
Softwarové pirátství 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Softwarové pirátství“, a to zejména 

s ohledem na právní úpravu právního řádu České republiky, především zákona č. 121/2000 Sb., 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním cílem je komplexně 

popsat softwarové pirátství, jeho jednotlivé druhy a představit základní druhy malware, a to ve 

vztahu k uvedeným dvěma možným přístupům k této problematice. 

Formálně je práce členěna do osmi kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých 

podkapitol. 

První kapitola se věnuje stručnému nastínění historie a současných trendů v oblasti 

softwarového pirátství. 

V druhé kapitole se věnuji vymezení pojmu software a uvedení základních vlastností 

počítačových programů. 

Ve třetí kapitole jsou rozebrány jednotlivé oblasti právní ochrany počítačových 

programů, jedná se o oblasti mezinárodního práva, evropského práva a v rámci práva České 

republiky práva autorského, správního a trestního. Rovněž jsou zde uvedeny některé další 

způsoby právní ochrany software, jako ochrana na základě smlouvy či patentová ochrana 

software. 

Ve čtvrté kapitole je rozebrána problematika kategorizace software ve vztahu k jeho 

licenčním podmínkám a základním vlastnostem. 

V páté kapitole vymezuji pojem softwarové pirátství. Jsou zde nastíněny dva možné 

přístupy k pojmu softwarové pirátství, první vnímá počítačový program jako předmět právní 

ochrany, druhý přístup se zabývá počítačovým programem jako nástrojem k páchání 

protiprávní činnosti. 

Šestá kapitola rozebírá jednotlivé druhy softwarového pirátství a s ohledem na dva 

možné přístupy k tomuto pojmu uvádí několik základních druhů malware včetně popisu jejich 

vlastností. 



Sedmá kapitola je věnována stručnému nastínění některých zajímavých případů a 

judikatury týkající se softwarového pirátství, a to jak z České republiky a Evropské unie, tak ze 

Spojených států amerických. 

V osmé kapitole je pojednáno o tématu kyberkriminality, která je se softwarovým 

pirátstvím často spojena.  Stručně je zde též popsána problematika kyberbezpečnosti, která je 

v současné době velmi aktuální. 

Závěr diplomové práce je věnován stručnému shrnutí tématu, osobnímu hodnocení 

autora a uvedení některých možných úvah de lege ferenda. 
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