 

osoby, která má definovaný vztah k investorovi (včetně například členů statutárních 

orgánů). Toto právo může být předmětem právních vztahů a lze jej translativně zcizit, 

lze na jeho základě zřídit výhradní nebo nevýhradní licence k dílu.421 Postoupení práva 

výkonu majetkových práv na další osoby je možné pouze se souhlasem příslušných 

autorů.422 Lze doporučit de lege ferenda za účelem ochrany ekonomické hodnoty pro 

investora případné vypuštění podmínky souhlasu těchto autorů ze zákonné úpravy. 

Obdobně tak například učinila nová úprava autorského práva na Slovensku.423 

5.3 Oprávnění k užití (licence) a licenční modely 

Autor nebo jiný vykonavatel majetkových autorských práv a vlastník patentu 

mohou udělit oprávnění dílo užít v určitém rozsahu. Jedná se tzv. konstitutivní 

(nepravý) převod autorského práva, tj. autor či vykonavatel majetkových práv se 

v určitém rozsahu omezují ve svém zápovědném právu.424 Oprávnění k užití práv 

k duševnímu vlastnictví je možné poskytnout na základě licenční smlouvy.425 Licenční 

                                                        
 
419 Společnost, která je zhotovitelem, bude mít obdobný vztah se svými dodavateli, bude vykonávat prostřednictvím zaměstnanců 

nebo na objednávku od autorů (tj. fyzických osob). 

420 Cf. § 58 odst. 7: „Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za 

zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku“ [zvýraznění doplněno]. Zajímavé je i to, že u díla na 

objednávku v SR v novém autorském zákona výslovná podmínka, že se musí jednat o vztah přímo s autorem zmizela – cf. § 91 

odst. 4 SOZ.  

421Ibidem, str. 558. 

422 § 58 odst. 1 AZ.  

423 Cf. § 90 SAZ. 

424 Telec (2007), str. 478. 

425 § 2332 a násl. NOZ. 
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smlouva je jediným možným způsobem, jak je možné udělit jiné osobě právo 

počítačový program užít. Jinými slovy, nelze toto oprávnění konstituovat 

jednostranným právním úkonem426, jak někdy spekuluje doktrína ve státech common 

law427. S ohledem na to, že právo užít je majetkovým právem, může toto právo na 

základě příslušné licenční smlouvy udělit buď tvůrce (autor nebo původce) anebo jiný 

vykonavatel majetkových práv (např. zaměstnavatel tvůrce/tvůrců nebo nabyvatel 

takového práva).  

Specifický charakter počítačových programů si vyžaduje i specifické formy 

nakládání. S ohledem na to, že prostřednictvím licenčních smluv se typicky 

poskytovala možnost počítačový program používat (resp. využívat jeho 

funkcionalitu)428 a prostřednictvím licenčních smluv se taktéž zakotvovaly různé 

formy tvorby počítačových programů v rámci internetových komunit429, musely být 

tyto licenční smlouvy velmi neformální a flexibilní. Zejména autorské právo, které do 

technologicky exponované doby nemuselo čelit výzvám na zjednodušení, muselo 

projít úpravami, aby bylo schopno reagovat na nástup nových technologických trendů 

ve vývoji (komunitní tvorba), v distribuci (internetová distribuce nehmotných statků), 

i poskytování funkční hodnoty (funkční charakter počítačového programu). 

5.3.1 Licenční modely 

Přehled těchto licenčních modelů byl již naznačen v předchozí kapitole. 

Licenční modely k počítačovým programům můžeme zásadně rozdělit na standardní 

(proprietární) licence a licence umožňující komunitní tvorbu s otevřeným zdrojovým 

kódem (permisivní a reciproční licence). 

Proprietární licence. Tento typ představuje (standardní) licenci, která zpravidla 

opravňuje uživatele používat počítačový program pouze v omezeném rozsahu, a to za 

účelem jeho (částečného) užití. Při proprietární licenci se typicky neposkytuje 

zdrojový kód, tento typ licence není použitelný pro vytváření jakýchkoli modifikací 

                                                        
 
426 § 12 odst. 1 AZ. 

427 Cf. Rosen (2015), str. 53-56: autor se zde zabývá otázkou tzv. bare licence a dovozuje problematičnost aplikace i v americkém 

právním systémů z důvodů odvolatelnosti a absence rozhodovací praxe na jednostranné udělení licence na počítačový program. 

428 Cf. infra poskytování funkcionality. 

429 Cf. infra problém vývoje. 
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takto distribuovaného počítačového programu.430 Vyznačuje se i dalšími omezeními, 

které definují způsob a rozsah jeho použití (typicky časově, teritoriálně nebo osobně). 

Často bývají proprietární licence komerční, tj. jsou poskytovány za úplatu. Někdy se 

naopak licence poskytuje bezúplatně a na neomezeně dlouhou dobu (typicky po celou 

dobu trvání autorských majetkových práv), avšak většinou za podmínky, že bude takto 

licencovaný počítačový program využívaný pouze k nekomerčnímu užití. Taková 

licence se označuje jako freeware a u tohoto modelu se neposkytuje zdrojový kód 

(nejedná se tedy o open-source licenci). 

Public domain. Některé počítačové programy se jeví nebo jsou 

komercionalizované způsobem, který naznačuje, že by neměly podléhat žádné 

autorskoprávní či patentové ochraně. Toto označení často označuje buď (i) počítačové 

programy, u kterých se jejich autor nebo vykonavatel majetkových práv vzdal 

veškerých práv a dal je k dispozici k „volnému užití“, anebo (ii) počítačové programy, 

které nepodléhají žádné ochraně. V prvním případě je situace komplikovaná jak 

z pohledu českého práva, tak z pohledu jiných právních řádů. Autor počítačového 

programu se totiž svých práv nemůže vzdát (zejména osobnostní složky, která je 

rovněž nepřevoditelná)431. Situace je obdobně problematická i v jiných státech432. Ve 

druhém případě se může jednat z autorskoprávního pohledu o volná díla433 nebo o jiné 

nehmotné předměty, které nejsou způsobilé ochrany z pohledu autorského práva434. 

V případě patentového práva půjde o veškeré nepatentované ideje, postupy či 

vynálezy.  

Permisivní licence. Tento typ veřejné licence umožňuje volně nakládat 

s počítačovým programem distribuovaným pod permisivní licencí. Tyto licence 

původně vznikaly na univerzitách. Uživatel může volně dílo užít na jakýkoli účel. Tato 

                                                        
 
430 Cf. Laurent (2004), str. 114-146. 

431 § 11 odst. 4 AZ. 

432 Např. ve Francii je taktéž vyloučeno, naopak možné je vzdát se osobnostních práv v Kanadě (i implicitně) a v USA dle zákona 

Visual Artists Rights Act 1990 (VARA) pouze písemným prohlášením. 

433 § 28 AZ. 

434 Např. § 2 odst. 6 AZ: „Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o 

sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný 

předmět sám o sobě.“ 
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licence nepodmiňuje další použití, změny či distribuci jakýmikoli dalšími 

podmínkami. Mezi tento typ licencí patří model BSD435, který dostal své jméno po 

univerzitě v Berkeley, na které licence vznikla, a byl původně vytvořen pro distribuci 

operačního systému Unix.436 Dalším velmi známým zástupcem tohoto typu licencí je 

MIT licence, která vznikla na půdě Massachusetts Institute of Technology. Asi 

nejznámějším produktem distribuovaným pod touto licencí je X Windows System. 

Reciproční licence. Jako součást veřejných licencí umožňují i reciproční licence 

užití jakýmkoli způsobem. Tento typ licence však zásadně vyžaduje, aby byla jakákoli 

odvozená díla dále distribuována pod stejnou licencí. Tento typ licence je zpravidla 

považován za velmi přísnou licenci, která neumožňuje distribuovat modifikovaný 

počítačový program pod jinou licencí než původní program a dále zakazuje jakékoli 

spojení s proprietárním programem. Myšlenka za těmito licencemi je však velmi 

jednoduchá, a to zajistit, že software bude za každých okolností svobodný, tj. zdarma. 

Výstižně tuto ideu shrnul i americký federální odvolací soud v případu Walace v. 

IBM437, dle kterého tento typ licence zajišťuje, že kdykoli se kdokoli rozhodne 

prodávat odvozené dílo od počítačového programu distribuovaného pod takovou 

licencí, poruší podmínky této licence, a to bez toho, aby musel výslovně akceptovat 

podmínky. Tento koncept vychází z práva v USA, které rozlišuje licence (jako 

jednostranný úkon) a licenční smlouvu (jako dvoustranný úkon). Toto jednání by 

zřejmě české soudy (pokud by zamýšlely dospět efektivně ke stejnému závěru 

a potvrdit zamýšlenou úroveň ochrany takovou reciproční licencí) posoudily tak, že 

osoba, která by vytvořila a distribuovala modifikovaný počítačový program, fakticky 

licenční podmínky akceptovala a fakticky uzavřela licenční smlouvu. Jinými slovy, 

v českém systému by šlo o porušení podmínek takové licenční smlouvy, v americkém 

právu (dle rozhodnutí Walace v. IBM) by šlo o porušení původního autorského práva 

tvůrců programu. 

Klasickou a nejvíce používanou reciproční licencí je GNU GPL. Tato licence 

zajišťuje, že veškeré odvozené počítačové programy budou distribuované pod stejnou 

                                                        
 
435 BSD licence original  

436 Cf. McKusick (). 

437 Wallace v IBM (2006), para. 1105/1. 
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licencí. Platnost licencí na bázi GPL a vynutitelnost podmínek pro další užití 

aprobovaly i soudy v SRN nebo v USA. V SRN šlo o ostře sledovaný spor mezi 

Haraldem Weltem (jedním z programátorů jádra Linuxu) a společnosti Sitecom, kdy 

soud v Mnichově438 nejenomže aproboval závaznost podmínek GPL pro další 

distribuci ze strany společnosti Sitecom, ale taktéž podržel závaznost způsobu 

akceptace formou browse-wrap. V následující rozhodovací praxi v SRN pro změnu 

soud v Berlíně rozšířil v případu AVM v. Cybits439 aprobaci GPL licence i na firmware. 

Berlínský soud totiž dovodil, že společnost AVM byla povinna umožnit uživatelům 

svého hardware (obsahující firmware s částmi kódu distribuovaných pod GPL), aby 

měli tento firmware přístupný a mohli ho měnit. Mimo SRN byla aplikovatelnost 

nepřímo potvrzena i v USA v případu Specht v. Netscape440. Ke způsobu zveřejnění 

licenčních podmínek stojí taktéž za zmínku další ze sporů Haralda Welteho, tentokrát 

se společností Skype Technologies, která byla soudem donucena změnit distribuci 

licenčních podmínek nikoli pouze prostřednictvím své webové stránky, ale i přímo ve 

svém produktu.441  

U těchto tzv. silně virálních licenčních modelů může vzniknout problém 

s praktickou distribucí počítačového programu založeného na dvou rozdílných silně 

virálních licencích. V takovém případě nelze takový program vůbec distribuovat.442 

Pro tento účel byly vytvořený tzv. nižší licenční modely. Jedním z klasických příkladů 

je licence GNU LGPL. Počítačové programy, které jsou licencovány pod touto licencí 

je možné využít i v projektech distribuovaných pod jinou licencí. Podmínkou však je, 

že tato část, která je distribuovaná pod touto tzv. slabě virální licencí, musí být 

distribuovaná jako samostatná knihovna, která se linkuje až při spuštění programu 

dynamicky (na rozdíl od staticky linkovaných knihoven, které jsou integrální součástí 

výsledného projektu, jelikož se kompilují se zbytkem programu už při vytváření 

spustitelného kódu při jeho překladu).  

                                                        
 
438 OS Mnichov (21/2004). 

439 KS Berlín (24/2010). 

440 USCASC (306/2002). 

441 Welte (2008). 

442 Cf. Myška (2014), str. 79. 
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Pro přehlednost níže uvádíme tabulku základních licenčních podmínek v rámci 

těchto veřejných licenčních modelů: 

(a) autorská doložka: zásadně vyžaduje uvedení autora původního programu při další 

distribuci, dle níže uvedeného přehledu všechny modely vyžadují uvádění 

autorské doložky. 

(b) právo modifikovat a vytvářet odvozená díla: umožňuje uživateli modifikovat a 

vytvářet odvozená programy z původního programu, dle níže uvedeného přehledu 

obsahují právo modifikace a vytváření odvozených programů všechny zkoumané 

modely. 

(c) možnost požadovat peníze za odvozená díla: umožňuje, aby uživatel v rámci další 

distribuce odvozeného díla jej distribuoval za úplatu (bez ohledu, zda bude 

distribuovat takový program samostatně nebo v rámci jiného proprietárního 

programu), dle níže uvedeného přehledu toto umožňují pouze permisivní modely. 

(d) povinnost přikládat zdrojový kód odvozeného díla: konstituuje povinnost při další 

distribuci přiložit i zdrojový kód. Tato povinnost je pouze u recipročních (nikoli 

u permisivních) modelů. 

(e) povinnost distribuovat odvozené dílo pod stejnou licencí: stanoví povinnost, že 

jakákoli další distribuce díla může být výlučně pod stejnou licencí. I tato 

povinnost je obsažená pouze u recipročních licencí. 

(f) Povinnost distribuovat DLL pod stejnou licencí: stanoví povinnost v případě, že 

je dílo ve formátu dynamicky linkovatelné knihovny ji distribuovat pod stejnou 

licencí. Tato povinnost je pouze u silně recipročních modelů, netýká se ani slabě 

recipročních ani permisivních modelů. 

  



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 137 

Typ ujednání Permisivní  Silný copyleft Slabý copyleft 

Autorská doložka 

 

Ano Ano Ano 

Právo modifikovat a právo vytvářet 

odvozená díla 

Ano Ano Ano 

Možnost požadovat peníze za odvozená 

díla 

Ano Ne Ne 

Povinnost přikládat zdrojový kód 

odvozeného díla 

Ne Ano Ano 

Povinnost distribuovat odvozené dílo 

(stejná licence) 

Ne Ano Ano 

Povinnost distribuovat DLL (stejná 

licence) 

Ne Ano Ne 

  Tabulka 6 

 

Veřejné licence a patenty. Veřejné licence jsou především režimy, které 

vznikly jako reakce na ochranu autorským právem. První z veřejných licencí proto 

například vůbec neobsahuje jakoukoli zmínku o patentech.443 V důsledku nárůstu 

udělených patentů musela začít reagovat i FOSS komunita. Za prvé, začala vytvářet 

různé aktivity na ochranu FOSS systémů pomocí vytváření patentových sad sloužících 

jako obrana proti nárokům jiných (viz např. iniciativu Open Invention Network444). Za 

druhé, FOSS začala vytvářet systém obranného zveřejňování idejí a tím 

bránění efektivní registraci případných (špatných) softwarových patentů (viz např. 

iniciativu Linux Defenders445) a iniciativy na doplňování stavu techniky (např. Open 

Source and Prior Art). Za třetí, začaly se přidávat klauzule týkající se případných 

patentových nároků i přímo do těchto otevřených licenčních modelů.446 Nejnovější 

verze standardizovaných licenčních podmínek (zejména u recipročních modelů447) 

obsahují ustanovení, které typicky (i) udělují bezplatnou licenci i k případným 

patentům přispívatele, a/nebo (ii) stanovují, že v případě, že někdo použije patent proti 

uživateli nebo přispívateli, budou jeho licence okamžitě ukončeny (jde o tzv. klauzuli 

„Liberty or Death“448). Tímto vlastně systém vytváří větší bezpečí pro FOSS komunitu 

                                                        
 
443 BSD: (orig.) „[r]edistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and 

this paragraph are duplicated in all such forms […]“. 

444 Open Invention Network, http://www.openinventionnetwork.com. 

445 Linux Defenders, http://linuxdefenders.com. 

446 Cf. MPLv2 (2012), čl. 2.1: (orig.) „Each Contributor hereby grants […] under Patent Claims of such Contributor to make, use, 

sell, offer for sale […] either its Contribution or its Contributor Version.“  

447 Například GPLv3. 

448 Cf. FSFE (2006). 
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jako shora dolů (od přispěvatelů k uživatelům) tak zdola nahoru (od uživatelů 

k přispěvatelům). V neposledním řadě FOSS se snaží o bojovat proti patentovému 

systému jako takovému. Již v současnosti existuje mnoho studií, které konstatují, že 

patentový systém pro software nepřinesl žádné pozitivní efekty.449 

Oba systémy, ať patentový systém nebo systém veřejných licencí směřuje na 

první pohled ke stejným cílům. Oba mají za cíl podporovat inovace prostřednictvím 

transparentnosti a sdílení informací. Sdílení je u otevřených licenčních modelů 

zajištěno možností nahlédnout do zdrojových kódů a u patentů přes povinné 

zveřejňování patentových přihlášek. Oba systémy umožňují inovace, ať už je to na 

bázi vytváření odvozených děl, inspirací myšlenkami nebo vytvářením dalších inovací 

na bázi stavu techniky, který je takto vydefinovaný. Na druhé straně však díky 

monopolizaci idejí, a to nejenom v jednom vyjádření ale potenciálně v jakékoli formě, 

mohou zásadně ohrožovat FOSS komunitu a inovace v rámci této komunity.450  

Duální licencování. Při poskytování licence, ať permisivní nebo reciproční 

(virální), zůstávají autorovi, resp. vykonavateli majetkových autorských práv jeho 

práva. Tato práva poskytnutím některé z veřejných licencí nezanikají. Pokud se autor 

nebo vykonavatel majetkových práv rozhodne udělit na stejný počítačový program i 

jinou, např. proprietární licenci (včetně i požadování úplaty), může tak bez dalšího 

udělat. Tato technika se nazývá duální licencování. V praxi se používá ve chvíli, kdy 

má zájem uživatel počítačový program, jež je distribuovaný pod některou 

z recipročních (virálních) licencí, použít ve svém proprietárním programu. Tento 

uživatel může požádat o autora o paralelní proprietární licenci a souhlas s vytvořením 

odvozeniny za jiných podmínek.451  

Limity duálního licencování spočívají v tom, že počítačový program musí mít 

jednoho autora (nebo vymezený okruh autorů). Reciproční licence jsou určené pro 

komunitní vývoj počítačových programů. Jinými slovy, pokud počítačový program, 

                                                        
 
449 Cf. Bessen (2009). 

450 Cf. Shemtov (2015), str. 143 et seq. 

451 Jako moderní příklad lze referovat na možnosti licencování databázového modelu MongoDB (https://www.mongodb.com), 

který rozlišuje komunitní a proprietární licenci. 

https://www.mongodb.com/
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který je zveřejněný, je již výsledkem komunitní tvorby vícero autorů (kteří své 

výsledky museli taktéž distribuovat pod stejnou licencí), musel by daný uživatel získat 

paralelní licenci či souhlas od všech těchto autorů. 

Hybridní licence a proliferace veřejných licencí. Existuje velké množství 

veřejných licencí, a tedy i programy jsou šířeny dle velkého spektra různých veřejných 

licencí. Nejsou to pouze čistě permisivní nebo reciproční licence. Existuje i velké 

množství hybridů, jako například licence MPL. Adaptace počítačového programu 

mohou být prováděny pod copyleftovou doložkou (tzn. i tyto změny musejí být šířeny 

pod stejnou licencí, tj. MPL). Pokud máme počítačový program distribuovaný pod 

MPL a zamýšlíme o zařazení do „většího“ programu, je toto možné. To znamená, že 

pro tento případ má MPL de facto permisivní charakter. Zároveň MPL umožňuje šířit 

spustitelný kód pod jinou licencí než zdrojový kód. Problém proliferace veřejných 

licencí může následně narážet na vzájemnou nekompatibilitu takto distribuovaných 

programů (zejména pokud jsou řešení distribuována pod silně recipročními licencemi). 

5.3.2 Vybrané právní aspekty licenčních modelů 

V následujícím textu se budeme zabývat vybranými právními aspekty licencí 

k počítačovým programům, které umožnily konstrukci a plnění modelů, které se 

živelně vytvořily jako reakce na rychlý vývoj v technologické oblasti a potřebu šíření 

funkcionality vytvořené počítačovým programem. Budeme se zabývat zejména 

otázkami formy, procesu uzavření, protihodnoty a odpovědnosti, které zejména 

v souvislosti v veřejnými licencemi byly diskutovány. Tyto oblasti jsou klíčové i pro 

akceptaci nových a vyvíjených forem distribuce počítačových programů, ať už 

v proprietární verzi nebo v rámci modelů veřejných licencí452. 

Forma. Licenční smlouvu lze uzavřít i neformálně, jak bylo naznačeno výše. 

Tento koncept má pouze dvě výjimky a to, pokud se poskytuje licence výhradní nebo 

má-li být licence zapsána do veřejného rejstříku (tj. typicky u registrovaných práv).453 

U klasických forem distribuce se typicky uzavírá neformální a nevýhradní licence 

k užití počítačového programu, a internetové formy distribuce striktně sledují trend 

                                                        
 
452 Cf. infra veřejné licence. 

453 § 2358 odst. 2 NOZ a § 14 ZoV  
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deformalizace těchto vztahů, případně jejich nahrazování jinými formami, které 

mohou zajistit důvěryhodnost a prokazatelnost uzavření příslušné smlouvy.454 

Proces uzavření licenční smlouvy.  Nabídka na uzavření licenční smlouvy je 

v klasickém pojetí směřována vůči jedné konkrétní osobě nebo vůči určité skupině 

osob. Společně s konceptem absolutní neplatnosti tento režim umožňoval 

zpochybňovat většinu vztahů k počítačovým programům uzavřeným prostřednictvím 

internetu. V tomto období existovala u nakládání s počítačovými programy významná 

právní nejistota. Tu se podařilo odstranit až novelou v roce 2006455, kdy bylo 

umožněno učinit nabídku na uzavření licenční smlouvy i neurčitému okruhu osob. 

V současnosti, tedy i po rekodifikaci soukromého práva a sjednocení licenčních 

režimů v novém občanském zákoníku, byl tento princip nadále zachovaný.456 U 

veřejných licencí se dovozuje, že tento návrh je činěn po celou dobu trvání 

majetkových práv (pokud nebyl předtím odvolán). 

Při uzavírání licenční smlouvy na užívání počítačového programu v běžných 

právních vztazích je formální akceptace (např. podpis písemné smlouvy či nabídky) 

velmi často prakticky nemožná. Pro akceptaci však postačí nepochybný projev vůle 

akceptanta k uzavření licenční smlouvy. Toto přijetí přitom může být činěno i 

faktickým úkonem.457 Může se tak stát například roztržením obalu, na kterém je 

indikováno, že tímto jednáním se akceptují podmínky licence (tzv. shrink-wrap 

licence) nebo stažením počítačového programu a kliknutím na tlačítko „akceptuji“ 

(tzv. click-wrap licence).458 Akceptace roztržením obalu, resp. kliknutím na tlačítko je 

považováno za odsouhlasení znění licenčních podmínek. Obsah takových podmínek 

je možné učinit i odkazem na licenční podmínky, které jsou stranám známé nebo 

veřejně dostupné.459 U některých licencí může být za akceptaci považováno faktické 

                                                        
 
454 Cf. infra kapitola 6 a otázky kolem možností smart contracts, které by byly přímo implementovány v distribuovaném prostředí. 

455 Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

456 § 1722 odst. 1 NOZ. 

457 § 1734 NOZ: „S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může 

osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí 

nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.“ 

458 Cf. Rosen (2005), str. 60. 

459 § 2347 odst. 1 NOZ. 
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jednání, které může spočívat v pokračování v prohlížení stránek nebo užitím 

samotného počítačového programu v souladu s podmínkami licence (typické může být 

například u veřejných licencí). 

Právě taková neformální možnost učinit nabídku neomezenému počtu 

potenciálních uživatelů a možnost takových uživatelů tuto nabídku neformálně 

akceptovat jakýmkoli jednáním, ze kterého lze dovozovat, že s podmínkami souhlasí, 

odpovídá realitě poskytování počítačových programů v současnosti. 

Protihodnota (úplata). Podstatnou náležitostí licenční smlouvy je i úplata.460 

Občanský zákoník stanovuje, že strany by si měly sjednat buď samotnou (i) výši 

odměny, (ii) způsob určení odměny, (iii) ujednání, že licence je poskytována 

bezúplatně, anebo (iv) pokud bude z vůle stran, že zamýšlely uzavřít licenční smlouvu 

i bez určení ceny (v takovém případě se bude aplikovat cena obvyklá).461 Při uzavírání 

licenční smlouvy na proprietární počítačový program je úplata většinou sjednána a 

nenastává v tomto ohledu složitější právní problém. Uživatel typicky musí před 

zahájením používání uhradit takovou cenu za užití. Tento poplatek může být hrazen 

buď při zakoupení hmotné rozmnoženiny (tj. ještě před formálním uzavřením licence 

formou shrink-wrap) nebo uhrazením úplaty při stažení počítačového programu 

prostřednictvím Internetu (typicky při formální akceptaci licence formou click-wrap) 

anebo při zakoupení aktivačního klíče nebo jiné formy průkazu, že byla úplata 

uhrazena. 

Veřejné licence na druhé straně bývají poskytovány bez finanční protihodnoty. 

Často však neobsahují žádnou zmínku o protihodnotě, avšak z vůle stran jednoznačně 

plyne, že mají být uzavřeny bezúplatně. V americké praxi je však absence 

protihodnoty (consideration) znakem, že jde buď o právně nevynutitelný dar nebo o 

jednostranné kdykoli odvolatelné právní jednání (svolení).462 Americká judikatura 

však směřuje k názoru, že veřejné licence (zejména reciproční veřejné licence) mohou 

být často právně vynutitelnými smlouvami s ohledem na to, že za consideration je 

                                                        
 
460 § 2358 odst. 1 NOZ.  

461 § 2366 odst. 1 NOZ. 

462 Cf. Rosen (2005), str. 61-65. 
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nutné považovat i závazek druhé strany k určitému plnění (např. v případě dalšího 

šíření použití stejných podmínek apod.)463 Lze si představit, že obdobná konstrukce 

(tj. smlouva s prvky licenční smlouvy s tím, že uživatel bude mít další závazky při 

další distribuci) bude funkční i dle českého práva (neexistuje totiž žádné ustanovení, 

které by takové konstrukci bránilo). 

Vyloučení nebo omezování odpovědnosti. Typickou součástí licencí na 

počítačové programy (ať už jsou to licence proprietární nebo veřejné) obsahují často 

ustanovení o omezení nebo vyloučení odpovědnosti za škodu (újmu) či vady. U 

veřejných licencí je typické úplné vyloučení odpovědnost (s ohledem na to, že jsou 

často distribuované bezplatně), u proprietárních licence je relativně typické omezení 

odpovědnosti za škodu (újmu), a to často konstruované v přímé úměře k uhrazeným 

licenčním poplatkům. 

Licenční ujednání typicky taktéž obsahují omezení odpovědnosti při 

okolnostech vylučujících odpovědnost, které byly nepředvídatelné a 

nepřekonatelné.464 Nepřekonatelnými jsou takové okolnosti, které brání splnění 

povinnosti a které nelze rozumně předpokládat, že by škůdce tuto překážku nebo její 

následky odvrátil či překonal. Nepředvídatelnými jsou takové okolnosti, které by 

škůdce ani přes svou odbornost nemohl předpovídat.465 Ustanovení je v českém právu 

dispozitivní a je možné si tyto překážky definovat v příslušné smlouvě (může se 

například jednat o dodávku třetí strany, například hardware).466 Další typickou 

okolností je jednání či naopak nedostatek součinnosti ze strany dlužníka, resp. 

poškozeného. I přesto, že tato okolnost v novém občanském zákoníku výslovně chybí 

u odpovědnosti za škodu, lze dovozovat z obecných ustanovení, že tyto okolnosti by 

škůdce zbavovaly odpovědnosti taktéž.467 

                                                        
 
463 Owen (1983): (orig.) „[C]onsideration exists when the promissee, in exchange for the promise, does anything he is not legally 

bound to do, or refrains from doing anything he has a right to do […]“ 

464 § 2913 odst. 2 NOZ. 

465 Cf. Jansa (2014), 240. 

466 NS-739/2006 (2008): „[…] strany se mohou od tohoto ustanovení odchýlit, mohou tedy rozšířit i rozsah liberačních důvodů, 

resp. jiným způsobem než upraveným v § 374 odst. 1 a 2 ObchZ sjednat liberační důvody vylučující odpovědnost za škodu“. 

467 § 1968 NOZ. 
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Nejtypičtější omezení odpovědnosti je na základě stanovení limitu, do jakého 

lze za škodu odpovídat nebo jí hradit. Judikatura i praxe byla při výkladu starého 

občanského zákoníku468 nejednoznačná469, nový občanský zákoník je však v tomto 

ohledu bez výkladových problémů ve prospěch možnosti omezit případnou škodu 

(újmu).470 Nelze však omezit újmu na přirozených právech, škodu (újmu) způsobenou 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.471 Tento korektiv se často používá taktéž 

v zahraničních právních řádech. Problematické však v konkrétním případě úplné 

zbavení se odpovědnosti nebo zbavení se takové odpovědnosti na úplné minimum. 

Mnoho licenčních ujednání reflektuje tuto možnost a omezuje odpovědnost pouze 

v rozsahu, v jakém to dovoluje aplikovatelné právo na danou smlouvu.  

Typizované smlouvy na distribuci počítačových programů (zejména veřejné 

licence) obsahují ustanovení o zbavení odpovědnosti za vady takto zpřístupněného 

počítačového programu a za jakoukoli škodu takto způsobenou. Tyto podmínky byly 

vytvářeny a jsou vždy minimálně inspirovány angloamerickou právní kulturou, a ani 

v rámci těchto právních systémů se nelze spoléhat, že tyto výluky z odpovědnosti 

budou vždy právně vymahatelné.472 Je však potřeba konstatovat, že tyto výluky 

odpovídají ekonomickému rozložení rizika, které by měl uživatel těchto počítačových 

programů akceptovat. Jiná situace je samozřejmě u komerčního proprietárního 

počítačového programu, který je poskytován za úplatu. V takových smlouvách se 

typicky omezuje odpovědnost. Pokud je tato odpovědnost omezena rozumně tak, že to 

odpovídá rozložení rizika mezi stranami a je typicky v přímé úměře k hodnotě 

smlouvy, není ani dle českého práva mít pochybnost o závaznosti a vynutitelnosti 

těchto limitací. 

Výše uvedené oblasti představují pouze výňatek typizovaných ujednání na běžné 

dispozice s počítačovými programy, které jsou distribuovány potenciálně na velký 

                                                        
 
468 Ve znění před 1.1.2012. 

469 Např. rozdílná rozhodovací praxe soudů – cf. NS-1651/2005 (2008) (stanovující absolutní neplatnost takového omezení) a NS-

235/2006 (2006) (akceptující možnost takového omezení). 

470 Důvodová zpráva (2012), str. 564: „Osnova nepřejímá obecné pravidlo socialistického práva, že neplatné jsou všechny dohody, 

kterými se někdo vzdává práva, které má vzniknout teprve v budoucnosti“. 

471 2898 NOZ. 

472 Cf. Laurent (2014), str. 11-13. 



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 144 

počet uživatelů. Výše uvedená ustanovení byla historicky z pohledu českého práva 

problematická, avšak rekodifikace soukromého práva a preference smluvní volnosti 

stran umožňuje v současné době tyto typizované smlouvy principiálně akceptovat. 

Závisí vždy samozřejmě na konkrétních ustanovení a konkrétním kontextu příslušného 

smluvního vztahu. Z pohledu českého práva mohou být problematická ustanovení, 

která v rámci stanovené smluvní volnosti budou obzvlášť nevýhodná pro uživatele 

(typicky strana, která nemá možnost ovlivnit obsah smlouvy), jako například 

nepřiměřená limitace odpovědnosti i přesto, že program je poskytovaný úplatně.473   

5.4 SaaS a poskytování funkcionality 

Dalším velmi důležitým a rychle se rozvíjejícím modelem je SaaS, tj. 

poskytování počítačového programu jako služby. Jak jsme podrobně rozebrali 

v předchozí kapitole, dle našeho názoru nedochází a nemělo by v těchto vztazích 

docházet k jakémukoli nakládání s počítačovým programem (jako předmětem 

autorského práva). Smlouva o poskytnutí služby na vzdáleném serveru je tedy 

klasickou smlouvou o poskytování služeb. Smlouvy mohou být relativně jednoduché 

z pohledu práv duševního vlastnictví (nastavení režimu k užití grafického rozhraní, 

pokud existuje) a umožní efektivní distribuci i mimo hranice teritoriálních států. 

Zásadními otázkami v těchto smlouvách mohou být otázky nakládání s obsahem, který 

se na server posílá (důvěrnost těchto informací, ochrana osobních údajů, pokud jsou 

součástí těchto dat i osobní údaje apod.). Velmi zásadními otázkami budou obdobně 

jako u licencí odpovědnost (zejména limitace možné odpovědnosti za škodu či újmu). 

Neméně důležité budou i záruky týkající se dostupnosti služby a garantované časy 

odezvy v případě, že při poskytování služeb dojde v výpadku či chybě. 

5.5 Shrnutí k právním formám nakládání 

Rozeznáváme tři hlavní směry forem nakládání s počítačovými programy, které 

mají rozdílnou ekonomickou podstatu.  

Za prvé, jde o možnost translativně převádět právo k průmyslovým právům 

(zejména právo na patent) nebo postoupit speciální právo vykonavatele veškerých 

                                                        
 
473 Cf. § 1798 et seq. OZ. 
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majetkových práv k počítačovému programu. Právo vykonavatele všech majetkových 

práv je teoretický konstrukt, který reaguje na potřebu motivovat investory 

(zaměstnavatele či objednatele) k participaci na vývoji počítačových programů tím, že 

je jim zřízeno právo ekonomicky takto vytvořený program vytěžovat. Případný převod 

zbaví původního vlastníka jakéhokoli oprávnění k počítačovému programu. Fakticky 

může mít obdobný efekt jako prodej či postoupení, za určitých okolností i výhradní 

licence k počítačovému program (v licenci je na rozdíl od translativního převodu nutné 

vymezit přesný rozsah), avšak v případě, že licence z jakéhokoli důvodu zanikne, 

obnoví se vždy původní stav.  

Za druhé, jde o možnost zřídit licenci k užití. Jak bylo zmíněno výše, licenci je 

nutné vždy dobře vydefinovat s ohledem na práva, která se uživateli na jejím základě 

udělují. Zajímavé jsou standardizované licenční typy, zejména v oblasti veřejných 

licencí, které používají formu typizované licenční smlouvy v rámci svého boje proti 

ochraně počítačových programů zejména prostřednictvím autorského práva. Lze 

shrnout, že i dle českého práva by měly být tyto licenční modely v principu vynutitelné 

(na rozdíl od historického stavu, kdy bylo problematické uzavírat licenční smlouvy na 

základě veřejných návrhů, omezovat odpovědnosti za škodu/újmu apod.) 

Za třetí, svébytnou formou je poskytování funkčnosti počítačového programu 

formou služby na vzdáleném serveru. I když jsou na tuto problematiku různé názory, 

my se přikláníme k tomu, že v tomto případě nedochází k užití počítačového programu 

ve smyslu autorského práva (užít může maximálně ten, kdo program na server 

nainstaloval a tento program pravidelně spouští). 
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Kapitola 6  

Vymáhání práv (několik úvah) 

Počítačové programy jsou typicky vytvářeny a šířeny v otevřeném prostoru 

mezinárodního teritoria a jsou distribuovány na Internetu. Na Internetu, který je sám 

počítačovým programem a determinuje současný i budoucí vývoj nejenom distribuce, 

ale i vymáhání práv k počítačovým programům, které se v tomto prostředí vyskytují. 

Komplexní analýza vymáhání práv k duševnímu vlastnictví by významně 

přesahovala možnosti této práce. Tato kapitola se bude zabývat právě trendy pro 

efektivní vymáhání práv k počítačovým programům v digitalizovaném prostředí. 

6.1 Princip teritoriality a mimosmluvní závazky  

Ochrana autorským právem, patentovým právem a jinými právy duševního 

vlastnictví je typicky odvozena od státu. Jinými slovy, na tato práva se uplatní striktní 

princip teritoriality. Princip teritoriality má hluboké historické kořeny spočívající 

v různých privilegiích a patentech, které panovníci rádi udělovali ve prospěch 

například knihtiskařských dílen. Od poloviny 20. století se pomalu princip teritoriality 

oslabuje v některých oblastech práva. U autorského práva někteří autoři poukazují, že 

tento princip teritoriality zůstal striktně zachováván.474 Goldstien a Hugenholtz se 

například domnívají, že jedním z hlavních důvodů pro zachování této striktní 

teritoriality skutečnost, že státy, které by zřejmě směřovaly k prosazování svého 

právního řádu na extrateritoriální bázi, prosadily principy svých právních řádů i do 

mezinárodních smluv. Jakmile se však tato pravidla zachytila a domluvila na bázi 

mezinárodních pravidel, zůstalo pouze málo motivace i pro tyto země jakkoli 

exportovat svá pravidla do jiných zemí na bázi extrateritoriality. 

Princip teritoriality, a to i mezi členskými státy, potvrdil i Soudní dvůr EU ve 

svém rozhodnutí Lagardère, ve kterém výslovně dovozuje důležitost principu 

                                                        
 
474 Goldstein (2014), str. 97 et seq. 
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teritoriality v rámci autorského práva a práv souvisejících475. Obdobně se vyjádřil soud 

v USA, když posuzoval porušení autorského práva v zemích Latinské Ameriky, kdy 

dovodil nutnost aplikovat lokální právo těchto zemí.476 

Tento všeobecně akceptovaný princip, na jehož základě je vystavěna ochrana 

duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku, je pojmenován jako lex loci 

protectionis. Tento princip je považovaný za protiklad principu lex loci origines, 

přičemž společně představují základní modely pro stanovení rozhodného práva pro 

posouzení mimosmluvních závazků v oblasti autorskoprávní ochrany.477 Dle této 

doktríny musí být ochrana pro právo duševního vlastnictví vyžadována tam, kde 

k příslušnému porušení došlo, a tedy v rozsahu a za podmínek stanovených právním 

řádem, kde k příslušnému porušení došlo. Tato zásada plně odpovídá pravidlům 

stanoveným Bernskou úmluvou478 a Pařížskou úmluvou, jakož i vnitrostátní úpravě 

těchto vztahů v ČR479. Dle této zásady není pro určení ochrany rozhodné ani (i) 

skutečnost, kde konkrétní předmět ochrany vznikl, a ani (ii) příslušnost osoby, která 

dané právo porušila. Podle práva státu, na jehož území se ochrana uplatňuje, je nutné 

zhodnotit, zda je vůbec daný předmět nehmotným statkem požívajícím ochranu, a tedy 

zda mohlo být porušeno a zda bylo porušeno toto právo. V doktrinální literatuře není 

úplná shoda na tom, zda se dle lex loci protectionis má posoudit pouze rozsah ochrany 

a uplatnitelných nároků, anebo i například, kdo je majitel či disponent s majetkovými 

autorskými právy.480 Dle revidované Bernské úmluvy se zdá, a z praktických důvodů 

se k tomu přikláníme, že by se mělo jednat právě pouze o otázky rozsah ochrany a 

uplatnitelných nároků.481 

Někteří autoři aplikaci tohoto principu v prostředí Internetu kritizují a poukazují 

na možné komplikace při uplatňování práv v tomto prostředí.482 Tito autoři vesměs 

                                                        
 
475 SDEU – Lagardere (192/04), para. 46: (orig.) „[harmonisation] does not purport to detract, in particular, from the principle of 

the territoriality of those rights, which is recognized in international law and also in the EC Treaty.“ 

476 Cf. London Film (1984). 

477 Cf. Westcamp (2007), str. 637-661. 

478 Článek 5 odst. 1 a 2 Bernské úmluvy. 

479 § 80 ZMPS: „Práva duševního vlastnictví se řídí právním řádem státu, který tato práva přiznává a poskytuje jim ochranu“. 

480 Tůma (2009), str. 3. 

481 Cf. čl. 6 odst. 3 Revidované bernské úmluvy. 

482 Cf. Aujedzský (2009), ft. 54. 
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tvrdí, že aplikace doktríny lex loci origines by byla na dané vztahy vhodnější. Tito 

autoři v zásadě argumentují, že by se zjednodušila situace ohledně určování, která 

osoba je oprávněna s počítačovým programem nakládat. Pokud však vezmeme 

v úvahu rozvinutou komunitní a kooperativní formy vytváření počítačových 

programů, určení i samotného původu může být extrémně problematické. Co víc, 

pokud na projektu spolupracují programátoři z celého světa, bylo by téměř nemožné 

rozhodnout o porušení práva, protože by se musely testovat podmínky všech 

dotčených států. 

Z výše uvedeného se domníváme, že z pohledu práva autorského by se zásadně 

měla aplikovat zásada lex loci protectionis, tj. mělo by být případná ochrana a 

porušení, případně následky posuzovány dle práva státu, kde došlo k porušení práva. 

Doplňkově lze však uvažovat i o použití zásady lex loci origines na posouzení osob, 

které by měly mít právo s majetkovými autorskými právy disponovat. Možnost použití 

této zásady lze dovozovat a contrario ke znění rozsahu práv dle lex loci protectionis 

zakotveného v Revidované bernské úmluvě.483 

Smluvní závazky. V případě smluvních závazků je problematika mnohem 

jednodušší s ohledem na to, že zde existuje primární zásada dohody stran. Strany se 

tedy mohou autonomně domluvit na aplikovatelném právu na daný smluvní vztah, ať 

už jde o smlouvu licenční, převodní, nebo jinou, která by se týkala právních dispozic 

s právy duševního vlastnictví. V případě absence této dohody se bude aplikovat 

pravidlo, dle kterého se rozhodné právo určí dle domicilu strany, která ve smluvním 

vztahu poskytuje charakteristické plnění. S ohledem na to, že v těchto smlouvách se 

má nakládat s právy duševního vlastnictví, bude charakteristické plnění poskytovat ta 

strana, která poskytuje tato práva.484 Typicky se bude jednat o (původního) majitele 

dotčeného práva duševního vlastnictví, které se má takto poskytnout nebo převést. Pro 

úplnost je potřeba dodat, že je nutné aplikovat i právo domicilu slabší strany, typicky 

                                                        
 
483 Cf. Tůma (2009), str. 4.  

484 Nařízení Řím I, čl. 4. 
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spotřebitele, pokud je nabídka na uzavření licenční smlouvy směřována na území státu 

příslušného spotřebitele.485 

6.2 Právní pluralizmus. Lex informatica.  

Počítačové programy (a technologie obecně) se extrémně rychle vyvíjí. Právo a 

ani právní systémy se nedokáží takto rychle adaptovat na měnící se prostředí. 

Prostředí, které je navíc oproštěno od většiny paradigmat, se kterými právo standardně 

pracuje. Jak bylo výše naznačeno, jedním z těchto paradigmat je skutečnost, že 

zdrojem a centrem práva je stát. Od státu se odvozuje autorita práva a stát slouží jako 

garant vymožitelnosti práva. Tento koncept práva je teda tzv. státo-centrický.  

Mnoho právních a socio-právních expertů se zabývá otázkou právního 

pluralismu. To znamená, zda je státo-centrický model práva jediný možný, a to i 

s ohledem na historickou zkušenost. V minulosti totiž existovaly paralelně právní 

systémy původní a koloniální, které musely vzájemně koexistovat. Jeden z největších 

právních teoretiků Griffith dokonce tvrdí, že právní pluralismus existuje již v současné 

době, a tedy že neplatí premisa o státu jako jediném zdroji práva.486 Existence 

paralelních právních systémů by totiž mohla napomoct i v řešení problémů, které jsou 

v rámci jednoho státo-centrického systému řešitelné jen velmi obtížně. Za tyto 

systémy by často mohly být považovány relativně izolované a samostatně fungující 

normativní systémy v rámci informačních systémů na Internetu. Jedním ze zajímavých 

trendů a modelů, které by mohly být takto vnímány je řešení sporů o doménová jména 

prostřednictvím systému UDRP487. Je zajímavý, že UDRP je kombinací judiciálního, 

arbitrážního a ministerského modelu a bere si za inspiraci fungování státem 

garantovaných právních systémů. Nemá však jakoukoli závislost na právech, 

institucích, nebo donucovacích mechanismech státu. Právě naopak, UDRP systém je 

velmi efektivně fungující náhradou státu v oblasti, kde by rozhodování a vynucování 

prostřednictvím svého aparátu bylo pouze velmi omezené. UDRP adresovala právě 

komplexní přeshraniční problém sporů o doménová jména. 

                                                        
 
485 Nařízení Řím I, čl. 6. 

486 Griffith (1986): str. 38-39 (orig.) „legal pluralism is a fact while legal centralism is a myth“. 

487 Uniform Domain Name Dispute Resolution System je samostatný systém pro řešení sporů z doménových jmen. 
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V technologické oblasti v návaznosti nebo v souvislosti se vznikem propojených 

sítí vznikají i další soukromé organizace, které mohou hrát obdobnou roli v dalších 

partikulárních oblastech. Jde například IETF (Internet Engineering Task Force), která 

se stará o autonomní vytváření pravidel a standardů v oblasti počítačových sítí nebo 

už výše naznačená organizace ICAAN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers), jež právě zastřešuje UDRP. Společně s dalšími organizacemi jako ISOC, 

W3C nebo ETSI vytvářejí prostředí a účast na tvorbě standardů, přičemž jejich členové 

jsou technologové a experti, které můžeme označit jako hybnou sílu při tvorbě, 

vyjednávání a dodržování internetových standardů. Jinými slovy, tyto osoby se stávají 

politickými centry novodobého právního systému lex informatica. 488   

Právní systémy jako lex informatica nebo lex mercatoria vytvářejí společně 

s právním systémem vytvářeným a garantovaným státem právo.489 Právo je z pohledu 

Sousy nutné vnímat jako síť takových právních systémů, které se vzájemně ovlivňují 

a prolínají. Vytvářejí na pomezí vzájemný prostor tzv. interlegality. Pokud tedy 

chápeme lex informatica jako jeden z pilířů současného práva, je nutné právní 

pluralismus chápat pro správné porozumění práva a propojené společnosti.490 Je 

možné, že další technologický rozvoj nám pomůže dát efektivnější nástroje a pravidla 

pro (nové formy) efektivní ochrany např. i počítačových programů. Tyto nové formy 

by principiálně mohly fungovat mimo režim státní vynutitelnosti a reagovat na reálnou 

přidanou hodnotu, kterou by mohly vytvářet v rámci propojených společností na 

Internetu. 

6.3 Alternativní a online způsob vymáhání.  

Práva na ochranu počítačových programů jsou odvozená od státu, přičemž 

vůdčím je princip teritoriality. Autor nebo jiný vykonavatel majetkových práv zamýšlí 

distribuovat svůj počítačový program na bázi některé z veřejných licencí. Pokud však 

uživatelé počítačového programu nebudou podmínky dodržovat, je nutné u každého 

konkrétního porušení zkoumat, kde konkrétně k porušení došlo. Dle místa porušení je 

                                                        
 
488 Cf. Reidenberg (1997). 

489 Santos (1987), str. 297-298. 

490 Dizon (2011), str. 9. 
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nutné zkoumat, zda a v jaké míře je můj počítačový program chráněn, zda může a 

případně jaké důsledky vyvolá příslušná veřejná licence v dané zemi. S ohledem na to, 

že veřejné licence typicky neobsahují žádné ustanovení o volbě práva nebo stanovení 

jurisdikce, bylo by nutné požádat příslušný soud v dané jurisdikci o poskytnutí 

ochrany právu. Závisí na jurisdikci, zda by bylo možné (i) domáhat se porušení 

podmínek licence, a tedy i porušení autorského či jiného práva duševního vlastnictví, 

anebo (ii) domáhat se plnění z dané licenční smlouvy. 

Bylo by mnohem efektivnější, kdyby bylo možné zamezit distribuci online 

pomocí autority, která by efektivně reálně byla schopna a zamezila by další distribuci 

počítačového programu v rozporu s podmínkami mnou udělené licence. V rámci 

online prostředí již vzniká mnoho iniciativ, které se zabývají partikulárními oblastmi 

v rámci této problematiky. Jsou to nástroje, které byly vyvinuté pro řešení sporů na 

uzavřených platformách typu eBay (například SquareTrade Portal491 nebo 

Modria.com, která se zaměřuje i na veřejný sektor492) anebo pomáhají s mediací, tj. 

pomáhají pomoct nastavit rychlejší vyjednání kompromisní částky pro případné 

narovnání vztahů (například CyberSettle493).  

Alternativní a online způsoby řešení sporů byly v EU494,495 představeny na 

podporu obchodu mezi členskými státy.496 Jinými slovy, z důvodu, aby zákazníci 

neměli obavy nakupovat online u obchodníků z jiných členských zemí. Tento způsob 

byl navržen jako rychlý způsob řešení velkého množství drobných sporů, které by se 

standardně neřešily s ohledem na finanční bariéry přeshraničních sporů.497  

Někteří komentátoři kritizují, že alternativní a online způsoby řešení sporů, které 

byly zavedeny na základě příslušných nařízení v EU nefungují tak, jak bylo 

očekáváno. Dovozují, že důvodem může být nízká informovanost jednotlivců o 

                                                        
 
491 https://www.squaretrade.com/. 

492 https://www.tylertech.com/solutions-products/modria. 

493 http://www.cybersettle.com/. 

494 Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. 

495 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. 

496 Cf. Bogdan (2015). 

497 Lotoucký (2016), str. 124. 
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existenci těchto možností a absence jakékoli organizace a šíření informací o této 

možnosti jednotlivce na EU trhu. Doporučují, že by měla existovat centrální instituce, 

která by dohlížela na vytváření a organizaci entit, které by poskytovaly alternativní 

způsoby řešení sporů v EU.498 

Výše uvedené nástroje a iniciativy jsou buď nastavené sektorově pro některé 

typy sporů (například v EU jde typicky o ochranu spotřebitele při přeshraničních 

nákupech, i když omezení na přeshraniční nákupy bylo před přijetím NODR 

opuštěno), u soukromých nástrojů jde pouze o asistenci v definování oboustranně 

akceptovatelné výše narovnání nebo vyplývají z aktuální potřeby, která vznikla na 

určitých platformách s obrovským počtem uživatelů (například eBay nebo Paypal). 

Dle některých autorů je o alternativní řešení sporů prostřednictvím internetu 

malý zájem s ohledem na nízkou úroveň důvěry v tyto moderní systémy řešení sporů 

a prostřednictvím internetu.499 Je to možno dáno i častou nedůvěrou vůči jakýmkoli 

orgánům směřujícím k donucení.  

V každém případě spory ohledně počítačových programů jsou velmi specifické 

a nezapadají ani do jedné z kategorii uvedených výše. Na druhou stranu počítačové 

programy se vyznačují (ostatně jako jiné nehmotné statky) potenciální ubikvitou a 

teritoriální ochrana není pro tyto nehmotné statky zcela ideální. I s ohledem na rozvoj 

svébytných licenčních modelů ve vztahu k veřejným licencím, které reagovaly na 

nepružnost autorského práva postaveného na principu teritoriality, dalo by se 

očekávat, že i s ohledem na vymáhání takových práv bude možné brzo pomýšlet 

v rámci alternativních modelů. 

Jednou takových iniciativ je řešení sporů na anonymních distribuovaných 

technologiích. Tyto iniciativy jsou velmi prospěšné. Nejenom proto, že počet transakcí 

online a souvisejících sporů ze smluv uzavřených tímto způsobem se rapidně 

zvyšuje.500 Avšak zejména z důvodu, že tyto systémy mohou samy přímo zajistit, že 

                                                        
 
498 Mania (2015), str. 85. 

499 Cf. Susskind (2013). 

500 Cf. dle Katsh and Rabinovich-Einy (2017), str. 67, je odhadovaný počet sporů v roce 2015 přesahující úroveň 700 milionů 

(spory jsou v průměru v 3-5 % případů). 
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daná „chytrá“ smlouva, transakce nebo rozhodnutí budou dodrženy nebo provedeny. 

Dle proponentů této ideje by takový systém musel být založen (i) na anonymním 

principu (jinak by bylo možné použít standardní metody při vymáhání práva) a na (ii) 

autonomních pravidlech fungování „distribuované jurisdikce“.501 Domnívám se na 

rozdíl od proponentů této myšlenky Kaala a Calcaterryho, že tento způsob řešení sporů 

přímo na distribuované platformě má šanci na fungování i bez zajištění takto přísné 

anonymity. Jak nám ukazuje i zkušenost s UDRP, pro úspěch alternativních systémů 

řešení sporů je nejdůležitější efektivní možnost vynucení případného rozhodnutí 

(oproti jiným metodám, včetně například klasického modelu vynucování práva přes 

systémy národních států). V rámci těchto distribuovaných platforem je tato možnost 

nepochybně naplněna. Jako další důležité aspekty samozřejmě přistupují i 

důvěryhodnost a férovost rozhodování. Tuto podmínku ale však proponenti vyřešili 

nezávislým a automatizovaným systémem pro stanovení nezávislé osoby a hodnocení 

férovosti různými ratingovými procesy.  

Lze pouze souhlasit, že distribuované technologie a úložiště (distributed ledger) 

můžou být jednou z budoucích cest, které mohou pomoci v celkovém vnímání a 

v celkovém nastavení vymáhání práv duševního vlastnictví.  

 

 

                                                        
 
501 Kaal (2018), str. 47 et seq. 
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Kapitola 7  

Závěr 

Předkládaná práce měla za cíl analyzovat a podat ucelený obraz nejenom 

o formách a možnostech právní ochrany počítačového programu (statický pohled), 

avšak i o vývoji právního a faktického myšlení ve vztahu k ochraně počítačových 

programů a o formách právních dispozic (dynamický pohled). Na závěr byl podán 

stručný náhled na úpravu efektivního vymáhání práv k počítačovým programům 

v digitalizovaném světě a její možný vývoj. 

Formy ochrany jsou determinované jednotlivými prvky počítačových programů. 

Klíčovým prvkem počítačového programu je jeho funkce. Tato funkce není 

předmětem ochrany autorským právem, tedy její poskytování by nemělo dle autora 

této práce být považováno za užití díla ve smyslu autorskoprávní ochrany. Pouhou 

funkcionalitu je možné poskytovat na základě modelů SaaS (software jako služba), 

kdy je funkcionalita poskytována ze vzdáleného serveru bez toho, aby docházelo 

k jakémukoli rozmnožování počítačového programu. Funkce není samostatným 

předmětem patentového práva, ale za určitých okolností může být součástí chráněné 

ideje. Funkcionalita je zároveň hlavním předmětem revizionistického systému 

Manifesto. 

Dalšími prvky jsou literární (text) a neliterární části (struktura) počítačového 

programu. Tyto části jsou typicky předmětem ochrany autorského práva, a to jako 

součást vyjádření počítačového programu. Z pohledu budoucí úpravy v ČR by bylo 

vhodné výslovně vyloučit z ochrany autorského práva vytváření nepodstatných 

rozmnoženin, a tím umožnit efektivnější ochranu struktury počítačového programu. 

Text a struktura nejsou přímým předmětem patentového systému ani žádného ze 

zkoumaných hypotetických modelů. 

Další skupinou jsou rozhraní, a to jak rozhraní s uživatelem, tak i s jinými 

programy. Rozhraní s uživatelem není považováno za vyjádření počítačového 

programu, avšak může být chráněno jako samostatné dílo. Skrze takové rozhraní může 
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uživatel přistupovat k počítačovému programu bez toho, aby jej autorskoprávně 

užíval. Rozhraní s jinými počítačovými programy nepožívá autorskoprávní ochranu 

(jeho vyjádření v příslušném kódu už však může být chráněno jako součást programu). 

Rozhraní má obecně velmi specifické postavení a ochranu s ohledem na zajištění 

vzájemné propojitelnosti s jinými programy, a slouží i jako relativně efektivní bariéra 

proti monopolizaci systémů. Oprávnění uživatelé dokonce mohou toto rozhraní 

v omezeném rozsahu dekompilovat, pokud informace o rozhraní nejsou rozumně 

k dispozici. S ohledem na výše uvedené bude i problematická ochrana z pohledu 

patentů. Na druhé straně se snaží informace o rozhraní chránit hypotetický model malý 

Paleyho patent.  

Posledním prvkem je idea či algoritmus, který nelze chránit autorským právem, 

avšak jeho primární možnost ochrany je prostřednictvím patentového práva. Patentové 

právo je i přes různý vývoj v historii dnes již realitou, i když se nevyhneme 

kontroverzím provázejícím tuto formu ochrany. Problémem je zahlcení patentového 

systému nesmyslnými patenty a následný odpor vůči této formě, který je způsobený 

zejména nešťastnou praxí průzkumů a potenciální nízkou úrovní vynálezecké výše. 

Tento problém neřeší ani hypotetické formy užitného vzoru či malého Paleyho patentu, 

které mají ambici ideu chránit taktéž. 

Způsob ochrany počítačového programu zejména pomocí autorskoprávní 

ochrany (chránící konkrétní vyjádření – teda zdrojový a spustitelný kód) není ideální 

pro ochranu počítačového programu, který má hlavní hodnotu ve své funkčnosti. 

Funkčnosti, která je typicky automatizací určitého procesu při informatizaci lidských 

činností. Nicméně ani v současnosti známé alternativní (či hypotetické) formy ochrany 

nelze přeceňovat zejména s ohledem na jejich nepředvídatelný potenciální dopad na 

praxi. Autorské a patentové právo jsou etablovanými systémy ochrany i na 

mezinárodní úrovni a poskytují vskutku globální ochranu. Jsou přitom schopny chránit 

investici do napsání určitého programu a případně i inovativní myšlenky.  

Zejména autorskoprávní ochrana byla významně legislativně uzpůsobena tak, 

aby dokázala reflektovat funkční charakter programu, a dokonce i umožnit výjimky 

pro oprávněného uživatele za účelem přístupu k některým autorskoprávně 

nechráněným prvkům. Jde například o rozhraní (možnost dekompilace) nebo 
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o myšlenky (black-box analýza). Vskutku praktickým je právo na zásah do 

počítačového programu na opravu chyb, které jasně odráží funkční charakter 

počítačového programu. Pro ještě větší zatraktivnění bychom doporučili u opravy 

zavést možnost omezené dekompilace pro takové opravy, a to i přes omezený přístup 

ke zdrojovým kódům počítačového programu, a zároveň výslovně zakotvit, že pro tyto 

účely lze užít třetí strany.  

Autorské i patentové právo jsou primárně právy zaměřenými na distribuci, která 

se snaží zajistit, aby duševní vlastnictví bylo replikováno a dále distribuováno pouze 

se souhlasem tvůrce. Nikdy historicky nemělo tendenci chránit tvůrce před reálným 

využíváním inovací finálním uživatelem. Dalším trendem je i vývoj v rozhodovací 

praxi, která po akceptaci vyčerpání práva primárním prodejem na trh u hmotných 

rozmnoženin, obdobné právo dovodila i pro případ nehmotných rozmnoženin. Jinak 

řečeno, i rozhodovací praxe za určitých okolností umožňuje sekundární prodeje 

rozmnoženin (v hmotné i nehmotné podobě) bez nutnosti mít souhlas tvůrce či jiného 

držitele práv.  

Dalším trendem je i nutnost přehodnocení paradigmat v technologickém světe. 

Zavedení do počítače (a tedy vždy vytváření rozmnoženin) bylo nutné při jakémkoli 

využití počítačového programu. Faktický vývoj nám však ukázal cestu, že je možné 

zajistit využívání finálním zákazníkem i bez nutnosti využití duševního vlastnictví 

a vrátit se k původní podstatě práv duševního vlastnictví, a tedy řízení distribuce, 

nikoli již finálního využívání. Tento model je umožněn díky využití vzdálené možnosti 

využívat službu na bázi počítačového programu (SaaS). Využití je vždy v rukou 

poskytovatele této služby, které se dá i velmi dobře měřit. Využívání SaaS tedy 

částečně vrací ochranu počítačových programů do její původní koncepce. 

U forem nakládání s počítačovým programem je důležité, že i autorské právo 

obsahuje velmi silnou osobnostní složku, která není u průmyslového charakteru 

počítačového programu velmi praktická. Zejména nám autorské právo neumožňuje 

s osobnostní ani majetkovou složkou volně nakládat. Autorské právo v tomto ohledu 

konstruuje právo vykonavatele majetkových autorských práv počítačového programu, 

které je určeno pro investora (typicky zaměstnavatel či objednatel), a se kterým je 

možno víceméně volně nakládat.  



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 157 

Nejklasičtější formou nakládání s počítačovým programem je licenční smlouva, 

kdy je v těchto vztazích nejvíc využívána proprietární licence pro standardní 

počítačový program vyvinutý ve společnosti jako proprietární. U počítačových 

programů se však vytvořilo množství svébytných (typicky veřejných) licenčních 

modelů, které se snaží reflektovat nutnost komunitní tvorby a nakládání s počítačovým 

programem. Tyto licence jsou konstruovány tak, aby fungovaly v jakémkoli právním 

řádu univerzálně, i když v některých zemích mohou narážet na určitou formu rigidity 

(jako tomu bylo v ČR před rokem 2006).  

Ochrana práv duševního vlastnictví je aprobována na teritoriální úrovni. 

Počítačové programy jsou však čím dál častěji distribuovány globálně (i s ohledem na 

jednoduchost takové distribuce). I když je autorské a patentové právo díky Bernské, 

Pařížské a dalším úmluvám akceptováno globálně, je i tak jejich praktická 

vymožitelnost velmi obtížná. Proto jsou čím dál víc aktuální úvahy o pluralitních 

právních systémech a možnosti aplikovat paralelně právní systémy založené na 

garanci státu a jiných autorit. Takový systém, který se někdy nazývá lex informatica, 

již velmi dobře funguje i v případě sporů o doménová jména. Bude nepochybně 

zajímavé sledovat, zda se u počítačových programů nemůže vytvořit obdobný 

autonomní systém, například na bázi distribuovaného zásobníku v podobě tzv. smart 

contracts (chytrých smluv).  



Disertační práce – Právní ochrana počítačových programů 
 

 
 158 

Seznam zkratek 

AZ   autorský zákon 

CII   computer implemented inventions (počítačem realizované vynálezy) 

DCMA Digital Copyright Millennium Act 

DRM   Digital Rights Management 

EPC    European Patent Convention (Evropská patentová úmluva) 

FOSS  Free and Open Source Software 

FSF   Free Software Foundation 

GUI   Graphical User Interface 

NODR  nařízení o řešení spotřebitelských sporů online 

NS   Nejvyšší soud 

NSS   Nejvyšší správní soud 

OZ / NOZ občanský zákoník 

PAT   Patents Appeal Tribunal (UK) 

SaaS    Software as a Service (software jako služba) 

SAZ   autorský zákon (SK) 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SME   Small and medium enterprices (Malé a střední podniky) 

TRIPS  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USC    United States Code 

USCANC United States Court of Appeals for the Ninth Circuit 

USCAFC US Court of Appeals for the Federal Circuit 

USPTO United States Patent and Trademark Office (Úřad pro patenty a 

ochranné v známky ve Spojených státech amerických) 

WCT   World Copyright Treaty 

WIPO  World Intellectual Property Organisation 

ZMPS  zákon o mezinárodním právu soukromém 

ZoV   zákon o vynálezech 

ZUV   zákon o užitných vzorech 

ZOHS  zákon o ochraně hospodářské soutěže 
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Anotace (v českém jazyce) 

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. 
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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.  

Klíčová slova: počítačový program, autorské právo, patent 
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Abstract (English) 

Legal protection of computer programs 

The subject of the thesis is the legal protection of computer programs. The thesis 

provides for various perspectives of legal protection analysis, namely static protection, 

dynamic changes and perspectives for enforcement. The aim is to summarize the 

complex view on forms of protection and disposals of computer programs, especially 

taking into consideration extremely fast technological advances in the latest decades. 

This view on legal protection is further extended by a short analysis of development 

of protection and enforcement of rights related to computer programs within the digital 

environment. 

It is essential to view the protection of computer programs as a very specific 

subject of legal relations. Computer programs have emerged just recently and the 

opinions on their protection still vary. The primary form of protection is the copyright 

protection. However, computer programs are defined typically by their functional 

character which is not reflected by standard copyright protection. Legal protection is 

therefore amended to reflect these aspects via implementation of specific rights based 

on directives on protection of computer programs. The thesis reflects also judicial 

advances, especially taking into consideration the shifts in the interpretations 

determined by the jurisprudence of Court of Justice of the European Union in the latest 

decade. There is also a shift of the computer programs to clouds which is also analyzed 

herein, especially in connection with the forms of protection and disposals of rights in 

computer programs.  

The secondary protection of computer programs is a patent protection. This 

protection is already a reality even in Europe, if a computer implemented invention 

has a technical effect. There are patents granted which do not meet all requirements 

for registration, especially the inventive step. The thesis also analyses how the 

companies and individuals treat such situation.  
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Alternative methods may provide an interesting point of view on possibilities of 

protection of selected parts of programs, such as algorithms or functionality (and its 

protection against cloning).  However, these models cannot replace already established 

forms of protection, especially informal copyright protection, formal patent protection 

and informal protection via a trade secret.  

Based on Hegel’s theory, copyright also reflects the personality of an author. 

However, due to lowered standard of eligibility for protection and functional character 

of computer program, this concept shall not be relevant for computer program in the 

same extent. The thesis addresses the question of the necessity of effective treatment 

and disposals of computer programs which is one of the most important contemporary 

objects for legal relations. The authors of this thesis address transfers, specific 

licensing structures including viral licensing structures. The latest point of this part of 

analysis describes the trends in legal protection of today, namely provision of 

functionality of a computer programs as a service without any need to have an 

interference with intellectual property vested in computer programs. 

The enforcement of rights related to computer programs in today’s globalized 

world shall be summarized as follows: either there is an internationally accepted 

regime of protection and enforcement of rights vested in computer programs based on 

international conventions (such as Berne Convention) or there is an autonomous 

structure which are slowly starting to emerge as part of novel and complex model of 

legal pluralism. 

Key words: computer program, copyright, patent 

 


