
Abstrakt 

Tato rigorózní práce „Vývoj a implementace informačních systémů – 

autorskoprávní a související aspekty“ se, jak již indikuje její název, zaměřuje na 

aspekty z hlediska autorského práva a práv souvisejících, které jsou relevantní při 

projektech vývoje a implementací informačních systémů.  

Po první kapitole, úvodu, následuje druhá kapitola, v níž autor vymezuje 

ústřední pojem této práce, a to informační systém, jakož i další pojmy, kterých se 

v této práci používá a nelze se spoléhat na legální definice. Největší pozornost je 

v této práci věnována počítačovým programům, zmíněny jsou však i ostatní části 

informačních systémů (zejména databáze, grafické uživatelské rozhraní a další 

prvky). Dále navazuje kapitola třetí, v níž jsou postupně vymezeny nejpodstatnější 

součásti informačních systémů a způsob jejich ochrany v právním řádu. Jedna 

z podkapitol je též věnována problematice forem vyjádření počítačového programu, 

jakožto stěžejní část informačního systému, omezením práva autora, jakož 

i databázím. Práce též nabízí úvahy ohledně autorskoprávních dopadů v případě 

využití moderní technologie strojového učení.  

 Čtvrtá kapitola popisuje relevantní autorskoprávní aspekty týkající se 

vývoje informačních systémů, zejména problematiku autorských vstupů osob, ať 

již zaměstnanců či poddodavatelů fyzických nebo právnických osob. V kapitole 

není opomenuta problematika postoupení práva výkonu majetkových autorských 

práv včetně rozboru zaměřeného na dopady do již udělených licencí, jakož 

i problematika open source software a stanovování ceny za dodávku, a to nejen 

v případě použití open source software, ale i obecně v případě komplexní dodávky 

zahrnující licence (či jiné způsoby nabytí práv) k autorským dílům. Pátá kapitola 

bezprostředně navazuje a pouze aplikuje již přednesené úvahy na činnosti, k nimž 

dochází v rámci další fáze dodávek informačních systémů, a to implementace 

včetně vymezení činností, které autor chápe pod pojmem implementace. 

Šestá kapitola se zabývá stěžejním právním instrumentem pro nabytí práv 

k užití informačního systému, a to licencí. Kromě toho se zabývá i problematikou 

získání práv ke zdrojovým kódům počítačového programu. Tuto práci uzavírá 
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stručná zmínka o problematice závislosti na dodavateli (tzv. vendor lock-in) 

v kapitole 7 a závěr.  


