
Prvotním cílem mé práce bylo podrobně zmapovat autorskoprávní problematiku užití 
cizího software při vývoji vlastních aplikací se zaměřením na komerční prostředí 
a mezinárodně právní aspekty. 
S vědomím, že vzhledem k rozsahu práce musely zůstat stranou jak stěžejní témata 
předeslaná v kapitole 5. (užití komerčního software a užití cizího software jako 
vývojového nástroje), tak i další zajímavé právní problémy související například 
s problematikou zaměstnaneckého díla a díla na objednávku při přeshraničním 
výkonu autorských práv, či problematika práv oprávněného uživatele, se domnívám, 
že tento cíl se mi podařilo splnit. V některých místech práce přesahuje do 
problematiky průmyslově právní (patentové), především v oblasti výkladu 
o jednotlivých opensourcových licencích. Domnívám se však, že v tomto případě 
není možné oddělit jednotlivé složky právní ochrany obsažené v jedné licenci. 
Pro pochopení účelu licence a jejich jednotlivých ustanovení je naopak souvislý 
výklad stěžejní, neboť především v oblasti právní ochrany počítačových programů 
platí, že (tam kde končí autorskoprávní ochrana, patentová ochrana začíná) 
autorskoprávní a patentová ochrana tvoří jeden celek a navzájem se doplňují. 
V obecné části práce shrnující vývoj právní ochrany počítačových programů jsem 
dospěl ke dvěma závěrům stěžejním pro další zkoumání problematiky. Prvním 
závěrem je, že i do budoucna bude autorskoprávní ochrana počítačových programů 
určující pro toto odvětví a že další vývoj se bude ubírat především v oblasti doplnění 
autorskoprávní ochrany o specifika vlastní počítačovým programům jako autorským 
dílům zvláštního druhu. Na jedné straně bude stát vědomé sjednocování 
autorskoprávní ochrany za pomoci instrumentů mezinárodního a nadnárodního práva 
(RÚB, WCT, Směrnice EU), které nejlépe může zajistit dodržování a vynucování 
práv i minimální standardy ochrany po celém světě. Na druhé straně pak bude díky 
internacionalizaci při vývoji a konzumaci software a globalizaci v důsledku 
celosvětových informačních sítí důležitá celosvětově se sjednocující praxe 
a terminologie v oblasti informačních technologií, která jediná může dát právním 
úpravám obsah a účel. Už dnes právní teorie často operuje s odbornými termíny, 
aniž by je legálně definovala. Dle mého názoru lze tento přístup jen přivítat, 
protože otvírá prostor pro širší mezinárodní uplatnění těchto norem. Tento princip je 
také často zdůrazňován při užívání volných licencí v případě, kdy autoři programů 
mají zájem, aby jejich dílo bylo legálně užito co nejširším okruhem uživatelů na 
celém světě (a právě proto chybí v mnoha opensourcových licencích volba 
rozhodného práva). Domnívám se však také, že tento přístup předběhl svou dobu 
a vzhledem k současnému nehomogennímu stavu právních úprav působí většinu 
aktuálních problémů. 
V souvislosti se stěžejní rolí autorskoprávní ochrany jsem z analýzy vývoje vyvodil 
i druhý závěr o postupném ústupu patentové ochrany. Vzhledem k posledním 
trendům v této oblasti, kdy již není odpor se stávajícím patentovým systémem 
především v USA otázkou dvou proti sobě stojících táborů, ale širokého konsensu, 
se domnívám, že systém patentové ochrany počítačových programů a vynálezů za 
pomoci programů tak, jak je v současné době praktikován v zemích EU, se stane 
vzorem pro patentovou reformu v zahraničí. 
Dále jsem se v obecné části věnoval problematice mezinárodně právních aspektů 
práv duševního vlastnictví. V této části jsem také nejvíce čerpal z již dosažených 
poznatků v tomto oboru. Především bych chtěl vyzdvihnout práce autorů JUDr. 
Čermáka a JUDr. Aujezdského., z nichž jsem také hojně citoval. Za osobní přínos 
k tématu považuji komplexní souvislé zpracování celé problematiky a její zasazení do 
kontextu, a to jak v samotném výkladu, tak i v následných analýzách konkrétních 



licenčních podmínek, kde se na jednotlivé závěry z této kapitoly odvolávám. Tuto 
část považuji za nejucelenější a i když ne vždy z hlediska „rozumného uspořádání 
vztahů“, jak uvádí v paragrafu 10 náš zákon o mezinárodním právu soukromém, 
dospějeme na základě aplikace pravidel mezinárodního autorského práva k 
nejvhodnějšímu řešení, lze za pomoci kapitoly 4 najít odpověď na podstatnou část 
otázek, které v následujícím textu z této problematiky vyvstávají. 
V kapitole o některých aspektech uzavírání licenčních smluv jsem chtěl ilustrovat 
několik zásadních problémů, které bylo třeba při užití software třetích stran řešit 
v rámci právní úpravy ČR a upozornit tak na některé otázky, které jsou při úvahách o 
platnosti poskytnutí licence či možnosti užití cizího software stěžejní. V souvislosti 
s modernizací právní úpravy v oblasti licenčních smluv můžeme konstatovat, 
že Česká republika již disponuje dostatečně moderní právní úpravou, která v zásadě 
umožňuje platně uzavřít licenční smlouvu i za pomoci moderních prostředků 
šířeníautorských děl. Tento poznatek je pro užití software třetích stran stěžejní, neboť 
šíření především pomocí počítačové sítě internet neomezenému blíže neurčitému 
počtu subjektů je pro počítačové programy typický. Stále však zůstává několik 
problematických oblastí, například požadavek na výslovná zakotvení bezplatnosti 
licence pod sankcí její neplatnosti. 
Zvláštní část práce se pak zabývá samotným užitím software třetích stran 
v komerčním prostředí. 
Nejrozsáhlejší a zároveň nejproblematičtější částí práce je rozbor užití opensource 
software. Při maximální snaze o logický výklad s respektováním předpokládané vůle 
autorů licencí a „ducha“ a účelu licencí se můžeme, obzvláště pokud uvažujeme 
v intencích našeho právního řádu, snadno dostat do konfliktu s pozitivně právní 
úpravou. Jak uvádím ve své práci, při vývoji komerčních aplikací si nevystačíme se 
separátní znalostí našeho národního právního řádu, dokonce ani se znalostí 
právních řádu cizích států a mezinárodních úprav. Důležité je především pochopení 
jejich vzájemné interakce. V této části se tak snažím jednak o účelový rozbor 
licenčních podmínek v souvislosti s právním řádem jejich vzniku a předpokládané 
vůle autora a dále se snažím především vypořádat se situací, kdy souhlasná vůle 
autora i příjemce licence není v souladu s naším právním řádem. Pozitivně právní 
úprava je často nedostačující a k příslušným závěrům tak docházím spíše za použití 
právních principů a předjímáním případných soudních rozhodnutí. 
V kapitole o užití specifikací při vývoji aplikací se zabývám relativně nejmladší 
problematikou, která, pokud je mi známo, zatím zůstává stranou pozornosti jak v 
naší, tak i zahraniční literatuře. Dovolím si na tomto místě vyslovit předpoklad, že do 
budoucna se význam specifikací při vývoji nejen komerčních aplikací minimálně 
vyrovná významu užitého cizího kódu a právní problematika s tím související se 
stane středem zájmu. Na základě analýzy stěžejního pojmu “odvozeného díla” a “děl 
vyňatých z autorskoprávní ochrany” v různých národních právních úpravách se 
snažím najít vodítka, jak se tato konstrukce uplatní ve vztahu specifikace a podle ní 
napsaného programu. Přesto je však třeba učinit zřejmý závěr, že vždy bude záležet 
především na posouzení konkrétním případu příslušnou (soudní) autoritou. 
V poslední části práce se věnuji problematice software, který je součástí public 
domain, tak jak jí chápe americké copyrightové právo. Čistě pozitivně právním 
rozborem na základě Bernské úmluvy docházím k jednoznačnému závěru, že užití 
software v public domain při vývoji komerční aplikace je na našem území 
protizákonné a náš software tak podle toho, zda je šířen na území ČR či USA, 
porušuje, nebo neporušuje autorská práva autora. Na tomto případě je tak nejlépe 
demonstrováno, k jakým někdy až absurdním a autory programů rozhodně 



nezamýšleným závěrům může v důsledku divergentnosti právních řádů a striktního 
dodržování pozitivní právní úpravy dojít. Tímto se dostávám k druhotnému cíli mé 
diplomové práce, který jsem předeslal ke konci druhé kapitoly. Tedy najít odpověď 
například na otázky, zda je vůbec možné splnit právní vývojová kriteria na lokální 
úrovni, tedy v ČR, abychom zároveň neohrozili postavení našich produktů a služeb 
například na americkém trhu, nebo naopak na problémy, které vznikají v momentě, 
kdy se místní výrobci přizpůsobují požadavkům nadnárodních či amerických 
zadavatelů či přeshraničně využívají cizího duševního vlastnictví při vlastním vývoji. 
Najít odpověď na otázku, zda máme dnes již dostatečné mezinárodní a národní 
nástroje a zda lze ve výše nastíněných otázkách dosáhnout mezinárodní shody nebo 
zda je to stále nedostižný cíl. 
Z předchozího rozboru je zřejmé, že tento cíl se mi podařilo splnit jen z části. Závěry 
některých kapitol jsou v tomto směru otevřené, ať už z důvodu skutečného právního 
stavu věci v době vypracování této diplomové práce, případně proto, že rozsahově 
nebylo možné provést potřebnou analýzu dané problematiky. 
Při své další profesní a studijní činnosti bych se tak chtěl i nadále zabývat touto 
problematikou a pokusit se navázat na závěry v této práci uvedené. 


