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Úvod 
S pirátstvím se setkal pravděpodobně každý uživatel internetu. V Česku mělo ještě 

před několika lety pirátství poměrně silnou tradici. Piráti se své jednání snažili obhajovat tím, 

že nekradou, že se jedná jen o vytváření kopií, což přece nikomu nic špatného nezpůsobí. 

Málokdo si uvědomil, že se jedná o zásah do autorského práva daného autora, který vytvářením 

svého díla strávil určitý čas. Osvětou se však podařilo změnit názory některých pirátů a přivést 

je na „správnou cestu“.  

Jistou zásluhu na tom jistě mají i streamovací služby typu Netflix, HBOGo, Apple music 

nebo Spotify. Za měsíční poplatek dostaneme přes tyto služby neomezený přístup k filmům, 

hudbě a v dalších případech i k videohrám. Velkou výhodu, kterou tyto služby mají oproti 

stahování, je jejich pohodlnost. Pokud si předplácíme např. Netflix a chceme se podívat na film, 

můžeme tak učinit na chytré televizi, na telefonu nebo třeba na tabletu. Přes náš účet se sdílí, 

kde jsme se přestali na film dívat. Je tak velmi jednoduché začít sledovat film například na 

televizi, ale dodívat se na něj v tabletu např. u vaření. Takové pohodlí vám pirátské stahování 

nezaručí. Pokud chceme stáhnout film, musíme nejprve najít stránku, na které se tento nelegální 

obsah nachází. Potom si musíme na dané stránce vybrat z často velkého množství obsahu, který 

může mít různou kvalitu, pokud možno kvalitu nejlepší. Poté, co si vybereme daný soubor, 

musíme počkat, než se stáhne s nejistotou, zda se stáhne v dobré kvalitě a se správným zvukem. 

Všechny tyto potenciální problémy se streamováním odpadají. 

Že je streamování obsahu budoucností, která dost možná přinese potlačení pirátství na 

minimum, dokazuje skutečnost, že i videoherní společnosti začínají nabízet streamování her. Je 

však nutné podotknout, že streamování her není moc populární. Koncept, který nabízí Netflix, 

Apple Music i Spotify, je založen na principu, že herní vydavatelé za měsíční předplatné 

poskytnou celou knihovnu všech her, ze kterých si hráč může kteroukoliv vybrat a zahrát. Tento 

poplatek je nastaven tak, aby se hráči, který hraje hry pravidelně, vyplatil1.  

Streamování však míří na koncové piráty, kteří se dopouští samotného stahování. 

Nicméně dalším článkem pirátského řetězce jsou skupiny lidí, kteří se šířením pirátského 

obsahu zabývají. Jedná se o tzv. warez skupiny, které mají svou vlastní strukturu a bez kterých 

by k žádnému pirátství nemohlo docházet. K zásadním členům těchto skupin patří bezesporu 

crackeři, kteří obcházejí zabezpečení daných programů.  

                                                      
1 V případě služby od společnosti EA Origin access je měsíční poplatek 14,99 Eur za měsíc, popřípadě lze zvolit 
variantu 99,99 Eur za rok. Hráč po zaplacení poplatku dostane přístup k vybraným hrám společnosti EA. 
Nejedná se však o žádné „podřadné hry“, EA nabízí i své nejnovější tituly jako FIFA 20, Battlefield V nebo The 
Sims 4. 
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Příbuzným jevem warezu je i fenomén hackerství. Hackeři se baví tím, že se dokáží 

nabourat do jakékoliv sítě. Nejde však jednoznačně říci, že jsou všichni hackeři špatní. Někteří 

mají i své zásady a snaží se dosáhnout ve virtuálním světě něčeho dobrého a prospěšného. 

Při celém procesu pirátství dochází k porušování velkého množství právních předpisů, 

které jsou sice poměrně rozsáhlé, ale jejich vynucování může být v anonymním prostředí 

internetu velmi složité. 

 

Cíl práce 

Cílem této práce je co možná nejkomplexněji přiblížit jak softwarové pirátství, tak 

současně však také vnitřní struktury skupin, které se distribuce nelegálního softwaru dopouští. 

Z účastníků těchto skupin se chci věnovat zejména crackerům, kteří z mého pohledu zásadní 

v tom, že umožňují obcházení technickou ochranu počítačového programu, bez čehož by 

uživatel nemohl nelegální počítačový program použít.   

Součástí warezového světa jsou i jiné druhy počítačové kriminality, které s ní souvisí, 

pokusím se blíže přiblížit hackery, a to přesněji Anonymous, kteří jsou v současné době 

vnímáni jako svého druhy „policie“ internetu. 

Pro pochopení celé problematiky je pak jako východisko pro další výklad důležité 

nejprve popsat právní ochranu počítačových programů.  

Přínos této diplomové práce vidím v bližším přiblížení dnes velmi aktuální 

problematiky a jejího možného řešení de lege ferenda.  
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1. Hodnotová východiska práce a vymezení základních pojmů 

1.1. Počítačový program 

Počítačový program není v českém právním řádu ani judikaturně definován, přestože 

autorský zákon deklaruje, že počítačový program je předmětem autorskoprávní ochrany a 

pracují s ním i další ustanovení. Obdobně nelze nalézt definici ani v unijním právu2. Legální 

definici počítačového programu lze nalézt ve slovenském autorském zákonu, který nabízí 

definici: „soubor příkazů a instrukcí vyjádřených v jakékoli formě, použitých přímo nebo 

nepřímo v počítači nebo v podobném technickém zařízení, chráněný podle zákona, je-li 

výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora; příkazy a instrukce mohou být napsané nebo 

vyjádřené ve zdrojovém nebo strojovém kódu; součástí počítačového programu je i podkladový 

materiál na jeho vytvoření“3.   

V českém právním prostředí musíme vycházet z doktrinálního výkladu, např. definice v ČSN 

ISO 2382, která definuje počítačový program jako „posloupnost instrukcí, jejichž vykonání 

realizuje algoritmus“. Tím, že se zákonodárce rozhodl pojem počítačový program nedefinovat, 

může docházet k nejasnostem v aplikační praxi. Domnívám se však, že je to spíše výhodou. 

Nedefinováním pojmu poskytl právní ochranu i budoucím počítačovým programům, které si 

v současnosti nedokážeme představit. Technologie se v současné době vyvíjí velmi rychle, 

legislativa je často pozadu s technologickým vývojem, proto se domnívám, že je vhodné, aby 

některé pojmy zákonodárce ponechal na výkladu soudům, popřípadě výkladu doktrinálnímu. 

Pro tuto práci je třeba zmínit pojem „software“, který se spolu s počítačovým programem 

v praxi používá promiscue, stejně tak činím i já v této práci. Software představuje širší pojem, 

který zahrnuje i programové vybavení počítače.4 V právních textech se častěji používá pojem 

počítačový program, proto s ním i já záměrně pracuji především v kapitolách týkajících se 

právní kvalifikace, zatímco pojem software používám převážně v kapitolách, které se věnují 

aplikační praxi.   

 

 

                                                      
2 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 []. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 7. 
3 § 87 odst. 1 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon 
4 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 39. 
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1.1.1. Počítačový program jako dílo autorské 

Počítačový program je předmětem autorskoprávní ochrany v případě, že splní pojmové 

znaky děl v § 2 odst. 1 autorského zákona nebo kritérium původnosti v odstavci 2 téhož 

ustanovení. Autoský zákon zde definuje dílo jako „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo 

vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na 

jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“).“5   

Aby dílo naplnilo základní pojmové znaky musí se jednat o tvůrčí činnost autora, tedy duševní 

činnost osoby, která do díla obtiskne svou vlastní osobnost.6 Za duševní činnost tak nelze 

považovat rutinní nebo mechanickou činnost, tím není dotčeno, pokud tvůrčí činnost některé 

z těchto prvků obsahuje. Znak jedinečnosti je naplněn, pokud již neexistuje totožné dílo. Jedná 

se tak o pojetí jedinečnosti díla ve smyslu statistické pravděpodobnosti7. Dílo musí být 

vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, může mít hmotný substrát. Jeho podoba nemusí být 

nezbytně trvalá, postačí pokud se bude jednat o povahu dočasnou. Není rozhodné, kdo dokáže 

dílo vnímat, postačí, pokud ho bude schopna vnímat určitá skupina osob8.  

Ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákoníku modifikuje úpravu v odst. 1, zde není pojmovým 

znakem jedinečnost nýbrž původnost (originalitu). V tomto případě není rozhodné, zda již 

stejný nebo podobný počítačový program existuje, ale zda vznikl na základě nezávislé tvůrčí 

činnosti autora. Může tak docházet k situacím, kdy je více totožných počítačových programů 

chráněno autorským právem. Přestože budou tato díla totožná, bude se jednat o originály. 

Dojde-li k vytvoření takového originálu, nesmí jeho užitím nebo vytvořením dojít k zasažení 

do výlučných autorských práv k totožnému dílu9. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 § 2 odst. 1 autorského zákona 
6 SDEU v rozhodnutí C-145/10 mluví o vtisknutí tzv. “osobním doteku”. 
7 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 []. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 7. 
8 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 2 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 
5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 3. 
9 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 []. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 7. 
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Autorský zákon rozlišuje počítačové programy10: 

a) počítačové programy, které splňují pojmové znaky děl podle autorského zákona (§ 2 odst. 

1 autorského zákona). V tomto případě půjde o počítačové programy, které kromě 

základních pojmových znaků, naplňují kritérium jedinečnosti. 

b) počítačové programy, které nejsou sice autorskými díly, splňují však požadavek původnosti 

(§ 2 odst. 2 autorského zákona). Jedná se o právní fikci, která umožňuje autorskoprávní 

ochranu i počítačovému programu, který sice není jedinečný, přesto je za autorské dílo 

považován. Musí však splňovat kritérium původnosti, resp. původního duševního výtvoru. 

Nelze použít žádná jiná kritéria pro určení původnosti11. Při posuzování původnosti se 

neuplatní ani kritéria kvalitativní nebo estetická12. 

c) prosté rutinní počítačové programy, které nesplňují pojmové znaky děl ani kritérium 

původnosti. Nejsou předmětem autorskoprávní ochrany, tím není dotčena ochrana proti 

nekalé soutěži, či jiných práv duševního vlastnictví.  

 

Vznik díla je právní skutečnost, která nastává okamžikem, kdy je možné vnímat dílo 

smysly.  Právo autorské k dílu vzniká ex lege, není proto nutné žádné další právní jednání, jako 

je např. registrace13. Splní-li počítačový program pojmové znaky díla, je chráněn jako dílo 

literární14, je mu tedy poskytována stejná ochrana jako dílu literárnímu. Není přitom podstatné, 

zda se jedná o dílo vědecké či umělecké. Pro vznik ochrany počítačového programu postačí, 

pokud bude zdrojový kód coby základní forma vyjádření programu napsán např. na listu papíru. 

Autorskoprávní ochrana se zároveň vztahuje i na koncepční materiály. Ochranu však nepožívají 

myšlenky a principy, na nichž je program založen, ani ty které slouží jako podklad pro propojení 

s jiným počítačovým programem15. Ochrana se nevztahuje ani na myšlenky a zásady, na 

kterých je založena logika, algoritmy a programovací jazyky 16.  

Autorské právo se nevztahuje pouze na díla dokončená. Autorskoprávní ochrana je poskytnuta 

i na jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Ochranu požívají i názvy a jména postav17. Není 

rozhodné, zda je možné užít část díla samostatně, ochrana je poskytnuta i částem, které nelze 

samostatně užít.  K užití, byť jen části díla, je potřebné svolení autora díla. Autorskoprávní 

                                                      
10 tamtéž 
11 čl. 1 odst. 3 směrnice 2009/24/ES 
12 odst. 8 odůvodnění směrnice 2009/24/ES 
13 § 9 odst. 1 autorského zákona 
14 § 65 odst. 1 autorského zákona, viz také čl. 10 odst. 1 dohody TRIPS 
15 § 65 odst. 2 autorského zákona 
16 bod 11 odůvodnění směrnice 2009/24/ES 
17 § 2 odst. 3 autorského zákona 
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ochranu je možné přiznat za podmínek, že je název nebo postava jedinečná a konkrétní18. Lze 

dovodit, že v případě videohreních postav, které jsou často vykresleny velmi jedinečně. A to 

především pomocí svých osobními příběhy a zasazením do herního světa. Budou tak tyto 

postavy chráněny autorským právem.  

Pro úplnost je třeba dodat, že dílem ve smyslu autorského práva je také tvůrčí zpracování díla 

jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka19. Překladem počítačového programu může být 

samotný překlad do jiného jazyka, může jím však být i překlad do jiného programovacího 

jazyka. V případě videoher půjde primárně o překlad do jiného cizího jazyka. Tímto 

zpracováním vzniká dílo odvozené. Autor odvozeného díla však musí mít svolení autora díla 

původního. Jinak se dopouští neoprávněného zásahu do práva autorského20. 

 

1.1.2. Autor a spoluautor, zaměstnanecké dílo 

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila, od okamžiku vyjádření v objektivně 

vnímatelné podobě21. Podle českého autorského práva, stejně jako podle kontinentálního 

soukromého práva, není možné, aby autorem byla právnická osoba22. Právnická osoba může 

vykonávat oprávnění k výkonu autorských majetkových práv přímo ze zákona nebo na základě 

licence. Autorská práva nejsou dotčena tím, že je autor anonymní (díla anonymní) ani že autor 

vystupuje pod pseudonymem (díla pseudonymní)23.  

 Složité počítačové programy se často vyvíjí ve velkém počtu programátorů, které na 

tvorbě díla spolupracují24. Na tyto případy se aplikuje ustanovení § 8 autorského zákona o 

spoluautorství.  Podmínkou vzniku spoluautorství je, společná tvůrčí činnost dvou či více osob, 

jejímž výsledkem je dokončené dílo jako dílo jediné25. Není tam možný vznik spoluautorství u 

děl, která jsou na sobě nezávislá a oddělitelná. Tím není dotčeno, pokud se jedná o jediné dílo, 

u kterého je možné tvůrčí činnost jednotlivých osob oddělit, musí být však zachováno, že 

jednotlivé části nelze užít samostatně. K dílu spoluautorů vzniká autorské právo společně a 

nerozdílně. Spoluautoři rozhodují o nakládání se svým dílem jednomyslně, pokud jeden ze 

spoluautorů brání v nakládání s dílem, bez vážného důvodu, mohou se ostatní spoluautoři 

                                                      
18 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 []. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 7. 
19 § 2 odst. 4 autorského zákona 
20 viz § 40 autorského zákona 
21 § 5 odst. 1 autorského zákona 
22 DIBLÍK, Jan., VEIT, François. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: 
Linde, 2012. s. 147 
23 § 7 autorského práva 
24 JANSA, Lukáš, OTEVŘEL, Petr. Právní aspekty tvorby software. Právní rozhledy. 2006, č. 13, s. 465 - 470 
25 § 8 odst. 1 autorského zákona 



 

 

 

7 

obrátit na soud, aby nahradil chybějící projev vůle daného spoluautora26. Dojde-li k zásahu do 

autorského práva k dílu, může se každý ze spoluautorů domáhat ochrany práva samostatně. 

Autorský zákon obsahuje dispozitivní úpravu týkající se výnosů mezi spoluautory, nedojde-li 

k odlišné dohodě, platí, že podíl na výnosech se určuje podle míry velikosti jejich tvůrcích 

příspěvků. Pokud tuto míru příspěvku nelze určit, platí, že jsou podíly na společných výnosech 

stejné27. Ke vzniku spoluautorství je potřeba společné tvůrčí činnosti autorů, nelze tak 

považovat za autora toho, kdo ke vzniku díla poskytl pomoc, technickou, administrativní nebo 

odbornou radu, dokumentační neb o technický materiál, anebo dal ke vzniku díla podnět 

(činnost výpomocná)28. 

 O zaměstnanecké dílo se jedná, došlo-li k vytvoření díla v souvislosti 

s pracovněprávním nebo služebním poměrem29. Pokud je počítačový program vytvořen na 

objednávku platí právní fikce, že se jedná o zaměstnanecké dílo (pokud nejde o kolektivní 

díla)30. Ustanovení zaměstnaneckého díla v § 58 autorského zákona jsou zásadně dispozitivní. 

Autorem díla je osoba, která ho vytvořila (v tomto případě zaměstnanec), zaměstnavatel však 

vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva autora. V případě, že zaměstnavatel 

zemře nebo zanikne, dochází k nabytí oprávnění autorem, jedná se o tzv. elasticitu práva31. 

Osobnostní práva autora zůstávají nedotčena, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, 

úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem nebo zařazení do díla 

souborového, uvádění díla na veřejnost pod jménem zaměstnavatele32. Autorský zákon 

neustupuje z tradičního pojetí autorství, které se může vztahovat pouze k fyzické osobě, 

v institutu zaměstnaneckého díla však posiluje postavení zaměstnavatele (i právnické osoby), 

zohledňuje však hospodářské zájmy zaměstnavatele. V případě, že finanční výsledky díla jsou 

v zjevném nepoměru k odměně vyplacené autorovi, má autor právo na dodatečnou odměnu33. 

Zaměstnanec je v takovém případě oprávněn žádat o takové plnění i opakovaně, vždy, když 

dojde k zjevnému nepoměru mezi jeho odměnou k zisku z autorského díla.  

1.2. Zdrojový kód 

Zdrojový kód je soubor příkazů v programovacím jazyce, který uvádí počítačový 

program v život. Programátor zapíše zdrojový kód do textového editoru nebo speciálních 

                                                      
26 § 8 odst. 4 autorského zákona 
27 § 8 odst. 5 autorského zákona 
28 § 8 odst. 2 autorského zákona 
29 § 58 odst. 1 autorského zákona 
30 § 58 odst. 7 autorského zákona 
31 § 58 odst. 2 autorského zákona 
32 § 58 odst. 4 autorského zákona 
33 § 58 odst. 6 autorského zákona 
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programu, který pomáhá programátorům s psaním kódu. K dispozici jsou také programy, které 

umí zdrojový kód na základě požadavků uživatele vygenerovat. 

Programovací jazyk je soubor pravidel pro zápis algoritmů34. V případě, že na počítačovém 

programu pracuje větší množství programátorů, je velmi důležité, aby zdrojový kód byl 

přehledný i pro ostatní.  

 

1.3. Softwarové pirátství 

Jedná se o formu trestné činnosti, která spočítá v tom, že uživatel neoprávněně užívá 

software. Jedná se především o jeho neoprávněné kopírování, stahování, sdílení, neoprávněný 

prodej nebo instalaci více kopií, než dovoluje licence35. 

 

1.4. Warez 

Warez je označení pro materiál, který sice podléhá autorskoprávní ochraně, je však šířen 

v rozporu s autorským zákonem. Warez může být software, který je šířen veřejnosti pomocí 

internetu. Distributoři se dostanou k softwaru (často legální cestou), odhalí cestu, jak se do 

softwaru dostat, prolomí jeho ochranu, kterou implementovali autoři díla za účelem zabránit 

nelegálnímu šíření, a nabídnou prolomené verze ke stažení36. 

Pojem warez vznikl v prostředí počítačových nadšenců, v dnešní době ho však používají i běžná 

média37.  

 

1.5. Crackování, hackování 

Často se setkáváme s tím, že jsou tyto dva pojmy zaměňovány a crackování je 

označováno jako hackování. Jedná se však o dva zcela odlišné pojmy. Hacker je pokročilý 

uživatel počítače, který detailně rozumí systému a dokáže si ho tak upravit podle svých 

představ38. 

Na druhou stranu crackování je proces, kdy se cracker snaží prolomit ochranu softwaru, kterou 

autoři do tohoto softwaru vložili, aby zabránili nelegálnímu šíření po internetu.  

 

                                                      
34 Wikisofia [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Programovac%C3%AD 
35 Rizika používání nelegálních programů - softwarové pirátství. Bezpečný internet.cz [online]. [cit. 2019-08-
01]. Dostupné z: http://www.bezpecnyinternet.cz/pokrocily/stahovani-souboru-programu/softwarove-
piratstvi.aspx?kurz=true 
36 What are Warez?. Techopedia [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.techopedia.com/definition/4386/warez 
37 tamtéž 
38 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 16  
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1.6. Anonymous 

Anonymous je známá hackerská skupina, která je považována za „ochránce internetu“. 

Proti bezpráví bojují především DDoS útoky, jimiž útočí proti vládám, korporacím, ale také 

proti Scientologům39. Nemají pevnou strukturu, jsou neorganizovaní. Kdokoliv z nich může 

navrhnout cíl dalšího útoku, zda se útok uskuteční však záleží na tom, jestli se najde dostatečný 

počet členů, kteří se do něj zapojí. Tuto skupinu přiblížím více v kapitole 4. 

 

1.7. DDos útoky 

 Jedná se o útoky na servery dané webové stránky, a to tím, že útočník zahltí server 

dotazy či požadavky, které server není schopen zpracovat. Dochází tak  k ochromení nebo 

vyřazení dané sítě z provozu40. Jedná se o dost častý útok, protože je poměrně jednoduchý. 

Dochází k němu často pomocí botnetů41. 

 

1.8. Videohra 

Přestože se tato diplomová práce věnuje převážně počítačovémým programům, je 

nezbytné s ohledem na téma i problematiku videoher. Hlavním cílem warezových skupin, které 

se snaží prolamovat ochranu počítačových programů, jsou právě videohry.   

Definice videohry podle Oxfordského slovníku je hra hraná pomocí elektronické 

manipulace s obrazy, které jsou vytvářeny počítačovým programem, promítané na monitor 

nebo jiný displej42. Dříve se velmi silně rozlišoval pojem počítačová hra, což je videohra hraná 

na počítači, a videohra, kdy tento pojem se používal převážně pro hry hrané na herních 

konzolích. V současné době však hry prorazily i na trh s mobilními telefony, tablety apod., 

proto se stále více užívá pojmu videohra pro všechny elektronické hry.  

Videohry prošly za poslední desítky let znatelnými proměnami. Ve svém počátku bylo 

vytváření her pouze pro inženýry a počítačové nadšence, kteří rozuměli programování, bez 

kterého by žádná počítačová hra nevznikla. V současné době se svět videoher proměnil. Nejde 

již pouze o zdrojové kódy, ale přibližují se více audiovizuálním dílům. Podobu videoher se 

                                                      
39 Anonymous (group). Wikipedia [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group) 
40 GŘIVNA, Tomáš. § 230 []. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, 
Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, 
VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2300. 
41 jedná se o síť zařízení, která jsou ovládána z jednoho primárního zařízení. K připojení ovládacích zařízení 
dochází pomocí malwaru, který si do svého zařízení stáhne jeho vlastník. Vlastník zařízení tak ani nemusí vědět, 
že bylo jeho zařízení užito při DDoS útoku. 
42 Video game. Lexico [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.lexico.com/en/definition/video_game 
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pokusím ilustrovat na nejúspěšnější české hře posledních několika let Kingdom Come: 

Deliverence.  

Celý svět této videohry je založen na skutečných místech v České republice. Tato místa 

byla nafocena a do hry přenesena architekty, kteří se specializují na vytváření herního prostředí. 

Tým herních vývojářů musí obsahovat i schopné scénáristy, kteří vymyslí, kam se bude příběh 

ubírat. Celý příběh má možnosti voleb a je tak možné, že pokud se hráč vydá jinou cestou než 

hráč druhý, každý z nich bude mít zcela (nebo alespoň z části) odlišný příběh. Další členové 

týmu musí vymyslet, jak bude vypadat herní obsah, jak se budou jednotlivé úkoly plnit, co bude 

úkolem hráče. Tento herní obsah se nazývá hratelnost. Hratelnost je přerušována 

propracovanými cutscenami43, které se podobají filmům, protože je hrají opravdoví herci, 

jejichž pohyby se pomocí motion capturu zachycují a přenáší do virtuálního světa. Tyto scény 

obsahují zvuk, musí se proto ozvučit a nadabovat. Hra také obsahuje propracovaný soundtrack, 

který byl složen skladateli a nahrán se skutešným symfonickým orchestrem. Všechny tyto 

komponenty se musí spojit do jednoho celku, který pak tvoří celou videohru.  

Jak je vidět, videohra je soubor všech možných komponentů, které tvoří celkový dojem.  

Nedá se proto říct, že se jedná pouze o počítačový program, který napíše programátor, neboť 

v dnešní době se hry již nevytvářejí pouze tak, že programátoři napíší kód, na kterém celá hra 

stojí. Dnes je velmi běžné, že si herní studia kupují herní enginy, které jsou vytvořeny třetími 

stranami a které se skládají ze znovupoužitelného kódu, který pomáhá vývojářům vytvořit hru. 

  

1.8.1. Právní kvalifikace videohry 

Videohra je více umělecké dílo než pouze technické zpracování jednotlivých 

komponentů. Proto je právní kvalifikace poměrně složitá a v různých zemích rozdílná. 

Množství právníků i velkých hráčů v této oblasti vnímá videohru jako počítačový program. Je 

to dáno tím, že v historii to opravdu byly pouze počítačové programy, ale jak jsem však uvedla 

výše, tak toto tvrzení již neplatí44. V této kapitole se pokusím právně kvalifikovat videohru. Jak 

už bylo uvedeno, videohra se skládá z více druhů autorských děl, a je proto důležité nejen pro 

samotné autory, ale i hráče právně definovat, co vlastně hra je. Přestože by bylo nejjednodušší 

konstatovat, že se jedná o počítačový program, v dnešní době tomu tak jednoznačně není. Je na 

místě se zamyslet, zda se nejedná spíše o audiovizuální dílo, databázi, ba dokonce dílo sui 

generis.  

                                                      
43 jedná se o neinteraktivní sekvenci mezi hratelnou částí.  
44 Video Games: Computer Programs or Creative Works?. WIPO [online]. 2004 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0006.html 
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1.8.1.1. Videohra jako audiovizuální dílo 

Nejprve se blíže zaměřím na posouzení videohry jako audiovizuálního díla, protože 

pohledem člověka, který hru nehraje, může mít audiovizuální dílo ke hře velmi blízko. Je to 

především tím, že v dnešní době hry obsahují více filmových scén. 

  Nejprve se však musíme podívat na zákonnou definici audiovizuálního díla, která je 

obsažena v autorském zákonu, kde je definováno jako „dílo vytvořené uspořádáním děl 

audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady 

zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených 

zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i 

sluchem.“45   

 Z této definice je patrné, že jde o ustanovení je aplikovatelné převážně na filmovou, 

popřípadě video tvorbu46. Je však relevantní zamýšlet se nad otázkou, zda se nemůže vztahovat 

i na videohry. Videohry často obsahují obrazy, které vyvolávají dojem pohybu, chybí v nich 

však znak zaznamenaných a spolu souvisejících obrazů. Videohra je interaktivní, hráč si může 

zvolit velké množství variant, jak ji hrát, dokonce v současné době jsou stále oblíbenější hry, 

které i vývoj příběhu nechávají na hráčích, jde o tzv. nelineární hry.  

Musím však připustit, že tuto definici mohou naplňovat i jednotlivé komponenty hry, 

jako jsou například cut-scény, které posouvají děj hry dál. Tyto scény však nejsou obsaženy ve 

všech hrách, protože některé vyprávějí svůj příběh pouze během hraní, například pomocí 

dialogů. Z mého pohledu nelze považovat videohru za audiovizuální dílo, především proto, že 

není možné předem učit pevné pořadí obrazů, nelze tak naplnit znak zaznamenání spolu 

souvisejících obrazů, také počítačový program, který je pevně spjat s videohrou, bezesporu 

nelze chránit jako audiovizuální dílo. 

 

1.8.1.2. Videohra jako databáze 

Pokud se podíváme na to, z jakých prvků se videohra skládá, lze dojít k závěru, že se 

jedná o databázi, která je zákonem definovanou jako „soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných 

prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými 

nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření“47. 

                                                      
45 § 62 autorského zákona 
46 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 62 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 134.) 
47 § 88 autorského zákona  
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 Jak již bylo zmíněno výše, hry opravdu obsahují velké množství na sobě nezávislých 

děl, od filmových scén až po architekturu jednotlivých částí daného virtuálního světa.  

 Jedním z důvodů, proč se použití legální definice databáze na videohru jeví jako 

problematické, je fakt, že počítačový program není součástí databáze a není proto chráněn jako 

databáze48. Jedná o dvě samostatné ochrany. Toto je však základní problém, protože počítačový 

program je nedílnou součástí videohry, bez něj by nebylo možné ji vůbec hrát. 

1.8.1.3. Videohra jako počítačový program 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, mnoho právníků sdílí názor, že videohra 

je počítačový program. Dokonce v zemích jako Argentina, Kanada, Čína, Izrael, Itálie, Rusko, 

Uruguay, Singapur nebo Španělsko je výslovně legislativně upraveno, že videohra je 

počítačový program49. Je tedy nasnadě otázka, zda tomu tak skutečně není.  

 Videohra je celek sestávající jak z počítačového programu, tak i audiovizuálních prvků, 

které nelze oddělit. Konzumenti videoher se podobají konzumentům filmů nebo hudby, 

s nastupujícím streamováním her50 nemusí mít hru ani fyzicky ve svém počítači nebo konzoli. 

Nelze se proto spokojit se zkratkovitým úsudkem, že videohra je počítačový program, protože 

pak bychom nepokryli všechny důležité komponenty, které videohra obsahuje.  

 

1.8.1.4. Videohra jako dílo sui generis  

Jak lze vidět, právní kvalifikace videohry není lehká. Země jako Belgie, Německo, 

USA, Francie a další51, stejně jako čeští odborníci52 na autorské právo se přiklání k názoru, že 

se jedná o dílo sui generis. Z dikce § 2 odst. 2 autorského zákona vyplývá, že druhy děl v něm 

uvedených tvoří pouze demonstrativní výčet, je proto možné, aby na hry byly pohlíženo jako 

na specifický druh díla. Podle WIPO se počítačová hra skládá ze dvou částí53. První část je 

bezesporu audiovizuální část, která obsahuje zmíněné videosekvence, hudbu, obrazy. Druhá 

část je počítačový program, který audiovizuální části hráči zprostředkuje. Audiovizuální část i 

                                                      
48 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 88 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 178.) 
49 The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches. WIPO [online]. 2013 [cit. 
2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf 
50 Uživatel nemá videohru nainstalovanou na vlastním počítači nebo konzoli, dochází však k přenosu obrazu. 
Všechny akce, které jsou potřebné pro zpracování pokynu hráče, se uskutečňují na serverech společností tuto 
službu nabízejících. Příkladem může být Playstation Now, nově představená Google Stadia nebo Project xCloud.   
51 tamtéž 
52 KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KŘESŤANOVÁ, V., KORDAČ, J. Autorský zákon: komentář a předpisy 
související. 2. vydání. Praha: Linde, 2005, s. 194 
53 RAMOS, Andy, Laura LÓPEZ, Anxo RODRIGUÉZ, Tim MENG a Stan ABRAMS. The Legal Status of 
Videogames [online]. 2013 [cit. 2019-09-03]. Dostupné z: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/creative_industries/pdf/video_games.pdf 
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počítačový program, tak tvoří nedílnou součást hry, nelze je od sebe oddělit, aniž by nedošlo 

k změně nebo dokonce zničení díla. SDEU se ve své judikatuře videohrami zabýval a dovodil, 

že se jedná o „komplexní předmět, který zahrnuje nejen počítačový program, ale i grafické a 

zvukové prvky, které jsou sice kódovány v programovacím jazyce, ale mají vlastní tvůrčí 

hodnot…“54. Domnívám se, že díky zmíněné komplexnosti videoher je rozumné je považovat 

za dílo sui generis.  

 

1. 8. 2. Právní kvalifikace videohry v USA 

Autorskoprávní úprava ve Spojených státech se od úpravy kontinentální v některých ohledech 

velmi liší, Spojené státy jsou stále největším vývozcem55 videoher na světě. Z tohoto důvodu 

se domnívám, že jejich autorskoprávní ochrana stojí za pozornost. Této problematice 

se věnovala studie WIPO56, ze které v této kapitole vycházím. 

V USA, stejně jako v naší právní úpravě, není videohra definovaná. Je tedy běžné, že ji 

autor musí zaregistrovat jako počítačový program. Za součást počítačového programu je 

považováno i jeho vizuální vyjádření navenek. Není proto potřeba žádat o zvláštní ochranu pro 

audiovizuální prvky počítačové hry. Úřad pro ochranu duševního vlastnictví vnímá, že videohra 

je odlišná od samotného počítačového programu, proto tedy počítá i s ochranou 

audiovizuálních částí. Autoři videoher také mohou požádat o patent na další části videohry, 

které nejsou chráněny jako součást registrační ochrany. Na jména postav a na název videohry 

se může vztahovat ochranná známka. Části hry, které jsou před veřejností skryté, mohou být 

považovány za obchodní tajemství. 

Bohužel, stejně jako v českém prostředí, i v USA je autorskoprávní ochrana videoher 

poměrně roztříštěná. Může se tak stát, že autorů konkrétní videohry je velký počet. Na rozdíl 

od české právní úpravy americká dovoluje, aby autorská práva nesla korporace. V praxi je tak 

naprosto běžné, že společnost, která hru vyvíjí nebo vydává, má k dané hře autorská práva. 

Komu náleží autorské právo však závisí na smluvním ujednání stran. Podle Copyright Act 

náleží autorství díla, které bylo vytvořeno zaměstnancem, zásadně vždy zaměstnavateli.  

                                                      
54 bod 23 odůvodnění rozhodnutí C-355/12 Nintendo Co. Ltd,  Nintendo of America Inc.,  Nintendo of Europe 
GmbH  proti  PC Box Srl,  9Net Srl, 
55 Gamer globe: The top 100 countries by 2014 game revenue. VB [online]. 2014 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://venturebeat.com/2014/06/24/gamer-globe-the-top-100-countries-by-2014-game-revenue/ 
56 The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches. WIPO [online]. 2013 [cit. 
2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf 
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Z tohoto popisu je patrné, že přestože na území USA vzniká velké množství her, není 

jejich právní úprava úplně jednotná.  
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2. Právní úprava 

2.1. Mezinárodněprávní úprava ochrany softwaru 

2.1.1. Bernská úmluva a WIPO 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (dále jen „Bernská úmluva“) 

z roku 1886 je základním dokumentem autorskoprávní ochrany. Naposledy byla revidována 

v Paříži roku 1971. Za jejím přijetím stála kampaň Victora Huga a jeho Association Littéraire 

et Artistique Internationale. Hugo chtěl, aby umělci rozhodovali o svých dílech a dostávali za 

ně spravedlivou odměnu. Přestože je úmluva z 19. století, je tento dokument důležitý pro 

autorskoprávní ochranu i dnes. Je to jeden z výchozích dokumentů pro úpravu autorského práva 

pro 17757 států, které jsou signatáři Bernské úmluvy. Československá republika je signatářem 

od roku 1921, s její revidovanou podobou pak vyslovilo souhlas Federální shromáždění 

Československé socialistické republiky a prezident ji ratifikoval v roce 1980.  

Bernská úmluva nezmiňuje pojem počítačový program, je však považována za jeden 

ze základních pramenů softwarového práva. Aplikaci Bernské úmluvy na počítačový program 

rozšiřuje článek 4 Smlouvy světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (dále 

jen „WCT“).  

Bernská úmluva rozlišuje osobnostní a majetková práva autora, toto rozlišení přijal i náš 

Autorský zákon. Článek 9 zaručuje autorovi literárního nebo uměleckého díla výlučné právo 

udílet souhlas k rozmnožování těchto děl. 

Za správou Bernské úmluvy dnes stojí Světová organizace duševního vlastnictví (dále 

jen „WIPO“) při OSN. Jejím úkolem je pomáhat státům harmonizovat autorskoprávní úpravu, 

což je v dnešní digitální době prospěšné jak pro autory, tak i pro konzumenty těchto děl.   

 

2.1.2. TRIPS 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“), 

která je závazná pro všechny členy Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“), navazuje 

na zásady Bernské úmluvy, přičemž některá ustanovení na Bernskou úmluvu přímo odkazují.   

Pro tuto práci je důležitý článek 10, který stanoví, že:  

„Počı́tačové programy, ať již ve zdrojovém nebo strojovém kódu, budou chráněny jako literárnı́ 

dı́la podle Bernské úmluvy (1971).“58  

                                                      
57 dostupné z: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=15 
58 čl. 10 TRIPS 
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Dále navazuje článek 11, který zaručuje autorům právo rozhodovat se, zda bude, nebo 

nebude jejich software pronajímán veřejnosti. Pro trestněprávní odpovědnost za padělání nebo 

porušování autorských práv nařizuje členským státům podle článku 61 zahájit trestní řízení a 

stanovit tresty za porušení autorskoprávních norem.  

Kromě těchto pravidel navazuje TRIPS na obecná pravidla stanovená Bernskou 

úmluvou, jako je například doba ochrany díla minimálně 50 let po smrti autora. 

 

2.1.3. Unijní úprava 

Jako u všech členských států Evropské unie i náš právní systém je ovlivňován unijními 

předpisy a judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Nejvýznamnější z hlediska autorského 

práva k počítačovým programům je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES59 

o právní ochraně počítačových programů (dále jen „směrnice 2009/24/ES“). Směrnice 

navazuje na úpravu v Bernské úmluvě, přijímá tak koncept počítačového programu jako díla 

literárního60, stejně jako český autorský zákon poskytuje ochranu i přípravným koncepčním 

materiálům, neposkytuje však ochranu myšlenkám a principům, na kterých je počítačový 

program založen61.  

Autor počítačového programu je vymezen v článku 2 směrnice, který stanoví, že 

autorem je fyzická osoba nebo skupina osob, které daný program vytvořily. Pokud došlo 

k vytvoření programu ve spoluautorství, jsou nositeli výlučných práv společně. Dovoluje také 

odlišnou úpravu členských států, která může připustit, že právnická osoba bude nositelem těchto 

práv. Výlučná práva jsou vyjmenována v článku 4. Jsou jimi právo ke: „a) stálému nebo 

dočasnému rozmnožování počítačového programu jako celku nebo jeho části, a to jakýmikoliv 

prostředky a v jakékoliv formě. Pokud je takové rozmnožování nezbytné pro zavedení, 

zobrazení, provoz, přenos nebo ukládání počítačového programu do paměti, vyžadují tyto 

rozmnožovací úkony svolení nositele práva; b) překladům, zpracováním, úpravám a k jakékoliv 

jiné změně počítačového programu a k rozmnožování programu z těchto úkonů vyplývajícímu, 

aniž jsou dotčena práva osoby provádějící změnu programu; c) jakékoliv formě veřejného 

šíření, včetně pronájmu, jehož předmětem je původní počítačový program nebo jeho 

rozmnoženiny.“  

Omezení autorských práv stanovují články 5 a 6, které korespondují s českým 

autorským zákonem, konkrétně s § 66 autorského zákona. V článku 7 směrnice zavazuje 

                                                      
59 kodifikované znění směrnice 91/250/EHS 
60 čl. 1 odst. 1 směrnice 2009/24/ES 
61 srov. § 65 odst. 2, jakož i § 2 odst. 6 autorského zákona 
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členské státy k přijetí opatření proti osobám, které se protiprávně dopouští úmyslného 

nepovoleného uvádění do oběhu rozmnoženin počítačového programu, úmyslně drží 

nepovolené rozmnoženiny za účelem hospodářského zisku, úmyslně odstraňují technická 

zařízení, které vývojáři do počítačových programů umístili, aby zamezili neoprávněným 

zásahům (případ crackerů, více v kapitole 4.2.).   

 

2.2. Česká právní úprava ochrany softwaru 

V předchozí kapitole jsem se věnovala ochraně autorských práv softwaru na 

mezinárodní úrovni. V této kapitole bych chtěla plynule přejít na právní úpravu v České 

republice, vzhledem k tomu, že zmíněná mezinárodní úprava je na našem území závazná, česká 

právní úprava z nich vychází a je s nimi v souladu. 

Stěžejním dokumentem autorskoprávní ochrany je zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen 

„autorský zákon“). Již v samotné úvodní části v § 2 odst. 2 autorský zákon uvádí, že se 

vztahuje i na počítačový program.  

2.2.1. Autorská práva 

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila62. Právo autorské k dílu vzniká 

okamžikem, kdy je dílo v jakékoliv vnímatelné podobě63.  

  Česká právní úprava vychází z koncepce dualismu práv64, která odděluje osobnostní 

a majetková práva.  

 

 

2.2.1.1. Osobnostní práva 

Osobnostní práva jsou těsně spjata s osobou autora, autorský zákon přiznává autorovi 

práva v § 11: 

(1) rozhodnout o zveřejnění svého díla. V rámci tohoto práva je autorovi dána možnost 

svobodně se rozhodnout, zda uvede své dílo na veřejnost. Formy zveřejnění mohou být 

přednesení, vystavení, vydání a jiné65. Zveřejněním díla je toto právo naplněno;  

                                                      
62 § 5 autorského práva 
63 § 9 autorského zákona 
64 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné – Svazek III. Praha: ASPI 
2007, s 225 
65 další formy jsou uvedeny v demonstrativním výčtu § 4 autorského zákona 
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(2) osobovat si autorství. Autor si v rámci tohoto práva může zvolit způsob, zda bude označen 

za autora, nebo zda půjde o utajované autorství66;  

(3) na nedotknutelnost svého díla. Toto právo působí erga omnes a zakazuje třetím osobám 

jakkoliv zasahovat do díla bez souhlasu autora. Uživatel díla nesmí snižovat hodnotu díla, 

nesmí tedy dílo komolit, ničit nebo znehodnocovat podobným jednáním. Autor má v případě 

užívání díla jinou osobou právo na autorský dohled. Jedná se o činnost, kterou autor dohlížením 

na dodržování práva na nedotknutelnost díla. Tato činnost opravňuje autora, dohlížet na 

uživatele a kontrolovat, zda svým jednáním nezasahuje do jeho práv na nedotknutelnost díla. 

Součástí osobnostních práv jsou podle některých názorů i práva v § 2382 ObčZ 

(odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora) a § 2385 ObčZ (právo na autorskou 

korekturu), která vyplývají z občanského zákoníku67.  

Osobnostní práva jsou do takové míry spjata s osobností autora, že se jich nelze vzdát 

nebo je zcizit, zanikají smrtí autora. Smrtí autora však nezaniká právo na ochranu autorství. 

Uživatel nadále nesmí dílo užít způsobem, který by snižoval hodnotu díla. Právní jednání, 

kterým autor převádí osobnostní práva na třetí osobu odporují zákonu a jsou tak ex lege 

neplatná68. Aktivně legitimovaní pro ochranu tohoto práva, po smrti autora, je osoba blízká (bez 

ohledu na osobu dědice pozůstalosti autora), právnická osoba sdružující autory nebo příslušný 

kolektivní správce69(více o kolektivní správě v souvislosti s počítačovým programem viz dále). 

  

2.2.1.2. Majetková práva 

Výlučná majetková práva opravňují autora rozhodovat o užití jeho díla. Obdobně jako 

osobnostní práva jsou i majetková práva nezcizitelná, nelze se jich ani vzdát. Tato práva nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí (to neplatí, pokud pohledávky z těchto majetkových práv 

vznikly). Na rozdíl od práv osobnostních souvisí více s ekonomickým aspektem autorství.  

Spadají proto do autorova dědictví, může o nich rozhodovat pro případ smrti (pořizovat 

závěť a jiné). Stanou-li se odúmrtí, připadnou tato majetková práva státu, v případě 

majetkových práv k počítačovému programu vykonává tato práva Státní fond kultury České 

republiky.  V případě, že právnická osoba, která tato práva zdědila, zanikne bez právního 

nástupce, přechází zmíněná práva taktéž na stát70. 

                                                      
66 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 11 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 4. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 22. 
67 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 11 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 31 
68 § 11 odst. 4 autorského zákona ve spojení s § 580 odst. 1 občanského zákoníku 
69 § 11 ods. 5 autorského zákona 
70 § 26 autorského zákona 
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Trvání majetkových práv se řídí § 27 autorského zákona. Jsou uplatňována po celý život 

autora a 70 let po jeho smrti. V případě díla spoluautorů se doba trvání …práv počítá od smrti 

posledního z nich. V případě děl anonymních, pseudonymní a kolektivních trvají majetková 

práva 70 let od zveřejnění díla. V případě, že se autor k anonymnímu nebo pseudonymní (nebo 

jméno autora obecně známé) dílu přihlásí, platí pravidla, která jsou popsána výše.  

Autor musí dát třetím osobám souhlas s užíváním jeho díla pouze výjimečně, 

v případech stanovených zákonem lze dílo užít i bez souhlasu71. 

Majetková práva jsou: 

a) práva dílo užít72, jedná se o právo na udělování licence, právo na rozmnožování 

díla nebo i právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny, 

b) jiná majetková práva73, jde například o právo na odměnu při opětovném prodeji 

originálu uměleckého díla, právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla 

pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, právo na odměnu v souvislosti 

s rozmnožováním, tato práva ze své povahy nelze aplikovat na počítačové 

programy, proto se jim v této práci nebudu věnovat. 

2.2.1.2.1. Právo dílo užít 

Právo dílo užít zákon přímo nedefinuje, v komentáři se můžeme dočíst, že se jedná o 

jakékoli nakládání s dílem74. Ustanovení autorského zákonu v § 12 odst. 4 obsahuje 

demonstrativní výčet jednotlivých práv (katalog práv), potažmo způsobů užití díla. K nakládání 

s dílem je zásadně potřeba souhlasu autora (formou licenční smlouvy), jde-li však o konzumaci 

(čtení knihy, poslechu hudby a jiné), tohoto souhlasu není třeba.  

V případě počítačových programů dochází k omezení rozsahu práv autora (souhlasu 

autora tak nebude třeba) podle § 66 autorského zákona. Pokud oprávněný uživatel při zavádění, 

provozu nebo opravuje-li chyby, smí počítačový program rozmnožovat, překládat, zpracovávat, 

upravovat nebo jinak měnit75. K těmto zásahům může docházet pouze tehdy, je-li to nezbytné 

k využití tohoto oprávnění. Oprávněný uživatel je oprávněn, v rozsahu nezbytném pro využití 

rozmnoženiny počítačového programu, rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat nebo 

jinak měnit počítačový program76. Technická povaha daného počítačového programu 

                                                      
71 KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KORDA, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. 
Praha: Linde, a.s., 2005, str. 85 
72 §§ 12 a násl.  
73 §§ 24 a násl. 
74 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 12 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 33.   
75 § 66 odst. 1. písm a) autorského zákona 
76 § 66 odst. 1 písm. b) 
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způsobuje, že téměř každé jeho užití způsobuje vytvoření rozmnoženin programu. Je proto 

nutné modifikovat autorskoprávní ochranu, tak, aby nebránila v užití počítačového programu 

oprávněnému uživateli.  Oprávněný uživatel si smí zhotovit záložní rozmnoženinu, pokud je 

nezbytná pro užití počítačového programu77. Uživatel dále smí studovat, zkoumat a zkoušet 

počítačový program, za účelem zjištění myšlenek a principů, na kterých je počítačový program 

nebo jeho jednotlivá část založena (obdobně rozhodnutí SDEU78)79. Toto zkoumání je oprávněn 

svěřit jiné osobě, která bude program za tímto účelem studovat. Za účelem získání informací 

potřebných k propojení počítačového programu s jiným počítačovým programem, může 

uživatel rozmnožovat kód, překládat jeho formu při rozmnožování počítačového programu 

nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě, popřípadě jiné změně80. Informace takto 

získané, nesmí být poskytnuty třetím osobám, nesmí být použity k vývoji, zhotovení nebo 

k obchodnímu využití počítačového programu81. Za rozmnožování počítačového programu 

nelze považovat zhotovení rozmnoženiny, která je nezbytná k zavedení a uložení počítačového 

do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz či přenos82. Při užívání počítačového 

programu, dochází k ukládání rozmnoženin do RAM paměti83 počítače, pokud by autorský 

zákon neomezil v tomto případě rozsah práv autora, mohlo by docházet k znemožnění 

faktického užití počítačového programu v praxi. Za pronájem či půjčení rozmnoženiny 

počítačového programu se nepovažují případy, kdy samotný program není podstatným 

předmětem pronájmu či půjčení84. Pokud si tedy při opravě svého telefonu, pronajmeme telefon 

jiný. Bude jen telefon předmětem pronájmu. Software, který je dodávaný spolu s ním, nebude 

předmětem daného nájmu. Souhlasu autora, tak k takovému nájmu, nebude třeba. Autorský 

zákon v § 66 odstavci 5 vztahuje tzv. třístupňový test85 i na počítačové programy. Třístupňový 

test představuje výkladové pravidlo, je-li konkrétní užití díla s tímto testem v rozporu, je 

zakázáno na dané užití aplikovat bezesmluvní užití děl. Dovolená bezesmluvní užití jsou tedy 

ty, které jsou stanoveny zákonem, nejsou v rozporu s běžným užitím díla, nejsou jimi 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Pokud uživatel poruší některou z těchto 

                                                      
77 § 66 odst. 1 písm. c) 
78 SDEU ze dne 2. 5. 2012, SAS Institute Inc v. World Programming Ltd, C-406/10 
79 § 66 odst. 1 písm. d) 
80 § 66 odst 1 písm. e) 
81 § 66 odst. 4 
82 § 66 odst. 2, zároveň srov. s § 38a odst. 1 autorského zákona 
83 paměť určená pro čtení i zápis  Zdroj: https://it-
slovnik.cz/pojem/ram/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp 
84 § 66 odst. 3 autorského zákona 
85 § 29 odst. 1 autorského zákona 
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podmínek, jeho jednání přestává být bezesmluvním užitím. Dalším užitím díla se tak může 

dopustit zásahu do autorského práva autora. 

 V případě počítačových programů jsou vyloučeny z aplikace ustanovení § 30a až 33, § 

34 písm. b) až d, § 35 až 38, §38a odst. 1 písm. b), §38a odst. 2, § 38baž 39. § 43 odst. 1 a 4 až 

6 autorského zákona a ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy pro změnu 

přesvědčení autora86.  

V následujícím textu se pokusím přiblížit zásadní práva dílo užít, která jsou ve vztahu 

k předmětu této diplomové práce relevantní.  

O rozmnožování díla87 se jedná, pokud jsou zhotovovány dočasné nebo trvalé, přímé nebo 

nepřímé rozmnoženiny díla nebo jeho části. Může k němu docházet jakýmikoliv prostředky a 

v jakékoliv formě. U počítačových programů tak půjde především o vytváření kopií při užití 

díla do RAM paměti, na USB disky nebo na discích počítačů, popřípadě média typu DVD, CD 

nebo diskety (tato média jsou však na ústupu, diskety se používají velmi výjimečně).  

 Právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla88 se rozumí zpřístupnění díla 

v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo 

k rozmnoženině díla. Toto právo se vztahuje pouze na počítačové programy, které jsou 

zachyceny na hmotných nosičích. Půjde tak o případy, kdy dochází k převodu vlastnického 

práva (buď výslovně uvedeným prodejem nebo jiným převodem - např. darováním), zda se 

jedná o originál nebo rozmnoženinu není podstatné. Zákonodárce zahrnuje do tohoto pojmu i 

fázi nabízení (pomocí reklamy a jiné). Směrnice 2001/24/ES upravuje institut vyčerpání práva, 

který spočívá v tom, že pokud dojde k převodu vlastnického práva, na území Evropské unie 

nebo státu tvořící Evropský hospodářský prostor, je autorovo právo vyčerpáno. Autor 

v důsledku této skutečnosti nemá právo na opětovné rozšiřování takového originálu nebo 

rozmnoženiny. Tím není dotčeno právo na kontrolu dalšího pronájmu počítačového programu 

nebo jeho rozmnoženin89. 

 Právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny90 je zakotvené v mezinárodní dohodě 

TRIPS a článku 4 odstavce 1) písmena c) směrnice 2009/24/ES.  Poskytuje autorovi právo na 

zpřístupnění díla v hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu. Doba trvání musí být určena. Pronájem musí naplňovat znaky 

stanovené v zákoně, pro naplnění znaku přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

                                                      
86 § 66 odst 7. autorského zákona 
87 § 13 autorského zákona 
88 § 14 odst. 1 autorského zákona 
89 čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES 
90 § 15 autorského zákona 



 

 

 

22 

obchodního prospěchu bude postačovat, pokud půjde o peněžitou úplatu nebo jinou formu 

protiplnění, která má za následek hospodářský či obchodní prospěch91. Dalším znakem je jeho 

dočasnost, hmotná podoba a adresnost. V případě počítačových programů zákon stanovuje92, 

že o pronájem nepůjde v případě, kdy samotný program není podstatným předmětem pronájmu 

(podrobněji viz výše). Toto ustanovení platí obdobně i pro půjčování.  

 Právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla se odlišuje od pronájmu v tím, že 

k zpřístupnění díla dochází v zařízení přístupné veřejnosti (například v knihovně, ve škole, 

v archivu)93. Nedochází k zpřístupněním za účelem hospodářského nebo obchodní zisku, může 

však dojít k výběru poplatku, na pokrytí nákladů spojených s půjčováním díla. Toto právo se 

však na počítačové programy nevztahuje94. Tím není dotčeno autorovo právo počítačový 

program bezplatně půjčit třetí osobě. 

 Právo na sdělování veřejnosti znamená, že je dílo zpřístupňované v nehmotné podobě 

živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Toto právo postihuje všechno sdělování 

veřejnosti, která se nevyskytuje na stejném místě95, ze kterého sdělování vychází. Zároveň 

komentář96 definuje veřejnost jako individuálně neurčený okruh lidí. Jednou z forem je 

sdělování veřejnosti na vyžádání97 pomocí počítačové nebo obdobné sítě, v případě 

počítačových programů se bude jednat z velké míry o internetovou síť. SDEU dovodil98, že čl. 

3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES musí být vykládán tak, že se o sdělování veřejnosti nejedná 

v případě uvádění hypertextových odkazů na stránky, kde jsou díla volně dostupná. Osoba, 

která takový hypertextový odkaz sdílí však musí splňovat několik kritérií. Nesmí tak jednat za 

účelem dosažení zisku, neví ani nemůže rozumně předpokládat, že dané dílo bylo zveřejněno 

na internetu bez svolení nositele autorských práv.  

Pro úplnost je třeba zmínit judikát SDEU, který ve svém rozhodnutí ve věci C-128/1199. 

Společnost Oracle nabízela svým zákazníkům uživatelské licence v balení po 25, nebylo možné 

koupit menší počet. Zákazníci, kteří si tento počet zakoupili nevyužili vždy plný počet licencí, 

                                                      
91 ovozovat hospodářský nebo obchodní prospěch. (CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 15 []. In: 
CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 
41.) 
92 § 66 odst. 3 autorského zákona 
93 § 37 autorského zákona 
94 viz § 66 odst. 7 autorského zákona  
95 bod 23 odůvodnění směrnice 2001/29/ES 
96 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. § 18 []. In: CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr. Autorský 
zákon. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 44.) 
97 § 18 odst. 2 autorského zákona 
98 v rozhodnutí SDEU C-160/15 GS Media v Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International 
Inc., Britt Geertruida Dekker. 
99 UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. 
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proto prodali zbylé licence společnosti UsedSoft. Soud se zabýval otázkou, zda je možné 

nakládat s nevyužitou licencí, způsobem, že ji uživatel dále prodá osobě. Jak je běžné v případě 

hmotných nosičů. V tomto případě se však jedná o nehmotné rozmnoženiny. Soudní dvůr 

dovodil, že podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES se právo na rozšíření rozmnoženin vyčerpá 

za předpokladu, že je splněny podmínky, že má uživatel právo k počítačovému programu bez 

časového omezení, a původní nabyvatel učinil svou rozmnoženinu nejpozději v okamžiku 

prodeje nepoužitelnou. 

 

2.2.1.2.2. Volné dílo 

Volné dílo je takové dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv100. Volné 

dílo je možné užít bez souhlasu autora, jedná se o užití bezúplatné, nestanoví-li zákon jinak. 

Doba trvání majetkových práv trvá podle našeho autorského zákona, po dobu života autora a 

70 let od smrti autora, doba začíná plynout prvního dne následujícího roku, ve kterém autor 

zemřel. Pokud tedy autor zemře 30. března 2019, počátek doby bude 1. ledna 2020, dílo se stane 

volným 1. ledna 2090.  

I když se dílo stane volným, platí ustanovení § 11 odst. 5 - nikdo si nesmí osobovat 

autorství k jeho dílu, dílo smí být užito tak, aby nebyla snižována jeho hodnota.  

Stejně tak je možnost užití volného díla limitována právy prvního zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu. Pokud dojde k prvnímu zveřejnění díla, k němuž uplynula doba trvání 

majetkových práv, vzniká tomu, kdo dílo zveřejnil, výlučné majetkové právo ve stejném 

rozsahu, jako by měl autor za jejich trvání.101 Je tedy oprávněn poskytovat licence. Odlišné od 

výlučných majetkových práv autora díla je to, že práva prvního zveřejnitele trvají 25 let od 

zveřejnění díla a jsou převoditelná na jinou osobu, nejsou tedy výlučná.  

 

2.2.2. Autorskoprávní ochrana 

V ustanovení § 40 autorského zákona nalezneme demonstrativní výčet žalobních nároků, 

kterými se může autor (popřípadě nositel autorských práv) domáhat: 

a) určení svého autorství, v případě určení autorství se doktrinálně102 dovozuje, že se 

nejedná o žalobu určovací, ale o žalobu spočívající ve výkonu nároku plynoucího 

                                                      
100 § 28 autorského zákona 
101 § 87a autorského zákona 
102 KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I., KORDA, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. 
Praha: Linde, a.s., 2005 
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z autorského práva k dílu.  Na rozdíl od žaloby určovací, není v případě této žaloby 

zapotřebí prokazovat naléhavý právní zájem.  

b) nárok negatorní, autorský zákon poskytuje demonstrativní výčet nároků103, kterých se 

může autor domáhat v případě negativního nároku. Je nutno dodat, že negatorní žaloba 

směřuje proti škodlivému stavu, který nadále trvá. V případě, že škodlivý stav odpadl 

postrádá negatorní nárok smyslu.  

c) nárok na poskytnutí informací, jedná se o nárok, který má podpořit ochranu před zásahy 

do práva autora. Půjde tak převážně o informace o osobách, podílejících na porušení 

práva, způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla a původu neoprávněných 

rozmnoženin.   

d) nárok restituční, jehož podstatou je napravení vzniklého protiprávního stavu, především 

na vrácením do původního stavu (před porušením práva). V případě, že nelze vrátit věc 

do původního stavu nastupuje 

e) nárok satisfakční, kterým se oprávnění domáhá zadostiučinění ve formě omluvy nebo 

zadostiučinění v penězích. 

f) zvláštní zápůrčí nárok, který směřuje vůči poskytovateli služby, která je využívána třetí 

osobou k porušení nebo ohrožení daného práva. 

O těchto nárocích rozhoduje soud, konkrétně v České republice je věcně příslušný krajský soud 

podle § 9 odstavce 2 písmena g) OSŘ. 

 

 

2.2.3. Smluvní užití 

2.2.3.1. Licenční smlouva 

Licenční smlouvu (dále jen „licence“) uzavřel za svůj život pravděpodobně již každý, 

nejčastěji při instalaci softwaru, kdy před začátkem samotného instalačního procesu klikl na 

ikonu „další“, popřípadě „souhlasím“. Tímto kliknutím uzavřel uživatel zpravidla nevýhradní 

licenci distančním způsobem. V licenci jsou uvedena práva a povinnosti smluvních stran104. 

Právě podle způsobu a rozsahu užití počítačového programu dělíme počítačové programy na 

Open source licence, shareware, freeware, tzv. proprietární licence a další.  

V našem právním řádu je licence zakotvena v občanském zákoníku v jeho čtvrté části 

(relativní majetková práva), konkrétně v § 2358 a násl. Jedná se o smluvní typ, kdy poskytovatel 

                                                      
103 § 40 odst. 1 písm. b) 
104 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 69 
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licenční smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (bude 

se tak jednat o tzv. nehmotné statky) v omezeném nebo neomezeném rozsahu. Nabyvatel se 

zavazuje, že bude poskytovateli za udělení licence zaplatí odměnu105. Lze tak uzavřít i licenční 

smlouvu bezplatnou, ta však musí být výslovně ujednána, jinak by byla smlouva neplatná. 

V případě upraveném v § 2366 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku poskytovatel bude mít 

nárok na odměnu obvyklou.   

Licence nemá předepsanou formu, v případě, že půjde o poskytování licence výhradní 

nebo bude-li licence zapsaná do veřejného seznamu, stanovuje zákon písemnou formu. 

V případě, že se strany domluví na změně licenční smlouvy, musí být změněna opět v písemné 

formě106.  

Při uzavírání výhradní licence je důležité přesně vymezit, že jde o výhradní licenci, 

v pochybnostech totiž platí, že jde o licenci nevýhradní107. Pokud poskytovatel uzavře výhradní 

licenci, nemůže již poskytnout žádnou další licenci třetí osobě, nebo pouze za podmínky, že mu 

držitel výhradní licence dá souhlas s poskytnutím další licence. Sám také nesmí daný předmět 

užívat, to však nebude platit, pokud si to strany ujednají jinak. Pokud chce nabyvatel licence 

převést licenci na třetí osobu, musí s tím písemně souhlasit poskytovatel licence, to neplatí, 

pokud dojde k převodu závodu nebo jeho části. Souhlas bude potřeba jen tehdy, pokud si to 

strany zvlášť ujednaly. V případě, že autor poskytne licenci nevýhradní, není na svých 

majetkových právech omezen. 

Licence může být omezena co do způsobu užití díla, způsoby užití mohou být taktéž 

omezeny rozsahem týkajícím se množství, místa a času.  

Lze jedině doporučit, aby si strany co nejpřesněji vymezily podmínky licenční smlouvy. 

Pokud tak neudělají a dojde ke sporu, nastupuje zákonná úprava, popř. bude rozhodovat soud, 

který bude stanovovat, co u jednotlivých děl znamená „obvykle“. 

 V případě, že si strany tato omezení nestanoví, platí, že licence je 

poskytována způsobem užití a v takovém rozsahu, jaký je nutný k dosažení účelu smlouvy108. 

Licence bude poskytnuta pouze pro území České republiky na takovou dobu, která je pro daný 

druh díla a způsob užití obvyklá, nesmí však překročit jeden rok od poskytnutí licence. 

Množství je také omezeno na množství obvyklé pro daný druh díla.  

 

                                                      
105 § 2358 občanského zákoníku 
106 srov. § 564 oz 
107 srov § 2362 oz 
108 § 2376 oz 
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2.2.3.2. Jednotlivé druhy licence 

 

Proprietární licence 

Proprietární licence, resp. software je používán jako přímý kontrast ke svobodnému 

softwaru. Proprietární software je dodáván ve formě binárního kódu, bez možnosti přístupu do 

zdrojového kódu109. Uživatel tohoto programu tak nemůže na základě proprietární licence 

k užití takového programu do kódu nikterak zasahovat, měnit jej, ani ho upravovat. Autor 

programu se tak chrání proti zásahům do svého programu. Nevýhoda této licence je jeho 

neotevřenost. U proprietárního softwaru je pouze na autorovi, aby testoval nedostatky svého 

díla a opravoval je110. 

 

Open source licence 

Jedná se o počítačový program, který má tzv. otevřený zdrojový kód a licence k jeho 

užití. V případě open source licence může kdokoliv nahlížet do zdrojového kódu a objevovat 

jeho nedostatky, popřípadě chyby, o kterých autor nemusí vědět.  Uživatelé si jej tak mohou 

legálně nejen přečíst, ale mohou ho také upravovat. Nesmíme však zaměňovat Open source 

software s freewarem. Open source neznamená, že je tento software dostupný zdarma. Stejně 

tak neznamená, že freeware je automaticky open source neboli že je jeho zdrojový kód dostupný 

pro uživatele. 

 Výhodou open source je skutečnost, že zdrojový kód může kdokoliv opravovat. Je tak 

časté, že k opravám dochází mnohem rychleji než u uzavřeného softwaru. 

 

Freeware a volný software 

Freeware je software, za jehož užívání nemusí uživatel platit. Je šířen výhradně zdarma. 

Autorská práva však stále náleží autorovi. Uživatel tak nesmí bez jeho svolení do počítačového 

programu nijak zasahovat. 

S trochou nadsázky by se dalo říci, že ke každému placenému počítačovému programu najdeme 

obdobný program, který se dá používat zadarmo111.  

 

                                                      
109 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 10 
110 Tzv. proprietární software. Root.cz [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.root.cz/specialy/licence/tzv-proprietarni-software/ 
111 například v případě Photoshopu to může být freewarový program Gimp 
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OEM licence 

OEM licence se vztahuje k softwaru předinstalovanému na hardwaru. Zákazník si 

kupuje hardware, se kterým dostane software s touto licencí. Typickými příklady jsou placené 

operační systémy, které „dostaneme“112 spolu se zakoupeným počítačem. Software je pak 

vázaný na hardware, nelze ho nainstalovat na žádné jiné zařízení. Se zničením zařízení 

s nainstalovaným softwarem přicházíme o tuto licenci a software nesmíme nainstalovat na 

žádné jiné zařízení113. Jako příklad lze uvést software, který je dodáván spolu s mobilním 

telefonem. SDEU ve svém rozhodnutí ve věci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. 

(C-128/11) rozšířil institut vyčerpání práva i na nehmotné nosiče. Lze tedy dovodit, že 

počítačové programy s OEM licencí jsou dále převoditelné, obdobně jako je převoditelná 

licence na hmotném nosiči114.  

 

Shareware 

Shareware je volně šiřitelný software, který si uživatel může na základě licence 

nainstalovat do svého počítače a bezplatně vyzkoušet po pevně stanovenou dobu, po uplynutí 

doby musí zaplatit autorovi nebo smazat.  

 Shareware je výhodný pro tvůrce především proto, že nemusí investovat do prodejní 

sítě115. Známým příkladem sharewaru je WinRar, který jeden čas měl, alespoň v mém okolí, 

snad každý, málokdo však po skončení zkušební verze zaplatil za jeho plnou verzi. Většina 

uživatelů pouze odklikávala jeho nabádání k zaplacení. Pravděpodobně jen málokdo z nich si 

uvědomoval, že používáním po zkušební době se dopouští pirátství.  

 Trialware je podobný shareware softwaru tím, že si ho uživatelé mohou vyzkoušet 

zdarma, na rozdíl od sharewaru však autoři nedovolují volné šíření softwaru, další odlišností je 

i to, že po skončení trial doby116 přestane úplně fungovat117. 

   

                                                      
112 většinou jde o software za zvýhodněnou cenu 
113 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 15 
114 obdobně rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) sp. zn. IZR 244/97 nebo rozhodnutí Zemského soudu 
v Hamburku 315 O 343/06 
115 Shareware, freeware, trialware – konečně jasno. Interval.cz [online]. 2000, 2000 [cit. 2019-08-01]. Dostupné 
z: https://www.interval.cz/clanky/shareware-freeware-trialware-konecne-jasno/ 
116 doby na vyzkoušení softwaru 
117 tamtéž 



 

 

 

28 

Adware (malware) 

Adware je v dnešní době velmi populární na mobilních telefonech. Tyto programy jsou 

dostupné zdarma, v průběhu jejich používání se však zobrazují reklamy, ze kterých plynou 

autorům peníze118. Do zdrojového kódu nesmí uživatel zasahovat. 

Malware je pojmenování pro škodlivý počítačový program, který po svém nainstalování 

vnikne do software počítače nebo se snaží počítač poškodit. Malware je obecně označením pro 

viry, Malware obecně označuje viry, trojské koně i spyware (počítačové programy, které tajně 

sledují uživatele, který si ho do svého počítače nainstaloval, a odesílá data do jiného počítače). 

 

Creative commons 

Licence Creative Commons byla vytvořena americkou neziskovou společností, která si 

klade za cíl zjednodušit šíření autorských děl. Autor si může vybrat, jaké podmínky bude jeho 

licenční smlouva obsahovat. Po zvolení těchto podmínek se u díla objeví jejich grafické 

znázornění. Podle tohoto grafického znázornění uživatel jednoduše pozná, jaká má práva a 

povinnosti. 

 Nedá se říci, že by byl tento typ licence nejlepší, pro počítačové programy, neboť pro 

ně není určena,  je však velmi přívětivý právě pro uživatele, kteří pomocí obrázků poznají, jak 

mohou dané dílo užít. Na stránkách creativecommons.org uživatel vyhledá např. fotku, kterou 

by chtěl použít pro své dílo. Stránka mu zobrazí výsledky svého hledání, po rozkliknutí vybrané 

fotky se uživatel seznámí s grafickým znázorněním svých práv a povinností (např. že musí 

uvést autora, nesmí do díla zasahovat a jiné.) 

 

2.2.2. Veřejnoprávní ochrana 

2.2.2.1 Správněprávní ochrana 

Primární normou, ze které vychází ochrana ve správním řízení, je zákon č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), který se 

použije subsidiárně k ustanovením o přestupcích v autorském zákoně. Stanovuje podmínky, při 

jejichž splnění může být osoba odpovědná za spáchání přestupku. 

 Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek 

výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin119. 

                                                      
118 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 
119 § 5 přestupkového zákona 



 

 

 

29 

 Aby tedy šlo o přestupek, musí být naplněno několik znaků kumulativně. Čin musí být 

společensky škodlivý, musí být protiprávní a pachatel musí naplnit všechny znaky, které jsou 

pro konkrétní přestupek stanoveny v zákoně. Nesmí jít ale o trestný čin, který se bude 

posuzovat podle trestněprávní úpravy.  

 Pachatelem přestupku může být fyzická i právnická osoba, která svým činem naplnila 

znaky přestupku. U fyzické osoby zákon vyžaduje zavinění, postačí zavinění z nedbalosti. 

Právnické osoby mohou být pachateli přestupku také, pokud je jim možné jednání, které vedlo 

ke spáchání přestupku, přičítat. Jednání je právnické osobě přičitatelné, pokud jednala osoba, 

která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, 

v souvislosti s činností právnické osoby nebo k jejímu prospěchu nebo v jejím zájmu120. Za 

osoby, jejichž jednání je přičitatelné, jsou považovány: 

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, 

b) jiné orgány právnické osoby nebo jeho člen, 

c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto 

postavení, 

d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, 

e) fyzická osoba, která právnickou osobu používá při své činnosti, nebo 

f) fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku 

takového jednání využila. 

Právnická osoba se může zbavit odpovědnosti za přestupek, pokud prokáže, že vynaložila 

veškeré úsilí, které po ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby přestupku zabránila. 

 Pro přestupky v oblasti autorského práva k počítačovým programům jsou stěžejní 

ustanovení autorského zákona pro fyzické osoby v § 105a odst. 1 písm. a) a b) a pro právnické 

osoby v § 105b odst 1. písm. a), b), d) a f). V ustanovení §§ 105a i 105b jsou písmena a) a b):  

 

a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, 

rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, 

b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 

anebo v § 44 odst. 1. 

 

                                                      
120 § 20 odst. 1 přestupkového zákona 
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Fyzické i právnické osoby se dopustí přestupku, pokud neoprávněně užijí autorské dílo nebo 

neoprávněně zasáhnou do práva autorského. V souladu s § 66 odst. 7 autorského zákona se na 

počítačové programy v písmeni b) neaplikuje § 43 odst. 1 autorského zákona.  

 Výši sankcí stanovuje autorský zákon, konkrétně umožňuje za přestupek podle § 105a 

písm. a) uložit pokutu do výše 150 000 Kč a za přestupek podle § 105a písm. b) pokutu do 

100 000 Kč. V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících, pokud půjde o 

přestupek podle § 105b odst. 1 písm. a), může správní úřad uložit pokutu do výše 150 000 Kč, 

v případě přestupku podle písm. b) stejného ustanovení půjde o pokutu do 100 000 Kč.  

 Právnická osoba a fyzická osoba podnikající se navíc kromě přestupků, které mohou 

spáchat i fyzické osoby, může dopustit přestupku tím, že vykonává kolektivní správu, aniž by jí 

bylo uděleno oprávnění121, hodlá vykonávat správu, ale nepřihlásila se k evidenci122. Je však 

nutno podotknout, že oprávnění ke kolektivní správa nebylo dosud v České republice nikomu 

uděleno. Především s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde dovodil, že 

podmínka, kterou stanoví autorský zákon v § 98 odst. 6 písm. b), bude naplněna v případech, 

kdy je nemožné nebo velmi obtížné kontrolovat užití díla a uplatňovat právo na odměnu za 

udělení licence k užití a kde je na druhé straně i pro zájemce o díla (či o jiné předměty ochrany) 

obdobně obtížné získávat příslušné licence k jejich užití od jednotlivých nositelů práva123. 

Počítačové programy tuto podmínku nesplňují, nemohou tak být předmětem kolektivní správy. 

Za první přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, za druhý do výše 150 000 Kč.  

Žádné další přestupky podle autorského práva není možné použít pro případ počítačových 

programů.   

 

 

2.2.2.2. Trestněprávní ochrana 

Počítačové programy jsou chráněny také pomocí trestního práva, přesněji řečeno 

zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem (dále jen „trestní zákoník“). Musíme mít na 

paměti, že primární ochrana by měla být poskytována na základě autorského zákona, trestní 

právo je řešení ultima racio, použitelné na případy, kdy nepostačuje uplatňovat odpovědnost 

podle jiného právního předpisu. V zahraničí můžeme pozorovat, že je na boj proti počítačové 

                                                      
121 § 105b odst. 1 písm. d) autorského zákona 
122 § 105b odst. 1 písm. f) autorského zákona 
123 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn.  5 As 38/2008–288 
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kriminalitě kladen velký důraz124. Státy se snaží se v tomto boji spojit a není proto s podivem, 

že i Česká republika je vázána mezinárodními smlouvami125 i Evropskou legislativou, aby 

stíhala některé druhy počítačové kriminality. 

Pro přiblížení trestněprávní ochrany je důležité definovat trestný čin, který zákonodárce 

popsal v § 13 trestního zákoníku jako „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Půjde o případy, které jsou společensky 

škodlivé a společnost na dodržování (respektive zdržení se) takového chování bezpodmínečně 

trvá. Pokud zákon nestanoví, že postačí zavinění z nedbalosti, musí pachatel jednat úmyslně.  

V případě fyzických osob je pachatelem ten, kdo svým jednáním naplní znaky skutkové 

podstaty trestného činu126. Na právnické osoby se uplatní zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Přijetím tohoto zákona 

ustupuje trestní právo od zásady individuální trestní odpovědnosti a zavádí objektivní 

odpovědnost právnických osob. Právnická osoba spáchá trestný čin, pokud se fyzická osoba 

dopustí protiprávního čin jménem právnické osoby, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, 

pokud je možné takové jednání právnické osobě přičítat podle § 8 odst. 2 TOPO. Musí být také 

splněna podmínka, že jde o jednání některé z fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 TOPO. 

Těmito osobami jsou: 

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je 

oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, 

b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není 

osobou uvedenou v písmenu a), 

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby,    

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. 

 

Jednání je přičitatelné, jestliže jednala osoba a) až c), nebo zaměstnanec na základě 

rozhodnutí, podkladu nebo pokynu osoby uvedené v a) až c). Právnická osoba se může vyvinit 

                                                      
124 GŘIVNA, Tomáš. § 230 []. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, 
Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, 
VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2300. 
125 například Úmluva o počítačové kriminalitě nebo Rezoluce OSN o boji se zneužíváním informačních 
technologií 
126 § 22 trestního zákoníku 
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za podmínky, že prokáže, že provedla všechna opatření, které po ní lze spravedlivě požadovat, 

aby protiprávnímu jednání zabránila. 

Pokud se na trestní zákoník podíváme systematicky, pak ve vztahu k počítačovým 

programům v hlavě páté upravující trestné činy proti majetku nalezneme v § 230 trestný čin 

neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a v § 231 trestný čin opatření 

a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat. 

Tyto trestné činy byly zakotveny do trestního zákoníku na základě Úmluvy o počítačové 

kriminalitě127. Dále trestný čin v § 232 poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči 

informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti. U všech třech trestných činů zákonodárce 

dbá na ochranu uložených dat na nosičích informací proti neoprávněnému použití, 

neoprávněným změnám, poškození, zničení, učinění neupotřebitelnými a na ochranu počítače 

nebo jiného telekomunikačního zařízení nebo jiného nosiče informací před neoprávněnými 

zásahy. 

Další trestný čin, který souvisí s ochranou počítačového programu, nalezneme v hlavě 

šesté – trestné činy hospodářské. Jde o trestný čin v § 270 porušení autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi: 

 

1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, 

uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo 

televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,  

a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému 

značnou škodu, nebo  

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.  

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu 

nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo  

b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu. 

 

                                                      
127 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 684 s.  
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Pro naplnění znaků skutkové podstaty musí pachatel zasáhnout nikoli nepatrně do 

zákonem chráněných práv k autorskému dílu. Jedná se o trestní normu s blanketní dispozicí128, 

která nevymezuje znaky trestného činu, ale odkazuje na autorský zákon.  Toto jednání musí být 

úmyslné. Přísněji posuzované bude jednání pachatele, které mělo charakter obchodní činnosti 

nebo podnikání, nebo pokud získal takovým činem značný prospěch nebo způsobil značnou 

škodu129, anebo dopustil-li se takového činu ve značném rozsahu. Nejpřísněji bude posuzováno 

takové jednání, kterým získá pachatel prospěch velkého rozsahu nebo způsobí škodu velkého 

rozsahu130, nebo se dopustí činu ve velkém rozsahu. 

 

                                                      
128 ŠÁMAL, Pavel. § 270 []. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, 
PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. 
Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2734. 
129 jedná se o škodu 500 000 Kč 
130 jedná se o škodu 5 000 000 Kč 
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3. Softwarové pirátství 
V 90. letech 20. století bylo na našem území poměrně normální, že lidé „pirátili“ 

všemožný obsah, od filmů, hudby, videoher až po všemožné počítačové programy. Většina 

počítačových uživatelů té doby bude mít nějaký příběh o tom, jak kupovali vypálená CD 

s různými hrami. Lidé si vypalováním CD disků obsahujících nejrůznější obsah přivydělávali, 

aniž by se zabývali protiprávností této činnosti V té době se autorskými právy lidé obecně příliš 

nezaobírali. S příchodem masového využívání internetu se pirátství přesunulo tam zejména do 

tohoto prostředí. Když internet začínal, lidé ho vnímali jako prostor bezbřehé svobody, kde 

neexistují, resp. neplatí žádné zákony. To je však velký omyl, protože zákony se na nás vztahují 

i ve virtuálním světě stejně jako v reálném. Z počátku byl všechen obsah na této síti zdarma. 

Uživatelé si na konzumaci bezplatného obsahu zvykli, připadalo jim proto normální, že si 

stáhnou film nebo třeba nejnovější Microsoft Word.  

  V roce 2006 nastal v české společnosti ohledně pirátství větší zlom, Byl zapříčiněn 

kampaní České protipirátské unie, která nesla název „Filmy nejsou zadarmo“131. Tomuto 

projektu osobně přezdívám „auto byste neukradli“, protože spočíval v několika videích, 

kterými poukazoval na to, že kradení aut, telefonů a dalších hmotných statků nepovažujeme za 

normální, ale pokud jde o pirátství, považujeme ho za něco běžného, a ještě jsme hrdí na to, že 

dokážeme vyzrát nad tvůrci a nezaplatit jim za užívání jejich děl. S touto kampaní byl však 

spojený jeden velký paradox. Lidé, kteří si koupili originální kopii filmu, museli tato videa 

sledovat se všemi připojenými prvky včetně reklam, aniž by bylo možné je přeskočit. Zatímco 

pokud by si stejný film stáhli ilegálně, pirát, který tento film na internet nahrál, z něj vystřihl 

všechno, co nebyl film. To bylo samozřejmě mnohem příjemnější, protože diváka nic 

nevyrušovalo a nemusel čekat několik minut, než film začal.   

 V průběhu následujících let se ukázalo, že není udržitelné poskytovat obsah zdarma. 

Většina provozovatelů stránek, které nabízely publicistický obsah, začala uvažovat, jak vydělá 

peníze na internetu alespoň na chod webových stránek. Objevily se myšlenky na poskytování 

obsahu, který by byl pouze pro platící uživatele132. Největší boom v konzumaci legálního 

obsahu nastal s příchodem streamovacích služeb typu Netflix, HBOGo, Spotify a Apple Music. 

Tyto služby nabízí poměrně velké množství obsahu za přívětivé ceny. Uživatelé nemusí dlouho 

čekat, jako je tomu v případě stahování, a konzumace obsahu je daleko příjemnější, protože 

                                                      
131 Filmy nejsou zadarmo [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: www.filmynejsouzadarmo.cz 
132 Dnes již existuje v České republice několik takových projektů - např. ihned.cz, denikn.cz, echo24.cz. Ze 
zahraničních je tomu např. nytimes.com, wired.com 
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většina služeb nabízí aplikace i do telefonu, tabletu nebo televize. Další velký úspěch 

zaznamenává stále narůstající počet softwarů poskytovaného jako služba133. Tento způsob 

distribuce je výhodný pro obě strany. Vývojáři dostávají pravidelně zaplaceno a uživatelé platí 

každý měsíc poplatek, který se nezdá být tak vysoký.  

 Pokud se podíváme na čísla, která poskytuje ve svých zprávách BSA134, ukazuje se, že 

celosvětový trend pirátství je spíše na ústupu. V České republice je na svém historickém 

minimu.  

 

Tabulka: Míra nelicencovaného softwaru v populaci. 

 
Zdroj: Studie BSA135 z roku 2018 

 

Česko je sice co se týče nelegálního softwaru nejlepší z celé střední a východní Evropy, stále 

však nedosahuje průměru EU, který je 28 %136. Studie přišla se zjištěním, že za snížením 

pirátství stojí především strach z malwaru, který se šíří ve velké míře spolu s nelegálním 

                                                      
133 Software jako službu nabízí například Microsoft se svým Office 365 nebo Adobe s Creative Cloudem. Jedná 
se o distribuci softwaru, kdy měsíčně nebo ročně platí uživatel poplatek za používání softwaru. Naproti tomu 
jsou mu poskytovány aktualizace, za které neplatí žádný dodatečný poplatek.  
134 Business Software Alliance sdružuje významné společnosti vyvíjející software  
135 dostupné z https://gss.bsa.org/wp-content/uploads/2018/05/2018_BSA_GSS_Report_en.pdf upraveno pro 
potřeby této práce 
136 V Česku se užívá 32 % nelicencovaného softwaru, nejméně v historii, hlavně kvůli strachu firem z 
kybernetických útoků a ztráty dat [online]. 2018 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://ww2.bsa.org/news-and-
events/news/2018/june/gl06052018gss 

https://gss.bsa.org/wp-content/uploads/2018/05/2018_BSA_GSS_Report_en.pdf
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softwarem137. BSA zveřejnila i graf, který jasně ukazuje, že malware a nelegální software spolu 

souvisí. 

 

Graf: Korelace malwaru a nelicencovaného softwaru 

 
Zdroj: Studie BSA138 z roku 2018 

Uživatelé, zejména podnikatelské subjekty, si začali uvědomovat, že pokud dojde 

k „nabourání“ jejich sítě, škůdci mohou napáchat velké škody, které často dalekosáhle přesahují 

náklady na pořízení legálního softwaru. 

 

3.1. Definice softwarového pirátství 

Pravděpodobně každý si dokáže pod pojmem pirátství něco představit. Díky velké 

mediální kampani Filmy nejsou zadarmo si lidé představují, že jde o krádež filmů. S pojmem 

krádež se však v prostředí nelze spokojit, v literatuře139 najdeme jednoduchou, leč výstižnou 

definici „neoprávněné zásahy do práva autorského a dalších práv upravených v autorském 

zákoně“.  

Půjde tedy o užití softwaru v rozporu s licenční smlouvou, popřípadě v rozporu se 

zákonem.  Pirátství se dopouští nejen ten, kdo na internet software nahrává, ale také ten, kdo 

tento software stahuje. Dalším případem, kdy se člověk dopouští pirátství, je tzv. crackování, 

                                                      
137 V Česku se užívá 32 % nelicencovaného softwaru, nejméně v historii, hlavně kvůli strachu firem z 
kybernetických útoků a ztráty dat [online]. 2018 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://ww2.bsa.org/news-and-
events/news/2018/june/gl06052018gss 
138 tamtéž. 
139 TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 40 []. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon (EVK). 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 413. 
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při kterém se cracker snaží prolomit zabezpečení softwaru, které do něj přidal autor, aby 

zabránil nelegálnímu šíření svého díla.  

 Autoři s pirátstvím bojují různě. Velmi zajímavý způsob zvolila společnost Greenheart 

games, která vytvořila videohru Game Dev Tycoon, kde měli hráči za úkol tvořit videohry, tedy 

simulátor video herních vývojářů. V době, kdy spustili prodej této hry, vypustili svou pirátskou 

verzi, která se však od té skutečné poněkud lišila. Pirátská verze hry v průběhu hraní oznámila 

hráči, že se jeho hry začali ve velké míře „pirátit“ a on kvůli tomu zbankrotoval. Hráči, kteří si 

verzi Game Dev Tycoon sami stáhli z internetu, v diskuzních fórech začali nadávat na piráty, 

kteří jim zruinovali jejich virtuální herní společnost. Celý příběh pak vývojáři společnosti 

popsali na svém blogu140.   

 Podle mého názoru toto „napálení“ pirátů byl od vývojářů dobrý krok. Jejich hra byla 

jako dělaná k tomu, aby lidem ukázala, že vytvářet videohry není lehké a vydělat svůj vklad 

zpět je náročné a současně, pokud se to podaří, jedná se o velkým úspěchem. Tímto velmi 

chytrým způsobem ukázali pirátům, že pirátství má své následky pro tvůrce, kteří za sebou 

nemají velké vydavatelství, a že kdyby byli v roli vývojářů, též se jich dotýkalo, a to i finančně, 

kdyby někdo jejich hry nelegálně stahoval. Jednalo se tak o velmi nápaditou osvětu hráčů, 

kterou je hodno následovat. 

 

3.2. Formy softwarového pirátství 

3.2.1. Užívání počítačových programů nad rozsah povolený zákonem nebo licencí 

 Pirátství se dopustí i oprávněný uživatel programu, který jedná nad rámec svého 

oprávnění stanoveného v licenční smlouvě nebo přímo v zákoně nebo dovozených soudní 

praxí. Budou to především tyto typy užití: 

 

a) nad rámec časového rozsahu – pro příklad lze zmínit, že se jedná zpravidla o používání 

softwaru typy shareware i po uplynutí zkušební doby. Shareware software totiž běžně další užití 

i po zkušební době umožňuje, takové jednání je však v rozporu s licencí; 

 

b) nad rámec množstevního rozsahu – licence zpravidla omezuje množství instalací na určitý 

počet počítačů. S tímto omezením se můžeme setkat u služby Adobe Creative Cloud, která 

                                                      
140 What happens when pirates play a game development simulator and then go bankrupt because of piracy?. 
Greenheart Games [online]. 2013 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.greenheartgames.com/2013/04/29/what-happens-when-pirates-play-a-game-development-
simulator-and-then-go-bankrupt-because-of-piracy/ 
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dovoluje instalaci svých aplikací pouze na dva počítače. Každá další instalace je porušením 

licenčního ustanovení a je považována za pirátství; 

 

c) nad rámec způsobu užití – některé licenční smlouvy přímo stanovují způsob, kterým se má 

daný software použít. Typickým příkladem může být OEM unbundling141, kdy pirát 

protiprávně oddělí software s OEM licencí od hardwaru a software dále šíří.  

 

3.2.2. Neoprávněné pořizování kopií počítačového programu 

Pořizování nelegálních kopií nese anglický název counterfeiting142. Tento druh pirátství 

spočívá v tom, že je vytvářena kopie originálního softwaru, který je poté distribuován. 

K distribuci může docházet po internetu nebo také ve hmotné podobě. V případě hmotné 

podoby se piráti snaží, aby se kopie softwaru přibližovala originálu. Častokrát proto obsahuje 

krabičku, ve které je produkt dodáván, návod a všechny komponenty, které dostaneme při koupi 

originálního softwaru. Jde věci jsou však většinou o padělky.  

 

3.2.3. Neoprávněné užití počítačového programu 

K neoprávněnému užití softwaru dochází v případě, že uživatel nemá oprávnění k užití 

softwaru. Může k tomu dojít tehdy, když si uživatel stáhne s ohledem na zákonnou úpravu kopii 

programu z internetu bez souhlasu nositele práv, ale také v případě, kdy vydavatel nabízí 

výhodný upgrade pro stávající uživatele, kterého využije pirát, který předchozí verzi nemá143. 

 

3.2.4. Neoprávněný zásah do počítačového programu 

Nejčastěji půjde o případ tzv. crackerů, kteří se dostanou do programu za účelem 

odstranění jeho technického zabezpečení, aby umožnili užívání softwaru dalším osobám bez 

oprávnění ho používat.  

                                                      
141 Types of Software Piracy. Stanford [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/1999-00/software-piracy/types.html 
142 Types of Piracy. Symantec [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://www.symantec.com/en/uk/about/legal/anti-piracy/types-piracy 
143 tamtéž 
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4. Warezová scéna 
Warezová scéna je společenství lidí, kteří mají stejný názor na autorské právo, autorské 

právo porušují a šíří nelegální kopie děl. Myslí si, že cokoliv, co stojí za to chránit 

autorskoprávně, stojí za to „pirátit“144.  

Warezová scéna je rozdělena mezi několik skupin, které mezi sebou soupeří o to, kdo 

jako první přinese nejnovější hru, film, hudební skladbu apod. Některé skupiny se specializují 

na herní piráty, kdy tato oblast je velmi konkurenční a všichni, kdo se účastní procesu 

vydávání145 kopií herního softwaru, jsou pod velkým časovým tlakem. Další část se specializuje 

na software, v této sekci není tak velká konkurence jako mezi herními piráty, takže vydávání 

nemusí být tak rychlé. V neposlední řadě existuje další skupina pirátů, která se zaměřuje na 

videoobsah. Největším specifikem u pirátů specializujících se na video je to, jak tato díla 

získávají. Warez skupiny, které se na tuto oblast specializují, mají svého člověka uvnitř jedné 

ze společností, které video obsah produkují. Jen tak zaručí, že dostanou film nebo seriál co 

nejdříve.  

 Warezovou scénu popsal ve své knize Paul Craig, který se dostal přímo k jejím aktérům, 

jež mohl vyzpovídat. Z publikace Paula Craiga budu v této kapitole vycházet146.  

 Celý proces od získání díla až po vydání daného díla jako warezového produktu, pouze 

upraveného, aby ho mohli běžní uživatelé používat na warez síti, je poměrně náročný.  

 Každá skupina, která vydává svoje warezové produkty (v našem případě software), má 

ve své organizaci různé pozice a lidé na těchto pozicích mají přesně dané úkoly, které musí 

plnit.  

První pozice náleží tzv. dodavatelům, kteří se starají o obstarávání originálního 

softwaru, který chce skupina vydat. Jedná se o úkol velmi složitý, protože tito lidí většinou 

obstarávají fyzické kopie. Způsobů, jak se dostanou ke kopiím daného díla, může být několik. 

Může je odcizit zaměstnanec společnosti, který má k této kopii přístup (zaměstnanec skladu, 

kde jsou umístěny fyzické kopie, zaměstnanec společnosti, která balí software do obalů a jiné.). 

Mohou získat originální kopii skrze nákup přes odcizenou kreditní kartu. V některých 

případech se stane, že dodavatel je zkušený hacker, který se dostane do sítě společnosti a hru 

odcizí digitálně. Tyto případy jsou však velmi ojedinělé. Častěji se hackeři dostanou ke svému 

                                                      
144 CRAIG, Paul a Mark BURNETT. Software Piracy Exposed. United States of America: Syngress Publishing, 
2005. 
145 v této kapitole je pod pojmem „vydávání“ myšleno poskytování nelegálního obsahu 
146 tamtéž 
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cíli prostřednictvím sociálního inženýrství, kterému se budu věnovat v další kapitole. 

Dodavatelé musí dodržovat předem stanovená pravidla. Tato pravidla se vztahují na software: 

 

a) musí jít o finální verzi softwaru, nesmí se jednat o zkušební nebo testovací verzi, popřípadě 

jakékoliv meziverze;  

 

b) nesmí obsahovat viry ani žádný spyware. Jedno z největších rizik pro osoby, které stahují 

pirátské kopie, je stažení si viru do svého počítače147. Může tak být překvapující, že warezová 

komunita má ve svých pravidlech zakázané, aby software obsahoval viry, protože i přes toto 

pravidlo, jich ve staženém softwaru můžeme najít velký počet. 

 

c) musí být kompletní, nesmí jít o verzi, ve které něco chybí; 

 

d) nesmí se jednat o produkt, který je nabízen zdarma, nesmí to tedy být freeware ani jiný 

bezúplatný software, 

 

e) musí to být poslední verze softwaru; 

 

f) nesmí se jednat o malý update. Některé společnosti vydávají updaty s menším množstvím 

vylepšení nebo s vylepšeními, která nejsou zásadní, proto se nevyplatí riskovat pro software 

s tak nepatrným zlepšením. 

 

 Pokud dodavatel sežene verzi softwaru, která odpovídá těmto pravidlům, musí ji dodat 

crackerovi, který umožní, aby mohli software používat běžní uživatelé. Crackeři jsou 

pravděpodobně nejdůležitější součástí celého warezového procesu, proto se jim budu více 

věnovat v následující kapitole.  

 Po práci crackera následuje proces tzv. vydání. Vydání spočívá v tom, že člověk, který 

má na starosti „balení“ jednotlivých produktů, musí všechny soubory sjednotit v jeden, dochází 

k tzv. zazipování. Soubor pak musí být specificky pojmenován. Pojmenování vychází z názvu 

softwaru, názvu společnosti, která program vydala, verze softwaru a názvu warezové skupiny, 

která ho publikuje. Následně dochází k tzv. pre’ing148 neboli nahrání souboru na warezovou 

stránku, ze které je poté soubor zveřejněn.  

                                                      
147 viz tabulka poměru pirátského softwaru ku počtu nelegálních kopií výše. 
148 zkratka anglického slova pre-releasing 
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Stránky, na kterých skupiny své produkty poskytují, mají svá vlastní pravidla, která 

musí dodržovat každý, kdo není přímo spojený s danou stránkou. Spojení spočívá v tom, že 

stránka má s warezovou skupinou dohodu, podle které daná skupina bude publikovat na této 

stránce exkluzivně jako první. 

 Jedním z důvodů, proč je celý proces tak rychlý, je ten, že warezové stránky chtějí mít 

pouze jeden konkrétní titul. Pokud tak již někdo nahraje pirátskou verzi Photoshopu v1, není 

možné, aby někdo další nahrál stejnou věc podruhé.  

 Tento postup až nápadně připomíná vydavatelský proces legálního obsahu, jednotlivé 

skupiny jsou velmi dobře organizované a tuto práci dělají většinou z lásky k pirátství. Velká 

spousta pirátů má své zaměstnání, žije běžný život. To, že jim za jejich účasti na pirátské 

skupině hrozí poměrně vysoké tresty (alespoň ve Spojených státech), je neodrazuje.   

V České republice je toto trestné jednání stíháno podle § 270 (porušení autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi) trestního zákoníku. Warezová 

skupina se dá považovat za organizovanou zločineckou skupinu podle § 129 trestního zákoníku: 

 

„Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob 

s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno 

na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.“ 

 

Warezová skupina často čítá daleko víc než pouze tři osoby, má jasně danou organizační 

strukturu, ve většině případů existuje lídr, který danou organizaci řídí. Rozdělení funkcí a 

jednotlivé činnosti v rámci warezové skupiny jsem popsala v textu výše. Skupiny se mezi sebou 

předhání, kdo přijde jako první s novou verzí softwaru, nejedná se o žádné náhodné, občasné 

sdílení. Je to pravidelné, tedy soustavné páchání trestné činnosti. 

 

 

4.1. Vybrané warez skupiny 

Přestože o jednotlivých warezových skupinách neexistuje žádná literatura, která by je 

popisovala, dokonce ani internetové zdroje nejsou příliš obsáhlé, domnívám se, že pokud se 

věnuji warezové scéně, je nutné uvést příklady alespoň některých z nich. Většina dostupných 

informací se však týká jejich úspěchů, které jsou na warez scéně velmi důležité. Být první 

v prolomení protipirátské ochrany je de facto cíl všech zejména videoherních pirátů.    

Na úvod této kapitoly bych chtěla ještě dodat, že se velká část aktivních skupin zabývá 

prolomením protipirátské ochrany Denuvo, která chrání velké množství nových videoher. 
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Denuvo se dlouho považovalo na neprolomitelnou ochranu, crackeři ho však dokázali již 

několikrát prolomit, přestože jim to trvalo poměrně dlouhou dobu. Dnes již crackeři prolamují 

tuto ochranu velmi rychle149. Lze však předpokládat, že společnost Denuvo Anti-Tamper, která 

Denuvo vyvíjí, přijde s novou, vylepšenou verzí. 

 

CODEX 

Jedná se o nejaktivnější warezovou skupinu posledních let, za posledních pět let se jim 

podařilo prolomit a vydat přes 3700 her150. Nejnovější úspěch této skupiny je prolomení výše 

uvedené antipirátské ochrany Denuvo, která sice již v minulosti prolomena byla, ale v této 

situaci se jedná o její nejnovější a nejvylepšenější verzi151.  

   

CONSPIR4CY 

Conspir4cy je italská warezová skupina. Je považována za první pirátskou skupinu, 

která prolomila do té doby neprolomitelné Denuvo152. 

 

Razor 1911 

Podle Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických se jedná o nejstarší 

warezovou skupinu v historii153. Byla založena roku 1985 v Norsku, v devadesátých letech se 

zaměřovala na kopírování disket, s nástupem CD-ROMů přenesla svou pozornost na ně154. 

Skupina nevyvíjela několik let žádnou činnost, v současné době je však opět na poli pirátství 

aktivní. 

 

SKIDROW 

Její crackeři byli první, kterým se podařilo prolomit ochranu od společnosti Ubisoft. 

Ubisoft požadoval po svých hráčích, aby byli po dobu hraní připojeni na internet, servery 

                                                      
149 FENLON, Wes. Denuvo DRM cracks seem to be happening faster and faster. PCGAMER [online]. 2019 [cit. 
2019-08-01]. Dostupné z: https://www.pcgamer.com/denuvo-cracks-2019/ 
150 List of warez groups. Wikipedia [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_warez_groups 
151 Skupina Codex dokázala prolomit nejnovější ochranu Denuvo 6.0. CDR [online]. 2019 [cit. 2019-08-01]. 
Dostupné z: https://cdr.cz/clanek/skupina-codex-dokazala-prolomit-nejnovejsi-ochranu-denuvo-60 
152 Denuvo bylo prolomeno již dříve, ale pouze u jednotlivých her a po velmi dlouhém čase od vydání. Proto je 
CONSPIR4CY považována za první skupinu, která tuto ochranu doopravdy prolomila. 
153 Justice.gov [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20130415114316/http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/press-
releases/2003/pitmanSent.htm 
154 Razor 1911. Wikipedia [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Razor_1911 
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Uplay155 pak kontrolovaly, zda je jejich licence legální. Hráči legálních her vnímali krok ze 

strany Ubisoftu být neustále online velmi negativně. Po prolomení této ochrany byli piráti ve 

výhodnější pozici než hráči, kteří si svou legální hru bez internetu nemohli zahrát, proto Ubisoft 

proto od této povinnosti upustil.  

 

4.2 Crackeři 

V samém úvodu této kapitoly jsem napsala, že považuji crackery za nejdůležitější 

článek distribuce warezových produktů. V následujícím textu se pokusím přiblížit důvod, proč 

si to myslím. Všechny příklady budu uvádět na videohrách, protože prolomit videoherní 

ochranu je těžší než tu u počítačových programů, a to ze dvou důvodů. Za prvé, vzhledem 

k tomu, že herní průmysl je velký obchod, herní společnosti se snaží prodejem her vydělat co 

možná největší množství peněz (mimochodem i kvůli tomu, že vývoj her je drahý) a snaží se 

proto přicházet s co nejlepším protipirátským zabezpečením. Za druhé je to kvůli velké 

konkurenci mezi warezovými skupinami na poli videoherního obsahu. Každá ze skupin se snaží 

prolomit ochranu co nejrychleji, crackeři jsou proto pod velkým tlakem, aby na prolomení přišli 

první. Pokud se jim na to nepodaří přijít jako prvním, veškerá jejich práce byla zbytečná. 

Dodavatel dopraví crackerovi hru obsahující protipirátskou ochranu, kterou do hry 

přidali vývojáři, aby zabránili jejímu nelegálnímu šíření. Cracker má za úkol co nejrychleji tuto 

ochranu překonat, umožnit uživateli hru hrát bez omezení a předat ji k poslednímu úkonu, 

k vydání. 

 Když craker dostane hru, musí důkladně prozkoumat její strojový kód počítačového 

programu – enginu, rozpoznat jeho logiku, jeho principy a odhalit chyby, které jsou v něm 

obsaženy. Těchto chyb využít a zkopírovat kopii videohry použitelnou pro další piráty, kteří ji 

stáhnou. Cracker musí mít určité nadání pro crackování, protože ani to, že je někdo dobrý 

programátor, neznamená, že bude dobrým crackerem. Nejdůležitější dovedností crackera je 

pochopit logiku daného strojového kódu, musí pochopit, jak je kód napsaný a přijít na jeho 

systém, na jeho vnitřní logiku. Tento proces pochopení je nepředstavitelně těžký, jak řekl Eric 

Jang, inženýr Googlu, je [pro něj] velmi těžké pochopit kód někoho jiného, i když má všechnu 

dokumentaci jeho architektury156. Proto je do určité míry obdivuhodné, když cracker dokáže 

celý tento proces uskutečnit v tak krátkém čase a škoda, že nevyužije svých schopností pro 

činnosti legální. 

                                                      
155 Jedná se platformu společnosti Ubisoft, přes kterou distribuuje své hry na internetu.    
156 How Do People Crack Computer Programs And Games?. Forbes [online]. 2017 [cit. 2019-08-01]. Dostupné 
z: https://www.forbes.com/sites/quora/2017/07/28/how-do-people-crack-computer-programs-and-games/ 
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 Tím, že crackeři zbavují software jeho zabezpečení, umožňují samotné pirátství. Dalo 

by se proto říci, že jsou mozky, které za celým pirátským procesem stojí157.  

V boji proti pirátství by proto bylo nejefektivnější zaměřit se přímo na ně. Nedomnívám 

se, že by bylo dobré řešení zavřít je do vězení. Protože jsou to opravdu nadaní lidé, dali by se 

využít při testování bezpečnosti sítí, softwaru apod.  

Cracker se svým jednáním dopouští především trestného činu porušení autorského 

práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku). Při 

naplnění znaků základní skutkové podstaty mu hrozí až dva roky vězení, zákaz činnosti nebo 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pokud však naplní kvalifikovanou skutkovou 

podstatu, hrozí mu odnětí svobody až na 8 let. Jelikož se nejedná o zvlášť závažný zločin, 

příprava tohoto trestného činu není trestná. 

 

4.3. Hackeři 

Hacker je osoba, která se úmyslně nabourává do počítačových sítí, a to často cíleně pro 

získání citlivých informací. Podle Jona Ericksona158 se jedná jak o programátora, který kód 

zneužívá, tak i o toho, kdo ho píše.  

Oba dva totiž používají techniku „řešení problému159“. První z nich se snaží kód 

pochopit a zneužít ho. Druhý z nich se ho snaží také pochopit, ale jeho hlavním cílem je využít 

jeho chyb ke zlepšení. V americké společnosti se ujalo slovní spojení „life-hack“ pro 

„zlepšováky“. To dokazuje, že společnost slovo „hackování“ vnímá více jako ve smyslu 

činnosti pro vylepšení než pro obcházení zabezpečení sítě.  

 

Rozlišujeme několik typů hackerů160: 

- white hat hackers, v češtině také „etičtí hackeři“, se snaží objevovat všechny zranitelnosti, 

které daná počítačová síť má, na rozdíl od neetického hackera však tyto chyby nezneužívá, ale 

nahlašuje je společnostem, které si ho najaly; 

 

                                                      
157 CRAIG, Paul a Mark BURNETT. Software Piracy Exposed. United States of America: Syngress Publishing, 
2005. 
158 ERICKSON, Jon. HACKING: The art of exploitation. 2. San Francisko: No Starch Press, 2008. s.6 
159 v angličtině technika problem-solving 
160 AUKTA, Shikha. 10 Types of Hackers You Should Know. MalwareFox [online]. 2019 [cit. 2019-08-01]. 
Dostupné z: https://www.malwarefox.com/types-of-hackers/ 
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- black hat hackers neboli „neetický hacker“, se snaží se objevit chyby v síti, těchto chyb využít 

a obejít zabezpečení dané sítě. Tito hackeři pak získaná data prodávají na černém trhu nebo jich 

jinak zneužívají (k vyhrožování apod.).  

Reálný příklad práce takového hackera je útok na město Riviera Beach City na Floridě. Hacker 

zablokoval počítačovou síť floridského města a požadoval zaplacení 600 000 dolarů, aby 

přístup k síti odblokoval. Město tuto částku zaplatilo a došlo k odblokování161. Je nutné 

podotknout, že bezpečnostní experti v takových situacích radí neplatit požadované výkupné. 

Zaplacení může způsobit útoky dalších hackerů; 

 

- gray hat hackers, tento typ hackera je na pomezí „white hat“ a „black hat“ hackera, na rozdíl 

od „black hat“ hackera nevyužívá svých schopností, aby dosáhl osobního obohacení;  

 

- Script Kiddies, je to pejorativní označení hackera, který nezná kód, ani nestojí o to se ho 

naučit. Pro hackování používá již vytvořené nástroje. Velmi často se účastní DDoS a DoS útoků 

za pomoci softwaru, který útoky umožňuje; 

 

- Green hat Hackers, jedná se o hackery začátečníky. Do češtiny by se to dalo přeložit jako 

hackeři „zelenáči“; 

 

- blue hat Hackers, jedná se o hackery script kiddies, kteří uskuteční svůj útok, aby se někomu 

pomstili; 

 

- red hat Hackers, mají stejný cíl jako „white hat“ hackeři jen s tím rozdílem, že pokud zjistí, 

že útočí „black hat“ hacker, snaží se ho virtuálně zničit;  

 

- státem sponzorovaní hackeři, jedná se o hackery špiony, kteří pracují pro stát, snaží se získat 

důvěrná data o cizích státech; 

 

- hactivists, jedná se o hackery s aktivistickým posláním. Příkladem je uskupení Anonymous, 

kterému se věnuji v následující kapitole; 

 

                                                      
161 Florida city pays $600,000 to hackers who seized its computer system. CBSNEWS [online]. 2019 [cit. 2019-
08-01]. Dostupné z: https://www.cbsnews.com/news/riviera-beach-florida-ransomware-attack-city-council-pays-
600000-to-hackers-who-seized-its-computer-system/ 
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- malicious Insider nebo Whistleblower, je to člověk snažící se získávat informace zevnitř. 

Může se jednat o státního zaměstnance, jenž se dostane k tajným informacím, které pošle na 

WikiLeaks. 

 

Z výčtu různých typů hackerů je zřejmé, že není možné říci, že jsou to vždy jen zločinci. 

Hackeři, kteří pomáhají společnostem odhalovat slabiny v systému, jsou dokonce velmi 

potřební. Díky nim mohou zlepšovat bezpečnost uživatelských dat, která v dnešní době velmi 

často dobrovolně poskytujeme různým společnostem (od jména, adresy až po čísla platebních 

karet) a důvěřujeme, že se o naše data spolehlivě postarají. Je to samozřejmě do jisté míry 

iluzorní, protože i přes co možná nejlepší zabezpečení dokáží hackeři získat naše data, jedná se 

však často o lidskou chybu (více o sociálním inženýrství níže).  

Zvláštním typ hackera jsou tzv. hactivisté, kteří se pomocí hackování snaží prosadit své cíle 

ke zlepšení fungování společnosti.  

 

4.3.1 Anonymous 

V této kapitole bych se chtěla věnovat fenoménu Anonymous. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že tato skupina hactivistů162 nemá se softwarovým pirátstvím nic společného, opak 

je však pravdou. Tito hackeři již několikrát ukázali, že stojí spíše na straně pirátů, kteří se 

dopouští nelegálního stahování. Zorganizovali několik akcí proti organizacím, které dohlížejí 

na autorská práva. Přestože o nich není tolik slyšet jako v letech 2009 až 2012, jsou stále aktivní, 

mezi jejich nejznámější počiny v posledních letech patří vyhlášení internetové války ISIS163.  

Pokusím se proto přiblížit jejich vznik, počátky působení na internetu a jejich 

nejznámější akce pořádané proti různým cílům. Také bych ráda zhodnotila jejich působení ve 

virtuálním prostředí a zkusila odpovědět na otázku, zda jsou Anonymous opravdu hlídači 

svobodného internetu bojující za svobodu slova, tak jak to o sobě tvrdí.  

Vznik Anonymous je těsně spjat s internetovým fórem 4chan. 4chan byl založen 

Christopherem Poolem po vzoru japonské obdoby 2chan. 2chan byl výjimečný tím, že byl zcela 

anonymní, pro přidání příspěvku nebylo třeba vyplňovat jméno, což bylo v západních fórech 

nemyslitelné. Přestože původním konceptem bylo diskutovat o anime164, právě kvůli možnosti 

vystupovat anonymně si tato síť získala velkou uživatelskou základnu i v anglicky mluvících 

                                                      
162 hactivisté = hackeři s aktivistickým posláním 
163 Anonymous 'at war' with Isis, hacktivist group confirms. The Guardian [online]. 2015 [cit. 2019-08-01]. 
Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/17/anonymous-war-isis-hacktivist-group-
confirms 
164 velmi specifická japonská animace 
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zemích. 2chan se však rozhodla anglické příspěvky blokovat. Poola proto napadlo vytvořit svou 

vlastní stránku, která bude obdobou 2chan, při tvorbě 4chan dokonce překopíroval její zdrojový 

kód165 2chan.  

 4chan byl rozdělen do několika kategorií, tzv. boardů, které upravovaly a upravují 

témata, o kterých se lidé bavili, resp. je řeší. Pro skupinu Anonymous byl nejvýznamnější board 

s názvem /b/, jednalo se board na libovolné téma. Přispěvatelé zde sdíleli pro většinu lidí velmi 

šokující příspěvky, od pornografie až po fotky hořících lidí. Je nutno podotknout, že noví 

uživatelé přicházeli především skrze pozvání od stávajících uživatelů. O 4chan se v médiích 

skoro nepsalo. Vznikala tak velmi uzavřená komunita, která měla podobný pohled na svět 

internetu. Mezi uživateli vznikal i specifický žargon, většinou se jednalo o velmi sprosté 

nadávky, kterými se uživatelé mezi sebou nazývali. Kromě boardu /b/ je důležité zmínit board 

/rs/, který obsahoval odkazy na oblíbené stránky pro sdílení souborů. Anonymous na tento 

board umisťovala programy, které si jejich příznivci mohli stáhnout a používat při DDoS 

útocích. 

 První uživatelé 4chanu vystupovali na webu vždy pod přezdívkou. Objevil se však 

názor, že by lidé na 4chan měli být opravdu anonymní166, Poolovi se nápad zalíbil a provedl 

nastavení s tím, že příspěvky jsou pouze anonymní. Pokud se dnes na 4chan podíváme, zjistíme, 

že všechny příspěvky vypadají jako od jednoho uživatele jménem Anonymous. I když to 

vyvolalo spory mezi zastánci přezdívek a anonymními uživateli, šlo o základ pro název 

hactivistů. 

 Uživatelé chodili, a stále chodí, se na 4chan bavit, popřípadě požádat ostatní uživatele, 

aby jim pomohli zničit své nepřátele167. Uživatelé začali pořádat tzv. raidy168, kdy se jednalo o 

zapojení skupiny lidí do žertů, které mířily proti různým lidem. Tyto žerty většinou spočívaly 

v neustálém obtěžování vybraných lidí například nevyžádaným voláním, objednáváním pizzy, 

kterou dotyční museli zaplatit. Právě díky raidům se o Anonymous poprvé zmínily 

mainstreamová média169.  

V roce 2007 se dostalo na veřejnost video Toma Cruise, které natočil pro 

Scientologickou církev. Cruise v něm mluví nesrozumitelně a celkově nevrhá na scientologii 

                                                      
165 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company 2012 s. 28 
166 v angličtině anonymous 
167 Velmi často docházelo k žádostem, aby někdo hacknul účet bývalé přítelkyni a získal její nahé fotky, aby se 
tak dotyčné osobě pomstil. Ve velké většině případů však nešlo o hackerství, ale pouze o šikovné využití 
sociálního inženýrství. 
168 raid do češtiny přeloženo jako nájezd 
169 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company, 2012. 
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dobré světlo. Scientologická církev se snažila všemožnými způsoby (převážně však 

výhružkami žalob na ochranu autorských práv) stáhnout video z internetu, to se jim však 

nepodařilo. Na boardu /b/ se objevil návrh na raid proti Scientologické církvi170. Kolem tohoto 

příspěvku se rozpoutala debata, zda je vůbec možné postavit se takové vlivné instituci. Nakonec 

se však uživatelé rozhodli zaútočit. Bylo to rozhodnutí velmi spontánní, nedá se říci, že by se 

dalo tyto útočníky považovat za organizovanou skupinu.  

 Útok proti Scientologické církvi se uskutečnil v roce 2008 a byl nazván Project 

Chanology171. Jejich útočná strategie spočívala především v DDoS útocích na scientologické 

webové stránky. V té době stačilo navštívit Gigaloader.com172, který byl vytvořen pro testovací 

zatěžování serverů. Do Gigaloaderu Anonové173 nahráli URL odkazy obrázků na 

scientologickém webu, které pak Gigaloader neustále načítal, což zatěžovalo server174. 

Současně s útoky jiní Anonové volali do call center Scientologů a dělali si z nich legraci, před 

jejich budovami zastavovala taxi auta, přijížděly neobjednané pizzy, jejich call centra byla 

zahlcena žertovnými telefonáty. 

 Anonové začali být čím dál organizovanější a následovaly další útoky proti 

scientologům. Útoků se účastnilo poměrně velké množství členů Anonymous, kteří však nebyli 

žádnými hackery. Většina z nich byli pokročilí uživatelé počítače, kteří pomocí softwaru 

nainstalovaného v jejich počítači dokázali uskutečňovat DDoS útoky. 

 V průběhu celého boje proti církvi vzniklo logo, symbol Anonymous, kterou je 

maska V, kterou měl na sobě ve filmu V jako Vendeta hlavní revolucionář a slogan: 

 

Jsme Anonymous 

Jsme Legie 

Neodpouštíme 

Nezapomínáme 

Očekávejte nás 

 

Ze začátku byly útoky spontánní, následně začaly být řízeny organizátory, kteří se 

pravidelně scházeli a diskutovali, jaké další kroky budou následovat175. Útoky se dostaly i do 

                                                      
170 tamtéž. str. 71 
171 spojení slov chan a scientologie 
172 dnes již web nefunguje 
173 označení pro členy Anonymous 
174 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company, 2012. s. 74 
175 tamtéž.  s. 88 
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reálného světa v podobě protestů před scientologickými centry. Postupně však nadšení pro boj 

vyprchalo a útoky a protesty postupně skončily. Za tyto útoky bylo potrestáno několik lidí, 

vůdce operace Chanology176 však mezi nimi nebyl. 

Po této akci nebylo o Anymous několik následujících let slyšet. V roce 2010 se však 

objevil nový cíl – společnost Aiplex. Jednalo se o indickou softwarovou společnost, která mimo 

jiné zastupovala filmové společnosti v boji proti webovým stránkám, které umožnovaly 

stahovat pirátské kopie filmů177. Aiplex zaútočila DDoS útoky na jednu z nejoblíbenějších 

webových stránek všech pirátů – The Pirat Bay. Anonové se opět spojili v „Operaci odveta“178 

a na celých 24 hodin zablokovali stránky této společnosti. Nespokojili se však pouze s tímto 

cílem a začali útočit i na asociaci amerických nahrávacích společností (dále jen „RIAA“). Po 

těchto útocích zveřejnili tiskovou zprávu, kde veřejně proklamovali, že šlo o odplatu, že už dále 

nechtějí přihlížet tomu, jak korporátní zájmy ovládají internet a berou lidem jejich právo šířit 

informace179.  

 Anonymous však pokračoval v této operaci dál, jeho dalším cílem byla společnost 

PayPal180. Julian Assange publikoval na svém webu WikiLeaks tajné dokumenty americké 

vlády, které obsahovaly důkazy o politických machinacích181. Bylo jasné, že toto zveřejnění 

vyvolá velké reakce všech amerických politiků proti WikiLeaks, dokonce se stránky WikiLeaks 

dostaly pod DDoS útok hactivisty, který si říkal The Jester182 a který stránky na 24 hodin 

odstranil z provozu. Následovaly další negativní dopady na Assangovy stránky. Společnost 

PayPal zablokovala účet WikiLeaks, nebylo tak možné posílat dobrovolné příspěvky, ze 

kterých stránka žila. Příkladu PayPalu následovaly i společnosti MasterCard a Visa. Za 

WikiLeaks se však postavili Anonymous a vyhlásili PayPalu válku. Stránky PayPalu se ukázaly 

jako těžší cíl, než Anonymous čekali, nakonec se však podařilo stránky zablokovat. Při 

podrobném zkoumání útoku přišel Sean--Paul Correll na to, že za útokem stály z 90 % 

botnety183. To poměrně nabouralo premisu, že Anonymous tvoří velké množství hackerů, kteří 

dokáží osobně nabourat jakoukoliv síť. Mainstreamová média to však příliš nezajímalo, protože 

                                                      
176 DIBBELL, JULIAN DIBBELL. The Assclown Offensive: How to Enrage the Church of Scientology. 
WIRED [online]. 2009 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://www.wired.com/2009/09/mf-chanology/ 
177 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company, 2012. s. 110 
178 operation payback 
179 tamtéž. s. 112 
180 Společnost umožňující posílat peníze online mezi jednotlivými účty.  
181 Public Library of US Diplomacy [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://wikileaks.org/plusd/?qproject[]=cg&q=#result 
182 The Jester je tzv. vlastenecký hacker, který útočí proti nepřátelům USA. 
183 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company, 2012. s. 126 
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myšlenka, že Anonymous tvoří velké množství zkušených hackerů je přitažlivější než realita. 

Další útoky na společnost MasterCard a Visa byly úspěšné také především díky botnetům. 

 Většina akcí Anonymous skončila kvůli vnitřním rozepřím mezi jednotlivými členy. 

Boj, ze kterého vyšli Anonymous naprosto nejhůř, byl se společností Sony. Georgovi Hotzovi 

se povedlo prolomit protipirátskou ochranu Play Stationu 3 a umožnil pirátům nainstalovat 

nelegální hry do této konzole184. Sony, jako výrobce dané konzole, ho samozřejmě zažalovala. 

Odpovědí na žalobu byl DDoS útok na PSN185, avšak i po skončení jejich útoků se síť nevrátila 

zpět do chodu, neboť se ukázalo se, že došlo k odcizení osobních dat a dat o platebních 

prostředcích uživatelů dané sítě. Přestože se Anonymous k tomuto odcizení nehlásili, byli s ním 

spojováni186. Tímto útokem přišli o dobrou pověst jako bojovníci za svobodu internetu. Velké 

množství hlavních organizátorů bylo vypátráno Federálním úřadem pro vyšetřování (dále jen 

„FBI“) a odsouzeno k nepodmíněným trestům187. 

Dle mého názoru jsou Anonymous důležitou součástí internetu, která hlídá do určité 

míry svobodu slova a bojuje proti korporacím, které svobodu slova ohrožují.   

Většina z jejich členů sice nejsou hackeři, pouze pokročilí uživatelé internetu, ale i tak 

dokáží znepříjemnit internetovou existenci komukoliv se jim zlíbí. Dokáží člověka zničit 

zejména díky sociálnímu inženýrství188. To by mělo uživatele internetu varovat před nimi 

samotnými. V dnešní době je nejčastější zaměřit se na nejslabší článek jakéhokoliv systému – 

člověka189. Dostat se do počítačové sítě je disciplína, která vyžaduje velké znalosti v oboru 

informatiky. Naproti tomu pomocí sociálního inženýrství může útočit každý. Neměli bychom 

zapomínat na tuto taktiku, kterou někteří Anonymous používají, je velmi účinná a může 

zapříčinit zničení člověka, který je cílem takového útoku.  

To, jak uskupení Anonymous vzniklo, podle mého názoru předurčilo tuto skupinu 

k problémům, které se v průběhu její existence objevovaly a stále objevují. Nejprve tu byl 

problém s roztříštěností členů. Anonymous vzniklo jako uskupení k šikanování lidí, ze kterých 

si jeho členové dělali, někdy až dětskými žerty, legraci. I v době, kdy Anonymous bojovali za 

svobodný internet, se objevovaly názory, že by bylo lepší zaměřit se pouze na šikanování 

                                                      
184 JACOB, Jijo. Who is George Hotz, cracker of PS3?. International Business Times [online]. 2011 [cit. 2019-
08-01]. Dostupné z: https://www.ibtimes.com/who-george-hotz-cracker-ps3-254271 
185 Playstation Network je síť pro hráče na konzolích Sony 
186 OLSONOVÁ, Parmy. Jsme Anonymous: Uvnitř hackerského svwta Anonymous, LulzSec a globální 
internetové vzpoury. 1. United States of America: Little, Brown, and Company, 2012. s. 236 
187 ZETTER, Kim. IS ANONYMOUS DEAD, OR JUST PREPARING TO RISE AGAIN?. WIRED [online]. 
2014 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://www.wired.com/2014/06/anonymous-sabu/ 
188 v prostředí internetové bezpečnosti se tento pojem používá pro manipulaci člověka za účelem získání 
konkrétní informace. Jedná se o poměrně častý jev.  
189 SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ. Národní centrum kybernetické bezpečnosti [online]. [cit. 2019-08-01]. 
Dostupné z: https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/doporuceni/2486-socialni-inzenyrstvi/ 
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spoluobčanů. Z určitého úhlu pohledu může být problémem i to, že neexistuje žádný vůdce, 

který by rozhodoval, jaká bude příští akce. Jsem si sice vědoma faktu, že existuje jakési vedení, 

které se zorganizovalo v průběhu akcí. Stále tu však není žádné tvrdé vedoucí jádro. Může tak 

docházet k situacím, kdy budou ohroženy zásady, za které Anonymous bojuje, nebude však 

nikdo, kdo si toho všimne a zalarmuje ostatní členy. Dalším úskalím je fakt, že si kdokoliv 

může ve jménu této skupiny dělat cokoliv. Proto může dojít k situacím, kdy je zneužito jméno 

Anonymous i pro špatné věci. 

Posouzení, zda jsou Anonymous dobří nebo špatní, je na uvážení každého člověka. 

V boji proti Scientologické církvi jim pravděpodobně nikdo nemůže nic vyčítat. Scientologové 

zneužívali autorské právo i svobodu slova, aby o nich nevycházely žádné negativní zprávy. 

Vyhrožovali svým vlastním členům, že pokud opustí tuto organizaci, vypustí videa z terapií, 

které byly součástí účasti v této církvi a které si scientologové tajně nahrávali190. Anonymous 

tak měli z mého pohledu naprosto legitimní cíl, který opravdu dokázali splnit, především tím, 

že se tato církev zesměšnila před veřejností. Anonymous také bojovali proti dětské 

pornografii191 a v poslední době vyhlásili cyberválku Islámskému státu. 

Anonymous pro internetovou kulturu také udělali velmi důležitou věc. Ukázali, jak 

nezabezpečená je většina webů proti DDoS útokům a jak jednoduché je zahltit web, pokud se 

sejde dostatečné množství lidí, kteří se rozhodnou, že ho přetíží. 

Myslím si, že pro dnešní společnost je asi nejdůležitější Operace Payback. Můžeme mít 

na WikiLeaks jakýkoliv názor, třeba i ten, že svoboda slova je důležitá, ale pokud ukážete svým 

nepřátelům tajné informace, které se týkají politických záležitostí, může to mít nepředstavitelné 

následky. Z mého pohledu však to, co udělala společnost PayPal, byla určitá forma cenzury. 

Zakázali WikiLeaks používat své služby jen z toho důvodu, že nesouhlasili s jejich pohledem 

na svět. Anonymous se v tomto případě oprávněně zastali svobody slova, o které prohlašují, že 

je to to nejdůležitější, co máme. Tím, že dokázali odstavit z provozu, byť i na několik hodin, 

stránky tak velkých společností, jako je MasterCard nebo Visa, pouze ukazovalo, že jsou 

opravdu silní.  

Přestože nemohu souhlasit s názorem, že pirátství je v pořádku a mělo by být chráněno 

pod záminkou svobody slova. Na druhou stranu není špatné mít v prostředí internetu určitou 

protiváhu k velkým korporacím, které se pochopitelně zaměřují na dosahování co největšího 

zisku a je důležité ukázat, že jsou určité hranice, za které by ani korporace jít neměla, ale mělo 

                                                      
190 film Going Clear 
191 SNIDERMAN, Zachary. "Anonymous" Now Fighting Child Pornography. Mashable [online]. [cit. 2019-08-
01]. Dostupné z: https://mashable.com/2011/10/24/anonymous-child-pornography/?europe=true 
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by se tak dít legálními prostředky. Anonymous to však ukazují formou DDoS útoků, o kterých 

je častokrát informováno v médiích, tedy upozorňují tak na tento problém širokou veřejnost. 

Anonymous hlídají také dark net192, který je obecně plný ilegálních věcí. V roce 2017 

se zaměřili na boj proti dětské pornografii, což je nesporně záslužná činnost, protože jakékoliv 

nakládání s dětskou pornografií je trestný čin. Dark net může být prostor, který je pro policii 

těžko kontrolovatelný. A hledání a trestání účastníků, kteří se v tomto prostoru dopouští trestné 

činnosti, je poměrně obtížný.  

Anonymous proti nim bojovali tak, že se nabourali do sítě hostingového poskytovatele 

Freedom Hosting, o kterém tvrdili, že vědomě poskytoval hosting stránkám s dětskou 

pornografií. Dostali se do jejich sítě a odcizili celou jejich databázi uživatelů, kterou pak 

poskytli veřejnosti ke stažení193. Také se zaměřili na jednotlivé osoby, co dětskou pornografii 

sledovaly, šířily nebo vytvářely. 

Myslím si, že by stálo za to zamyslet se nad otázkou právní povahy DDoS útoků. Ve 

Spojených státech se jedná o trestný čin194. V Českém právním řádu není příliš jasné, zda by se 

dal tento typ útoku považovat za trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a 

nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku). Tento trestný čin je definován jako: 

 

(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému 

systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a  

a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,  

b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo 

jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,  

c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby 

byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez 

ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo  

d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný 

zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení 

                                                      
192 Část internetu, která není dohledatelná běžným vyhledávácím webovým vyhledávačem. Do prostor darknetu 
se dá dostat pomocí speciálního internetového prohlížeče.   
193 MONTEIRO, Chris. Dark web’s largest host ‘Freedom Hosting II’ hacked by Anonymous. Medium [online]. 
[cit. 2019-08-01]. Dostupné z: https://pirate.london/dark-webs-largest-host-freedom-hosting-ii-hacked-by-
anonymous-3539dae56bd0 
194 na federální úrovni je DDoS útok zakotven v Computer Fraud and Abuse Act 
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pro zpracování dat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2  

a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný 

prospěch, nebo  

b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického 

zařízení pro zpracování dat. 

 

Přestože komentář195 říká, že se odstavec. 3 písm. b) vztahuje právě na DDoS útoky, 

myslím si, že tento jednoznačný závěr může být problematický. Především proto, že při DDoS 

útocích zpravidla nedochází k získání přístupu k počítačovému systému. Dochází pouze ke 

zpomalení nahrávání serveru, který je zahlcen požadavky, které přichází od útočníka. Myslím 

si proto, že by se na DDoS útoky tento paragraf neměli vztahovat196. 

Je však na uvážení, zda by měly být hactivistické DDoS útoky posuzovány jako trestné 

činy. Myslím si, že pokud je útok uspořádaný jako protest proti určité věci, je to obdoba 

reálných protestních akcí, které se uskuteční například před obchodem, kdy, stejně jako DDoS 

útoky, zamezí přístupu do tohoto obchodu a obchod přijde o zákazníky. V tomto případě také 

nepůjde o trestný čin, je proto na místě zamyslet se, zda by obdobný čin ve virtuálním světě 

trestným činem být být, současně však vždy s ohledem na všechny aspekty konkrétního jednání 

a jeho důsledků včetně vzniku škod či jiných újem.  

 Na druhou stranu, pokud by byly z trestního práva vyjmuty DDoS útoky z „dobrých 

pohnutek“, bylo by velmi těžké kohokoliv potrestat. Každý útočník by se mohl vymluvit na 

různé, z jeho pohledu dobré důvody. Myslím si proto, že by měly být DDoS útoky trestány 

trestním zákoníkem, či jinak postihovány, a jednotlivé pohnutky a důvody by měly zůstat na 

zhodnocení soudů a zohledněny při určování výše trestů.  

 

 

                                                      
195 GŘIVNA, Tomáš. § 230 []. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, 
Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, 
VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2300. 
196 podobně viz. Volevecký (Kybernetické hrozby a jejich trestněprávní kvalifikace, s. 16–17) 
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4.3.2. Sociální inženýrství 

Jedná se o termín, který je používán v oblasti informačních technologií. Jde o jednu 

z technik získávání citlivých informací od lidí, která spoléhá na lidskou důvěřivost ve vztahu k 

ostatním lidem197. Technika není vlastní pouze informačním technologiím, je tu již řadu let. Asi 

neznámějším podvodníkem z Česka byl Victor Lustig (narozen v Rakousku-Uhersku), který 

dokázal podvést i Al Capona.  

 Sociální inženýrství je v dnešní době ještě jednodušší, především kvůli tomu, že dáváme 

velké množství osobních informací zcela dobrovolně na internet. Není pak příliš těžké využít 

znalostí těchto informací k získání důvěry.  

 Proto je pro hackery častokrát daleko jednodušší navázat s obětí kontakt a návodnými 

otázkami zjistit, jaké heslo pravděpodobně bude mít. Nebo poměrně časté odpovědi 

na bezpečnostní otázky, pomocí nichž si můžete resetovat heslo. Bezpečnostní otázky však 

bývají velmi osobní otázky typu: jaký byl váš první mazlíček, jméno matky za svobodna apod. 

Za určitých okolností můžeme tyto odpovědi sdělit potenciálnímu útočníkovi, protože nám na 

první pohled nepřijdou příliš osobní.  

 Toto jednání by se dalo podle českého právního řádu považovat za trestný čin podvodu 

(§ 209 trestního zákoníku), a to:  

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo 

zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 

Přestože sociální inženýrství není mezi hackery příliš uznávané, protože při něm nemusí 

prokazovat jakoukoliv znalost v oboru informačních technologií, jedná se o poměrně snadnou 

techniku, kterou hackeři také využívají, často ve spojení s jinými technikami, při přístupu 

do počítačových systémů. 

 

Příkladem sociálního inženýrství může být i, když hacker např. zavolá do technického oddělení 

banky, do které chce získat přístup. Začne se vydávat za pracovníka společnosti, která u dané 

banky zajišťuje systémovou údržbu. Pracovník dané banky mu uvěří a s důvěrou mu poskytne 

přihlašovací údaje do systému, aby mohl hacker síť „opravit“. Dalším příkladem může být 

poměrně neznámá taktika, kdy hacker změní číslo úřadu, banky apod., které se zobrazuje při 

                                                      
197 BURGESS, Christopher a Richard POWER. Secrets Stolen, Fortunes Lost: Preventing Intellectual Property 
Theft and Economic Espionage in the 21st Century. United States of America: Syngress Publishing, 2005. s. 128 
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vyhledávání ve vyhledávači od Googlu. Zákazník pak v dobré víře, že mluví s pracovníkem 

dané instituce, může hackerovi sdělit důvěrná data.  
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5. Úvahy de lege ferenda 

5.1. Počítačové programy 

V případě počítačových programů existuje z mého pohledu poněkud nedokonalá právní 

úprava, která neodráží skutečnost, že do výroby programů je zapojeno značné množství lidí, 

kteří jsou tak vyřazeni z autorskoprávní ochrany daného programu.  

 Dalším úskalím této právní úpravy je skutečnost, že je z ochrany může být de facto 

vyloučen ten, kdo počítačový program vymyslel (pokud to není zároveň ten, kdo ho 

programoval). Protože přestože tento člověk vymyslel, jak bude program fungovat, na jakých 

principech bude založen, sepíše technickou dokumentaci, dodá všechny technické materiály, 

podle nichž programátor program naprogramuje, nebývá spoluautorem počítačového 

programu, pokud se nepodílel na programování. Není však vyloučen vznik autorskoprávní či 

jiné ochrany výsledkům jeho činnosti.  Toto by se mělo z mého pohledu změnit tak, aby právní 

úprava reflektovala skutečnost, že fakticky dochází ke spoluautorství (za předpokladu, že jsou 

splněny pojmové znaky § 8 odst. 1 autorského zákona).  

 

5.2. Videohry 

Problematiku videoher jsem se snažila přiblížit v úvodní části této práce. Přestože 

videohry nebyly hlavním tématem této práce, myslím si, že si zaslouží úvahu týkající se de lege 

ferenda. Videohry jsou ze strany zákonodárce opomíjeny úplně, což ale platí i pro jiné druhy 

děl s ohledem na demonstrativnost výčtu druhů děl podle způsobu jejich vyjádření obsaženého 

v § 2 odst. 1 autorského zákona. 

 Hlavním problémem samotných videoher je skutečnost, že není pojem videohry není 

v zákoně nijak definován. Může tak docházet k neshodám mezi členy právnické obce, jak by 

měla být videohra vnímána. Pro větší právní jistotu jak autorů, tak samotných hráčů by mělo 

dojít k jasnému zakotvení videohry do českého právního řádu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že videoherní průmysl vydělává více peněz než filmový 

a hudební průmysl dohromady198 , bylo by vhodné de lege ferenda zavést do českého právního 

řádu právní definici videoherního díla, která by dokázala zahrnout všechny aspekty, které se ve 

videohrách objevují. Pro videoherní společnosti by bylo nejvhodnější, kdyby byla sjednocena 

právní úprava alespoň na úrovni Evropské unie, je naprosto běžné, že vydavatelé prodávají 

                                                      
198 The Video Games' Industry is Bigger Than Hollywood. 1LPE [online]. [cit. 2019-08-01]. Dostupné z: 
https://lpesports.com/e-sports-news/the-video-games-industry-is-bigger-than-hollywood 
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videohry po celém světě, aby dokázali vydělat peníze, které do vývoje vložili. Bylo by pro ně 

praktické, kdyby došlo k harmonizaci práva videoher na úrovni všech trhů.  

 

5.3. DDoS útoky 

Vzhledem ke skutečnosti, že DDoS útoky jsou i v České republice stále častějším 

jevem199, měla by být trestněprávní úprava tohoto fenoménu přesnější. V textu výše jsem přišla 

s úvahou, že DDoS útoky pravděpodobně nelze subsumovat pod § 230 trestního zákoníku, což 

by znamenalo, že fakticky nemáme trestněprávní postih pro tento typ útoku. Přesto však mohou 

způsobit cíli útoku značné škody. Myslím si proto, že by zákonodárce měl tento paragraf upravit 

tak, aby se na DDoS útoky buď výslovně vztahoval, nebo aby alespoň bylo jasně řečeno, že se 

na ně nevztahuje. 

 

5.4. Potírání pirátství 

Přestože jsem si vědoma, že potírání pirátství je poměrně složitá činnost, myslím si, že 

existuje dobrý právní základ, který umožňuje pirátství trestat. Záleží tedy spíše na vůli orgánů 

činných v trestním řízení, zda se zaměří na tuto činnost. V současné době je většina warezových 

skupin mezinárodních. Pokud se tak jeden stát rozhodne zakročit proti skupině pirátů, kteří tuto 

trestnou činnost na území daného státu páchají, bylo by nejefektivnější zorganizovat 

mezinárodní akci za účasti zemí, ve kterých tato skupina působí.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
199 Od začátku roku raketově rostou DDoS útoky. COMPUTERWORLD [online]. 2019 [cit. 2019-08-01]. 
Dostupné z: https://computerworld.cz/securityworld/od-zacatku-roku-raketove-rostou-ddos-utoky-55423 
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Závěr 
V závěru této práce bych chtěla shrnout její obsah a závěry, ke kterým jsem došla.  

Hlavním cílem této práce bylo komplexně popsat softwarové pirátství a s tím spojené činnosti, 

se zaměřením především na crackerství a hackerství. 

 V první části své práce nejprve přibližuji čtenáři základní pojmy, které je nutné znát 

pro pochopení celé problematiky. Detailněji se zaměřuji na problematiku videoher, která se 

softwarového pirátství dotýká ve velké míře. Nemohla jsem se však omezit na pouhý popis 

videoher, protože videohry souvisí i s právními aspekty této práce, ale zaměřila jsem se tedy 

i na vymezení videohry jako předmětu autorského práva. 

 V druhé kapitole přináším pohled na právní úpravu, která se softwarové ochrany týká. 

Jedná se především o mezinárodní úpravu, ze které vychází česká právní úprava. Jde o 

Bernskou úmluvu, která přes své stáří je stále aktuální a má velký počet signatářů, takže spojuje 

velký počet zemí v mezinárodním prostoru, což je výhodné pro autory, kteří publikují svá díla 

na internetu, kde k ní mají přístup uživatelé ze všech koutů světa. Dále pak zmiňuji dohodu 

TRIPS. 

 Ve stejné kapitole věnuji pozornost i právní úpravě Evropské unie, která je pro nás 

podstatná především proto, že jsme členskými státy Unie a musíme tedy dodržovat legislativu 

EU. V této souvislosti jde ve vztahu k tématu zásadně o směrnici 2009/24/ES a směrnici 

2001/29/ES, obě tyto směrnice jsou implementovány do autorského zákona. 

 Neopomenula jsem ani tuzemskou právní úpravu, která vychází ze zákona 121/2000 

Sb., autorský zákon, přibližuji hlavně zásadní právní instituty, které se ochrany počítačového 

programu týkají. Jde o práva, která náležejí autorovi díla – autorská práva osobnostní a 

majetková.  

 Ve třetí části popisuji softwarové pirátství jako fenomén, který je stále velmi aktuální 

v internetovém prostředí. Snažím se pirátství co možná nejlépe definovat a nastínit jeho 

jednotlivé formy, dále v této kapitole přibližuji příbuzné jevy, kterými jsou crackerství a 

hackerství. 

 Na třetí část navazuji čtvrtou částí, která je pro tuto práci nejpodstatnější. Popisuji v ní, 

jaké jsou činnosti jednotlivých aktérů warezového prostředí. Především se snažím přiblížit, jak 

dochází k distribuci nelegálního obsahu. Tyto skupiny jsou de facto důvodem, proč k pirátství 

dochází, umožňují totiž běžným uživatelům stahovat nelegální obsah, který by bez nich na 

internetu vůbec nebyl. Velká část jednání, kterého se dopouští členové warezových skupin při 

distribuci ilegálního obsahu, zasahuje jak do práva autorského, tak do trestněprávní ochrany. 
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 Ve stejné části jsem se pokusila detailněji popsat činnosti pirátství příbuzné. Jedná se 

především o crackování a hackování. 

 Bez pomoci crackerů, kteří jsou zpravidla velmi inteligentní a mají až geniální 

schopnosti v oboru informatiky, by nebylo možné používat kopie programů nebo videoher. 

Většina videoher i programů má v sobě implementovanou bezpečnostní pojistku, aby v případě 

neoprávněného užití nešlo s programem pracovat. Cracker pak musí tuto pojistku objevit, 

pochopit a odstranit. Dalším příbuzným jevem je hacking, který se od crackování liší. Hackeři 

se snaží proniknout do počítačového systému. Nemusí se však jednat (na rozdíl od crackerů) 

vždy o špatnou činnost, někteří hackeři mají i správné pohnutky a jejich činnost je leckdy vítána 

v odhalování bezpečnostních mezer. K podrobnějšímu přiblížení zástupců tzv. hactivistů jsem 

si vybrala uskupení Anonymous, které jsem se snažila podrobněji pochopit a zhodnotit jeho 

činnost a její společenské dopady.  

 V poslední části jsem se snažila nastínit úvahy de lege ferenda, které spatřuji především 

v nedostatečném ukotvení některých děl, také nedostatečnou právní ochranu pro tvůrce 

počítačových programů, kteří je sice nenaprogramují, ale jsou jejich „duchovními otci“. 

V neposlední řada jsem si dovolila pouvažovat o trestněprávní úpravě DDoS útoků, o kterých 

si myslím, že jsou naším trestním zákonem nedostatečně pokryty. 

 Přestože jsem se snažila co možná nejlépe popsat celou problematiku počítačového 

pirátství, jsem si vědoma, že počítačové pirátství má velké množství aspektů, které by si 

zasloužily podrobnější rozbor. Mým hlavním cílem však bylo přiblížení warezové scény a 

pohled na crackery a hackery.  

 Hlavní přínos této diplomové práce spatřuji především v popisu warezové scény 

„zevnitř“ v přiblížení hlavní činností crackerů a hackerů a celkové zhodnocení těchto dvou 

činností.  

 Na konci této práce bych chtěla podotknout, že oblast informačních technologií je 

jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí našeho života, proto je pochopitelné, že ani právo 

nestíhá pokrýt všechny aspekty tohoto fenoménu. Pro zákonodárce je těžké reagovat na každou 

změnu, která se v této oblasti děje. Uvědomuji si, že tato oblast může být těžko pochopitelná 

pro někoho, kdo se jí nevěnuje. Je proto vhodné, možná dokonce více než v jiných oblastech, 

aby zákonodárce při přijímání nové legislativy spolupracoval s odborníky v této oblasti 

působícími.  
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Seznam použitých zkratek 
 

Autorský zákon – Zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů 

 

Bernská úmluva – Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 

 

BSA – Business Software Alliance 

 

FBI – Federální úřad pro vyšetřování 

 

Licence – licenční smlouva 

 

Občanský zákoník – zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník 

 

OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 

Pre’ing – pre-leasing 

 

Přestupkový zákon – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

 

RIIA – Asociace amerických nahrávacích společností 

 

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie 

 

Směrnice 2009/24/ES – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně 

počítačových programů 

 

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

TOPO – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

 

Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

 

WCT – Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 

 

WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví  

 

WTO – Světová obchodní organizace 
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Softwarové Pirátství 

Abstrakt  

 
Diplomová práce se zabývá problematikou softwarového pirátství a doprovodnými jevy, které 

s ním souvisí. Jako jsou warezové skupiny, crackeři a hackeři.  

Práce samotná je rozdělena do pěti částí.  První část představuje hodnotová východiska 

a vymezení základních pojmů, se kterými se v celé textu pracuje. Důležitým prvkem této části 

jsou počítačové programy, které jsou cílem aktivit pirátů. Není zde však opomenut ani fenomén 

videoher, na které se specializují vybrané warezové skupiny, které soutěží, kdo první překoná 

ochranu, kterou do her vkládají její autoři, aby zamezili právě pirátství jejich díla. 

 Druhá část analyzuje českou a mezinárodní právní úpravu ve vztahu k počítačovým 

programům. Zaměřuje se nejen na českou právní úpravu, ale také na mezinárodní, která je 

důležitá proto, že z ní česká právní úprava vychází. Převážná část této kapitoly je zaměřena na 

autorskoprávní úpravu, není však opomíjena ani ochrana správněprávní a trestněprávní.  

Třetí část práce analyzuje softwarové pirátství. Softwarové pirátství jako takové 

definuje, poukazuje na aktuální snižující se trend pirátského chování mezi uživateli internetu, 

přibližuje také jednotlivé formy této činnosti. 

Čtvrtá část práce analyzuje produkční část softwarového pirátství. Přibližuje proces, 

kterým warezové skupiny rozšiřují nelegální obsah mezi veřejnost. Zaměřuje se především na 

jeden článek tohoto řetězce, kterými jsou crackeři, kteří odstraňují technické zabezpečení 

softwaru. Tato část také analyzuje doprovodné jevy, které se s pirátstvím spojují. Jde především 

o hackery. Podrobněji analyzuje jednu ze skupin hackerů, kterou jsou Anonymous tzv. 

hactivisté. Přibližuje Její vznik a dosavadní působení v prostředí internetu. Obsahuje také 

zamyšlení o fungování dané skupiny „ochránců“ internetu a jejich vlivu v prostoru internetu. 

Dále upozorňuje na jeden z jevů, které hackeři používají, a to sociální inženýrství.  

Pátá část práce přináší úvahy de lege ferenda v oblasti počítačových programů, 

videoher, DDoS útoků a potírání pirátství.   

 

Klíčová slova: pirátství, warez, crackeři  
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Software Piracy 

Abstract 
 
This master thesis deals with software piracy, and other phenomena that comes with it. The 

phenomena are primarily warez groups, crackers and hackers.  

The work itself is divided into five parts. First part sets out foundation that this thesis is 

based on, it also defines terms used in this work. It is focused on computer programs, 

videogames. Videogames are the main target of warez groups. Warez groups compete with 

other groups to be the first one to break the anti-piracy protection implemented into the 

videogame by game developers to prevent pirates from using their videogame illegally. 

Second part of the work analyzes Czech and international law that is applicable onto 

computer programs. Its main focus is Czech law; however, it is important to describe 

international as it is the base for Czech law. Main part of this section deals with intellectual 

property rights, but administrative law protection, and criminal law protection are mentioned 

as well.  

Third part analyzes software piracy as stand-alone phenomenon, points out its declining 

popularity. It also describes forms of software piracy.  

Fourth part of this work analyzes the production of pirated goods. It describes the 

process that is behind software piracy, how warez groups supply the public with illegal stuff. It 

describes crackers are they are such an important part of the whole process. They break the anti-

piracy protection and allow public to use pirated software. This section also analyzes hackers 

as they are one of the phenomena that comes with piracy. It describes Anonymous in detail as 

they may be the most famous group of hackers nowadays. Describes its history. Author also 

considers Anonymous’s functionality and its position on the Internet. The part also describes 

social engineering as it is very popular tactics to gather information from you targets.  

Keywords: piracy, warez, crackers 
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