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Základní pojmy 

Počítačový program. Z technického hlediska je počítačový program (též jen program) 

poměrně přesně definován jako uzavřený soubor instrukcí určených přímo počítači, na 

jejichž základě může vykonávat požadovanou funkci 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program). K problematice legálního 

vymezení počítačového programu je přistupováno v rámci národních legislativ 

nejednotně a stejně tak je tomu i v rámci mezinárodních smluv (podrobněji viz níže 

kapitola 3.) 

Kód je v programování chápán jak soubor instrukcí, tj. program, vyjádřených ve 

vnímatelné podobě, který zajišťuje plnění úkolů počítačem. Zdrojový kód je pak 

soubor instrukcí a deklarací napsaných v lidsky čitelném (human-readable) 

programovacím jazyce. Strojovým kódem je seznam instrukcí v binárním tvaru, 

který je přímo zpracováván počítačem a nejčastěji vzniká ze zdrojového kódu 

“překladem” za pomocí softwarového vybavení zvaného “interpreter”, které je 

součástí programu programovacího jazyka. Dle čl. 10 TRIPS je počítačový program 

chráněn jako dílo literární ať je vyjádřen ve zdrojovém nebo strojovém kódu. Kód na 

rozdíl od programu nemusí být systematicky a účelově uzavřeným souborem 

instrukcí.  

Software, jinak také počítačový software, jinak také programové vybavení počítače. 

Legální definice pojmu software v našem ani americkém právním řádu neexistuje, 

standardně je ale pod tento pojem zahrnován soubor programů, procedur, ale i s tím 

související dokumentace, které slouží k vykonávání úkolů za pomoci počítače. Někdy 

je chápán jako širší zbytková kategorie vyčleněná jako jakékoli vybavení počítače, 

které není hardwarem, někdy naopak v užším smyslu čistě jako programové vybavení 

počítače bez dokumentace. V tomto smyslu tento termín užívám i v této práci. 

Cizí software, to znamená ta část kódu, která je zahrnuta do mého vlastního programu, 

ale kterou jsem sám nevytvořil a pouze jí odněkud převzal (záměrně se v této části 

práce vyhýbám legální definici obsažené v autorském zákoně, z níž vyplývá, že „není 

vlastním duševním výtvorem, v tom smyslu že není originální“, jejíž rozbor by si 

zasloužil samostatnou kapitolu), dostal v průmyslové praxi název „software třetí 

strany“ zkráceně software 3tí strany (3rd party software), kde jednou stranou je 
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výrobce komerčního produktu a druhou zákazník, pro kterého se komerční produkt 

vyvíjí/kterému je distribuován.  

Komerční aplikace je počítačový program přímo vyvíjený za účelem komerční 

distribuce, to znamená úplatně s poskytnutím záruk funkčnosti koncovému uživateli 

typicky pod restriktivní licencí bez možnosti pro koncového zákazníka získat 

zdrojový kód.  

Komponentní architektura. Komponenta je obecně definována jako opakovatelně 

použitelný stavební blok programu. Jedná se o předem vytvořený a zapouzdřený kus 

aplikačního programového kódu, který lze kombinovat s jinými komponentami 

a s ručně psaným programem s cílem rychlého vývoje uživatelské aplikace. Programy 

splňující tato kritéria jsou programy s komponentní architekturou. 

Vývojář, developer, programátor, softwarový inženýr. Tyto výrazy bývají v praxi 

chápány někdy jako synonyma, někdy bývají rozlišeny podle způsobu a míry, jakými 

se jednotlivé osoby podílejí na vzniku počítačových programů. Pro potřeby této práce 

je podstatné, že všechny tyto osoby jsou původními autory programu v souladu s § 5 

našeho Autorského zákona (zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, dále jen „Autorský 

zákon“ či „AZ“) který říká, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. 

Distributorem je míněn šiřitel programu, přispěvatelem distributor programu, na kterém 

osobně distributor provedl oproti původní verzi změny. 

 

I přes maximální snahu po přesném užívání odborných termínů je v textu často užito 

pojmů z obecné řeči případně programátorského prostředí, které ne vždy odpovídá 

přesně právnímu ekvivalentu. 

Například občas užívám pojem „autor“, aniž bych měl na mysli skutečného autora ve 

smyslu našeho autorského zákona, ale spíše držitele příslušných práv plynoucích 

z autorského, případně copyrightového práva, o kterých příslušná pasáž pojednává. 
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1. Cíle práce a záměry autora 

 

Cílem této diplomové práce je zmapovat základní právní aspekty problematiky vývoje 

software v komerčních podmínkách se zaměřením na sporné otázky užití software 

třetích stran v mezinárodním prostředí. 

Důvodem k výběru tohoto praktičtěji zaměřeného tématu je fakt, že se Česká republika 

(dále jen „ČR“) za posledních deset let stala středoevropskou velmocí ve vývoji 

software a s tím souvisejících služeb. A přestože této problematice není v mediích 

věnována dostatečná pozornost, je tento trend nesporný. Významná vývojová 

střediska u nás založili například i giganti jako Sun Microsystems, Microsoft či 

Hewlett Packard. Tento nebývalý rozvoj byl umožněn (kromě dostatečně levné 

a přitom vysoce kvalifikované pracovní síly) kvalitním a průhledným legislativním 

rámcem především v otázkách autorských a průmyslově právních, bez kterého nejsou 

investice do moderních odvětví fakticky možné.1 

Zároveň ale chybí praktické zkušenosti s řešením právních problémů, které denní praxe 

přináší a které jsou zároveň často řešeny v našich právních podmínkách vůbec poprvé. 

Mnohé z nich by si zasloužily hlubší analýzu, protože se v lepším případě dotýkají až 

základních principů našeho právního systému, v tom horším pak vzniká  neprůhledný 

mezinárodně právní přesah, jehož důsledky si na lokální úrovni často ani 

neuvědomujeme.  

Ambicí autora je tak podat v této práci  základ pro kompletní zpracování problematiky, 

nastínit nejzajímavější problémy a jejich řešení tak, aby bylo možné na ně případně 

navázat a přitom maximálně využít svou již dvouletou praxi v tomto oboru. 

                                                 
1 Především lze vyzdvihnout přijetí nového Autorského zákona č.121/2000 Sb. vedeného maximální snahou 

po harmonizaci s právní úpravou konunitární a následné implementace evropských směrnic, především 

směrnice 2001/29/ ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti (dále jen Informační směrnice),  
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2. Počítačový průmysl, vývoj software, trend znovu 

použitelných komponent (reusable components), 

důraz na dynamiku rozvoje odvětví a s tím související 

zaostávání ostatních i právních úprav. 

 

Počítačový průmysl a vývoj software, který je jeho neoddělitelnou součástí a podmiňuje 

existenci výpočetních technologií, je v současné době nejdynamičtěji se vyvíjejícím 

průmyslem na světě. 

To je podmíněno hned několika hledisky. Z nich dvě nejdůležitější, která zdánlivě pracují 

proti sobě, jsou na jedné straně nezbytná vzájemná kompatibilita počítačových 

programů a komponentní architektura, která umožňuje pohodlné užití cizího kódu ve 

vlastním programu, a na druhé straně nutnost vysoké úrovně právní ochrany všech 

aktiv, která podmiňuje investice do tohoto odvětví. 

Situace je nadále komplikována globálním měřítkem celého průmyslového odvětví. Dnes 

je už naprosto běžným jevem, že jednotliví vývojáři a jednotlivé části 

spolupracujícího kódu často pocházejí z různých konců světa a práva k nim tak 

mohou mít různou historii a režim vzniku, režim nakládání či dokonce zániku. 

Je proto jen logické, že právní úprava a ochrana za samotným vývojem zaostává. 

To ale neznamená, že by problematika vývoje software byla nejistým nebo právně 

neprobádaným územím. Vzhledem k nemalému množství peněžních prostředků 

vynakládaných i významnými mezinárodními korporacemi se daná problematika 

dostala do středu zájmu mezinárodních organizací, z nichž za zmínku stojí především 

Světová obchodní organizace ( World Trade Organization, dále jen WTO ), konkrétně 

Rada pro TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) či Světová 

organizace duševního vlastnictví ( World Intellectual Property Organization, dále jen 

WIPO), o jejichž aktivitách jistě ještě uslyšíme. Práva k počítačovým programům se 

stala i předmětem harmonizace ze strany Evropských Společenství2. I přes veškeré 

                                                 
2 Především jde o Směrnici Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových 

programů a rámcově i o Směrnici Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů 

týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání, Směrnici 
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tyto snahy jsou ale rozdíly v národních úpravách značné. Proto především praxe 

(a tím teď nemyslím rozhodovací praxi amerických soudů, i když má pro dané odvětví 

význam zcela výjimečný, viz dále, ale praxi obecně) pak vytvořila spoustu 

zajímavých instrumentů, které živelně ovládly především oblast internetu a děl na 

něm dostupných, a dala tak vzniknout něčemu, čemu by se s trochou nadsázky dalo 

říkat samostatné „internetové právo“. V situaci, kdy více jak 50 procent veškerého 

světového průmyslového kódu je distribuováno přes internet, a to ať už zdarma jako 

většinou open source nebo i jako komerční produkty, je to jeden z rozhodujících 

činitelů. 

 

V mé práci bych se rád zabýval především problematikou užití cizího software ve smyslu 

počítačových programů třetích osob (dále jen „cizí software“ či „software třetích 

stran“) při vývoji vlastního počítačového programu coby komerčního produktu (dále 

jen „komerční aplikace“). Budu se snažit přitom 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. Základní 

otázkou přitom bude, 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. 

 

 

                                                                                                                                      

2001/29/ES ze dne 22.května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti (Informační směrnice) s výhradou recitálu 50, Směrnice 

2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29.dubna 2004 o dodržování práv duševního 

vlastnictví.Dopadu jednotlivých směrnic na náš právní řád se podrobnějí věnuji v dalším textu. 
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3. Právní problematika. Historie ochrany počítačových 

programů, základní terminologie, autorskoprávní 

aspekt, průmyslověprávní aspekt (nový trend 

patentování software a postupů, souvislost s rozvojem 

internetu a standardů) 

 

První počítačové programy se někdy různě připisují autorům z dob ještě před existencí 

samotných počítačů3 . Široké praktické využití a s ním související první úvahy 

o způsobu právní ochrany programů však spadají až do začátku sedmdesátých let 

dvacátého století a jsou spojeny s hromadným šířením a vznikem prvních takzvaných 

osobních počítačů (Personal Computer-PC4). 

V prvopočátcích se výrobci programů spoléhali především na průmyslově právní 

ochranu, především v rámci obchodního tajemství a smluvně podchycené povinnosti 

mlčenlivosti, následně pak za pomoci patentového práva. To se ale s postupem doby 

a s přibývajícími (především v USA) soudními rozhodnutími v oblasti 

patentovatelnosti software začalo jevit jako nedostačující a problematické (především 

požadavek „novosti“, ale i doba mezi žádostí o patent a jeho udělením a rozdílný 

postup patentových úřadů v těchto záležitostech).  

Celý proces hledání právní ochrany pro software byl v podstatě odstartován sporem 

společnosti IBM s patentovým úřadem v roce 1968 (jehož výsledkem bylo mimo jiné 

zrušení patentu společnosti IBM na elektronický digitální počítačový systém 

(ENIAC), tedy na počítač jako takový, a jeho uvolnění do veřejné sféry). V rámci 

tohoto sporu se řešila i problematika ochrany softwarového vybavení počítače 

                                                 
3 Za takového prvního autora bývá někdy považována lady Ada Byron, dcera slavného spisovatele stejného 

jména, která v již v roce 1843 předpověděla existenci automatických počítačů a sepsala první 

„program“ na výpočet Bernuliho čísel za pomoci počítacího přístroje ( http://cs-

www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/ada-bio.html). 
4 Jedná se o zdruhovělý název,dnes se užívá pro jakýkoli počítač, který může najednou obsluhovat jen jedna 

osoba.  
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a z iniciativy IBM vznikl první návrh na ochranu počítačových programů svého 

druhu, který byl založen na principu registrace. Tento návrh ale nezískal dostatečnou 

podporu a další řešení se tak přenáší na mezinárodní půdu. 

V sedmdesátých letech se s rostoucím významem software (a snižující se úspěšností při 

jeho patentových přihláškách) začala čím dál tím více uplatňovat ochrana 

autorskoprávní/copyrightová. Její použití bylo založeno na jednoduché myšlence, 

že psaní počítačového programu se v podstatě neliší od jakéhokoli jiného psaní 

literárního textu nebo hudební kompozice a počítačový jazyk se s trochou přiblížení 

dá přirovnat k jazyku světovému, jako komunikačnímu prostředku mezi lidmi (i když 

v případě programování jde spíše o komunikační prostředek mezi programátorem 

a počítačem). Vzhledem k výše zmíněné analogii a za situace, kdy rychle se 

rozvíjející nový průmysl vyžadoval okamžité a účinné řešení ochrany práv, bylo 

nejsnazším řešením poskytnout programům stejnou ochranu jako dílům literárním ve 

smyslu Revidované úmluvy bernské (viz níže, dále jen „Bernská úmluva“)5. Toto 

řešení je i do současnosti celosvětově přijímáno a odrazilo se jak v národních 

legislativách (US copyright Act6, český autorský zákon), tak v mezinárodních 

a nadnárodních dokumentech (dohoda TRIPS, směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 

května 1991 o právní ochraně počítačových programů čl. 1, WCT7). 

I když v mnohém se tak navázalo na již léty osvědčený právní model, v případě USA 

a ostatních států systému commonlaw dokonce rozvitý bohatou judikaturou, bylo od 

počátku zřejmé, že specifika počítačových programů (otázky objektivní vnímatelnosti 

kódu, doba ochrany, snadná šiřitelnost,…) si budou žádat zvláštní přístup.    

V roce 1978 Světová organizace duševního vlastnictví přišla s novým vzorovým návrhem 

ochrany. Jednalo se o ochranu svého druhu (sui generis) která mimo jiné obsahovala 

i definici počítačového programu, která do dnešního dne v mezinárodním měřítku 

chybí a každá národní legislativa jej definuje víceméně samostatně ( WIPO Model 

Provisions on the Protection of Computer Software 1978 definuje “počítačový 

                                                 
5 Bernská úmluva-Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9.9. 1886, ve znění pozdějších 

revizí (vyhláška č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 19/1985,někdy též „Revidovaná úmluva 

bernská" 
6 United States Copyright Act 1976, jinak také USC 17 (United States Code Title 17, podle jeho pořadí ve 

sbírce federálních zákonů USA http://uscode.house.gov/). 
7 The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, Smlouva Světové organizace duševního 

vlastnictví (WIPO) o autorských právech 1996. 
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program” jako “a set of instructions capable, when incorporated in a machine-

readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to 

indicate, perform or achieve a particular result”. I když nutno podotknout, že rozdíly 

v praxi národních legislativ nejsou tak zásadní, a určení toho, co je a není počítačový 

program, nedělá v praxi problém. Tak např. US Copyright Act 1976, s. 101: 

“A ‘computer program’ is a set of statements or instructions to be used directly or 

indirectly in a computer in order to bring about a certain result”, kdy užitý pojem 

„in computer“ může působit výkladové problémy, případně český autorský zákon 

počítačový program proto raději nedefinuje vůbec, což je vzhledem k dynamice oboru 

i současným zkušenostem také přijatelné řešení). K implementaci tohoto návrhu by 

však bylo zapotřebí přijetí nové mezinárodní smlouvy, což se v situaci, kdy již 

v mezinárodním měřítku byla podchycena jako funkční ochrana 

autorskoprávní/copyrightová jevilo přebytečné. 

Myšlenka ochrany sui generis byla koncem 80. let předmětem diskuzí i v rámci EU (Bílá, 

Zelená kniha) a dodnes se pravidelně objevuje v souvislosti s novými trendy v rámci 

informačních technologií, osobně bych si ji ale dovolil již považovat za slepou 

vývojovou větev. (Již v roce 1976 byla kongresem USA založena National 

Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), jejímž 

úkolem bylo především doporučit Kongresu USA národní politiku, která by nejlépe 

ochránila duševní vlastnictví obsažené v nových technologiích a přitom umožnila 

veřejnosti přístup k těmto technologiím. Komise doporučila, aby copyrightová 

ochrana v celé své šíři byla uplatňována na veškerý vznikající software. Její rozsáhlé 

zprávy z této oblasti jsou dodnes poměrně zajímavým zdrojem informací8).  

Další pro ochranu počítačových programů stěžejní skutečností v rámci vývoje práv 

k duševnímu vlastnictví je jejich celosvětové sbližování. Tento trend lze pozorovat již 

od konce 19. století, výrazně se však tyto snahy projevují i na poli informačních 

technologií od roku 1976, kdy USA přistoupily k Bernské úmluvě (v souvislosti s tím 

byl v USA přijat nový US Copyright Act a upuštěno od požadavku formální 

registrace). Tato základní, velmi důležitá úmluva, ke které se v současné době hlásí 

většina států světa a kterou plně uznávají a provádějí i mezinárodní organizace jako 

TRIPS (s výjimkou článku 6 o osobnostních právech) a WIPO, na dlouhou dobu 

určila směr vývoje ochrany práv nejen k počítačovým programům, ale k celému 

                                                 
8 Více na http://digital-law-online.info/CONTU/contu1.html. 
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odvětví práv duševního vlastnictví, jakým je autorské právo, a dá se očekávat, 

že určující bude i do budoucna. 

Na druhé straně barikády (především v zemích kontinentálního systému práva, jako jsou 

země EU) pak naopak došlo pod vlivem americké úpravy k zdůraznění obchodního 

aspektu práv duševního vlastnictví pomocí institutů, které v rámci zachování doktríny 

nepřevoditelnosti práv autorských tak, jak ji chápeme i v našem právním řádu,9 

zavedly dualitu autorských práv a umožnily alespoň zjednodušený výkon jejich 

majetkové části. Období následujících dvaceti až třiceti let od přistoupení USA 

k Bernské úmluvě pak bylo ve znamení úprav některých dílčích aspektů práv 

k počítačovým programům, a to na národní i mezinárodní a nadnárodní (EU) úrovni. 

Souběžně s autorskoprávní ochranou však fungovala a dodnes funguje ochrana patentová. 

I když v evropských zemích podle současné legislativy není možné patentovat 

počítačový program (problematika je podstatně složitější, především se rozlišuje 

patentovatelnost počítačových programů jako takových, „as such“, která se zásadně 

nepřipouští, a patentovatelnost vynálezů s pomocí počítačového programu, která je 

předmětem diskuze, dopouštím se zde značného zjednodušení s vědomím toho, že je 

pro potřeby této práce můj výklad dostačující) a vzhledem k tomu, že návrh směrnice 

směřující k liberalizaci v tomto směru byl již evropským parlamentem zamítnut 

a několikrát odložen, lze očekávat, že ani do budoucna se na tom mnoho nezmění, 

v USA možnost patentovat počítačový program existuje, podmínkou je v podstatě jen 

důkaz novátorství a neexistence předchozího rozšířeného shodného řešení (prior art-

stav techniky). (Ještě v sedmdesátých letech odmítal US Patent and Trademark Office 

udělit patent v případě, že zahrnoval matematické postupy nebo výpočty a programy 

byly chápány jako vyjádření algoritmů, tedy matematických postupů. Změnu přístupu 

si vynutilo až rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu v roce 1981, který v případu 

Diamond v. Diehr přikázal Patentovému úřadu vydat patent na nový způsob 

formování pryže řízený počítačem. Právě počítačový program (způsob řízení procesu 

formování) byl tím inovativním příspěvkem, proto dříve Patentový úřad odmítal 

                                                 
9 § 11 odst. (4) stanoví, že „osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí 

autora zanikají“. Pro majetkovou složku autorských práv pak § 26 odst (1) stanoví že „majetkových 

práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí" 
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patent udělit. Počátkem devadesátých let další americký soud (Federal Circuit10) 

rozhodl, že zatímco samotný algoritmus zůstává nepatentovatelný, na patentovou 

žádost je třeba hledět jako na celek a patent udělit v případě, že počítačový postup-

program-zpracovává konkrétní, v reálném světě získaná data (např. počítačový 

program na zpracování elektrokardiografů). V roce 1995 pak vydává vlastní direktivu 

o zpracování patentových žádostí v oblasti software. 

Situaci v Evropě stále definuje Úmluva o udělování evropských patentů (dále jen 

„Evropská patentová úmluva“) z roku 1973 ("European Patent Convention, Česká 

republika k ní oficiálně přistoupila od 1. 7. 2002 – srov. Sdělení MZV č. 69/2002 

Sb.m.s.), která explicitně vyjímá matematické postupy, počítačové programy, 

obchodní postupy, apod. z působnosti patentového práva -  počítačové programy na 

rozdíl od postupů jsou zpravidla chráněny autorským právem11. Nicméně rozšířené 

chápání patentového práva vedlo k tomu, že v Evropě začaly být přijímány patenty 

s netriviální počítačovou částí již koncem sedmdesátých let (první evropský 

programově orientovaný patent firmy IBM, ep0002365, je z roku 1979;viz. patentová 

                                                 
10 Federální odvolací soud USA zabývající se především patentovými žalobami a žalobami proti federální 

vládě.  
11
 Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 V Článku 52 

obsahuje definici předmětu patentovatelného vynálezu a výslovně vylučuje ve smyslu odstavce 

2písmene c) z předmětu patentovatelnosti “programy počítačů”, Toto ustanovení je však nutno 

vykládat ve spojitosti s následujícím odst. 3, který omezuje působnost této výluky pouze na patentové 

přihlášky, jež se vztahují na tyto věci či činnosti jako takové: 

Článek 52 

 (1) Evropské patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, zahrnují 

vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné. 

(2) Za vynálezy ve smyslu odstavce 1 se nepovažují zejména: 

(a) objevy, vědecké teorie a matematické metody; 

(b) estetické výtvory; 

(c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo 

vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; 

(d) podávání informací. 

(3) Ustanovení odstavce 2 vylučují patentovatelnost předmětu nebo činností 

uvedených v tomto ustanovení, pouze pokud se evropská patentová přihláška 

nebo evropský patent týkají tohoto předmětu nebo činností jako takových. 

(http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html) 

 



Užití software třetích stran v komerčních aplikacích  15 

databáze Evropského patentového úřadu na http://ep.espacenet.com/). Zatímco podle 

národních předpisů se od druhé poloviny osmdesátých let patentují postupy, jejichž 

součástí je počítačový program (nicméně program sám patentové ochrany nepožívá), 

v roce 1998 se Evropský patentový úřad rozhodl přijímat pod patentovou ochranu 

i programy, primárně v očekávání, že budou přijaty celoevropské direktivy, které 

fakticky zruší vynětí softwarových patentů z působnosti patentového práva. K pokusu 

o nastolení takovéto direktivy došlo v roce 2002 z podnětu komisaře pro vnitřní trh 

(Frits Bolkenstein) formou návrhu 2002/0047 o "Patentovatelnosti počítačově 

implementovaných vynálezů". V podstatě tato nová direktiva měla uzákonit praktiky 

realizované Evropským patentovým úřadem, nicméně i ta nadále vyjímala čisté 

programy z patentové ochrany. Speciální komise, ustavená radou ministrů, pak v roce 

2004 vydala návrh nového znění připravované direktivy. Text fakticky zesiloval 

(a nikoliv zeslaboval) původní návrh komisaře Bolkensteina, neboť navíc vnáší 

i přímou patentovatelnost programů (tento nový návrh byl zveřejněn 18. května 2004). 

Ani jeden z těchto návrhů nebyl především pro odpor veřejnosti přijat. 

 

Na celé situaci je o to „pikantnější“ fakt, že zatímco orgány EU, v čele s Komisí, 

pravděpodobně hnány snahou o přiblížení se legislativě USA, usilují o liberalizaci 

a zprůchodnění patentovatelnosti „vynálezů, k nimž je užito počítačových programů“, 

v samotných USA vznikla napříč celým softwarově inženýrským spektrem taková 

opozice volající po reformě patentového zákona, že celá budoucnost softwarových 

patentů v USA je více než nejistá. 

Zatímco dříve se zdůrazňoval především odpor malých a středních podniků, 

opensourcových aktivit a jednotlivců, kteří se z pochopitelných důvodů báli, že budou 

ze strany velkých společností využity patenty jako silový prostředek v konkurenčním 

boji (neboť není v podstatě možné napsat jakýkoli složitější počítačový program, aniž 

bychom se dostali do potenciálních problémů kvůli porušení cizích patentů, kterých 

samozřejmě velké společnosti vlastní nejvíce. Viz níže), tak v poslední době vystupují 

proti softwarovým patentům i giganti jako Microsoft 

(http://www.channelregister.co.uk/2005/03/11/ms_patent_reform/) či Hewlett 

Packard, http://policycouncil.nationaljournal.com/EN/Forums/Hewlett-

Packard/739f4888-7fe4-4c57-9794-de1fc6abee5a.htm , které zachází až tak daleko, 

že hromadně povzbuzují tisíce svých zaměstnanců k podpisu peticí iniciujících 

reformu. 
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Ukazuje se totiž, že softwarové patenty slouží ponejvíce spekulantům, tzv. „patentovým 

trollům“ (patent trolls), což jsou  subjekty (osoby, společnosti), které samy žádné 

patenty ani software nevyvíjejí a jejich jedinou aktivitou je obchodování a následné 

vymáhání práv plynoucích z patentování software. Zatímco mezi velkými 

společnostmi platí takzvaná „cross patent claim policy“ nazývaná někdy beletristicky 

jako „patentová studená válka“, na  „trolly“ je tento systém krátký.“Cross patent 

claim policy“ spočívá v tom, že každá velká společnost je držitelem tisíce patentů 

a v případě, že proti ní bude vznesen nějaký patentový nárok, je nejvýše 

pravděpodobné, že bude moci sama vznést vůči žalobci vlastní patentovou žalobu 

(za předpokladu, že žalobce ovšem sám vyvíjí nějaký software). 

Velké společnosti se tak navzájem udržují v neustálém šachu a dále přihlašují další a další 

někdy i nesmyslné patentové žádosti, čistě za účelem zbrojení pro případný 

„patentový útok“. Takto jsou vynakládány značné finanční prostředky, aniž by měly 

patenty jakékoli komerční využití. 

Na „patentového trolla“ ale tato politika neplatí. Sám nevlastní žádné IP portfolio12, vůči 

kterému by bylo možno vznést žalobu, ani majetek, na kterém by bylo možno hojit 

ztráty a naopak cílem jeho útoků jsou především velké společnosti. 

V momentě, kdy pomocí třeba i slabého patentového nároku dosáhne patentový troll 

v rámci USA předběžného opatření nebo zakolísání trhu v důsledku podezřívavosti 

a nejistoty spotřebitelů a koncových zákazníků, jdou ztráty velkých společností do 

mnoha milionů denně a velkým společnostem se prostě vyplatí přistoupit na 

mimosoudní vyrovnání. 

(V dnešním „politickém prostředí“ by se navíc považovalo za společensky neúnosné, 

aby seriozní softwarová společnost žalovala pro porušení softwarového patentu jako 

první. Takový tah by jí zajistil špatnou reklamu v očích veřejnosti a ohrozil by důvěru 

ze strany zaměstnanců - až tak negativně jsou především mezi programátory 

softwarové patenty vnímány.) 

Dále je nutno také poukázat na některé známé (většinou starší) případy, kdy US Patent 

office byl ochoten přiznat patentovou ochranu takovým principům, že je to až 

s podivem. Například slavný "single click"(US patent No. 5,960,411- 

                                                 
12 Intelectual Property portfolio, portfolio duševního vlastnictví. Tento termín je souhrnně užíván pro 

všechna práva plynoucí z práv duševního vlastnictví (jak průmyslových práv tak práva plynoucí 

z výkonu práv autorských), k jehož výkonu je společnost oprávněna a která tvoří tak její aktiva). 
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http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html) nebo patent na vyznačení změn 

v dokumentu pomocí barev - US patent No. 5,021,972 - jsou jen extrémním případem, 

na http://webshop.ffii.org/ můžeme najít příklady 20 programových patentů, 

které v podstatě ovládají přístup k webovým obchodům. Obdobných patentů 

postihujících základní funkční a naprosto zjevné záležitosti (z hlediska programátorů) 

je ovšem podstatně víc, a o jejich existence často nemáme a ani nemůžeme mít tušení. 

V praxi se proto mezi softwarovými inženýry v žertu říká, že kdyby se měla patentová 

ochrana počítačových programů brát vážně, nemohli by ze strachu, že poruší nějaký 

patent, napsat ani řádku kódu. 

Za těchto okolností lze jen stěží považovat současný systém patentování software v USA 

i jinde za splňující svůj společenský účel a patentová reforma se v tomto stadiu zdá 

nevyhnutelná.(Pokud se zdá, že autorův názor na softwarové patenty je poněkud 

subjektivní, je tomu skutečně tak. Vzhledem k autorově původně technickému 

vzdělání byl jeho odpor k softwarovým patentům značný a i přes maximální snahu 

o objektivitu bohužel nenašel ani během studia práv dostatek důvodů k přehodnocení 

svých postojů). 

  

4. Mezinárodně právní aspekty práv duševního vlastnictví 

se zaměřením na příslušnost a pravomoc soudů, princip 

teritoriality a licenčních ujednání 

 

Jak již bylo zmíněno výše, 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. Důvodů je několik, mezi ty nejdůležitější patří především globalizace trhů 

v důsledku existence nadnárodních korporací s celosvětovými distribučními kanály 

a deteritorializace autorských práv, způsobená do velké míry vlivem celosvětových 

informačních sítí, zejména internetu. Je proto obvyklé, že aplikace, kterou vyvíjíme, 

bude dále distribuována po celém světě mimo právní řád svého vzniku (to platí 

především pro pobočky nadnárodních společností nebo přímé dodavatele software na 

klíč pro zahraniční klienty). Na druhé straně stojí (v našich podmínkách ještě častější) 

případ, kdy při vývoji aplikace užijeme software třetích stran, jehož autor, případně 
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vykonavatel práv je mimo území České republiky. To přináší problémy především 

(ale nejen) v případě střetu copyrigtového a autorskoprávního systému. 

V této části bych rád pouze nastínil základní problémy vznikající v rámci „mezinárodního 

práva duševního vlastnictví“ a jejich řešení a uvedl teze, o které se budu dále opírat 

a rozvíjet je v dalším výkladu. 

Příslušnost a pravomoc soudů 

V případě, že má oprávněný subjekt zájem na prosazování a ochraně autorských práv 

ve vztahu s mezinárodním prvkem, typicky když je například přesvědčen, že dochází 

k porušování (ať už smluvnímu nebo mimosmluvnímu) jeho práv v cizím státě, 

vzniká zde pro něj důležitá otázka, u kterého soudu žalobu na porušování autorských 

práv podat. 

Vzhledem k mezinárodně přiznané ochraně autorských práv Bernskou úmluvou záleží 

v podstatě jen na něm, u kterého soudu bude žaloba podána. Na druhé straně 

vzhledem k absenci jakékoli mezinárodní dohody ohledně příslušnosti soudů 

a hraničních určovatelích záleží opět jen na národní legislativě soudů (typicky 

pravidlech mezinárodního práva soukromého), zdali se soud uzná příslušným se 

žalobou vůbec zabývat a neodmítne ji. 

A vzhledem k neexistenci mezinárodní dohody co se uznávání a výkonu cizích soudních 

rozhodnutí z této oblasti týče (především mezi EU a USA, v rámci samotného EU je 

situace přeci jen trochu utěšenější, viz Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 

prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských 

a obchodních věcech), tak i v případě že soud přece jen uzná svou příslušnost 

a žalobce bude ve sporu úspěšný, zde zůstává otázka (ne)vynutitelnosti takového 

rozhodnutí soudu v jiném státě v případě, že ho soud nemůže vykonat sám. Obzvlášť 

pokud národní legislativa dožádaného soudu jednání „žalovaného“ nesankcionuje. 

V tomto případě musí být žádost logicky s odkazem na výhradu “veřejného 

pořádku“(viz níže), která je tak či onak obsažena v každém právním řádu, zamítnuta. 

Vraťme se teď ještě k příslušnosti soudů a nadnárodní legislativě. Zaměřím se přitom na 

to, jak nahlížejí na svou příslušnost a pravomoc soudy americké, neboť příslušnost 

soudů EU a tak i ČR jsou předmětem harmonizace ze strany EU a výklad přesahuje 

zaměření této práce. 

Americké soudy určují svou příslušnost na základě tzv. „long arm statutes.“  
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Těch se užije v případě, že americké soudy mají vykonávat jurisdikci nad stranou, 

která nesídlí nebo nemá bydliště v příslušném státě USA a primárně slouží k určení 

jurisdikce v rámci USA mezi jednotlivými státy unie. Stejně se ale aplikuje i v případě 

mezinárodních vztahů. 

Konkrétní znění „long arm statutes“ se stát od státu unie liší a je do značné míry 

modifikováno, „case law“, lze ale zobecnit, že soud uzná svou příslušnost v případě, 

že obhajoba má alespoň minimální kontakty se státem daného soudu, typicky pokud 

má na území státu kanceláře, zastoupení, zaměstnance nebo majetek. Rozhodnutí je 

ale ve své podstatě v rukou soudu. 

Následující případ názorně ilustruje v podstatě celou problematiku:  

 

V případě London Film Productions Ltd. v. Intercontinental Communications, Inc., 580 

F.Supp. 47 (1984)13, byl žalobce společnost se sídlem ve Velké Británii. Obhájce byla 

společnost se sídlem v USA a k porušení autorských práv došlo v Chile a několika 

dalších zemích latinské Ameriky. Případ byl nakonec projednáván u Amerického 

Federálního soudu. Soud rozhodl, že má dostatečné informace a vazby k danému 

případu natolik, aby mohl sám rozhodnout, ačkoliv k porušení práva došlo v jiných 

zemích a lex loci delikti (místo, kde došlo k porušení práva) je nejčastějším 

určovatelem soudní příslušnosti v případě porušení autorských práv. Rozhodným 

právem bylo ale právo zemí, kde byl copyright porušen, a tak musel soud aplikovat na 

případ více cizích různých právních řádů. Ačkoliv soudy obvykle v takových 

případech nerady přiznávají z pochopitelných důvodů svou příslušnost, federální soud 

USA v odůvodnění zdůraznil, že jediná další alternativa by pro žalobce znamenala 

vést několik nezávislých soudních sporů v jednotlivých latinskoamerických 

jurisdikcích, což by bylo ohromné plýtvání zdroji. Soud tak uznal svou příslušnost 

s tím, že v otázce, zda došlo k porušení autorských práv, uplatní právní řády 

jednotlivých států.  

(Zároveň vzhledem k tomu, že obhájce byla společnost se sídlem na území USA, byl tak 

zaručen efektivní výkon rozhodnutí v rámci působnosti rozhodujícího soudu, aniž by 

muselo dojít k následnému uznání a výkonu v cizím státě.)  

Ve výše zmíněném případě jsme se již rovnou dotkli druhé související problematiky, 

a to který právní řád soudy aplikují pro posouzení případu, tedy jaké bude rozhodné 

                                                 
13 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3736/is_200101/ai_n8947448/pg_13 
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právo. Řešení této otázky nalezneme v pochopení principu teritoriality, jak ho 

vysvětluje například Jiří Čermák v jeho pojednání Internet a autorské právo:  

 

Princip teritoriality 

Autorské právo má své kořeny v 18. století, v prostředí, kde hlavním autorským dílem byla 

kniha, obraz nebo divadelní hra. Postupem doby se okruh chráněných děl rozrůstal, 

nicméně stále bylo relativně velmi jednoduché určit, kde byla kniha vytisknuta nebo 

kde bylo divadelní představení předvedeno publiku. Na tomto poznatku byla 

postavena i Bernská úmluva, která na konci minulého století mimo jiné zakotvila 

princip, podle kterého se určí, jaký právní řád (tedy jaké rozhodné právo) je nutno 

aplikovat při konkrétním aktu užití díla, ať již jde o jeho kopírování, veřejné šíření, 

veřejné vystavování atp. Bernská úmluva řeší tento problém tak, že požaduje striktní 

aplikaci práva toho státu, na jehož území se uplatňuje ochrana, tedy toho státu, kde 

k výše uvedenému aktu (zne)užití díla došlo (lex loci protectionis). Tento požadavek se 

nazývá princip teritoriality. Jeho aplikace znamená, že pokud například státní 

příslušník země A užije autorské dílo státního příslušníka země B v zemi C, řídí se 

tento konkrétní akt užití díla (například vypalování CD s hudbou) autorským zákonem 

země C a ne zákony zemí A či B 

Internet a autorské právo - otázka určení rozhodného práva a jiné autorskoprávní aspekty 

Internetu (Čermák, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde Praha a.s., 2003, 

str.227 )  

 

1. Jedno z konkrétních ustanovení Bernské úmluvy, v němž je zakotven princip 

teritoriality, zní následovně: 

Článek 5 

(1) Autoři mají ve vztahu k dílům, pro něž jsou chráněni podle této úmluvy, v 

ostatních státech Unie kromě státu původu díla práva, která příslušné zákony již 

přiznávají nebo v budoucnu přiznají jejich občanům, jakož i práva zvlášť přiznaná 

touto úmluvou. 

(2) Požívání a výkon těchto práv není podroben žádné formalitě; toto požívání a tento 

výkon nezávisí na ochraně platné ve státě původu díla. Proto se s výhradou 

ustanovení této úmluvy řídí rozsah ochrany, jakož i právní prostředky vyhrazené 
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autorovi k hájení jeho práv výlučně zákony státu, kde se uplatňuje nárok na 

ochranu. 

Ze znění článku 5 odstavec 2 věta druhá by se mohlo zdát, že rozhodným právním řádem 

bude právní řád soudu, který o věci jedná. Ve většině případů tomu tak často skutečně 

bude (jak popsáno výše, lox loci delikti je skutečně častým hraničním určovatelem 

i pro příslušnost soudu), avšak tento závěr není správný. Při příjímání úmluvy bylo 

pravděpodobně automaticky předpokládáno, že autor bude uplatňovat ochranu v zemi, 

kde došlo k porušení práva (mimo jiné z důvodů výše zmíněné neexistence uznávání 

a vynucování rozsudků cizích soudních rozhodnutí v době přijetí revize). Nejzřejměji 

to vyplyne z porovnání s anglickým originálem textu 

Article 5 

(1) Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this 

Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights 

which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as 

well as the rights specially granted by this Convention. 

(2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any 

formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence 

of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the 

provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of 

redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively 

by the laws of the country where protection is claimed. 

 

Lze tedy dovodit, že pokud bude na území například našeho státu dovezeno a šířeno nebo 

jinak užito dílo, které sice například na území USA považováno za dílo autorské je, 

ale v našich podmínkách ochrany nepožívá, nepůjde o porušení autorského práva 

(copyright infringement), a to nezávisle na příslušnosti soudu, který bude o případu 

rozhodovat. Poněkud jinak na problematiku již tradičně pohlíží samotná americká 

doktrína. V otázce, zda splňuje dílo požadavek originality, bylo v případě Feist 

Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co14., z roku 1991 Vrchním soudem 

USA judikováno, že “originalita díla je ústavní požadavek” a tím pádem soudy 

Spojených států nemohou na cizí díla aplikovat benevolentnější měřítka originality ze 

                                                 
14 http://www.bitlaw.com/source/cases/copyright/feist.html 
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státu původu. Tato úvaha pak byla dále rozvedena v případě Bridgeman Art Library, 

Ltd. v. Corel Corp z roku 199815, kdy soud státu New York nejprve užil britského 

práva k posouzení originality díla, ale následně “napravil svůj omyl” a uzavřel, že je 

třeba použít práva Spojených států. 

V případě posouzení, zda příslušný předmět je způsobilý k požívání copyrightové 

ochrany pak lze zcela v souladu se zněním Bernské úmluvy, ale pro USA poněkud 

netypicky, dovodit ze znění článeku 104 US Copyright Actu, že copyright se získává 

v zemi původu a je následně uznán Spojenými státy na základě mezinárodních smluv. 

Je proto třeba vzít v úvahu nejen konkrétní ustanovení zákona, ale i mezinárodních 

smluv.)  

 

Tento princip, především ale užívaný k určení, zda došlo k porušení autorského práva 

či nikoliv, se jinak také nazývá lex loci delikti, neboli rozhodným je právní řád státu, 

kde k porušení práva (užití díla) došlo. (Vzhledem k tomu, že loci delikti je 

determinantou i pro soudní příslušnost, bude se často aplikovat právní řád fóra). 

Navazující otázkou, kterou se budeme podrobněji zabývat níže, je otázka, kde vlastně 

dojde k porušení autorského práva v případě přeshraničního užití, například nejčastěji 

děl na internetu. 

A jak se bude na druhou stranu postupovat v případě, že například copyrightové právo 

USA dílu vzniklému v jeho provenienci ochranu nepřiznává, ale náš autorský zákon 

ano? Pokud budeme opět vycházet čistě z Bernské úmluvy, pak 

 

Článek 16 

(1) Každá neoprávněně pořízená rozmnoženina díla může být ve státě Unie, kde dílo 

požívá právní ochrany, zabavena. 

(2) Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje i na rozmnoženiny pocházející ze 

státu, kde dílo není chráněno nebo kde ochrany pozbylo. 

(3) Zabavení se uskuteční podle právního řádu příslušného státu. 

 

Článek 19 

Ustanovení této úmluvy nevylučují uplatňování nároku na použití širší ochrany, která 

může být zákonodárstvím státu Unie přiznána. 

                                                 
15 http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/36_FSupp2d_191.htm 
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můžeme učinit (i když ne zcela bezproblémový) v kombinaci se zněním článku 5 odst. 2. 

věta první za středníkem (viz výše, lépe to vyplývá z anglické verze, která mluví 

přímo o „existenci“ ochrany) závěr, že i v tomto případě bude dílo požívat ochrany, 

které se může autor v rámci naší národní legislativy dovolat. 

Tady lze ale vyslovit (i vzhledem k rozhodovací tendenci soudů USA) poměrně silné 

pochybnosti o vynutitelnosti těchto práv soudní cestou, především v rámci území státu 

původu (Bernská úmluva článek 5 odst. 4)16, který toto právo neuznává. Žaloba by tak 

musela být nejspíše uplatněna ve státě, který ochranu uznává a i poté by výsledek 

pravděpodobně závisel na konkrétních okolnostech. 

 

V souvislosti s výše zmíněným pravidlem lex loci protectionis potažmo lex loci delikti je 

nutné poznamenat, že jejich výklad není především v případě přeshraničního užití 

vždy jednoznačný. Je například místo porušení autorského práva místo, kde dochází 

ke zpřístupnění obsahu nebo místo kde je dílo sledováno, a co když zpřístupňování je 

v souladu s právem státu, kde se tak děje, ale protiprávní ve státě příjemce. A kde je 

vůbec dílo v případě zpřístupňování pomocí sítě internet zveřejněno, když přístup je 

k němu možný celosvětově v podstatě kdykoli a kdekoli? 

A tak v případě že dojde ke sporu ohledně autorských práv s mezinárodním prvkem, 

musíme sáhnout k ustanovením mezinárodního práva soukromého. Bohužel absence 

mezinárodněprávní úpravy výběru hraničního určovatele v autorském právu situaci 

značně komplikuje. 

                                                 
16Obecně je státem původu, stát, kde bylo dílo poprvé uveřejněno. Článek 5 

(4) Za stát původu se pokládá: 

a) u děl uveřejněných poprvé ve státě Unie tento stát; jde-li však o díla uveřejněná současně ve více 

státech Unie, které poskytují různou dobu ochrany, ten z nich, jehož právní řád poskytuje nejkratší 

dobu ochrany; 

b) u děl uveřejněných současně ve státě, který není členem Unie, a ve státě Unie tento stát Unie; 

c) u neuveřejněných děl nebo u děl poprvé uveřejněných ve státě, který není členem Unie, bez 

současného uveřejnění v některém státě Unie stát Unie, jehož je autor občanem s tím, že 

(i) jde-li o díla filmová, jejich výrobce má sídlo nebo trvalé bydliště ve státě Unie, je státem 

původu tento stát, a 

(ii) jde-li o architektonická díla zbudovaná ve státě Unie anebo o díla umění grafického a 

výtvarného, jež tvoří součást budovy umístěné ve státě Unie, je státem původu tento stát.” 
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V souvislosti s tímto Bernská úmluva stanoví v čl. 5 odst. 2, že (anglický originál viz. 

výše)  

se s výhradou ustanovení této úmluvy řídí rozsah ochrany, jakož i právní prostředky 

vyhrazené autorovi k hájení jeho práv výlučně zákony státu, kde se uplatňuje nárok na 

ochranu. 

 

To fakticky znamená svobodu států při určování jejich vlastních hraničních ukazatelů. 

(V rámci EU byl hraniční určovatel lex loci protectionis v poslední době opět potvrzen 

zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 

července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), 

které s ohledem na práva duševního vlastnictví v článku (26) stanoví: 

 „Pokud jde o porušování práv duševního vlastnictví, měla by se zachovat obecně 

uznávaná zásada „lex loci protectionis“. Pro účely tohoto nařízení by se pojem práv 

duševního vlastnictví měl vykládat tak, že zahrnuje například autorské právo a práva 

související, zvláštní právo na ochranu databází a práva průmyslového vlastnictví“). 

Licenční ujednání s mezinárodním prvkem 

Bohužel ani právo, kterým se řídí smluvní licenční vztah, se nedá objektivně určit. 

V případě, že daný smluvní vztah nebude obsahovat žádný mezinárodní prvek, 

typicky když poskytovatel i příjemce licence budou subjekty se sídlem-bydlištěm na 

území ČR, bude se obsah smluv řídit hmotným právem českým. Vzhledem k tomu, 

že ve většině případů užití děl přístupných přes internet se jedná o soukromý prvek 

v mezinárodním vztahu, bude se ale vztah řídit (rozhodné právo se bude určovat) dle 

pravidel mezinárodního práva soukromého, které se stát od státu liší (u nás se užije 

zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodním právu soukromém“). 

V právních vztazích souvisejících s licenčními smlouvami k software (stejně jako 

v jiných závazkových právních vztazích) umožňuje české mezinárodní právo 

soukromé konkrétně tedy zákon o mezinárodním právu soukromém, volbu práva – viz 

ustanovení § 9 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém, který uvádí, že 

„účastníci smlouvy mohou si zvolit právo, jímž se mají řídit jejich vzájemné majetkové 

vztahy; mohou tak učinit i mlčky, není-li vzhledem k okolnostem o projevené vůli 

pochybnost.“  
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Toto ustanovení nebo jeho obdobu je možné najít i v ostatních zahraničních právních 

řádech a stává se tak jistým mezinárodním standardem. Volba práva je v tomto 

případě tou rozhodující skutečností, podle které se určí, jakým právním řádem se 

závazkový právní vztah řídí (volba práva je tedy hraničním určovatelem). Smluvní 

volnost ohledně volby práva není logicky neomezená a je možná  zásadně ve vztazích 

s mezinárodním (zahraničním) prvkem a není tedy možná mezi dvěma českými 

podnikateli při jejich podnikání v ČR, jak dále uvedeno. Smluvní volnost ohledně 

volby práva je totiž omezena tzv. výhradou veřejného pořádku. Ten je v ZMPS 

uveden pod § 37 a stanoví, že "Právního předpisu cizího státu nelze použít, pokud by 

se účinky tohoto použití příčily takovým zásadám společenského a státního zřízení 

České republiky a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.". (V 

rámci autorského práva může hrát institut veřejného pořádku významnou roli 

při posuzování převoditelnosti či nepřevoditelnosti tzv. osobních autorských práv 

(moral rights), na které je značně odlišný pohled v rámci kontinentálního 

(evropského) právního řádu a v rámci anglosaského právního řádu (tzv. systému 

copyrightu-(Čermák, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde Praha a.s., 2003, 

str.228) 

Dále je tu problematika volby práva ve vztahu k ochraně spotřebitele, jež nelze zcela 

vyloučit ani v případě distribuce software. 

Nejznámější opensourcová licence, GNU General Public Licence, stejně jako velká část 

dalších dokumentů souvisejících s distribucí open source software a freesoftware, je 

koncipována jako dokument určený ke globálnímu využití. Bez ohledu na tento záměr 

se však soukromoprávní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem konkrétního 

počítačového programu vždy řídí konkrétním právním řádem určitého státu - 

rozhodným právem. Určení rozhodného práva ve vztahu mezi poskytovatelem 

a nabyvatelem (uživatelem počítačového programu) je tedy základním předpokladem 

pro to, abychom mohli vůbec posuzovat konformitu konkrétních licenčních podmínek 

s určitým právním řádem, např. tedy s českým právem, a abychom mohli komplexně 

posoudit práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele této licence. Ustanovení 

obsažená v licenčních podmínkách totiž tvoří pouze část práv a povinností účastníků 

právního vztahu a např. na otázky výslovně neupravené v těchto licenčních 

podmínkách se aplikují ustanovení konkrétního právního řádu. (Josef Aujezdský-

GNU GPL a použití českého práva-www.eAdvokacie.cz. ) 
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Samozřejmě ten, kdo se cítí nesplněním smlouvy poškozen, není nikterak omezen v tom, 

ve kterém státě může žalobu podat a v podstatě tak může do jisté míry ovlivnit 

i rozhodné právo, otázka je, zdali soud uzná svou příslušnost se problémem vůbec 

zabývat, to už ale opět zabíháme do problematiky příslušného soudu. 

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém „nezvolí-li 

účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá 

rozumnému uspořádání daného vztahu.” (Jedná se o rozumné uspořádání ve smyslu 

určení rozhodného práva a nikoliv ve smyslu rozumné úpravy právních vztahů mezi 

účastníky). V následujícím odstavci tohoto ustanovení jsou pak uvedeny konkrétní 

smluvní typy s tím, že jsou zde stanoveny rozhodné skutečnosti (hraniční určovatelé), 

jež se mají zpravidla k rozumnému uspořádání daného vztahu pro tyto jednotlivé 

smluvní typy použít. Licenční smlouva k autorskému dílu (a tedy i k počítačovým 

programům) zde výslovně uvedena není. Vzhledem k tomu je nutno věnovat 

pozornost i znění § 10 odst. 3 zákona o mezinárodním právu soukromém, jenž uvádí, 

že: „Jiné smlouvy (tzn. smlouvy výslovně neuvedené v odst. 2 – pozn. autora) 

spravují se zpravidla právním řádem státu, ve kterém obě strany mají sídlo (bydliště); 

nemají-li sídlo (bydliště) v témže státě a uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, 

právním řádem místa, kde byla smlouva uzavřena; byla-li uzavřena mezi 

nepřítomnými, právním řádem sídla (bydliště) příjemce návrhu na uzavření smlouvy.“ 

Prvý ani druhý hraniční určovatel uvedený v tomto ustanovení není pro oblast open 

source software a free software příliš praktický – připadají tak v úvahu například při 

lokální distribuci ve formě krabicového software. Třetí hraniční určovatel zmiňovaný 

v tomto odstavci - sídlo (bydliště) příjemce návrhu na uzavření smlouvy (příjemcem 

návrhu může být jak poskytovatel, tak nabyvatel) - je pro distribuci software například 

pod GNU GPL již představitelný. Nicméně to však neznamená, že bychom tímto 

způsobem vždy došli k výše uvedenému „rozumnému” uspořádání (více v kapitole 

opensource-GPL).(Josef Aujezdský -GNU GPL a použití českého práva-

www.eAdvokacie.cz ) 
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5. Některé aspekty uzavírání licenčních smluv v českém 

právu 

Uzavírání smluv prostřednictvím internetu. 

Ze samotné právní povahy vystavování děl na internetu jako sdělování děl veřejnosti 

vyplývá, že nejčastějším způsobem  zpřístupňování především opensource-freeware-

shareware- programů17 na internetu je jejich vystavení na stránkách (s elektronicky 

přibalenou příslušnou licencí). 

Autor tak dává zadarmo široké veřejnosti možnost si program s licencí stáhnout, aniž by 

předem věděl, kdo jeho nabídku příjme, nebo se následně dozvěděl, kdo jí přijal. 

S touto konstrukcí měl náš právní řád ještě do nedávné doby poměrně problémy. 

Postup uzavírání smlouvy se u nás řídí ustanoveními občanského zákoníku a sestává ze 

dvou hlavních fází - návrhu na uzavření smlouvy (§ 43 ObčZ) a přijetí návrhu (§ 43c 

ObčZ). Občanský zákoník však požaduje, aby takový návrh byl určen jedné nebo více 

určitým osobám (§ 43a odst. 1). Co se přijetí smlouvy týče navíc ustanovení § 43c 

odst. c) ObčZ říká, že se považuje přijetí za účinné až okamžikem, kdy vyjádření 

souhlasu s předloženým návrhem dojde zpět navrhovateli. Ani jedna z těchto 

podmínek není většinou splněna. K uzavření smlouvy tak ještě donedávna fakticky 

právně nedocházelo (pozn.: Vyskytovaly a stále se vyskytují názory, že ustanovení 

českého občanského zákoníku se na proces uzavírání vůbec nepoužijí. Důvodem by 

                                                 

17 Freeware je software, který je distribuován bezplatně.Autor zpravidla dále omezuje užití programu, 

například, nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní 

potřebu. Freeware se tak liší od opensource software především tím, že pro koncového uživatele není 

k dispozici zdrojový kód s možností úpravy.Jedná se tedy o volně šiřitelný program, bez placení 

autorského honoráře.(http://cs.wikipedia.org/wiki/Freeware) 

Shareware je software, který je možné volně distribuovat. Každý má možnost ho zdarma vyzkoušet, zda 

mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se řídit podle autorovy licence a 

zpravidla zaplatit cenu programu nebo se jen registrovat.( http://cs.wikipedia.org/wiki/Shareware) 
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měla být skutečnost, že se jedná o vztah se zahraničním prvkem (pokud je výrobcem 

software zahraniční subjekt) a přiložená "licenční smlouva" obsahuje ustanovení 

o tom, že právní vztahy se řídí cizím právním řádem (nejčastěji právním řádem 

jednoho z federativních států USA). Volbu práva v právním vztahu se zahraničním 

prvkem nelze samozřejmě vyloučit, jak již zmíněno výše, a pokud dojde k platnému 

uzavření smlouvy, mohou si smluvní strany dohodnout, že jejich závazkový vztah se 

řídí kupříkladu právem státu Kalifornie. Avšak dle stávající doktríny se na otázku 

projevů vůle stran při uzavírání smlouvy použije práva určeného bydlištěm 

příslušného účastníka, tzn. v našem případě českého práva. Jiný výklad by vedl k 

absurdním důsledkům, (viz Jiří Čermák, Internet a autorské právo. Praha: Linde Praha 

a.s., 2003 ). 

 

Až zákon č. 216/2006 Sb., který novelizoval autorský zákon, zavedl v § 46 odst. 5 

možnost směřovat návrh na uzavření licenční smlouvy vůči neurčitému okruhu osob 

(v zásadě tak, jak je upraven v obchodním zákoníku). S přihlédnutím k obsahu návrhu 

nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem, může osoba, které 

je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého 

úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne 

nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl 

tento úkon učiněn. (§46 odst. 6 AutZ). 

Dlouhou dobu také nebylo možné ani uzavřít licenční smlouvu bezplatně. Současný 

autorský zákon stanoví v § 49  

Odměna 

(2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, 

smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy 

b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně. 

 

Zde stojí za pozornost, že zákon požaduje, aby ujednání o bezúplatné licenci bylo 

výslovné. I když část opensource licencí toto ustanovení o bezúplatnosti (royalty free) 

obsahuje, zdaleka ne všechny tuto podmínku splňují dostatečně. V podrobnostech 

viz níže podrobný rozbor jednotlivých OS licencí. 
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Tato ustanovení se samozřejmě nedotýkají případných patentových licencí v rámci 

českého práva, jejichž problematika je podstatně složitější a přesahuje rámec této 

práce (obecně obsahuje obchodní zákoník sice zvláštní ustanovení o licenčních 

smlouvách k průmyslovému vlastnictví, neupravuje ale bezplatné poskytování 

licence, neboť k pojmu pravé licenční smlouvy náleží úplatnost, tedy že za poskytnutí 

licence se nabyvatel zavazuje poskytovat buď odměnu (licenční poplatky), nebo jinou 

majetkovou hodnotu (např. při vzájemné licenci). K bezplatnému poskytnutí licence 

je třeba využít sjednání nepojmenované smlouvy (§ 269 odst. 1 obch. Zák.) 

a samozřejmě v kombinaci s “nabídkou licence” přihlašovatelem na Úřadě 

průmyslového vlastnictví a povinností příjemce toto přijetí licence oznámit. 

(Vzhledem k nepatentovatelnosti počítačových programů v rámci EU jde však pro 

potřeby práce o okrajový problém). 

Krabicový software 

V podstatě obdobný problém (neuzavření licenční smlouvy z důvodu nemožnosti naplnit 

požadavek občanského zákoníku na jejich vznik) provázel i prodej krabicového 

software. 

V současnosti však již ustálená nauka odvozuje vznik oprávnění k užití software (nikoli 

licenční smlouvy) na základě pojmu "oprávněný uživatel", přičemž k instalaci (což je 

z právního hlediska rozmnožení díla), spuštění či vytváření záložní kopie má 

"oprávněný uživatel" povolení přímo ze zákona (zákonná licence - §66 AutZ). 

Oprávněnému uživateli počítačového programu tedy dává přímo zákon některá 

oprávnění a omezuje tak práva autora programu. Zde se pak pochopitelně dostáváme 

k otázce vymezení pojmu "oprávněný uživatel" ve smyslu §66 AutZ. Bez toho, 

že bychom zacházeli do přílišných detailů, lze dovodit, že pod tento pojem spadá 

například oprávněný nabyvatel media-nosiče software, tedy zákazník, který si legálně 

koupil příslušnou krabici s programem. 

Na závěr této kapitoly lze uzavřít, že v současné době již Česká republika disponuje 

dostatečně moderní právní úpravou, která je schopná řešit i většinu problémů 

souvisejících s moderním způsobem šíření autorských děl. 

Cesta k této úpravě však byla až pozoruhodně dlouhá a trnitá a mnoho praktikujících 

právníků tak bylo v uplynulých deseti letech nuceno hledat řešení “právní svémocí” 
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často až mimo pozitivně právní úpravu. Tyto jejich materiály mi sloužily jako 

zajímavá inspirace při studiu problematiky. 

(Josef Aujezdský – Právní aspekty krabicového software 12. 11. 2003 http://www.e-

advokacie.cz 

Jiří Čermák-GNU/GPL - právní rozbor licence 10. 11. 2001 http://www.itpravo.cz)
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Zvláštní část  

Způsoby užití software třetích stran v komerčních 

aplikacích 

Právní problematika užití software třetích stran v procesu vývoje komerčních aplikací se 

liší především v závislosti na způsobu, jakým je software třetích stran při vývoji 

užíván. 

Na prvním místě půjde především o užití části kódu přímo v našem produktu, tedy 

o redistribuci cizího kódu společně s naší distribucí (tzv. embedding). Z pohledu 

tvůrce/výrobce/pořizovatele komerční aplikace musíme pak mít především na zřeteli, 

zda máme příslušnou licenci k rozmnožování a dalšímu užití cizího software třetí 

strany, zda na daném software, případně na technologii, kterou software 

implementuje, nevázne patent případně patentová přihláška, jaký je skutečný vztah 

výrobce, případně autora software k samotnému kódu.Podle licenčních podmínek pak 

můžeme dělit redistribuovaný software třetí strany na volně šiřitelný s volnými 

licenčními podmínkami (opensource a freeware), či redistribuovaný software třetí 

strany s komerčními licenčními podmínkami a na software v public domain. 

Dále je možné použít software třetích stran jako vývojový nástroj a naposledy jde o užití 

specifikace (viz dále). 

V posledních dvou uvedených případech je třeba především zkoumat vztah mezi naším 

produktem a software třetí strany, zda jde o nezávislá díla či zda náš program nespadá 

pod „dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného 

jazyka.“( § 2 odst.4 AZ) 
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Pro přehled uvádím možné způsoby užití software třetích stran do následující 

tabulky

 

V této práci se z důvodů omezeného rozsahu budu věnovat především redistribuci 

s důrazem na open source a public domain a užití specifikace.Stranou zůstanou 

komerční licenční podmínky, freeware včetně binárních licencí a užití vývojových 

nástrojů. I když jde o témata velmi zajímavá, jejich pouhé nastínění by vedlo 

k značnému zjednodušení a zapracování by rozsah práce zdvojnásobilo. 

 

6. Problematika užití open source v komerčních 

produktech, problém „virality“ a „copyleftu“, 

jednotlivé open sourcové licence a organizace, 

jejich charakteristika, základní rozdíly a analýza 

z hlediska použitelnosti v komerčním produktu. 

Opensource 

Definice toho, co je open source, nebo také open source software, je vzhledem 

k celosvětovému užívání tohoto termínu a jeho živelnému vzniku poněkud 

problematická. 

V chápání široké laické veřejnosti se program zjednodušeně považuje za open source, 

pokud společně se spustitelnou (binární) verzí je zdarma k dispozici i jeho zdrojový 

kód s možností ho volně užít a měnit (http://www.webopedia.com 29. 10. 2007) 
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Poněkud užší definice, jejímž autorem je celosvětově uznávaná Open Source Initiative 

organization (OSI- http://www.opensource.org/docs/definition.php) a která se těší 

velké autoritě především v akademických kruzích, pak obsahuje celkem deset bodů, 

které musí licence programu, pod kterou je šířen, splňovat18.  

Jedním z dalších aktivit OSI je i databáze známých licencí, které všech deset bodů splňují 

a jsou tak zvaně OSI certified. 

Dalším v podstatě synonymem výrazu opensource je tzv. Svobodný software (Free 

Software), jehož stewardem-prosazovatelem je naopak další celosvětově uznávaná 

organizace Free Software Foundation (FSF). Za zmínku stojí, že slovo Free 

(svobodný, volný) je v tomto kontextu vykládáno jako svobodný přístup 

ke zdrojovému kódu, nikoli v souvislosti s cenou samotného programu (Free software 

is a matter of liberty not price). O Free Software Foundation ještě uslyšíme v jiných 

souvislostech, neboť autoři opensourcových programů a aplikací často dobrovolně 
                                                 
18 (pozn.: pro představu jsou to následující: volné rozšiřování-licence nesmí omezovat prodej nebo jinou 

distribuci programu jako součásti programového balíku obsahujícího software z různých zdrojů; 

licence by za takový prodej neměla vyžadovat autorský nebo jiný honorář zdrojový kód - produkt musí 

obsahovat zdrojový kód a musí umožňovat distribuci jak ve zdrojové, tak v binární ("zkompilované") 

podobě; pokud program není šířen včetně zdrojových kódů, musí být dobře popsána možnost jejich 

získání, a to za přiměřený poplatek (pokrývající náklady), nebo v případě Internetu zdarma; zdrojový 

kód nesmí být zamlžen; přechodné formy (např. výstup preprocesoru nebo překladače) nejsou 

dovoleny; odvozené práce-licence musí umožňovat tvorbu odvozených prací a musí jim umožňovat, 

aby byly šířeny pod stejnou licencí jako původní produkt; integrita (celistvost) autorova zdrojového 

kódu-licence může omezovat distribuci změněné formy zdrojového kódu pouze v případě, že je 

umožněno šíření tzv. záplat (patch files) spolu se zdrojovým kódem; licence musí výslovně povolit 

šíření programu přeloženého ze změněného zdrojového kódu; licence může vyžadovat, aby odvozené 

práce nesly jméno nebo verzi odlišné od původního programu; diskriminace vůči osobám a skupinám - 

licence nesmí diskriminovat osoby nebo skupiny osob; diskriminace sfér užití licence nesmí omezovat 

použití programu v určité sféře, nesmí například omezovat použití programu v komerčním prostředí 

nebo v genetickém výzkumu; šíření licence-práva přiložená k programu musí platit pro všechny, bez 

nutnosti dalších přídavných licencí; licence nesmí záviset na programovém produktu;práva přiložená 

k programu nesmí záviset na existenci programu v určitém programovém balíku; pokud je program 

z balíku vyřazen a je používán nebo šířen v souladu s licencí, všichni, ke kterým se program dostane, 

by měli mít stejná práva jako ti, kteří dostanou program jako součást programového balíku - licence 

nesmí ovlivňovat ostatní programy;licence nesmí klást omezení na software, který je šířen společně 

s licencovaným programem; licence nesmí například trvat na tom, aby všechny programy distribuované 

na stejném médiu splňovaly podmínky Open Source software- 

http://www.opensource.org/docs/definition.html 29.10 2007) . 
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převádějí svá autorská práva (v rámci amerického copyrightového systému) právě na 

FSF, která pak následně vystupuje v soudních sporech ohledně porušování podmínek 

opensourcových licencí velkými korporacemi. Závěry a názory FSF a jejího předního 

právního zástupce Eben Moglena (Professor of Law, Columbia Law School) 

zveřejňované pravidelně na jejich internetových stránkách tak vzhledem k nedostatku 

soudních precedentů mohou sloužit jako jedno z možných interpretačních vodítek 

(http://www.fsf.org/licensing/).  

Z právního hlediska není však důležitý výklad jednotícího pojmu opensource, jako spíš 

jednotlivá konkrétní licenční ustanovení, kterými se od sebe navzájem licence liší. 

Zatímco užití kódu pod jednou opensourcovou licencí je pro softwarového vývojáře 

téměř bezproblémové (BSD) a ušetří hodiny programovacího času, nesprávné užití 

kódu pod jinou licencí (GPL), která taktéž spadá pod název opensource, může ohrozit 

podnik mnohamilionovými ztrátami. 

Proto pokud budu nadále mluvit o opensource, budu tím mít na mysli vždy opensource 

software ve smyslu nejobecněji veřejně přijímané definice, tedy ve smyslu volného 

přístupu ke zdrojovému kódu, který může pak softwarový inženýr dále modifikovat 

(tj. ve smyslu českého autorského zákona zpracovávat, upravovat či jinak měnit). 

Toto utilitární chápání také nejlépe odpovídá potřebám této práce. 

Copyleft 

Nejhrubším rozlišením opensource programů je rozlišení na licence copyleftové a licence 

bez copyleftové doložky (dalším rozlišením uváděným například Free Software 

Foundation může být dělení licencí na licence svobodného software a nesvobodného 

software a na poměrně důležitou a zajímavou kategorii licencí GPL kompatibilních 

a GPL nekompatibilních http://www.gnu.org/licenses ).19 

                                                 
19 ) Obecně se za kritérium kompatibility považuje možnost nebo oprávnění kombinovat dva či více 

počítačových programů (software). Pokud toto příslušné licence povolují, pak jsou kompatibilní, přičemž 

kompatibilní s GNU GPL budou tehdy, jestliže umožňují zkombinovat kód pod nimi vydaný s kódem 

zveřejněným pod GNU GPL do jednoho velkého programu. Nezbytnou podmínkou vyžadovanou ze strany 

GNU GPL je pak následné vydání takového počítačového programu právě pod ní. Podrobný demonstrativní 

výčet s GNU GPL kompatibilních licencí je uveden na webových stránkách GNU.  

Pro příklad některé z nich uveďme i zde:  
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Myšlenka copyleftu, stejně jako v podstatě celý systém licencování software, je založen 

na americkém copyrightovém systému. Podstatou je použití instrumentů autorského 

práva (licence, copyrightu) za účelem jeho omezení. Kdokoli, kdo obdrží kopii 

programu, má právo program užít, měnit a dále distribuovat, ale pouze za podmínky, 

že takto dále distribuované (a případně pozměněné) dílo bude opět k dispozici za 

původních copyleftových podmínek (http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft). Jiná, 

poněkud ideologická, ale pro potřeby práce výstižná definice říká, že Copyleft je 

metodou (použitou v GNU GPL), která znemožňuje přeměnu svobodného softwaru na 

software proprietární (nesvobodný). 

Hlavní myšlenkou copyleftu je dát každému povolení ke spouštění, kopírování, modifikaci 

programu a šíření modifikovaných verzí, ne však povolení přidávat k nim vlastní 

omezení. Takto jsou rozhodující svobody, které definují svobodný software, zaručeny 

pro každého, kdo má kopii; stávají se nezcizitelnými právy. Aby byl copyleft efektivní, 

musí být modifikované verze rovněž svobodné. To zajišťuje, že naše práce je, pokud je 

                                                                                                                                      

• X11 License (MIT License) - jednoduchá svobodná licence necopyleftového typu pro dnes již 

standardní grafický engine pro unixové a linuxové systémy - X Window System.  Prakticky 

stejnou licenci používá i jeho implementace XFree86. 

• Standard ML/New Jersey License - licence ke kompilátoru programovacího jazyka Standard 

ML’97.  

• W3C License - licence World Wide Web Consortium k software a doprovodné dokumentaci 

publikovaných pod hlavičkou W3C. 

• Modifikovaná BSD License - licence kalifornské univerzity v Berkeley modifikovaná odstraněním 

reklamní doložky, která vyžaduje u reklam na rysy nebo použití software vydaným pod touto 

licencí zmínku: „Tento produkt obsahuje software vyvinutý kalifornskou univerzitou v Berkeley a 

jejími přispěvovateli. “  

• Apple Public Source Licence 2.0 - licence společnosti Apple Computer k počítačovým programům 

nebo jiným dílům, které tato společnost veřejně zpřístupní pod touto licencí s poznámkou 

identifikující tyto díla jako „Original Code. “ 

• Kompatibilní je fakticky i trojlicence MPL/GPL/LGPL. MPL je zkratkou pro populární Mozilla 

Public License, licenci pro komplexní open-source webový prohlížeč Mozilla, jenž nahradil 

předchozí proprietární Netscape Navigator/Communicator. MPL jako taková pro určitá svá 

omezení (stejně jako mateřská Netscape Public License - NPL) kompatibilní s GNU GPL a 

potažmo tak i s LGPL není, a tak došlo k vytvoření této určité trojlicence, která umožňuje 

odchýlení se k GNU (L)GPL . Stejnou povahu má i NPL/GPL/LGPL. 
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zveřejněna, dostupná naší komunitě. (http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html 

Richard Stallman kniha Open Sources ). 

Pro Copyleft se někdy symbolicky používá značka převráceného c . Tento znak je ale 

bez jakékoli právní relevance nebo opory i v americkém právním systému. 

Kamenem úrazu copyleftových licencí při pokusu o jejich komerční využití a zároveň 

podstatou sebevědomého tvrzení o znemožnění přeměny svobodného software na 

software proprietární je skutečnost, že modifikace programu, i když je třeba vlastním 

autorovým dílem, musí být nadále distribuována jako opensource (free software), což 

možnost jeho komerčního využití značně snižuje. Tato vlastnost licence je také někdy 

nazývána jako viralita (anglicky Virality). Podstatou je představa, že v momentě, 

kdy ke svému třeba 1000 řádkovému proprietárnímu kódu přidám třeba jen jeden 

řádek kódu pod copyleftem, copyleftové ustanovení se rozšíří na celý můj program 

jako virus a já budu následně nucen poskytnout svým zákazníkům zdarma zdrojový 

kód s právem ho měnit (čímž umožním upravovat program jeho potřebám, omezím 

tak svou exkluzivitu při možnosti dále poskytovat služby a servis s programem 

související (i když problematika úpravy a právo na změnu počítačového programu 

koncovým uživatelem je zajisté problém, který by si zasloužil samostatnou analýzu), 

a hlavně dále distribuovat (což může snížit můj prodej, vzhledem k tomu že můj 

produkt může být k dispozici z druhé ruky v podstatě zdarma). Definice a výklad 

pojmů „modifikace programu“ a „odvozeného díla“ se tak stávají jádrem většiny 

soudních sporů a zároveň strašákem malých i velkých vývojářských firem. 

Proč model naznačený výše v podstatě neplatí, jaké jsou přece jen možnosti obcházení 

GPL a dalších silně copyleftových licencí i další nezodpovězené otázky do budoucna 

se pokusím rozebrat v kapitole věnující se samostatně licenci GPL, neboť ta je právě 

nejrozšířenějším a nejtypičtějším představitelem copyleftové licence. 

Následovat bude rozbor dalších dvou v pořadí nejužívanějších licencí, Apache software 

licence, která je zároveň typickým představitelem „copyleftového středu“, a typicky 

necopyleftové BSD licence. Na těchto třech příkladech budu zároveň demonstrovat 

základní problémy vznikající při komerčním užívání open sourcových 

aplikací.(poznámka: U každého příkladu rozebírám problémy pro dané licenční 

ujednání nejtypičtější. To, že je pak v souvislosti s výkladem dalších licencí již 

výslovně nezmiňuji, nutně neznamená, že se na ně tato problematika také do větší či 

menší míry nevztahuje). 
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Poznámka k platnosti poskytnutých opensourových licencí 

V části páté věnované některým aspektům uzavírání licenčních smluv v českém právu 

jsem uzavřel, že v současnosti již Česká republika disponuje dostatečně moderním 

právním rámcem, aby docházelo k platnému uzavírání licenčních smluv i tak, jak je to 

obvyklé v případě šíření opensource. 

Pokud ale přesto není licence platně poskytnuta dle našeho autorského zákona, případně 

je z jiného důvodu neplatná, jak pak bude situace posuzována soudy USA? 

Při absenci určení rozhodného práva samotnými účastníky a za předpokladu, že kolizní 

normy mezinárodního práva soukromého USA (které se stát od státu liší) určí jako 

rozhodné právo v otázce platného poskytnutí licence nebo jiného ustanovení 

potenciálně působícího neplatnost právo ČR, dojde i na území USA k porušení 

autorského práva autora (uživatel tak z pohledu amerického soudu nebude mít 

oprávnění k užití díla ani na území USA). 

Pokud se ale dle kolizních norem užije lex fori, bude záležet na konkrétní licenci a právní 

úpravě. Vzhledem k tomu, že většina opensourcových licencí vznikla v rámci 

právního řádu USA, můžeme předpokládat, že soud dospěje k závěru, že licence je 

poskytnuta platně (i když v minulosti byla platnost GPL zpochybněna, a to i před 

soudy na území USA).Zda její ustanovení jsou právně vynutitelná nebo ne pro 

nesoulad s USC 17, je pak otázkou dalšího rozboru.Z výše uvedeného tedy vyplývá, 

že i když z pohledu našich soudů nedojde k uzavření platné licenční smlouvy 

a software třetí strany tak bude na našem území užíván nelegálně, přičemž bude 

docházet k porušování autorských práv, může být za jisté situace šíření a užití takto 

vzniklého kódu soudy na území USA nesankcionované. 

Ve zkratce jde o problematiku, jakým rozhodným právem se budou řídit jednotlivá 

ustanovení licence, které by mohly způsobit potenciální neplatnost podle jednoho, 

ale nikoliv podle druhého právního řádu. 

Proto pro zjednodušení, pokud dále z textu nevyplývá jinak, budu předpokládat, že 

licence jsou poskytnuté platně. 

6.1. General Public License-GPL  
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GNU General Public License (dále jen „GPL“)  je licence, jejímž autorem je Richardem 

Stallman20 a jejíž první verze byla uveřejněna již v roce 1989. Cílem bylo sjednotit 

různé do té doby licenčně nekompatibilní GNU projekty pod jednu licenci, která by 

umožňovala jejich vzájemné propojování a právní kompatibilitu.  

Jedná se o nejznámější světovou copyleftovou licenci a zároveň o nejužívanější 

opensourcovou licenci vůbec. Statistiky říkají (David A. Wheeler, Make Your Open 

Source Software GPL-Compatible. Or Else Mar. 21, 2005, je nutné ale zdůraznit, 

že tato čísla se týkají výlučně verze 2.0 z roku 1992, zatímco v současné době je již 

k dispozici verze 3.0 v poněkud odlišném znění, jejímiž ustanoveními a budoucností 

se budu dále zabývat níže ), že mezi 70 až 75 procenty veškerého světového 

opensource software je licencováno právě pod GPL. 

 

http://freshmeat.net/stats/#license 

 

Graf rozdělení jednotlivých licencí podle 

množství existujících projektů. Je tu 

zahrnut i public domain, jehož podíl na 

celkovém množství software ale bude 

vzhledem jeho neevidování podstatně 

větší.  

 

A to přesto, že GPL je z pohledu výrobce komerčních aplikací svou povahou jednou 

z nejkontroverznějších licencí a snaží se svými ujednáními komerční využití 

minimalizovat, mohlo by se proto zdát, že se její užití omezí na čistě nekomerční 

opensource sféru.  

                                                 
20 Richard Stallman, zakladatel GNU projektu (1983), podle Stalmanových vlastních slov (Stallmanova 

přednáška na třetí mezinárodní konferenci o GPLv3 z 21. března 2006) bylo cílem projektu GNU 

“vytvořit tolik alternativ svobodného software, kolik je software komerčního“) 
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Podrobný rozbor licence GPL včetně všech důsledků vydání software pod GPL, sporů 

kolem platnosti a mnoha dalších implikací by vystačil na samostatné pojednání. 

V následujícím výkladu se pokusím omezit pouze na podstatné části důležité pro 

právní závěry práce, přesto je ale GPL věnována zvýšená pozornost. Právě pro svou 

rozšířenost se totiž GPL stala v očích laické veřejnosti synonymem open source 

a další vývoj kolem ní bezpochyby ovlivní celou scénu svobodného software.  

Historie licence GPL je poměrně úzce spjata s historií operačního systému Unix. 

Vzhledem k její relevantnosti k předmětu práce určitě nebude na škodu si jí 

připomenout (Ragib Hasan, History of Linux, http://ragibhasan.com/linux) 

Historie GPL a Linuxu 

Unix, předchůdce Linuxu, je víceúlohový víceuživatelský operační systém21, jehož kořeny 

sahají do roku 1969, kdy byla vytvořena jeho první verze ve společnosti AT&T/Bell 

Laboratories. Několik let předtím (1956) však společnost AT&T byla nucena podepsat 

soudní smír ve sporu s Antimonopolním Úřadem USA, který omezil její činnost na 

poskytování domácích telekomunikačních služeb a plnění státních zakázek (Bell Labs, A 

Brief History of Lucent Technologies, http://www.belllabs.com/history/lucent.html). 

Za těchto okolností bylo právním oddělením AT&T doporučeno, aby se společnost pokud 

možno vyhnula komerčním distribucím UNIXU. 

UNIX a jeho zdrojové kódy byly nejprve dány k volnému užití univerzitám, později státním 

i nestátním organizacím a nakonec i subjektům dalším včetně komerčních. Vznikla tak 

celá řada jeho Unix klonů. Když pak o několik let později (přesněji v roce 1982) právníci 

společnost AT&T dospěli k závěru, že podmínky soudního smíru z roku 1969 se na 

distribuci počítačových programů přeci jen nevztahují a nové verze Unixu se začaly 

vydávat pod komerčními licenčními podmínkami bez možnosti získat zdrojový kód, 

nemohlo to již nic na masovém rozšíření a dalším volném vývoji Unixu  změnit. 

V roce 1991 vydal student finského původu Linus Torvards na základech volného Unixu 

první volný operační systém pro osobní počítače (386, 486) pod názvem Linux. Jako 

licenci pro svůj nový systém zvolil právě GPL. Masová popularitu Linuxu pak pomohla 

rozšířit GPL a naopak podmínky licence GPL měly zajistit, že i velké komerční korporace 

                                                 
21 S počítačem, na kterém je UNIX provozován, může současně komunikovat více uživatelů 

prostřednictvím terminálů, Jeden uživatel může být na počítači přihlášen vícekrát a může spouštět více 

úloh současně. 
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budou nuceny se podělit o vývoj v oblasti Linuxu s širokou veřejností formou zveřejnění 

zdrojových kódů. 

Rozbor licenčních podmínek 

Z pohledu českého autorského zákona jsou obsahem licenčních ujednání GPL tři závazky 

autora a tomu odpovídající oprávnění uživatele volně šiřitelného díla:  

1. právo uživatele dílo-program užívat - zde se jedná o oprávnění uživatele 

k tzv. prostému užití díla, tj. ke spuštění programu;  

2. právo uživatele vytvářet díla odvozená z původního díla;  

3. právo uživatele šířit původní dílo stejně jako jakékoli dílo od původního díla 

odvozené- zde je samozřejmě klíčový závazek autora díla odvozeného šířit takové 

dílo pouze na základě licence GPL.  

Z hlediska autorského práva se všechny tři závazky autora, resp. oprávnění uživatele shrnou pod jeden 

obecný pojem – závazek, resp. právo k užití díla, neboť v případě počítačových programů je 

užitím v autorskoprávním smyslu i užití pro osobní/vlastní vnitřní potřebu uživatele. 

Co se práva spouštět počítačový program týče, bývá svolení autora se spouštěním programu 

nejméně problematické. V případě GNU/GPL to není úplně tak - na jednu stranu 

GNU/GPL ve svém článku ,,Terms and conditions for copying`` výslovně vylučuje 

z okruhu otázek řešených v rámci licence pouhé spuštění programu (Activities other than 

copying, distribution and modification are not covered by this License), ale na druhou 

stranu hned v následující větě s ním autor zcela jednoznačně vyslovuje souhlas  (The act 

of running the Program is not restricted). (Právní rozbor dvou volných licencí z hlediska 

českého práva Matěj Cepl, 24. ledna 1999 http://docs.zdenda.com/rozbor_gnu_gpl.html )  

Vzhledem k tomu že náš AZ považuje spouštění počítačového programu za zhotovení 

rozmnoženiny díla22a neplatí pro něj výjimka ve smyslu § 30 odst.(1), je třeba i ke 

spuštění počítačového programu výslovné svolení autora, nestanoví-li sám zákon výjimku 

či omezení práv autora (§ 66 odst. 1 AZ). Podle mého názoru tak jde o činnost jednak 

povolenou samotnou GPL, jednak i pokrytou výjimkou z ochrany autorských práv ve 

                                                 
22 § 66 odst (2) Za rozmnožování počítačového programu se považuje i zhotovení rozmnoženiny, která je 

nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, 

provoz a přenos. 
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prospěch oprávněného uživatele ve smyslu § 66 AZ (za předpokladu splnění podmínek 

oprávněného uživatele). 

Ohledně vytváření odvozených děl pak z Bernské úmluvy, AZ (§ 12, § 51) a nejzřejměji 

i ze Směrnice o právní ochraně počítačových programů23 vyplývá, že k vytváření 

odvozených děl je třeba souhlasu původního autora (příslušné výjimky ve prospěch 

oprávněného uživatele viz níže).Článek druhý GPL stanoví podmínky, za kterých je 

možné vytvářet odvozená díla a případně je i dále šířit. Z článku 4 písm. b) odstavce 

druhého pak plyne, že ve vytváření odvozených děl nejsme v podstatě nikterak 

omezeni za předpokladu, že takto vzniklé dílo nebudeme dále šířit.  

  

Jak jsem ale už výše zmínil, pro vývoj komerčních aplikací je nejdůležitější, zda a za 

jakých podmínek můžeme program distribuovat dále svým koncovým zákazníkům. 

GPL zásadně toto umožňuje tím, že nám dává právo program dále šířit, ale pouze pod licencí 

GPL a za splnění všech jejích podmínek. Pokud bychom některá její ustanovení porušili, 

třeba tak že bychom program šířili pod jinou licencí nebo neposkytli zdrojový kód, 

porušili bychom  licenční podmínky a důsledkem by byla ztráta všech oprávnění z licence 

pro nás plynoucích. 

To plyne z ustanovení odstavce 4. GPL, který obsahuje rozvazovací podmínku spočívající 

v porušení licenčních podmínek v GPL stanovených: 

4. 

 You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 

provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 

distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this 

License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this 

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 

compliance. 

Takto široce koncipovaná rozvazovací podmínka je logickým vyústěním situace, kdy při 

zpřístupnění programu neomezenému počtu uživatelů není možné užití kontrolovat a 

                                                 
23 (Článek 4 b) S výhradou ustanovení článků 5 a 6, zahrnují výlučná práva nositele práv ve smyslu 

článku 2 právo činit sám a právo udělovat svolení jinému k: 

překladům, zpracování, úpravám a k jakékoliv jiné změně počítačového programu a k rozmnožování 

programu z těchto úkonů vyplývajícímu, aniž jsou dotčena práva osoby provádějící změnu programu. 
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případně sankcionovat nesplnění podmínek projevem vůle směřujícím k ukončení 

licenční smlouvy ( v podrobnostech o důsledcích porušení GPL viz níže kapitola o 

vynucování GPL). 

Podmínky redistribuce změněného programu. 

Asi největší komplikací a důsledkem copyleftového charakteru licence je požadavek, 

aby jakýkoli program, který je zčásti nebo zcela odvozen od původního programu 

nebo obsahuje jeho část, byl, pokud bude dále distribuován, licencovaný pod GNU 

GPL. Vzniká tak zásadní otázka, jak definovat pojem odvozená díla v oblasti software 

a počítačových programů24.  

Tato problematika nabývá na důležitosti a má i praktické důsledky, neboť silné 

copyleftové licence (ne jen GPL) vždy mají vzhledem k “odvozeným dílům” 

restrikční požadavky, většinou minimálně požadují, aby bylo odvozené dílo dále 

šířeno pod stejnou, případně kompatibilní licencí (viz. kompatibilita GPL). (Na 

druhou stranu licence k proprietárnímu software většinou vůbec neumožňují vytváření 

odvozených děl bez výslovného souhlasu držitele autorských práv.) 

Tato otázka není, pokud je mi známo, výslovně podrobně upravena v žádné legislativě, 

vychází se z obecné úpravy děl zpracovaných, jinak změněných či upravených (tedy 

přetvořených), zařazených do souboru či užitých ve spojení. 

17 U.S.C. § 101 stanoví:  

A "derivative work" is a work based upon one or more preexisting works, such as 

a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture 

version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other 

form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of 

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as 

a whole, represent an original work of authorship, is a "derivative work".  

Náš autorský zákon naproti tomu ve svém  paragrafu druhém ještě stručněji pouze 

zmiňuje že (odstavec 4) “Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím 

                                                 
24 GPL používá termín „dílo založené na programu“  (work based on the program) a stanoví v článku 0 věta 

druhá, že „dílem založeným na programu“ je jednak program sám a jednak jakékoli odvozené dílo tak, 

jak tento termín chápe autorský (copyrightový) zákon  ("work based on the Program" 

means either the Program or any derivative work under copyright law). 
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zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno 

právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.”Je tak v souladu s článkem 

druhým odstavcem 3 Bernské úmluvy, který stanoví že: „Překlady, úpravy, hudební 

úpravy a jiná zpracování literárního nebo uměleckého díla jsou chráněny jako díla 

původní bez újmy autorského práva k původnímu dílu.“ V případě software ale není 

ani v jednom případě zcela jasné, jak se výše zmíněná ustanovení uplatní na odvozené 

dílo, byť s ohledem na to, že je počítačovým programům poskytována ochrana jako 

dílům literárním, platí i pro ně ve stejném rozsahu tím pádem ani není jasná přesná 

definice odvozeného díla v počítačové oblasti.Vždy záleží jako u ostatních děl na 

konkrétním případu. 

Jinými slovy, pokud vytvoříme ze dvou programů funkční celek, vzniká otázka, kdy jde 

ještě o odvozené dílo a kdy se již oba programy posuzují samostatně. Dá se říci, že do 

současné doby nebyla v této otázce, která je v důsledku nedostatku právní úpravy 

ponechána na výkladu doktríny, případně judikatury, dosažena shoda. 

Nejčastěji citovaná v této souvislosti je i v ČR známá čtyřodstavcová analýza od 

Lawrence Rosena, hlavní právního zástupce OSI (pozn.: Lawrence Rosen is an 

attorney in private practice, with offices in Los Altos and Ukiah, California 

(www.rosenlaw.com). He is also corporate secretary and general counsel for the Open 

Source Initiative, which manages and promotes the Open Source Definition 

(www.opensource.org), která se k problematice staví následovně: 

1. Pokud byl jakkoli aktivně použit nebo dokonce modifikován zdrojový kód 

předlohy, jde téměř jistě o odvozené dílo. 

2. Pouhé použití knihovny prostřednictvím aplikačního programového rozhraní 

(API) nečiní z programu dílo odvozené z knihovny. 

3. Pokud program nabízí mechanismus pro připojení samostatných modulů (pluginů, 

ovladačů zařízení apod.), pak tyto moduly nejsou odvozeným dílem. 

4. V případě spojování (linkování) programů je potřeba zvážit, zda předloha svou 

podstatou takové spojování umožňuje a předpokládá, tj. je-li například 

prezentována jako knihovna. Technický způsob takového spojení (statické, 

dynamické apod.) pak není rozhodující. 
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(Užit zkrácený český překlad z L. Lhotka. Obecná veřejná licence GNU. Zpravodaj ÚVT 

MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 5, s. 16-20. Originál například v 

http://www.linuxjournal.com/article/6366 25 ) 

Tato analýza ale byla psána účelově, aby zbavila veřejnost obav z “virální” povahy GPL 

licence, a sám Rosen v závěru svého pojednání uvádí, že je vždy třeba především brát 

v úvahu, jakým způsobem je pojem odvozené dílo vykládán soudy v naší jurisdikci. 

Navíc i výše zmíněná analýza je do velké míry nejednoznačná a umožňuje více výkladů, 

což je pro běžnou praxi drobných vývojářů bez právnického vzdělání nepoužitelné. 

Stále převažující teorií ohledně vzniku odvozeného díla je tedy i nadále teorie linkování. 

Vztah závislosti jednotlivých programů na sobě navzájem je tu vyjádřen způsobem, 

jakým jsou programy technologicky propojeny. 

Tzv. statické linkování vyžaduje, aby došlo ke změně zdrojového kódu jednoho 

programu, aby mohl být propojen s jiným. Takto vzniká odvozené dílo, neboť musí 

                                                 
25

 

1) The primary indication of whether a new program is a derivative work is whether the source code of 

the original program was used, modified, translated or otherwise changed in any way to create the 

new program. If not, then I would argue that it is not a derivative work. 

2) The meaning of derivative work will not be broadened to include software created by linking to library 

programs that were designed and intended to be used as library programs. When a company 

releases a scientific subroutine library, or a library of objects, for example, people who merely use 

the library, unmodified, perhaps without even looking at the source code, are not thereby creating 

derivative works of the library. 

3) Derivative works are not going to encompass plugins and device drivers that are designed to be linked 

from off-the-shelf, unmodified, programs. If a GPL-covered program is designed to accept 

separately designed plugin programs, you don't create a derivative work by merely running such a 

plugin under it, even if you have to look at the source code to learn how. 

4) In most cases we shouldn't care how the linkage between separate programs was technically done, 

unless that fact helps determine whether the creators of the programs designed them with some 

apparent common understanding of what a derivative work would look like. We should consider 

subtle market-based factors as indicators of intent, such as whether the resulting program is being 

sold as an “enhanced” version of the original, or whether the original was designed and advertised 

to be improvable “like a library”. 
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nutně dojít ke změně kódu, a pokud linkující program je licencovaný pod GPL, pak 

i celé odvozené dílo musí být k dispozici pod GPL. 

Na druhou stranu dynamické linkování je proměnlivý dočasný vztah mezi dvěma 

programy, k němuž byly tyto programy předem vytvořeny, jedná se o jejich 

přirozenou funkcionalitu. Linkující program není třeba za účelem propojení jakkoli 

měnit. Příkladem může být instalace různých rozhraní do operačního systému. 

V posuzování tohoto způsobu linkování se veřejnost dělí na dva tábory. Dle názoru 

L. Rosena i jiných nedochází ke vzniku odvozeného díla. Tento výklad je ale sporný, 

neboť dynamického linkování lze snadno využít pro obcházení linkování statického. 

Že i dynamické linkování dává vzniknout odvozenému dílu podle GPL 2.0, je 

rozšířený názor mnoha vývojářů v čele  například s Richardem Stallmanem. 

Ještě volnější je vztah mezi programy, které spolu navzájem komunikují pomocí 

veřejných aplikačních programových rozhraní (published aplication program 

interface, (API), což je typické především pro programy napsané v programovacím 

jazyce Java. Zde se podle převažujícího názoru o vznik odvozeného díla nejedná. 

 

Sama licence GPL 2.0 nikterak k objasnění pojmu odvozené dílo nepřispívá. Jen článek 

druhý odstavec třetí dle očekávání stanoví, že pouhé uložení kódu pod GPL 2.0 

a proprietárního kódu na stejném mediu (typicky HD, CD, DVD disku) nedává 

vzniknout odvozenému dílu. 

Z výše zmíněné analýzy a nedostatku soudních rozsudků z této oblasti lze uzavřít, že 

pojem odvozeného díla tak, jak je použit v licenci GPL 2.0 pro software, je i dnes 

značně mlhavý a míra nejistoty, zda můj koncový produkt bude v případě spolupráce 

s programem pod GPL 2.0 považován za odvozené dílo, je nepřiměřeně vysoká.  

Jako reakci na výše zmíněný problém vytvořil Richard Stallman ve spolupráci s Ebenem 

Mogelenem LGPL, neboli lesse general public license (původně L před GPL 

znamenalo “Library general public licence“, v překladu tedy název “GPL pro 

knihovny” (pozn.: Knihovna (angl. library) je v programování funkční logický celek, 

který poskytuje služby pro programy. Většinou se jedná o sbírku procedur, funkcí a 

datových typů, či při objektově orientovaném přístupu o sadu tříd, uložených v 

jednom diskovém souboru. Knihovna poskytuje aplikační programátorské rozhraní 

(zvané, jak uvedeno výše, API), které umožňuje programu volat funkce poskytované 

touto knihovnou. Existuje mnoho knihoven pro různé účely, např. pro využívání 

služeb operačního systému, grafické funkce, řízení periférií, vědeckotechnické 
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výpočty atp. http://cs.wikipedia.org/). Library v názvu bylo později změněno z 

politických důvodů na Lesser (menší), neboť vývojáři měli tendenci používat pro 

všechny své softwarové knihovny LGPL, a to se právě vzhledem k níže zmíněné 

možnosti užití takto licencových programů i pro komerční účely GNU příliš 

nezamlouvalo. 

LGPL definuje pojem knihovna, užití knihovny a dynamické linkování (jako “užívání 

knihovny jiným programem“). Jádrem je článek pátý :  

5. Program, který neobsahuje žádnou odvozeninu od jakékoli části Knihovny, ale tím, 

že se s Knihovnou kompiluje nebo sestavuje, je určen k práci s ní, se nazývá „dílo, které 

používá Knihovnu“. Takové dílo samo o sobě není dílem odvozeným od Knihovny, a proto 

nespadá do rozsahu platnosti této licence (český překlad http://cs.wikipedia.org/wiki/). 

 

To by samo o sobě mělo znamenat dostatečnou záruku pro bezpečné propojení 

proprietárího kódu s GPL. Situaci sice poněkud komplikuje odstavec druhý článku 5, 

který stanoví: 

  

Avšak sestavením „díla, které používá Knihovnu“ s Knihovnou vznikne spustitelný 

soubor, 

který je spíše odvozeninou od Knihovny (protože používá části Knihovny), než „dílem, 

které používá Knihovnu“. Proto se tato licence tohoto spustitelného souboru týká. 

Podmínky 

pro šíření těchto spustitelných souborů stanovuje oddíl 6. 

 

Zdá se tedy, že pokud bychom chtěli náš proprietární program distribuovat společně s 

LGPL knihovnou, musela by tato distribuce proběhnout dostatečně odděleně, 

případně bychom museli samotnou instalaci LGPL knihovny do našeho komerčního 

programu nechat až na koncovém zákazníkovi.26 27 Anglický originál však nehovoří o 

                                                 
26 Ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a b) našeho AZ v souladu s článkem 5 Směrnice o právní ochraně 

počítačových programů stanoví, že 

(1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, 

jestliže 

a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k 

využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu 

počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu, 
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“sestavení díla, které používá knihovny” ale o linkování a obecně je tak přijímáno, že 

se jedná o linkování statické. 

Výsledkem je, že program pod licencí LGPL lze za splnění podmínek dynamického 

linkování propojit s proprietárním software pod komerční licencí, aniž bychom museli 

mít obavy z případného dopadu virálních ustanovení pro náš produkt. Samotný LGPL 

licencovaný program však zůstává pod LGPL a společně s jeho šířením je nutno splnit 

požadavek distribuce zdrojového kódu. 

                                                                                                                                      

  

b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to 

nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, 

není-li dohodnuto jinak, 

  

 

Odtud tedy pochází právo koncového uživatele programu co se propojení ve vztahu ke komerční aplikaci 

týče. 

 

Na druhou stranu odst2. b) GPL zase výslovně uděluje oprávnění k vytváření odvozených děl, pouze 

stanoví, že odvozené dílo musí být dále distribuováno pod GPL. 

Vzhledem k tomu, že koncový uživatel typicky nemá oprávnění k dalšímu šíření komerční aplikace, ale na 

druhou stranu mu zákon i licence za podmínek v nich stanovených umožňují vytvářet za účelem 

zajištění funkce programu odvozená díla, je toto počínání dle mého názoru v souladu s platným právem 

i licencí a případná otázka, pod jakými licenčními podmínkami se takto vzniklé dílo může dále šířit, je 

v situaci, kdy je další šíření programu zakázané, bezpředmětná. Obdobná situace je i v jiných 

jurisdikcích.(srovnej čl. 5-6 Směrnice rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových 

programů (91/250/EHS), § 117 US Copyright Act). 

 
27 Tento princip, i když v obráceném gardu, je využíván i   opensourcovým operačním systémem Ubuntu. 

Ubuntu je operační systém odvozený od Linuxu a jako takový je kompletně k dispozici pod licencí 

GPL. Velká část základního vybavení počítačových systémů (především tzv. ovladače, což je software 

umožňující“ovládání“ počítačových rozhraní jako je např. grafická či zvuková karta) je však 

k dispozici nikoliv pod licencí opensourcovou, ale freewareovou, která je ve výše zmíněném smyslu 

nekompatibilní s GPL. Není tedy možné je společně s Ubuntu distribuovat koncovému zákazníkovi.To 

je řešeno v praxi tak, že po instalaci a kdykoli v průběhu běhu systému, kdy vyvstane potřeba ovladače, 

je uživatel aktivně dotázán, zda mají být příslušné ovladače staženy ze sítě internet a 

nainstalovány.Samotné rozhodnutí je na koncovém uživateli, většinou ve formě potvrzení souhlasu 

stisknutím tlačítka ANO.   
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Vynucování GPL 

V souvislosti s vynucováním dodržování GPL je třeba upozornit na obecně rozšířený 

mylný názor, že pokud distribuujeme náš komerční produkt společně se 

spolupracujícím kódem licencovaným pod GPL, aniž bychom splnili požadavky 

licence, především aniž bychom poskytli zdrojový kód k naší části programu, ačkoli 

podle GPL licence jsme k tomu vázání, můžeme být k poskytnutí kódu donuceni 

výrokem v soudním rozhodnutí. 

Je však nutné si uvědomit, že nesplnění takovýchto podmínek licenční smlouvy28 

umožňuje jak náš, tak i americký právní řád sankcionovat z faktického hlediska pouze 

přiznáním náhrady škody (award of damages) (náš právní řád ještě vydání 

bezdůvodného obohacení, příp. satisfakci v penězích), předběžnými, zejména 

zdržovacími a odstraňovacími nároky (preliminary injuction, cease and desist action), 

případně jinými související opatřeními nebo opatřeními spíše osobnostního rázu jako 

jsou již zmíněné nároky satisfakční (podrobně viz náš Autorský zákon díl 5: Ochrana 

práva autorského, USC 17 Chapter 5 Copyright Infringement and Remedies ). 

Vzhledem k předpokládaným nulovým ziskům z distribuce programu pod GPL je určení 

náhrady škody poměrně komplikovaná záležitost (hradí se vždy škoda vzniklá – tedy 

skutečná, nikoliv zisk získaný rušitelem, snad by se dalo argumentovat vznikem 

bezdůvodného obohacení, ovšem problematické je určit na čí úkor, když autorů 

programu je většinou povícero a beneficientem GPL je obecně široká veřejnost). 

V úvahu tak připadá v podstatě jen uplatnění předběžných a zdržovacích opatření. 

Nucený výkon smluvních závazků nepřipadá v úvahu.(V USA byla ohledně tohoto 

tématu vedena poměrně odborná diskuze, jejíž podstatou bylo, zda je GPL smlouvou 

nebo licencí. Pokud by byla podle amerického práva smlouvou, připadalo by v úvahu 

například svobodné definování pojmů nezávisle na US Copyright Actu (například by 

mohl být konečně smluvně podchycen význam odvozeného díla, viz výše), porušení 

licenčních ujednání by bylo žalovatelné na základě smluvního práva (contract law) 

které se stát od státu USA liší a ve finále by byl možný snad i nucený výkon 

                                                 
28  Toto porušení licenčních podmínek je v některých případech totožné s užitím díla mimo rámec licence a 

může být v některých případech ve svém důsledku shodné s mimosmluvním porušováním autorských 

práv, nikoli však v případě, kdy neposkytneme např. zdrojový kód k naší části počítačového 

programu,neboť jde pouze o smluvní povinnost.Z hlediska našeho právního řádu však nejsou důsledky 

tak zásadní jako např. v rámci právního řádu USA, viz další výklad. 
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rozhodnutí. Většina účastníků diskuze, včetně čelního představitele a hlavního 

právního zástupce Free Software Foundation a spoluautora GPL Ebena Moglena se 

však přiklonila k názoru, že GPL je jen licence29 v rámci copyrightového práva, a 

jediným důsledkem jejího porušení je její následné zneplatnění. Tento názor se 

promítl i do poslední verze GPL v 3.0, viz níže.)  

To dokazuje i první a zatím zároveň jediný případ porušení GPL, který se dostal v USA 

před soud, všechny ostatní byly zatím urovnány mimosoudní cestou (v rámci EU a 

především v Německu bylo již ale podobných žalob povícero). 

Petit žaloby proti porušování licence GPL společností Monsoon Multimedia tím, 

že nezveřejnila při distribuci příslušný zdrojový kód, zněl na náhradu škody, soudních 

nákladů a zákaz dalšího porušování GPL.(Celá žaloba ke stažení zde 

http://www.softwarefreedom.org/news/2007/sep/20/busybox/complaint.pdf bohužel 

krátce po podání žaloby došlo opět k mimosoudnímu vyrovnání, aniž by tak stihlo 

dojít k výkladu GPL soudy a vzniku precedentu). 

Shrnutí 

GNU GPL 2.0 díky silnému copyleftovému charakteru zásadně znemožňuje distribuci 

společně se spolupracujícím proprietárním kódem a uvaluje některá patentová 

omezení. 

V důsledku toho je její užití v komerčním prostředí omezené pouze na ty případy, kdy 

volný charakter výsledného distribuovaného programu neovlivní jeho komerční užití. 

To je typicky situace různých ovládacích hardwarových zařízení, kde program sám o sobě 

slouží pouze jako funkční doplněk, aniž by byl účelně přenositelný na jiné zařízení 

(firmware), případně při vývoji software na klíč, kdy nelze očekávat, že náš koncový 

zákazník bude zakoupený produkt dále distribuovat (zajímavá je v této souvislosti 

otázka, zda lze poskytnout našemu koncovému zákazníkovi výhradní licenci k 

takovému programu. I když GPL zásadně neumožňuje připojovat dodatečné 

podmínky a omezení k licenci, pokud k šíření programu dochází, vzniká tak otázka, 

zda poskytnutím výhradní licence nedochází k porušení distribučních podmínek, 

                                                 
29Dle americké doktríny se totiž na rozdíl od našeho autorského práva považuje za možné udělit licenci 

pouze jednostranným právním úkonem autora, zatímco náš autorský zákon umožňuje udělení licence 

pouze formou smlouvy speciálně v AZ upravené. 
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osobně se ale domnívám, že svoboda šířit či nešířit program zasahuje i do smluvní 

oblasti mimo rámec GPL a takové ujednání jsou možná bez rizika porušení licence). 

Mimo výše zmíněné oblasti si tak lze komerční užití software třetích stran v naší aplikaci 

představit jen a pouze v souvislosti s opensourcovým modelem podnikání, kdy 

samotný produkt je k distribuci zdarma a zisk je generován následně prodávanými 

službami s produktem souvisejícími (service selling). 

Na zmíněnou problematiku reagovala LGPL, která řeší základní obavy vývojářů z 

copyleftu umožněním dynamického linkování (za předpokladu dodržení článku 5). 

6.2. General Public License verze 3.0  

General Public License verze 3.0 (dále jen GPL v.3.0) byla poprvé oficiálně zveřejněna 

29. června 2007 Společností pro svobodný software (Free Software Foundation). 

Jejímu zveřejnění předcházela téměř dvouletá diskuze široké zainteresované veřejnosti 

(proces byl nastartován v lednu 2006, byly vytvořeny 4 komise, zajímavá je 

především subkomise-B, prodejci počítačového software (v tomto směru byl proces 

vytváření GPLv3.0 poměrně unikátní) a to jak ze strany opensource komunity, 

tak komerčních společností (z důvodu jejich participace v OS projektech) a jejich 

právníků. 

To se projevilo jak na celkovém zprofesionalizování licence (původní GPL byla 

vytvořena zcela bez právní pomoci), tak na celkové složitosti textu a jeho interpretaci. 

Stejně jako verze 2.0 má i verze 3.0 své funkční klony v podobě LGPLv3 a Affero 

GPLv3. 

V současné době je stále hojně užívaná a bezpochyby rozšířenější její předchozí verze 

GPL 2.0. 

Předpokládalo se, že postupně většina OS projektů přejde pod verzi 3.0, a to včetně 

projektů již existujících. Proč se tyto optimistické prognózy nenaplnily, vyplyne snad 

z následující analýzy. 

Důvody, které vedly FSF k napsání nové licence, byly některé zkušenosti s aplikací 

a obcházením GPLv2.0. Ty se stávaly čím dál tím patrnější a významnější především 

v posledních pěti letech. Těmito důvody bylo především: 

1) Užití terminologie odpovídající copyrigtovému právu USA, která 

ale neodpovídala terminologii užívané v mezinárodním měřítku. 
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2) Tivoizace , to jest případ, kdy uživatel sice má přístup ke zdrojovému kódu, 

ale vzhledem k tomu, že médium, pro který je určen, je chráněno proti užití 

pozměněného software a nepřijímá ho, nelze zdrojový kód prakticky využít. 

3) Obavy z vlivu softwarových patentů na svobodný software. 

4) Rozšíření DRM-Digital rights managementu, který FSF vnímá jako útok na 

uživatelskou svobodu. 

5) Fakt, že některé skupiny uživatelů (poskytovatelé webových služeb, majitelé 

webových stránek) užívaly svobodný software, aniž by podléhaly závazku ho 

dále šířit.30 

Právě v kontextu výše zmíněných požadavků na novou verzi GPL je třeba ji vykládat 

a chápat její nová ustanovení.  

1) Internacionalizace 

Za základní změnu s cílem přiblížit GPL v3 světové veřejnosti a učinit z ní licenci 

mezinárodní je především zavedení pojmu “propagate” a “convey” které nahradily 

dřívější “use” a “distribute” a přidání s tím související zvláštní vysvětlující části.31 

“Užití” díla je tak chytře definováno jako jakékoli jednání, které by bez povolení autora 

znamenalo porušení příslušného autorského práva (applicable copyright law). 

Jeho “šíření” pak jako jakékoli “užití” díla, které umožní dalším stranám získat nebo si 

pořídit kopii. 

(Pozn.: Správnější by bylo užít na tomto místě pouze anglických výrazů bez snahy najít 

český ekvivalent, neboť do současnosti neexistuje třeba byť jen neoficiální překlad 
                                                 
30  http://gplv3.fsf.org/gpl3-dd3-guide  

31 To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly 

or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a 

computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without 

modification), making available to the public, and in some countries other activities as well. 

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. 

More interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. 
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GPL v3 do češtiny. V souvislosti s tím je nutné upozornit, že překlady do cizích 

jazyků nacházející se na stránkách FSF 

(http://www.gnu.org/licenses/translations.html) jsou považovány za neoficiální 

ve smyslu a z důvodů jak stanoví samotná FSF : Tyto překlady nejsou oficiální. 

Z právního hlediska - originální (anglická) verze GPL je to, co stanovuje aktuální 

distribuční podmínky pro GNU programy. Důvodem proč FSF neschvaluje (úředně) 

tyto překlady jako oficiálně platné, je, že jejich ověření by bylo obtížné a drahé (bylo 

by třeba pomoci vícejazyčných právníků z jiných zemí). Ba co hůře, kdyby se vloudila 

chyba, důsledek by mohl být pohromou pro celou komunitu svobodného software. 

Dokud jsou překlady neoficiální, nemohou způsobit žádnou pohromu a doufáme, že 

pomohou více lidem porozumět GPL.) 

(http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.cs.html#translations)  

GPL v2 užívala i jinde hojně terminologii vlastní americkému copyrightovému právu, 

případně jí přímo odvozovala z USC 17 a neobsahovala výklad jednotlivých termínů. 

Předpokládalo se, že při případném výkladu ať už soukromém nebo soudním bude 

sáhnuto k/užito amerického práva. To ovšem činilo problémy nejen celosvětově 

(v britské angličtině má například výraz “distribute” trochu jiný smysl než v americké 

a je i v tomto pozměněném smyslu běžně v rámci autorských práv užíván, tím tak 

mohl být podminován v podstatě celý smysl GPL, která je na tomto termínu 

postavena), ale i v rámci USA mezi jurisdikcí jednotlivých států (stěžejní výraz 

odvozeného díla byl ponechán na zákonném výkladu a ten ho v rámci USA 

ponechává opět na divergentní judikatuře a doktríně).   

To vnášelo právní nejistotu především v rámci mezinárodního užívání licence, neboť 

choice of laws nikdy nebylo její součástí a problém rozhodného práva nebo jurisdikce, 

jak vysvětleno výše, není tak snadné uspokojivě vyřešit. Předpoklad, že soudy by 

aplikovaly právo vzniku licence, případně užily vzhledem k okolnostem při jejím 

výkladu US Copyright Act je logicky správný, ale zdaleka ne neprůstřelný. 

I když v praxi si nejsem vědom žádných soudních rozhodnutí nebo faktických problémů 

z toho vyplývajících, lze říct, že tato situace byla v GPL v3 uspokojivě vyřešena. 
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Úvodní část obsahuje kromě již výše zmíněného přechodu v terminologii i vysvětlení 

dalších užívaných a v minulosti sporných termínů jako licence, copyright, modifikace, 

zdrojový kód, související zdrojový kód. 

Odstranila se tak skutečně závislost na národní legislativě a dalším výkladu, i když jen do 

té míry, do jaké jsou jednotlivé národní úpravy ochotny přiznat daným termínům 

v rámci národní legislativy dispozitivnost. 

2) Tivoizace 

K tivoizaci typicky dochází, když společnost-distributor hardwarového zařízení zároveň 

s ním distribuuje program pod copyleftovou opensourcovou licencí, typicky GPL2.1. 

Ta požaduje, aby společně s distribucí binární byl k dispozici i její zdrojový kód 

a koncový uživatel tak mohl podle svého přání program upravovat. V případě 

tivoizace ovšem hardware, pro který je program určen, neumožňuje jakkoli 

pozměněný program nahrát do paměti a spustit a pracuje pouze s programem 

původním, nezměněným (toho je dosahováno například elektronickým klíčem 

generovaným z obsahu programu. Ten je hardwarem kontrolován při spuštění. 

V případě jakéhokoli zásahu do programu se hodnota klíče změní a hardware ho 

odmítne). 

Tím je tak fakticky koncový uživatel zbaven svobody volně program modifikovat 

a spouštět, aniž by byly porušeny podmínky licence GPL 2.1. 

Název jevu pochází od společnosti TiVo, výrobce digitálních videopřehrávačů, kterou 

právě tento postup “proslavil” ve světě a která se poprvé stala terčem hromadné 

kritiky především ze strany FSF.  

Jako reakce na tento jev byla v GPLv3 zakotvena povinnost umožnit zákazníkům 

tzv. reflash, tedy libovolné přehrání firmware, a za tímto účelem povinnost 

distributorů zákazníkům poskytnout elektronické klíče, software a pokud bude třeba 

i nástroje (tedy v zásadě zpřístupnit technické/technologické prostředky ochrany 

ve smyslu směrnice 91/250/EHS a 2001/29/ES). Nesplnění tohoto požadavku má 

za následek ztrátu licence.  
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“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, 

authorization keys, or other information required to install and execute modified 

versions of a covered work in that User Product from a modified version of its 

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued 

functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with 

solely because modification has been made. 

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, 

a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of 

possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or 

for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the 

Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the 

Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any 

third party retains the ability to install modified object code on the User Product 

(for example, the work has been installed in ROM). 

(Pozn.: Jako důkaz toho, že reagovat měnícími se licenčními ujednáními na dynamicky 

se vyvíjející trh informačních technologií, je poměrně komplikovaný úkol, je záhy po 

zveřejnění anti-tivoizačního opatření v GPLv3 vytvořená “virtualizační metoda”, 

která tato ustanovení opět obchází, tentokrát snad ke spokojenosti obou stran. 

Virtualizační software, který je natažen do paměti ještě před nahráním samotného 

operačního systému, umožňuje nahrát několik operačních systémů najednou.Tvoří 

další vrstvu mezi reálným hardware a systémem. Pod virtualizačním software může 

naráz běžet několik nezávislých systémů.To umožňuje jednak oddělit komerční 

a opensourcový kód bez rizika vzájemné “viralizace”, jednak umožnit digitální 

ochranu dat (komerční část systému zůstává nezměněna s předvídatelným chováním), 

aniž by bylo omezeno právo uživatele měnit opensourcovou část systému). Výrobce 

do svého zařízení tedy nainstaluje virtualizační software, který převezme kontrolu nad 

celým hardware a omezí práva jednotlivých virtualizovaných systémů. 

http://www.linuxdevices.com/news/NS7919983982.html) 
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3) Patentová licence 

Problematika patentů souvisejících s programem licencovaným pod GPL v3 je 

dopodrobna rozpracována v poměrně komplikovaném článku 11. licence. V jeho 

jádru leží odstavec třetí: 

„Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license 

under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import 

and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.“ 

“Essential claims” jsou pak definovány jako jakékoli patenty potřebné k jakémukoli 

volnému užití programu tak, jak vyplývá z licence. 

Ne zcela zřejmým důsledkem výše zmíněného je, že v případě jakékoli úpravy a následné 

distribuce programu licencovaného pod GPL v3.0 je na základě tohoto článku 

automaticky všem příjemcům udělena patentová licence ke všem patentům 

distributora-autora úprav týkajícího se třeba i jen vzdáleně tohoto programu 

(pozn.: toto je pouze jedna z variant výkladu, ke které se i já osobně přikláním a která 

má pro redistribuci rozsáhlejší následky). To je i jeden z hlavních důvodů, proč není 

GPLv3 využívána. 

Tato patentová licence není udělena, pokud vůbec nedochází ze strany vývojáře k jakékoli 

změně-modifikaci programu, ale pouze k jeho redistribuci. Spouštěč patentové licence 

je tedy pouze kombinace “modifikace” + “redistribuce”.V praxi je ale případ, že by 

vývojář byl schopen použít cizí kód, aniž by na něm provedl sebemenší změny, 

poměrně málo častý a tato ustanovení tak je třeba společně s šíří patentového portfolia 

a patentovou politikou vývojáře brát vždy v úvahu při posuzování kódu pod GPL v3. 

Dále jako reakce na Microsoft-Novell patent promise obsahuje GPL v3 ustanovení, 

která značně komplikují jakékoli patentové dohody mezi společnostmi užívajícími 

a redistribuujícími opensource software pod GPLv3. Zmiňovaný „patent promise“ lze 

nalézt například zde: 

http://www.microsoft.com/interop/msnovellcollab/patent_agreement.mspx. 

Celá smlouva, která byla mezi společnostmi uzavřena, pokrývá řadu aktivit 

Microsoftu i Novellu. Týká se především jakéhosi patentového příměří - Microsoft se 
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zavázal nestíhat žádné open-source vývojáře pracující na projektu open SUSE ani 

samotné zákazníky Novellu. Ti tak mají relativní jistotu, že je využívání Linuxu 

a Open Source aplikací nedostane do právních sporů s Microsoftem, které v minulosti 

hrozily (Právník Microsoftu Brad Smith v rozhovoru pro magazín Fortune uvedl, 

že open source programy porušují celkem 235 patentů Microsoftu. Konkrétně 

systémové jádro Linuxu32 porušuje patenty Microsoftu ve 42 případech, jeho 

uživatelské rozhraní a další prvky porušují 62 patentů Microsoftu). Na druhou stranu 

se Novell zavázal doplatit Microsoftu patenty, které v současné době používá ve 

svých produktech.( http://itbiz.cz/novell-linux-microsoft-fsf) 

Zjednodušeně řečeno, znamená dohoda o patentové spolupráci to, že se obě společnosti 

zavázaly nevymáhat patentové poplatky na zákaznících (a vývojářích) svého 

smluvního partnera. 

Tato dohoda se setkala ze strany opensource komunity se značným odporem 

a nepochopením. Bruce Perens, jedna z předních postav opensouce-freesoftware 

komunity, dokonce označil patentovou dohodu Novellu s Microsoftem33 za 

"vyděračské prodávání ochrany". 

Výše zmíněný článek 11 odstavec 7. GPL v3 stanoví:  

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, 

prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the 

rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered 

work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of 

distributing software, under which you make payment to the third party based on the 

extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, 

to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory 

patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or 

copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific 

                                                 
32 http://news.cnet.com/Report-Microsoft-says-open-source-violates-235-patents/2100-1014_3-

6183437.html  
33 http://www.abclinuxu.cz/clanky/ruzne/distribucni-novinky-7#novell-uzavrel-smluvu-s-microsoftem  
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products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that 

arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.  

Důsledkem porušení této povinnosti by byl (jako ostatně ve všech případech porušení 

GPL)  zánik licence a ztráta možnosti distribuovat dále příslušný GPLv3 software. 

4)  DRM 

Digital Right Management, digitální správa dat byla již od svého vzniku předmětem 

kritiky ze strany open source komunity v čele s FSF a GNU. 

(http://www.gnu.org/philosophy/opposing-drm.html). 

Stejně jako v případě Tivoizace (která je ve své podstatě jen zvláštním případem DRM), 

jde o obcházení GPL prostředky sahajícími mimo rámec copyrightového práva.Za 

pomoci technologických omezení je obcházena svoboda uživatele program měnit 

a užívat, aniž by přitom byla porušena copyrightová licenční ujednání. 

Článek 3 GPLv3 příznačně nazvaný “Ochrana uživatelových zákonných práv před 

zákony proti obcházení digitální ochrany” stanoví 

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law. 

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any 

applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty 

adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting 

circumvention of such measures. 

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of 

technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising 

rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any 

intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, 

against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of 

technological measures. 

Právní konstrukce je tedy taková, že kdokoli, kdo šíří program pod licencí GPLv3, se při 

přijetí licence „vzdává práva zakázat obcházení prostředků technické ochrany, a to do 
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té míry, do jaké je toto obcházení třeba k uplatňování všech práv plynoucích z této 

licence, případně práva ochranu těchto prostředků vynucovat”. 

Tento přístup byl výsledkem kompromisu mezi hlasy volajícími po úplném zákazu 

digitální ochrany programů pod GPL prostředky DRM a názory že DRM je právem 

každého distributora. 

Odstavec tedy předpokládá paradoxní situaci, kdy šiřitel programu ho sice opatří 

prostředky elektronické ochrany, ale zároveň dá svolení k jejich obcházení. 

Na mezinárodní úrovni byla poprvé právní ochrana technických prostředků sloužících 

k ochraně autorského práva poprvé zakotvena v ustanovení WCT (čl. 11.) 

Jak by ale tato podmínka obstála v našich kontinentálních vodách, kde vládne pro 

počítačové programy směrnice 91/250/EHS, konkrétně čl. 7 odst. 1. písm. c) 

(Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ES 2001/29/EC "O harmonizaci některých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti" Čl. 6. 

se, jak vyplývá ze směrnice samé, na počítačové programy nepoužije.  

Zásadní otázka přitom zní, může dát autor díla smluvně svolení k obcházení technických 

prostředků ochrany? 

 

Náš autorský zákon pojednává o obcházení technických prostředků ochrany na dvou 

místech, obecně v paragrafu 43, pro počítačové programy pak platí zvláštní 

ustanovení §66 (jako důsledek výše zmíněné duálnosti směrnicové úpravy). 

 

§66 

(7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 až 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a 

odst. 2, § 38b až 39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a § 54 se na počítačový program nevztahují. 

(8) Právní ochranou technických prostředků podle § 43 nejsou dotčena ustanovení 

odstavce 1 písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití těchto omezení. Autor, 

který pro své dílo použil technické prostředky podle § 43 odst. 3, je povinen 

zpřístupnit počítačový program oprávněnému uživateli v rozsahu podle odstavce 1 

a je povinen označit počítačový program chráněný technickými prostředky uvedením 

jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný uživatel za tím účelem obrátit. 
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Dle názoru vyjádřeného v  Telec, I., Tůma,P. Autorský zákon.Komentář 1. Vydání. 

Praha: C.H. Beck 2007, „Přes ne zcela zdařilý legislativně technický postup 

zákonodárce však lze mít za to, že pro ostatní případy užití počítačových programů 

(než ty vyjmenované jako minimální práva v paragrafu 66, pozn. autora) zvláštní 

autorskoprávní delikt obcházení technických prostředků ochrany práv podle v § 43 

platí.  

(Do jaké míry je toto v souladu s předpokládaným vztahem výše zmíněných směrnic 

i se samotným zněním zákona (viz §66 odst.7) by bylo na delší rozbor nad rámec této 

práce). 

Náš autorský zákon dále v § 43 stanoví  

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické 

prostředky ochrany práv podle tohoto zákona. 

(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, 

přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo 

drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje 

služby, které 

a. jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, 

propagovány nebo uváděny na trh, 

b. mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený 

obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo 

c. jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem 

umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků. 

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli 

technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k 

tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke 

kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat 

uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, 

kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu 

rozmnožování. 

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30a, § 31 odst. 

1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 a § 38e 
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v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil 

technické prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo 

oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití 

díla. Autor může zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky 

podle odstavce 3, i v případě zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu 

podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal odpovídající opatření týkající se 

počtu takových rozmnoženin. 

(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho 

souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2. 

(6) Technické prostředky ke splnění povinností podle odstavce 4 používané 

autorem dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany podle odstavců 1 

až 3. 

Oba paragrafy stanoví výjimky z ochrany na základě zákonných licencí (které jsou 

vykládány v tom smyslu, že obcházení prostředků ochrany třeba za tímto účelem je 

stále zásahem do autorských práv a je tedy absolutně zakázané, ale autor je povinen 

poskytnout potřebnou součinnost k naplnění těchto výjimek), ale o smluvním omezení 

práva na digitální ochranu zákon mlčí. 

Zákon bohužel ani výslovně nestanoví, do autorských práv kterého subjektu rušitel 

zasahuje, zda do práv autora programu/oprávněného vykonavatele práv majetkových 

či vydavatele (jak ostatně nečiní ani v jiných případech) nebo dokonce autora 

elektronické ochrany.  Z odstavců 3 až 6 však jednoznačně vyplývá, že jde o práva 

autora elektronicky chráněného programu. 

Opět dle názoru vyjádřeného v Telec, I., Tůma,P. Autorský zákon.Komentář 1. Vydání. 

Praha: C.H. Beck 2007 však „Ochrana technických prostředků ochrany práv proti 

jejich obcházení spočívá ve stanovení zvláštních autorskoprávních deliktů, které jsou 

nezávislé a nepodmíněné na samotném porušení autorského práva“. 

Budeme li vycházet z této konstrukce, můžeme pak čistě pozitivisticky dojít k závěru, 

že samotné autorovo svolení nemůže mít vliv na případný vznik deliktu a nezbývá 

nám, než se spolehnout na známé rčení „kde není žalobce tam není soudce“, 

neboť případnou žalobou (ke které nemůže být legitimován nikdo jiný než distributor 

programu s ochranou, viz § 40 AZ a § 41 AZ), by se držitel autorských práv 
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nepochybně provinil proti příslušným článkům GPL v3 (posuzovaným již na základě 

choice of laws podle práva poskytovatele licence USA) a sám by se tak zbavil licence 

k užívání GPL software.(pozn.: to ale platí pouze pro další přispívatele jako případně 

distributory, v případě že distributor nenabyl práva k programu (ani k jeho sebemenší 

části) licenčně přes GPL, ale původně jako autor celého programu a pouze ho 

následně pod GPL vydal, není tímto ustanovením nikterak ohrožen a naopak 

nabyvatel licence nikterak chráněn). 

Pokud ale budeme předpokládat, že se v případě překonávání technických prostředků 

ochrany jedná o zásah do autorských práv autora-šiřitele, s kterými může libovolně 

disponovat, lze příslušné ustanovení GPL brát jako smluvní vymezení práv autora 

a obcházení DRM pak za legální. Možnost obcházení u PP koresponduje s úpravou 

se Směrnicí 91/250/EHS. 

(Pozn.: zajímavá otázka a její řešení, která částečně souvisí s touto problematikou, ale 

bohužel se nedá dle mého názoru použít ani analogicky (nejsou zde vůbec splněny 

podmínky § 43, nejde o předměty ochrany AZ), je řešena v článku Petra Otevřela v 

internetovém deníku Lupa. Podle autora “vzniká otázka případných DRM technologií, 

které jsou aplikovány na výtvory, které nejsou natolik jedinečným výsledkem tvůrčí 

činnosti, aby byly chráněny jako díla, nebo na díla, na která se dle zákona nevztahuje 

autorskoprávní ochrana (např. úřední díla jako právní předpisy, politické projevy nebo 

výtvory tradiční lidové kultury), anebo konečně na tzv. volná díla, u kterých uplynula 

doba trvání autorských majetkových práv (v ČR 70 let u většiny děl, u práv 

výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů 50 let, u 

databází 15 let). 

Jelikož se v těchto případech jednoznačně nejedná o díla, která by požívala 

autorskoprávní ochrany, nevztahuje se na ně vůbec zákaz obcházení případné DRM 

technologie (viz i důvodová zpráva k novele německého autorského zákona, ve která 

je v těchto případech výslovně vyloučena ochrana DRM technologií před 

obcházením”.)  

Petr Otevřel –Jak se autorské právo staví k DRM technologiím? 

http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-autorske-pravo-stavi-k-drm-technologiim-2/) 
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5) Další ustanovení v GPL v 3 

Další zajímavou změnou, tentokrát k lepšímu pro komerční uživatele GPL v3 kódu, 

je změna následků v případě porušení licence.V případě porušení licence GPL 2.0 

ztratil porušovatel automaticky jakákoli práva k programu a bylo téměř nemožné je 

získat zpět (jediná varianta byla písemná licence jak od původního autora, tak od 

všech pozdější přispěvatelů, v případě že jich bylo více, to byl téměř nemožný úkol). 

Na základě článku 8 Termination odstavce druhého a třetího GPL v3 

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular 

copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder 

explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright 

holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days 

after the cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the 

copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the 

first time you have received notice of violation of this License (for any work) from 

that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of 

the notice. 

v okamžiku, kdy přestaneme porušovat licenční ustanovení GPL v3, získáváme veškerá 

práva obsažená v licenci k program zpět, pokud nejsme do šedesáti dnů kontaktování 

původním autorem (v podstatě jde o kombinaci několika rozvazovacích podmínek tak, jak 

je to obvyklé například v USA, viz výklad o GPL)  

Samozřejmě tato formulace vyvolává otázky, v jakém porušení licence lze ještě “přestat” 

a jaké porušení již napravit nelze, zdá se, že tato otázka je ponechána na výklad 

příslušným soudům. 

Především bude ale tato forma “cease of all violations” připadat v úvahu v případě 

nesplnění povinnosti zveřejnit zdrojový kód k příslušnému programu, na který se 

GPLv3 vztahuje (což je i případ zatím jediné GPL v2 žaloby).Vzhledem 

k pozměněným pravidlům pro distribuci zdrojového kódu v GPLv3 se totiž musí jevit 
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jako dostatečná náprava jeho zveřejnění na veřejně přístupné a známé domovské 

stránce distributora. 

6) Shrnutí 

Důležité změny oproti minulé verzi GPL, které výrazně ovlivňují developera při 

rozhodování zda užít či neužít program pod GPL, lze tedy závěrem ve zkratce shrnout 

ve třech bodech: 

1. V případě užití programu pod licencí GPL v3 jako firmware v technickém zařízení 

jako jsou například fotoaparáty nebo tiskárny, kapesní navigace,…, je autor-

distributor povinen poskytnout jakékoli “methods, procedures, authorization keys, 

or other information”, které koncový uživatel potřebuje k instalování a spuštění 

změněného programu licencovaného pod GPL v3. 

2. Jakékoli změny v původním GPL kódu mají podstatně dalekosáhlejší následky pro 

přispěvatele-developera především v patentové oblasti.Jedním z výkladů 

patentové licence obsažené v GPL v3 lze totiž dojít k závěru, že v tom případě 

přispěvatel dává dalším uživatelům patentovou licenci nejen k části, kterou sám 

do GPL kódu přispěl, ale ke všem patentům, které se mohou daného kódu 

týkat.Toto samozřejmě nebude dělat problém menším ani středním developerům, 

ale rozhodně bude výraznou překážkou pro akceptování této licence v rámci 

mezinárodních společností s tisíci patentů jako je například Microsoft nebo IBM. 

3. V případě užití GPL v3 kódu je pak třeba postupovat velmi opatrně v případě 

jakýchkoli, byť zdánlivě naprosto nesouvisejících patentových dohod s ostatními 

developery, neboť mohou spustit následky předvídané v sekci 11 paragrafu 6-7 

zahrnuté do licence jako reakce na patentovou dohodu Microsoft a Novelu.(toto 

ustanovení bude opět především problematické s ohledem na velké korporace, 

malé a střední podniky se nemusí v tomto směru v podstatě vůbec na tato 

ustanovení ohlížet). 

Co se užití Software třetích stran pod licencí GPL v3 týče, lze uzavřít, že nadále platí 

všechna omezení charakteristická i pro její předchůdkyní GPL v2 a ještě se k tomu 

přidává mnoho dalších především průmyslově právního (patentového) charakteru. 

GPL v3 tak nadále zůstává licencí použitelnou v komerčních produktech jen velmi 
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výjimečně ve velmi specifických případech, nové ustanovení o snazší nápravě 

následků porušení licence je v tomto směru jen slabou náplastí.  

6.3. Apache license 

Licence Apache je obecně považována za druhou nejrozšířenější opensourcovou licenci 

na světě (vzhledem k množství stále vznikajících OS projektů, nemožnosti přesného 

zmapování a vlastně i neexistence hodnotícího kritéria (hodnotí se jednotlivé projekty, 

jednotlivé programy nebo množství kódu?) je toto hodnocení komplikované. Jisté je 

že její popularita mezi vývojáři je srovnatelná s licencemi GPL či BSD). Jejím 

správcem (stewardem) a autorem je Apache Software Foundation (ASF). Veškerý 

software vzniklý pod záštitou ASF je tak k dispozici pod licencí Apache software 

licence (v současnosti 2.0). Navíc se ale tato licence stala pro své poměrně 

jednoduché znění a malá omezení „licence of choice“ pro mnoho programátorů mimo 

ASF, (v současnosti (leden 2008) je na sourceforge.net (největší redistributor 

opensource projektů) k dispozici asi 2000 projektů pod Apache software license od 

jiných přispěvatelů, než je ASF 

(http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php?form_cat=401)). 

ASF byla založena v červnu 1999 jako nevýdělečná organizace za účelem 

decentralizované spolupráce programátorů. Jejich hlavními cíly deklarovanými 

v záhlaví domovské stránky je: spolupráce a vývojový postup založený na širokém 

konsensu, otevřená a pragmatická softwarová licence a hlavní důraz na vytváření 

kvalitního software, který zaujme přední pozice ve světě ( http://www.apache.org/ ). 

( Ačkoliv by se mohlo zdát, že charakteristika správce licence tak úplně nesouvisí 

s právní problematikou využitelnosti konkrétního produktu, opak je pravdou. 

Pro příklad doporučuji srovnat toto prohlášení s poměrně agresivnějšími deklaracemi 

GNU („people should be free to use software in all the ways that are socially useful, 

software should have no owners“) případně ještě lépe FSF („Dedicated to eliminating 

restrictions on copying, redistribution, and modifying computer programs“). 

Zatímco v reálu tak skutečně GNU, případně FSF často vede „boj“ s komerčními 

distributory proti tomu, co se jim jeví jako zneužívání opensource modelu pro vlastní 

užitek, ať už draftováním stále nových licencí ve snaze reagovat na nové způsoby 
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užívání a dnes už i žalobami34 a živí tak inherentní antagonismus mezi komerčním 

a opensourcovaným softwarem, ASF je charakteristická širokou spoluprácí 

s komerčními distributory a pragmatickým přístupem k užití opensourcu 

v komerčních aplikacích vůbec s odůvodněním že rozšíření do komerčního sektoru 

může ve výsledku kvalitě produktu jen prospět).To samozřejmě značně snižuje 

faktické riziko z užívání software pod Apache software license). 

Právě výše zmíněná preambule35 mluví o Apache software license jako o „otevřené 

a pragmatické softwarové licenci“, jejíž hlavní charakteristikou je necopyleftový 

charakter, který má umožnit zahrnutí i do komerčních aplikací a tím co nejširší užití 

softwarové veřejnosti.  

Apache software license se podmínkami redistribuce nachází někde uprostřed mezi silnou 

copyleftovou licencí GPL a necopyleftovou BSD, proto někdy bývá nazývána 

v populárních kruzích jako „copy centre“ (copyleft, copy centre, non copyleft).  

Vývoj licence a její verze. 

Apache 1.0 

Je dnes již neužívaná původní licence. Její význam je proto minimální. Hlavním 

důvodem, proč od ní byla ustoupeno, byla takzvaná reklamní doložka, 

která požadovala, aby každá reklama na produkt obsahující příslušný kód pod Apache 

licencí tento fakt zmínila. 

 

Licence Apache 1.0 odstavec 3.: 

 All advertising materials mentioning features or use of this 

 software must display the following acknowledgment: 

 „This product includes software developed by the Apache Group 

 „for use in the Apache HTTP server project (http://www.apache.org/).".  

 

                                                 
34 http://lwn.net/Articles/250798/  žalobu sice podala Software Freedom Law Center (SFLC), jedná 

se však o účelově vytvořenou podskupinu FSF, též pod vedením Ebena Moglena. 

 
35 http://www.apache.org/licenses/  
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Pokud další distributor/přispěvatel v řadě nechal tento odstavec beze změny (tedy pouze 

odkaz na Apache), problémy nevznikaly.Většina ale přidala i své osobní odkazy. 

Nechtěným důsledkem tohoto ustanovení tedy bylo, že každý přispěvatel, který přidal 

k programu svůj copyright, tak zároveň zvedl počet potřebných odkazů v reklamních 

materiálech, které se pak vyšplhaly až k dlouhým řetězcům copyrightů tištěných na 

reklamním materiálu miniaturním písmem a někdy až reklamu znemožňující. 

Toto ustanovení vešlo do obecného povědomí především komerčních vývojářů jako 

tzv. „otravná reklamní doložka“, „annoying copyright clause“ a dodnes slouží jako 

odstrašující přiklad při draftování nových nejen apache licencí (mimochodem 

reklamní doložka byla v počátcích sdíleným problémem jak Apache software license 

tak níže rozebírané BSD). 

Apache 1.1 

Je dříve rozšířená verze licence, dnes už užívaná jen pro starší produkty nebo jejich 

dřívější verze.Poprvé byla uveřejněna v roce 2000. Na rozdíl od verze 1.0 se reklamní 

doložka již netýká veškerého propagačního materiálu, ale pouze programové 

dokumentace. 

 

Základem Apache licence je její benevolentní přístup k další redistribuci programu, 

a to jak v původní formě, tak programu pozměněného. 

Hned v úvodním ustanovení nalezneme, že program je povoleno dále šířit i užít, 

a to ve zdrojové i strojové formě, pozměněný i v původní podobě, pokud jsou splněny 

tyto podmínky:  

 

(Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met) 

 

a) Redistribuce musí obsahovat původní copyrightovou doložku, seznam těchto 

podmínek omezení distribuce a koncové vzdání se odpovědnosti za škodu a vady 

obsažený v licenci (disclaimer). 

(Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer). 

To znamená povinnost vývojáře komerční aplikace, ve které je použit nějaký kód pod 

licencí Apache, distribuovat společně s programem i plné znění této licence. 
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Tuto podmínku redistribuce však nelze stejně jako ani ostatní podmínky níže uvedené 

vykládat extenzivně.Naopak je třeba sledovat jak přesnou formulaci těchto ustanovení 

tak úmysl autora licence, který je například vyjádřen i na stránkách ASF 

(http://www.apache.org/foundation/licence-FAQ.html).Z těch vyplývá že přiložení 

podmínek neznamená v žádném případě povinnost šířit tento původně apache kód 

dále pod apache licencí.Naopak ho může vývojář libovolně přelicencovat a třeba 

i zahrnout pod uzavřenou komerční licenci. 

Právní konstrukce je taková, že autor uděluje svolení k redistribuci (oprávnění dílo šířit) 

za určitých podmínek.Pokud jsou tyto splněny, má příjemce licence oprávnění k tomu 

dílo dále šířit za podmínek, které si sám stanoví (je omezen jen podmínkami, které 

původní licence stanoví na šíření díla, v tomto případě uvedením textu licence, viz § 

14 , § 50 AZ).K přelicencování tedy není třeba zvláštního oprávnění od autora, 

přelicencování není zásahem do autorských práv (jak bývá někdy mylně uváděno) 

pokud má příjemce oprávnění dílo šířit a splní podmínky stanovené v jemu 

poskytnuté licenci. 

Licence přiložená k distribuci má tedy čistě informativní účel pro koncového uživatele 

a zároveň slouží k „ohodnocení autora“ (diskuze, zda se toto „vzdání pocty“ dá 

považovat za protihodnotu, byly vedeny i u nás v době, kdy nebylo možné uzavřít 

licenční smlouvu zdarma. Za zmínku stojí mimo jiné i fakt, že apache licence 1.1 

výslovné ustanovení o nulové ceně neobsahuje, což by mohlo i dnes činit v případě 

aplikace našeho autorského zákona problémy, resp. neplatnost licence podle § 49 odst 

2. AZ, viz kapitola 5. Některé aspekty uzavírání licenčních smluv v českém právu). 

To je také důvod, proč byla zvolena k uplatnění tohoto požadavku opatrná formulace 

vyjmenovávající jednotlivé části licence, aniž by slovo licence jako takové bylo 

zmíněno. 

Důvod lze opět najít v problematice odvozených děl v oblasti softwarového vývoje. 

 

b) dále licence požaduje, aby v příslušné dokumentaci bylo zmíněno, že program 

obsahuje software vytvořený Apache Software Foundation a jméno „Apache“ a 

jeho odvozeniny je zakázáno užít k propagačním účelům samotného produktu. 

Tyto podmínky v praxi nečiní problém. 
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Apache 2.0 

Tato nejrozšířenější verze byla schválená ASF v roce 2004 jako reakce na dotazy 

a komplikace vzniklé při užívání Apache 1.1. Především šlo o snazší zpřístupnění 

licence i projektům mimo ASF, aniž by bylo třeba licenci měnit. 

Toho bylo dosaženo jednak možností prostého odkazu na licenční ujednání za 

copyrightovou doložku nebo zavedením systému přídavného upozorňujícího NOTICE 

FILEu, který obsahuje veškeré požadované informace ohledně označení autora 

a dalších přispěvatelů (tzv. atribution notice, který je z právního hlediska považován 

za součást licenčních podmínek, i když účelově oddělenou). 

Tento soubor, případně jeho obsah se pak samozřejmě stává předmětem povinné 

redistribuce, pokud nechceme porušit podmínky licence. 

Vyjasněna byla také situace ohledně licencování a podlicencování.   

Dále licence obsahuje definici několika důležitých pojmů, především pak upřesňuje 

„odvozené dílo“ 

For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain 

 separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 

 the Work and Derivative Works thereof. 

I když je otázka, do jaké míry lze smluvně stanovit rozsah pojmu definovaného v zákoně 

(viz výklad o GPL), nemyslím, že by vzhledem k nejasnosti odvozeného díla v oblasti 

software šlo v případě interpretace Apache software licence soudem k této definici 

nepřihlédnout.36Ale vzhledem k stále stejně benevolentnímu přístupu k redistribuci 

programu z hlediska autorskoprávního bez jakékoli virální povahy (dále jediným 

požadavkem zůstává zachování textu licence (Apache 2.0 už skutečně hovoří o textu 

licence jako celku, vzhledem k tomu že interpretační praxe se v mezidobí ustálila 

natolik, že nebylo třeba se obávat výkladu ve smyslu, že se tato informativně 

přiložená licence na dále šířený program skutečně vztahuje), k čemuž přibyl dále ještě 

požadavek redistribuce notice filu) toto v praxi nečiní ani nečinilo problémy. 

Navíc článek čtvrtý odstavec dva výslovně stanoví, že přelicencování se připouští za 

splnění podmínek v licenci stanovených (porovnej viz výklad výše ohledně Apache 1.1) 

  

                                                 
36 Vymezit pojem pro účely smlouvy lze samozřejmě  libovolně,tato definice je však platná pouze „mezi 

stranami“ a problém pak nastává při aplikaci příslušných zákonných, především sankčních ustanovení. 
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 

additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution 

of  Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated 

in this License. 

 

Tím se dostáváme k jedinému podstatnému novu oproti licenci 1.1, která ale přesahuje 

autorskoprávní rámec. Definice odvozeného díla byla totiž potřebná vzhledem 

k patentové licenci související s programem distribuovaným pod Apache 2.0 licencí. 

Článek 3. Grant of Patent licence stanoví, že přispěvatel, který zašle svůj příspěvek 

původnímu autorovi k vydání pod Apache licencí, případně, ten kdo program dále 

distribuuje pod licencí Apache 2.0, automaticky uděluje patentovou licenci 

k jeho patentům, které se dotýkají jeho změn na programu provedených. 

Nad rámec těchto požadavků, pokud kdokoli zažaluje kohokoliv pro porušení patentů 

vztahujících se k programu distribuovanému pod Apache 2.0, ztrácí automaticky 

jakékoli patentové licence nabyté dle předchozí věty (licence tedy obsahuje 

rozvazovací podmínku obdobně jako například GPL). 

Tyto patentová ustanovení jsou obzvláště zajímavá především v porovnání s patentovými 

požadavky GPL. 

1. Patentová licence se týká pouze změn námi na programu provedených, 

nikoliv všech možných patentů vztahujících se k celému programu. 

2. Patentovou licenci k přidanému nebo pozměněnému kódu udělujeme dalším 

příjemcům jen v případě, že se rozhodneme náš program dále šířit pod Apache 

2.0 licencí. K tomu nás ale tato licence na rozdíl od GPL nenutí a proto se 

můžeme tomuto požadavku vyhnout prostě tak, že program vydáme pod 

proprietární licencí. Je tak poměrně elegantně zabráněno záměrnému vzniku 

opensourcu zatíženého patentovými závazky, aniž by byla omezena svobodná 

volba přispěvatele. 

3. Patentovou žalobou na patent obsažený v programu a porušující naše práva 

ztrácíme pouze jiné potenciální patentové licence související s programem 

udělené nám dalšími autory, ale nezneplatníme licenci jako celek a neztrácíme 

tak automaticky právo další redistribuce.  
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O tom, zda lze z hlediska našeho právního řádu Apache license 2.0 považovat v případě 

získání příslušného programu prostřednictvím internetu nebo i jinak za platně 

uzavřenou licenční smlouvu respektive zda licence je platně poskytnuta, můžeme 

diskutovat.Oproti verzi 1.1 již článek druhý verze 2.0 obsahuje ustanovení, které 

výslovně označuje licenci za bezplatnou, uvádí ji tak do souladu s § 49 AZ a 

odstraňuje nejviditelnější důvod potencinální neplatnosti  

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each 

Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, 

royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such 

Derivative Works in Source or Object form. 

Navíc i další ustanovení ohledně vzdání se odpovědnosti za škodu a vady hrozící ještě ve 

verzi 1.1 potencionální neplatností bylo zmírněné odkazem na případné nutně 

aplikovatelné národní právní předpisy (Apache license 2.0, článek 8. Limitation of 

liability, v podrobnostech ohledně vzdání se odpovědnosti dále v kapitole o BSD). 

Vzhledem k výše zmíněnému se domnívám, že za předpokladu splnění požadavků § 46 

AZ na platné uzavření licenční smlouvy nevznikne při užívání software pod licencí 

Apache 2.0 rozpor mezi jejím účelem a úmysly jejích autorů a naším právním řádem. 

Shrnutí 

Pokud splníme všechny požadavky kladené licencí, tedy především zahrneme do naší 

distribuce licenční podmínky a odkazy na původní autory, dostáváme tak zdarma kód 

s poměrně bezpečnou necopyleftovou licencí, při jejímž užití v komerční aplikaci 

nevznikají v podstatě žádné právní problémy.Licence Apache, především její poslední 

verze 2.0, je v jejích podstatných částech dostatečně přesná a podrobná, aniž by 

stanovila přílišné omezení na jejího příjemce, a zdá se být i konformní s naším 

právním řádem.Navíc nás částečně chrání i před patenty na programu váznoucími. 

Jediný potenciální problém, který ovšem nelze pojmově vyloučit při užití žádného 

opensource programu, je, že program k nám přichází bez záruky a může tak obsahovat 

i kód, na který se podmínky Apache software license nevztahují.V tomto případě je 

však tento poblém ještě umocněn faktem, že samotná licence takové kombinování 

kódu snadno umožňuje.   
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6.4. BSD LICENCE 

Asi nejbenevolentnější licenční ujednání z hlediska copyleftu (teda licence nejméně 

copyleftová) je Bercley Software Distribution, známá jako BSD ( podle 

stejnojmenného operačního systému napsaného na University of California, Bercley, 

kde vznikla i původní verze této licence za účelem nejširšího rozšíření tohoto 

systému). 

Její jednoduchá ujednání dala vzniknout mnoha BSD „klonům“, které se liší od původní 

verze jen minimálně, většinou samozřejmě v copyrightové doložce a ve formulaci 

vzdání se odpovědnosti (disclaimer). 

Základní myšlenka za licencí BSD se v populárních publikacích často shrnuje slovy : 

“můžeš s programem nakládat, jakkoli chceš, pokud původnímu autorovi přiznáš 

autorství“. 

Ta je pak shrnuta do třech krátkých odstavců následujícího znění: 

 

Neoficiální český překlad dnešní podoby licence[1]: 

 

  Copyright © <ROK>, <VLASTNÍK PRÁV>. Všechna práva vyhrazena. 

 

  Redistribuce a použití zdrojových i binárních forem díla, v původním i upravovaném 

tvaru, jsou povoleny za následujících podmínek: 

 

  * Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedenou informaci o copyrightu, 

tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti. 

  * Šířený binární tvar musí nést výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam 

podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti ve své dokumentaci a/nebo dalších 

poskytovaných materiálech. 

  * Ani jméno vlastníka práv, ani jména přispěvatelů nemohou být použita při podpoře 

nebo právních aktech souvisejících s produkty odvozenými z tohoto software bez 

výslovného písemného povolení. 

   

( http://cs.wikipedia.org/wiki/BSD_licence) 

 



Užití software třetích stran v komerčních aplikacích  72 

Které jsou následovány obvyklým vzdáním se odpovědnosti (disclaimer) zpravidla tohoto 

znění: 

 

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELEM LICENCE A JEHO PŘISPĚVATELI 

„JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY 

VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY 

VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV ÚČEL JSOU POPŘENY. DRŽITEL, ANI PŘISPĚVATELÉ 

NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, 

ŠKOD VZNIKLÝCH NARUŠENÍM DODÁVEK ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTOU 

POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI) 

JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE O ZODPOVĚDNOSTI, 

AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z JINÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU, URČITÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO 

PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NA JAKÉMKOLIV ZPŮSOBU POUŽITÍ TOHOTO 

SOFTWARE, I V PŘÍPADĚ, ŽE DRŽITEL PRÁV BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST 

TAKOVÝCH ŠKOD. 

 

Právě toto jednoduché znění licence dává čas od času vzniknout spekulacím o jejím 

výkladu a platnosti, které ale ve většině případů nekorespondují se skutečným 

úmyslem autorů ani neberou v úvahu širší souvislosti a jsou jen pozitivně právním 

pokusem o doslovný rozbor licence na národní úrovni.Tyto názory rozeberu dále 

v textu.  

Podmínky redistribuce 

Základní otázkou je, jakou právní relevanci má „zachování seznamu podmínek 

a disclaimeru .Přístupy k problematice mohou být v zásadě dvojí: 

a) Zachováním licence a disclaimeru je zachováno i původní licenční ujednání 

k programu, to znamená, že lze program distribuovat jen pod licencí BSD. 

b) Zachování licence a disclaimeru má čistě informativní účel a slouží k propagaci 

autorů. 

Čistě jazykovým výkladem dojdeme k závěru, že správná je stejně jako v případě licence 

Apache varianta druhá. 

Nejvíce sporných a spekulativních otázek ale vzniká ohledně disclaimeru. Zdá se, 

že představa, že zanechání původního disclaimeru v programu nemá žádné právní 
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důsledky, jak by vyplývalo z doslovného znění licence, není tak bezproblémová, 

protože takové řešení by nechránilo původního autora od mimosmluvní odpovědnosti 

za škodu či vady.Spekuluje se tak o řešení, že zanechání disclaimeru má za následek 

i uplatnění zbylých podmínek BSD na celé rozšíření díla a tím pádem není možné šířit 

program jinak než opět pod BSD (BSD – The Dark Horse of Open Source Brendan 

Scott*) http://www.groklaw.net/article.php?story=20070114093427179 

(Dle mého názoru se však jedná o poměrně spekulativní tezi založenou místo na soudních 

rozhodnutích, platné legislativě nebo doslovném znění licence spíše na 

přepokládaném výkladu soudu na základě legitimního očekávání veřejnosti.) 

O právních důsledcích disclaimeru v opensourcové licenci konkrétně v GPL v českém 

prostředí hovoří Jiří Čermák ve svém článku GNU/GPL - právní rozbor licence   

<10. 11. 2001, http://www.itpravo.cz/ > „Zastavil bych se jenom u ustanovení o 

omezené odpovědnosti. Jde o odpovědnost za škodu způsobenou free software, která, 

jak říká GNU/GPL (mimochodem, český překlad této pasáže není nejzdařilejší) v 

článku 12, má být vyloučena, za předpokladu, že to umožňuje rozhodné (zde české) 

právo.  

Odpovědnost za škodu podle našeho občanského zákona (kterým se bude tento vztah řídit) 

vyloučit ani omezit nelze. Teoreticky tedy nelze vyloučit odpovědnost za škodu 

způsobenou free software. Z různých důvodů ji ale prakticky skoro vyloučit lze. 

Připadala by v úvahu snad v případě vytváření a šíření destruktivních počítačových 

virů v rámci free software a podobně.  

Odpovědnost za vady (článek 11 GNU/GPL) naopak z povahy věci nepřipadá v úvahu 

(jak definovat vadu programu, bezplatnost udílení licence k free software atd.), 

takže je pro naše poměry víceméně nadbytečný….Oba instituty ale budou 

z praktického hlediska u free software bezvýznamné (odpovědnost za vady nelze 

uplatnit, odpovědnost za škodu jen ve zcela výjimečných případech a to se ještě bude 

špatně prokazovat) a nebudu se tím dále zabývat.”37 

                                                 
37 Poněkud zajímavější bude situace pokud bude náhrada škody a odpovědnost za vady podřízena režimu 

obchodního zákoníku.Kdy k  tomu v případě distribuce opensourcu může dojít a jaké jsou důsledky by 

byla otázka dalšího rozboru.  
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Je důležité si povšimnout, že tento rozbor se ale vztahuje na licenční ujednání GPL, která  

funguje poněkud odlišně od BSD. BSD na rozdíl od GPL neobsahuje ustanovení, že 

příslušné vzdání se odpovědnosti se uplatní pouze v té míře, v jaké je povolenou 

příslušným rozhodným právem. 

Vzniká tak otázka, zdali je vůbec z hlediska českého práva možné, aby byla licenční 

smlouva uzavřena (s výhradou neplatnosti Disclaimeru) nebo zda smlouva nemůže 

být uzavřena vůbec a tím pádem nelze program pod BSD v našich podmínkách 

použít. 

Pokud by se jednalo o běžnou komerční licenční smlouvu, dospěli bychom na základě 

našeho čl. 10 MPS pravděpodobně k závěru, že při absenci choice of laws bude 

rozhodným české právo jako právo nabyvatele licence a případná ustanovení 

v rozporu s naším hmotným právem budou neplatná, aniž by to mělo vliv na platnost 

smlouvy jako celku. (§ 41 Občanského zákoníku stanoví, že 

vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatnou jen tato část, 

pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho obsahu anebo z okolností za nichž k němu 

došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu). 

V případě opensource distribuce a veřejného návrhu k uzavření licenční smlouvy ale 

nemůžeme od autora zpravidla očekávat, že bude odpovědný podle jiných právních 

řádů, o jejichž existenci nemusí mít ani ponětí, zdá se tedy, že by toto řešení jaksi 

neodpovídalo spravedlivému uspořádání vztahů.  

Řešení alespoň ohledně odpovědnosti za vady je také vyjádřeno v konkurenční teorii 

vyjádřené v Právní rozbor dvou volných licencí z hlediska českého práva od Matěje 

Cepla, 

Základem obecné úpravy odpovědnosti za vady v českém právu je ustanovení § 499 OZ, 

které stanoví, že ,,Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době 

plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle 

povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní 

vady.`  

Toto ustanovení občanského zákoníku má několik závažných důsledků. Nejprve je třeba 

zdůraznit, že podle ustanovení § 118 OZ práva nebo jiné majetkové hodnoty nejsou 

věcmi. Tudíž při poskytování užívacích práv k autorskému dílu nejde o přenechání 
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věci ve smyslu výše citovaného ustanovení a ustanovení o odpovědnosti za škody 

podle OZ se na poskytnutí autorského díla nevztahuje. Přestože si strany mohou 

ve smlouvě ujednat, že se poskytuje záruka i v jiných případech (§ 502(2) OZ), 

pokud si tak neujednají, není poskytovatel počítačového programu odpovědný za 

jakékoli chyby díla, protože takové chyby nejsou v právním slova smyslu vůbec 

vadami 

Obdobně ve Vzorovém licenčním ujednání pro Open Source Software 

Metodika pro veřejnou správu a neziskový sektor (JUDr. Ján Matějka, JUDr. Bohumír 

Štědroň, LL.M) 

... V tomto ohledu je třeba říci, že software není věci, a tedy nelze v případě autorských 

děl (software) hovořit o odpovědnosti za vady věci, případně za záruky na těchto 

věcech. Pouze v některých případech lze hovořit o obvyklé kvalitě předmětného 

software, apod… Možnou neplatnost takových ujednání (vzdání se odpovědnosti 

za vady a škodu) je vždy třeba posuzovat individuálně, navíc pouze ve vztahu 

k neplatností té části Smlouvy, které se tato problematika dotýká, tedy zejména 

výlučně dotčených článků. 

 

I přes oba výše uvedené názory však zůstává otázka, zda přesto nelze ustanovení § 499 

OZ aplikovat i na software pomocí analogie. 

 

Jak ale již bylo zmíněno v úvodu toho pojednání o odpovědnosti, praktické dopady tohoto 

problému budou v praxi minimální. 

Shrnutí 

BSD licence dovoluje komerční využití, včetně využití v proprietárním software bez 

zveřejněného zdrojového kódu. Díla založená na dílech licencovaných pod BSD 

dokonce mohou být zveřejněna pod komerční licencí (nejedná se o copyleft), 

pouze musí dodržet podmínky licence, tzn. v programu uvádět informaci o autorech 

a zřeknutí se odpovědnosti.I když z hlediska našeho právního řádu není situace 

ohledně BSD natolik jednoznačná jako například v USA, lze i přesto její užití 

v komerčních aplikacích dle mého názoru považovat za možné. 

 Příkladem takového využití jsou části knihoven pro síťovou komunikaci použitých i v 

Microsoft Windows či mnoho komponent z FreeBSD použitých v Mac OS X. 
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7. Užití specifikace při vývoji vlastní aplikace 

Softwarovou specifikací (Software specification, formal specification) rozumíme 

v softwarovém inženýrství v podstatě návod, jak napsat počítačový program. 

Samotný způsob a formát, v jakém se specifikace dají napsat, se velmi různí, 

a proto nelze ani uvést jednotnou definici. Jednou z mnoha zjednodušujících je, 

že softwarová specifikace je komplexní popis vlastností programu za pomoci logicky 

strukturovaného značení (literatura užívá výrazu „modelovacího jazyka“, modeling 

language, což by mohlo činit potíže a být zaměňováno s programovacím jazykem. 

Jazyk užívaný k psaní specifikace (například UML Unified modelling language) 

ale umožňuje podstatně větší míru abstrakce než běžný jazyk programovací a na 

druhou stranu nebývá strojově spustitelný. Jak uvidíme níže, v tom také spočívá 

podstata celého právního problému). 

Specifikace je tedy popisem na sebe navazujících požadovaných funkcí a vlastností 

programu, ale nikoliv v algoritmickém tvaru typickém pro programovací jazyky, 

ale v daleko obecnější podobě. 

Při užití specifikace k napsání počítačového programu tak dochází ke konkretizaci 

jednotlivých požadavků vyjádřených ve specifikaci již konkrétním programovacím 

jazykem, který již může být zpracovatelný počítačem.  

Takovému postupu se říká implementace specifikace, a samotný program vzniklý na 

základě specifikace je taktéž označován jako implementace příslušné specifikace 

(například implementace SOAM). 

V praxi se specifikací používá v softwarovém inženýrství jako stadium při vývoji 

aplikací, taktéž k modelování obchodních procesů nebo v systémovém inženýrství. 

Jejich nejvýznamnější užití je ale k dosažení jisté úrovně standardizace 

v softwarových odvětvích a především v oblasti internetu. Pokud se z nějaké 

specifikace stane de facto průmyslový standard (industrial standard), umožní to široké 

vrstvě uživatelů a často i konkurujících si výrobců zajistit vzájemnou interoperabilitu-

spolupráci mezi různými programy tohoto odvětví. Ekonomický význam takového 

řešení je značný a nerespektování takové standardní specifikace při psaní vlastní 

aplikace by někdy mohlo vést k výraznému znevýhodnění našeho produktu na trhu. 
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Autorskoprávní problematika specifikací. 

Abych celou situaci přiblížil, použiji analogii s literárními díly. I s vědomím, že každá 

analogie je zavádějící, můžeme vzhledem k tomu, že počítačové programy jsou 

celosvětově chráněny stejně jako díla literární, přepokládat, že závěry budou podobné 

a minimálně v případě case-law common law systému i použitelné v praxi. 

Předpokládejme, že někdo vydá knihu s názvem a obsahem: „ Jak psát filmové scénáře38. 

To bude představovat v našem modelu specifikaci. 

Tato kniha je sama o sobě chráněna autorskými právy jako dílo autorské, proto jí nikdo 

nemůže bez svolení autora užívat jinak než na základě licence nebo ze zákona 

plynoucích omezení autorského práva. 

Konkrétní příklady úryvků scénářů, na kterých bude autor demonstrovat své závěry, 

budou taktéž chráněny autorským právem. 

Na základě této knihy, případně s její pomocí pak autor napíše filmový scénář. 

Tento scénář představuje v našem modelu počítačový program a je sám o sobě 

chráněn autorskými právy svědčícími autorovi scénáře.  

Klíčová otázka tedy zní, jaký je vztah mezi návodem a dílem napsaným na základě 

návodu?39 

 

Problém spočívá v rozlišení, kdy používám myšlenku, postup, či holý námět obsažený 

v návodu (§ 2 odst. 6 AZ-svolení autora návodu k užití takto vzniklého díla není 

třeba) a kdy již jde o zpracování existujícího díla v dílo jiné (§ 2 odst 4. AZ- svolení 

autora návodu k užití takto vzniklého díla je třeba). 

V USA je tato otázka zahrnována pod výklad problematiky Idea vs Expression, neboli 

nápad(myšlenka) a jeho vyjádření a na toto téma existuje poměrně zajímavá 

judikatura.40 

Nejlépe situaci ilustruje platná právní úprava. 

Bernská úmluva v tomto směru není příliš nápomocná, když stanoví v článku třetím, že: 
                                                 
38 Knih s tímto obsahem je skutečně mnoho, nejznámější je například How to Write a Selling Screenplay 

(Paperback) by Christopher Keane (Author)) 
39 http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise9.html 
40 http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise9.html 
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a) Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary 

or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the 

copyright in the original work. 

Americký Copyright Act se k otázce odvozených děl, jak uvedeno již výše, vyjadřuje 

následovně: 

 17 U.S.C. § 101 

A “derivative work” is a work based upon one or more preexisting works, such as 

a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture 

version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other 

form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of 

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a 

whole, represent an original work of authorship, is a “derivative work”. 

Bohužel celá definice stojí a padá na „work based upon one or more preexisting works”, 

tedy na výkladu pojmu dílo založeném na jiném díle.Tento výklad zákon neobsahuje 

a je ponecháno poměrně bohaté judikatuře, aby se s tímto problémem vyrovnala. 

Pro potřeby US Copyright office (jejíž účel v současné době spočívá v registraci 

copyright, která je potřeba k některým druhům žalob a nároků z nich, nikoliv jako 

před rokem 1976 jako podmínka autorskoprávní ochrany) byl vydán oběžník, 

který dále specifikuje, že  

US Copyright Office Circular 14: Derivative Works: 

A typical example of a derivative work received for registration in the Copyright Office is 

one that is primarily a new work but incorporates some previously published 

material. This previously published material makes the work a derivative work under 

the copyright law. To be copyrightable, a derivative work must be different enough 

from the original to be regarded as a "new work" or must contain a substantial 

amount of new material. Making minor changes or additions of little substance to 

a preexisting work will not qualify the work as a new version for copyright purposes. 

The new material must be original and copyrightable in itself. Titles, short phrases, 

and format, for example, are not copyrightable. 

 

Dále však USC 17 stanoví v §102. článku b) ohledně vyloučení autorskoprávní ochrany  
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b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to 

any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, 

or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, 

or embodied in such work. 

 

Poměrně v souladu s výše uvedeným nám český autorský zákon dává vodítko v paragrafu 

druhém autorského zákona kde stanoví (4) Předmětem práva autorského je také dílo 

vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. 

Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. 

Což je v souladu s Bernskou úmluvou a opět nám příliš nepomáhá k pochopení vztahu 

mezi specifikací a vlastní implementací, naštěstí je tu ale článek 6 příslušného 

paragrafu, podle kterého  

(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva 

nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká 

teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o 

sobě. 

V návaznosti na paragraf 2 odstavec (6) pak speciálně pro počítačové programy stanoví 

v souladu se Směrnicí o ochraně počítačových programů41 že: 

§65 (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu42, 

včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle 

tohoto zákona chráněny.  

Z výše zmíněného v obou případech vyplývá, že postup, princip, metoda, obsažená v díle 

sama nepožívá ochrany podle autorského zákona. 

Při implementaci specifikace tedy záleží na tom, do jaké míry se dá mé počínání při psaní 

programu kvalifikovat jako “pouhé” užívání metod, postupů a principů v něm 

obsažených na straně jedné a do jaké míry se taková nově vzniklá implementace dá 

považovat za dílo odvozené. 

                                                 
41 Směrnice o právní ochraně počítačových programů vyjímá v článku prvním odstavci 2 z autorskoprávní 

ochrany myšlenky a zásady, na kterých je založen kterýkoliv z prvků počítačového programu, včetně 

myšlenek a zásad, na kterých je založeno jeho rozhraní“ 

 
42Tyto myšlenky a principy jsou v počítačové praxi ale i ve světové praxi právní označované často jako 

„počítačové algoritmy“ 
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V praxi se pak ohledně software bude jednat o otázku, zdali je program, do něhož jeho 

autor zakomponoval tolik algoritmů z cizí specifikace, ještě dílo původní. Není možné 

stanovit jednoznačné a přesné pravidlo. Případný spor by musel řešit soud, který by 

rozhodl, zdali se jedná o nové původní autorské dílo nebo zda-li již došlo ke 

zpracování díla.  

V drtivé většině případů se však dá s poměrnou značnou jistotou říci, že půjde o první 

případ (původní dílo nikoliv zpracování ) a užití specifikace při psaní vlastního kódu 

tak nepředstavuje pro případného vývojáře z autorskoprávního hlediska žádné 

potenciální riziko (Čtení samotné specifikace se ve většině případů dá jen těžko 

považovat za její užití, a vzhledem k poněkud diskutabilnímu charakteru specifikace 

jako díla literárního bez dalšího bychom snad mohli uzavřít, že i pořízení kopie pro 

osobní potřebu by mělo být bezproblémové. Zdali pak ale “inspirování se specifikací” 

při psaní aplikace, kterou navíc máme v úmyslu komerčně využít, je osobní potřeba, 

zůstává minimálně sporné (viz níže))43. Důvod, proč se o tom zmiňuji, je ten, že drtivá 

většina specifikací je dostupná pouze přes internet. Dle mého názoru bez příslušné 

licence by tak mohlo dojít k porušení autorských práv ke specifikaci, aniž by to ale 

mělo (za předpokladu, že jsme použili myšlenky a postupy v ní, které ale samy o sobě 

chráněné nejsou) negativní vliv na naší aplikaci samotnou nebo vznikly jakékoli 

nároky autora specifikace vůči naší počítačové aplikaci.Ale vzhledem k množství 

způsobů užití specifikace a množství “modelovacích jazyků” by snad mohl nastat 

případ (typicky, kdy specifikace by byla natolik konkrétní a napsaná v jazyce 

schopném jednoznačného výkladu), že by se v podstatě už jednalo o vlastní program a 

                                                 
43 § 30/3 AZ sice stanoví, že užitím podle tohoto zákona je i užití počítačových programů pro osobní 

potřebu fyzické či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby, toto ustanovení se však týká pouze 

počítačových programů.V případě zmíněném v textu jde o užití specifikace nikoliv ve smyslu 

programu a toto ustanovení se tedy neužije (i když otázka, zda specifikace je či není programem, je 

otázka faktická a v konkrétním případě bude řešena soudem). 

Obdobně ustanoví § 66/1 písm.d) AZ umožňuje sice oprávněnému uživateli získávat informace o způsobu 

a fungování programu pomocí reverse engineeringu (převedení strojového kódu na kód zdrojový, 

člověkem čitelný, což umožní pochopení jeho fungování) , zároveň je však zakázáno aby tyto 

informace byly využity k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití počítačového programu 

v podstatě podobného v jeho vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo 

autorské.O vztahu počítačového programu a specifikace platí to samé viz výše. 
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její implementací bychom rázem „spadli“ pod “překlad díla do jiného jazyka” a 

režimu díla odvozeného. 

I když na této pomyslné hranici se pohybuje ze známých implementací naprosté 

minimum (v podstatě jde spíše o úvahu de lege ferenda), vykrytí z licenčního hlediska 

není nikdy na škodu (viz níže)44. 

Patentová problematika. 

Jak může vyplývat z předchozího textu, největším problémem při užití specifikací při 

vývoji komerční aplikace je jejich patentová ochrana. 

 Jak už jsem zmínil výše, metoda specifikací je v dnešní době hojně rozšířena nejen jako 

standardní pracovní postup v případě softwarového inženýrství, ale i při třeba jen 

snaze o vytváření průmyslových standardů. 

Za tímto účelem vznikly organizace podporující vývoj standardů (standard bodies), 

jako například Web Services Specification Lead v čele se společností Microsoft nebo 

Web Services Interoperability Organization (oboje zabývající se webovými službami), 

které sdružují jak nezávislé subjekty a odborníky z oboru tak často konkurující si 

společnosti. 

Výhodou užití specifikací vydaných pod hlavičkou těchto organizací je relativní 

bezpečnost takového počínání, protože obvyklou podmínkou přispívání je, že veškerá 

práva k materiálům vzniklým v rámci procesu navrhování specifikace (drafting) musí 

být smluvně převedena na Standardizační organizaci (WSI), která pak za přesně 

stanovených podmínek dává specifikaci k užití veřejnosti, případně (pokud organizace 

nemá vlastní subjektivitu) je podmínkou zavázat se smluvně k poskytnutí licence 

potřebné k implementaci případnému zájemci zdarma a na základě nediskriminačních 

podmínek. 

Běžný je i požadavek povinného zveřejňování práv duševního vlastnictví dotýkajících se 

příslušné specifikace a případných implementací jak přispěvateli tak uživateli. 

Pouhým zkontrolováním internetové stránky by tak zájemce o implementaci příslušné 

specifikace měl okamžitě zjistit, zdali na příslušné technologii nevázne například 

                                                 
44 V souvislosti s touto otázkou je také zajímavá problematika autorství k programu, který je automaticky 

vygenerován ze specifikace za použití jiného programu.Například program XML Beans je schopen 

vygenerovat funkční program pouze na základě vložené specifikace jen s minimálními lidskými 

korekturami.Podrobná analýza přesahuje rozsah této práce.  
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patent a za jakých podmínek (většinou zdarma, například RSA-SAML) je ochotna ho 

ta která společnost poskytnout.  

Některé společnosti pak sáhly k veřejnému příslibu, konstatujícímu, že v případě že by na 

specifikaci vázla nějaká jejich práva potřebná k implementaci specifikace (typicky 

patent), pak je společnosti nebude vůči uživateli specifikace uplatňovat. Příkladem 

takového přístupu je jednání společnosti Microsoft 

(http://www.microsoft.com/interop/osp/default.mspx ). 

Je otázkou, do jaké míry jsou takovéto smlouvy o zveřejnění a sliby neuplatnění práv 

závazné, do jaké míry se může situace v budoucnu změnit (i když společnost 

Microsoft na daných internetových stránkách označuje slib za neodvolatelný, 

“irrevocable”) a do jaké míry mohou zbavit uživatele specifikace odpovědnosti za 

porušení práv k duševnímu vlastnictví (zvláště v případě, kdy uživatel je 

podnikatelský subject).Aniž bychom se pouštěli do bližší analýzy, můžeme uzavřít, 

že v rámci USA by minimálně hrála roli dobrá víra uživatele, v našem systému 

založeném na objektivní odpovědnosti z porušování práv duševního vlastnictví by se 

pravděpodobně dal použít princip nemo turpitudinem suam alegare potest a otázka 

dobrých mravů. Do jaké míry by byl zohledňován při případném soudním sporu je 

otázka. 

Na tomto místě je nutné připomenout, že problém se zdánlivě týká jen USA, neboť Česká 

republika je již od 1.7.2002 vázána Evropskou patentovou dohodou, která explicitně 

vyjímá matematické postupy, počítačové programy, obchodní postupy, intelektuální 

díla apod. z působnosti patentového práva.  

Pokud počítačové programy nepožívají patentové ochrany, tím spíše by jí neměly požívat 

specifikace, které jsou ze své podstaty vyjádřením principů a myšlenek ještě 

obecnějších.Tak jednoduché to samozřejmě bohužel není, a tady naše přirovnání 

k literárnímu dílu a návodu, jak ho psát, už bohužel neobstojí.Naopak se dá říci, 

že zatímco patentování programů jako takových bude díky explicitnímu vyjádření 

v Evropské patentové dohodě neprůchozí, i díky publicitě, která se problematice 

dostává,patenty specifikací projdou nepovšimnuty.  

Zároveň lze dovodit, že softwarové patenty spadají pod výjimku stanovenou článkem 27 

paragrafem 2 a 3 TRIPS a tedy mohou být v rámci národních legislativy vyňaty 

z patentování (I když záležitost je věcí výkladu a žádný Dispute settlement v tomto 
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směr iniciován nebyl a pravděpodobně ani nebude (pozn.: ale práva duševního 

vlastnictví se ve sporu USA vs. Chile staly předmětem odvetných opatření): 

The following elements may be excluded from patentability by WTO members under 

TRIPs: 

• (…) inventions, the prevention within their territory of the commercial 

exploitation of which is necessary to protect order public or morality, including to 

protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the 

environment, provided that such exclusion is not made merely because the 

exploitation is prohibited by their law. (paragraph 2) 

• diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or 

animals; (paragraph 3(a)) and 

• plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological 

processes for the production of plants or animals other than non-biological and 

microbiological processes. (...) (paragraph 3(b)). 

Přesto ale pro vývoj aplikací tento fakt může být poměrně irelevantní. Problém totiž 

nastává především v situaci, kdy by docházelo k vývoji aplikace na území EU, 

řekněme České republiky, především pro americký trh (což je i často ten případ), 

přitom aplikace by porušovala softwarový patent USA. Z hlediska Evropského trhu 

by problémy sice nevyvstaly, ale export na americký trh ani na jiné trhy umožňující 

patentování počítačových programů a kde zároveň byla provedena registrace, 

by možný nebyl.  

§ 271. Amerického patentového zákona nazvaný Infringement of patent v souladu 

s teritorialitou patentového práva totiž stanoví, že porušení práva z patentu je nejen 

výroba, ale samozřejmě i prodej, užití nabízení a především samotný dovoz 

patentované technologie na území USA  

§ 271. 

a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, 

offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports 

into the United States any patented invention during the term of the patent 

therefor, infringes the patent. 

b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. 
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c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United 

States a component of a patented machine, manufacture, combination or 

composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, 

constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially 

made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a 

staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing 

use, shall be liable as a contributory infringer. 

 

Následně může tedy držitel patent na základě toho samého zákona žádat jak o stažení 

z trhu, tak náhradu škody, případně úplně zabránit vstupu zboží na trh. 

Vzhledem k tomu, že USA je stále nejen největším producentem, ale i konzumentem 

software, je proto třeba i při vývoji úspěšné komerční aplikace mimo dosah jurisdikce 

USA na patentovou ochranu počítačových program a specifikací pamatovat. 

 

8. Užití software označeného jako „public domain“ 

v komerčních aplikacích. 

 

Náš autorský zákon stanoví (§ 11 odst. 4., § 26 odst. 1), že osobnostních ani majetkových 

práv se nelze platně vzdát. Je možné pouze licenčně poskytnout oprávnění k různým 

způsobům užití díla, případně v případě zaměstnaneckého díla vzniká právo  výkonu 

těchto (majetkových) práv ze zákona zaměstnavateli. Obdobná úprava je i v ostatních 

zemích kontinentální Evropy (Francie, Německo).Vzhledem k neformálnosti vzniku 

autorskoprávní ochrany a nemožnosti se jí vzdát se tak autorskoprávní ochrana 

vztahuje na tato díla bez výjimky po celou dobu stanovenou zákonem (tzn. většinou 

70 let po smrti autora pro státy vázané Bernskou úmluvou). 

Naproti tomu v copyrightovém systému je obecně přijímáno (především s ohledem na 

treaties a case law studies, viz níže), že vzhledem k silně majetkovému charakteru 

tohoto práva se copyrightu může autor bez dalšího jednostranným prohlášením vzdát 

a dané dílo je pak dáno k dispozici k volnému užití všem, stává se součástí 

tzv. „public domain“.  

Vzhledem k postavení USA jako jak největšího konzumenta tak ještě stále i výrobce 

počítačových programů na světě tak dala praxe v rámci copyrightového systému 
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vzniknout opravdu ohromnému množství softwarových aplikací, které byly 

dedikovány do „public domain“ a jsou tak pro další užití ostatními vývojáři velkým 

lákadlem. Na tom nemění nic ani postupné vytlačování public domain software 

softwarem dostupným pod opensourcovými licencemi (způsobené především 

zvýšeným povědomím veřejnosti a hlavně programátorů o free software a opensource 

vůbec), protože přidání jednoduchého prohlášení „this work is dedicated to the public 

domain“ k příslušnému kódu se stále pro mnoho nevýdělečně zaměřených autorů jeví 

jednoduší než zkoumat, kterou z mnoha OS licencí použít. 

Z hlediska užití těchto děl tak ale vzniká mnoho otázek. 

Je možné a za jakých podmínek integrovat „public domain software“ do komerční 

aplikace? Jaká je situace v ČR a jaká v USA? Co se děje v případě, že při vývoji 

aplikace například v kontinentálních podmínkám poruším autorská práva vzhledem 

k divergentnosti s právním řádem USA, při následné distribuci přes hranice už ale dílo 

samotné porušovat autorská práva nebude?Jaká jsou rizika tohoto jednání? Abychom 

na ně dokázali odpovědět, musíme nejprve podrobněji rozebrat oba právní systémy 

z hlediska „public domain“ a volných děl, odpovídající mezinárodní a komunitární 

úpravu a její vynucování a teprve poté vyvozovat závěry. 

  

Porovnání koncepce „public domain“ s ustanoveními českého právního řádu.  

(Pozn.: pro potřeby této práce užívám většinou pojem autorskoprávní ochrana 

v souvislosti s českou případně kontinentální úpravou, zatímco pojem copyright 

užívám pouze pro americký systém ochrany autorských práv). 

K zakotvení autorskoprávní/copyrightové ochrany počítačových programů došlo v USA 

již v roce 1976 (účinnost od 1. ledna 1978) přijetím nového U.S. Copyright Act 

(United States Code, Title 17, dále též jen „USC 17“ ) v souvislosti s připravovaným 

přístupem USA k Bernské úmluvě. Tento zákon byl tak již založen na neformálním 

principu ochrany. 

Základem koncepce public domain je ale myšlenka, že určité dílo je plně vyňato 

z copyrightové ochrany, to jest že se na něj příslušná ochrana pojmově vůbec 

nevztahuje. Konstrukce public domain má tak v americkém copyrigtovém systému 

širší užití, i když není v zákonné podobě vždy přímo ustanovena. 

Dle americké nauky se tak dílo může stát součástí public domain, pokud: 

a. Uplynula stanovená doba ochrany 

b. Dílo nesplňuje všechny náležitosti díla autorského 
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c. Dílo je z autorskoprávní ochrany z nějakých důvodů vyňato na základě zákona 

d. Autor se vzdal autorských práv ve prospěch široké veřejnosti 

(Nimmer, M. Nimmer, D. Nimmer on Copyright 1963-85; David Nimmer, revision 

author 1986 to present) 

Zatímco první tři případy nečiní v praxi problémy, jsou i díky Bernské úmluvě 

mezinárodně do velké míry unifikována a z větší části jsou pro počítačové programy 

vzhledem k jejich specifikům irelevantní, poslední případ činí problémy nejen 

z mezinárodního pohledu. 

V případě uplynutí doby ochrany k autorskému dílu odpovídá pojem public domain 

přibližně našemu institutu „volného díla“ tak, jak je poněkud stručně definováno 

v § 28 AZ, s omezením na práva majetková. Přesně náš § 28 odst. 1 AZ stanoví, že: 

Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně 

užít; ustanovení odstavce 2 a § 11 odst. 5 věty prvé tím není dotčeno. 

 

(Odstavec druhý a třetí paragrafu 28 se pak týkají nezveřejněného díla, k němuž uplynula 

doba ochrany, což se sice počítačových program pojmově týká, fakticky je ale pro ně 

tato úprava z již výše rozebraných důvodů bez většího významu.) 

Toto omezení možnosti dílo volně užít paragrafem 11 odst. 5 věty prvé (Po smrti autora si 

nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem 

nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li 

o dílo anonymní) je odrazem duality práv a ochrany určitého aspektu práv 

osobnostních v podstatě na pořád.   

Konstrukce public domain je dále užita dle US Copyright Actu například i tam, kde si náš 

autorský zákon vypomáhá v souladu s čl. 2 odst. 4 Bernské úmluvy a Informační 

směrnicí konstrukcí tzv. „Děl z autorskoprávní ochrany vyloučených“ (porovnej §3 

AZ a USC17 § 105). 

Nejproblematičtější a pro nás zajímavá je ale situace, kdy se autor jednostranným 

prohlášením vzdá svých práv ve prospěch široké veřejnosti. 

Dle našeho právního řádu, jak už bylo rozebráno výše, se nelze platně autorských práv 

vzdát. Proto u nás ani v podstatě nemohou vznikat autorská díla, která by byla 

příspěvkem do široké celosvětové public domain komunity. Toto pravidlo by 

samozřejmě šlo obcházet na základě teritoriality autorského práva, která je zakotvena 

v Bernské úmluvě a je celosvětově uznávaným principem. Například tak, že by 

k prvnímu zveřejnění programu vytvořeného v ČR došlo v USA zároveň 
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s dedikováním programu do public domain. Navzdory tomu je ale na otázku, 

zda podle našeho právního řádu je přijatelná existence programu, ke kterému by nikdo 

neměl autorská práva, aniž by uplynula doba ochrany, jednoznačně NE.  

(Pozn.:Na tomto místě bych rád upozornil na názor vyslovený v Telec, I., Tůma,P. 

Autorský zákon.Komentář 1. Vydání. Praha: C.H. Beck 2007, konkrétně komentář 

k paragrafu 2. Odst. 2. 

Autoři v něm rozdělují počítačové programy na tři kategorie, a to programy, které splňují 

pojmové znaky děl podle autorského zákona, programy, které splňují požadavek 

původnosti ve smyslu původního duševního výtvoru, přičemž obě výše zmíněné 

kategorie jsou chráněny autorským právem, a prosté rutinní programy, 

které nesplňují pojmové znaky děl ani kritérium původnosti, jsou tak z absolutní 

autorskoprávní ochrany děl vyloučeny a slovy autorů „spadají autorskoprávně do 

režimu public domain“. 

Kritérium posouzení původnosti dále rozvádějí pod vlivem americké doktríny na 

posouzení  

a) struktury a uspořádání programu 

b) způsob komunikace s uživatelem (look and feel) 

která je ale v rámci precedenčního právního systému USA užívána spíše při porovnávání 

dvou programů při zkoumání porušení copyrightu než jako měřítko k udělení 

autorskoprávní ochrany. 

Osobně se nedomnívám, že lze pro tuto interpretaci najít oporu v našem platném zákoně, 

naopak jsem toho názoru, že jde spíše o zavádění jiných kritérií než „původnosti 

v tom smyslu, že jde o vlastní duševní výtvor autora“ v rozporu s paragrafem 2 

odstavcem 2 věty třetí autorského zákona a tak i se směrnicí. 

I když souhlasím s názorem, že jisté především krátké jednořádkové dávky kódu, 

které z povahy věci ani nelze napsat jinak (ve smyslu nejlepšího řešení, jinak 

možností jak napsat přebujelý program na stránku, který má tu samou funkci jako 

jednořádková dávka je samozřejmě mnoho) by měly být z autorskoprávní ochrany 

a ochrany vůbec z praktického hlediska vyloučeny ,nedomnívám se, že nad rámec 

výše zmíněného, například pokud by při psaní „výtvoru“ nebylo použito ani trochu 

„duševna“, je to jakkoli nutné nebo možné. 

V případě jednořádkových kódů, které „stejně nejdou napsat jinak“, není totiž fakticky 

možné porušení autorského práva dokázat, navíc můžeme bohatě čerpat z již 
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existujících rozborů problematiky autorskoprávní ochrany krátkých jednovětých děl, 

která je většinou z této ochrany vylučuje. 

V případě čehokoli rozsáhlejšího se pak nedomnívám , že by se v praxi šlo spoléhat na 

existenci „rutinních počítačových programů“ a i nadále bych považoval převzetí 

i takového kódu za závažné riziko a potenciální porušení autorských práv. 

Z čistě teleologického hlediska, pokud jde skutečně o rutinní záležitost, lidské zdroje na 

napsání takového kódu by měly být minimální a není třeba žádného přebírání. 

Pokud ne, příslušný kód, resp. program si autorskoprávní ochranu jistě vzhledem 

k úsilí vynaloženému při jeho vzniku zaslouží. Právně relevantní je ale vždy pouze 

splnění znaků podle § 2 odst. 1, resp. 2 AZ. 

Každopádně bude zajímavé sledovat, jakým směrem se v tomto směru bude ubírat 

budoucí soudní praxe.)  

V USA je situace komplikovanější.  

V rámci dřívějšího systému povinné registrace copyrightu se vžila praxe, že pokud měl 

autor zájem věnovat své dílo široké veřejnosti, vydal ho a zároveň ho záměrně 

neopatřil copyrightovou doložkou. Tím mu tak automaticky neposkytl copyrightovou 

ochranu.Po přístupu USA k neformálnímu systému Bernské úmluvy však ohledně 

způsobu jak záměrně vypustit dílo do public domain vzniklo jisté právní vakuum.  

U.S. Copyright Act sice vzdání se autorských práv přímo nezakazuje, zároveň ho ale ani 

komplexně neupravuje jako samostatný institut. Ponechává tak volné pole působnosti 

nauce a soudní praxi, což je koneckonců pro systém common law typické. 

(V této souvislosti je ale zajímavý případ dalšího legislativního dokumentu, Computer 

Software Rental Amendments Actu z roku 1990, který byl z větší části přejat do U.S 

Copyright Actu, ale jehož jedna část, shodou okolností zmiňující možnost autora 

uvolnit shareware do užití široké veřejnosti, přejata nebyla, ačkoliv je stále platná 

a účinná.I když interpretace tohoto ustanovení nebyla jednoznačná, poskytuje 

poměrně dobré vodítko k problematice, v podrobnostech odkazuji na stanovisko US. 

Copyright office v 37 C.F.R. § 201.26 , 

http://www.bitlaw.com/source/37cfr/201_26.html ) . 

Judikatura pak potvrdila jak možnost autora bez dalšího se vzdát svých práv a tím dílo 

fakticky zbavit copyrightové ochrany, tak rozebrala některé souvislosti a náležitosti 

s tím související. Za v mnoha směrech určující je považována část odůvodnění ve 

známém případě Computer Associates Int. Inc. v. Altai Inc. 
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Podstatou sporu byla porušení copyrightu ze strany Altai Inc. V rámci určení náhrady 

škody a její šíře bylo ale judikováno i co do užití public domaine software. Mimo jiné 

se v odůvodnění píše :  

c) Elements Taken from the Public Domain 

Closely related to the non-protectability of scenes a faire, is material found in the public 

domain. Such material is free for the taking and cannot be appropriated by a single 

author even though it is included in a copyrighted work…. We see no reason to make 

an exception to this rule for elements of a computer program that have entered the 

public domain by virtue of freely accessible program exchanges and the like. See 3 

Nimmer Section 13.03 [F] ; see also Brown Bag Software, slip op. at 3732 (affirming 

the district court’s finding that “‘[p]laintiffs may not claim copyright protection of 

an… expression that is, if not standard, then commonplace in the computer software 

industry.’“). Thus, a court must also filter out this material from the allegedly 

infringed program before it makes the final inquiry in its substantial similarity 

analysis. 

Tímto výkladem tak v podstatě precedenčně zakotvuje v souladu s citovanými autoritami 

(Nimmer) pravidlo, že když se jednou dílo stane součástí public domain, ztrácí 

copyrightovou ochranu a jeho užití je zcela volné, není však zároveň možné si ho 

následně jakkoli „přivlastnit“ ve smyslu následného copyrightování již jednou 

zveřejněného public domain díla.  

V tomto případě tak byl rozsah porušení autorských práv zjišťován až po odečtení 

veškerých jeho public domain částí.  

V tomto smyslu se dá hovořit o tzv. „copyleftovém charakteru public domain“, ačkoliv 

mezi laickou i odbornou veřejností se velmi často objevuje názor opačný (totiž že 

public domain software je možné copyrightovat a následně vydávat jako vlastní dílo, 

výše zmíněný případ a s ním související rozbory však hovoří jednoznačně.)  

Ani tento judikát však nedává přímou odpověď na otázku, zda autor může jen 

jednostranným prohlášením zařadit své dílo do public domain, pouze nejednoznačná 

vodítka. Lze ale uzavřít, že tento již několik desetiletí fungující systém nebude 

obzvlášť v zemích common law, kde vládnou precedenty, nikterak zpochybňován.  

(Nimmer, M. Nimmer, D. Nimmer on Copyright 1963-85; David Nimmer, revision 

author 1986 to present.) 

Představme si teď zde zcela typickou situaci, kdy autorské dílo-program nepožívá v zemi 

svého vzniku, USA, autorskoprávní ochrany, neboť je na základě svobodné vůle jeho 
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autora součástí public domain. Jaká bude jeho ochrana v případě, že dojde k jeho užití 

na území České republiky, kde autorské dílo musí být chráněno? 

Čistě pozitivně právně pouhým jazykovým výkladem příslušných ustanovení Bernské 

úmluvy dojdeme k závěru (Článek 5 

(1) Autoři mají ve vztahu k dílům pro něž jsou chráněni podle této úmluvy, v ostatních 

státech Unie kromě státu původu díla práva, která příslušné zákony již přiznávají 

nebo v budoucnu přiznají jejich občanům, jakož i práva zvlášť přiznaná touto 

úmluvou. 

(2) Požívání a výkon těchto práv není podroben žádné formalitě; toto požívání a tento 

výkon nezávisí na ochraně platné ve státě původu díla. Proto se s výhradou 

ustanovení této úmluvy řídí rozsah ochrany, jakož i právní prostředky vyhrazené 

autorovi k hájení jeho práv výlučně zákony státu, kde se uplatňuje nárok na 

ochranu. 

Viz podrobný výklad ve druhé části této práce), že dílo požívá na našem území 

autorskoprávní ochrany a je samozřejmé, že takový program by i nadále nemohl být 

na území České republiky užíván bez platné licence.45 

Nelze však považovat příslušné písemné prohlášení autora o vzdání se práv ve prospěch 

„public domain“ za jakési licenční ujednání a postupovat pak obdobně jako v případě 

opensourcových aplikací? Samozřejmě by záleželo na konkrétním znění příslušného 

„věnování“ a v praxi jsem se již setkal i s dostatečně dlouhým a podrobným textem, 

který by s trochou dobré vůle mohl i obstát46. Jednoznačně ale převažuje jednovětá 

fráze: “toto dílo je dedikováno do public domain“ a v tomto případě bych o správnosti 

takového řešení pochyboval.Navíc pojmově úmyslem autora při věnování díla do 
                                                 
45 Zajímavý je rozbor situace, kdy takto na našem území „nelegálně“ vzniklé dílo je dále šířeno na území 

USA. Autor se pak sice může domáhat v ČR na základě „lex loci delikti“ jak náhrady škody na území 

ČR mu vzniklé tak i ostatních satisfakčních a zdržovacích opatření, distribuci na území USA však opět 

dle „lex loc delicti“ zabránit nemůže, stejně jako nemůže žádat o náhradu škody vzniklé z šíření 

programu na území USA (a to hned ze dvou konkurujících si důvodů. Předně na území USA je jeho 

program vyloučen z copyrightové ochrany,nelze proto ani za použití principu „lex loci delikti“ 

argumentovat, že nebyla licence platně poskytnuta (viz. výše), za druhé pak v USA nedošlo k porušení 

práva a tudíž ani nemohla vzniknout škoda).  
46 Například Creative Commons Public Domain Dedication, ve které autor nejen výslovně věnuje své dílo 

do „public domain“, ale zároveň prohlašuje, že souhlasí s důsledky tohoto věnování, konkrétně s tím že 

jeho dílo může následně být kýmkoli užito k jakýmkoli účelům, které navíc demonstrativně a poměrně 

podrobně vyjmenovává, viz http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/. 
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public domain bylo zbavit dílo copyrightové ochrany, a nikoliv použít jejích 

instrumentů k předávání práv. 

(V poslední době se dokonce v rámci diskuzí o nové formě amerického E-Governmentu 

objevil i patriotický názor, že vzdání se práva pro public domain je účinné jen v rámci 

a pro občany USA (především v souvislosti se zveřejňováním draze financovaných 

vládních výzkumů).Takto úzké pojetí public domain bylo ale označeno za politicky 

nepřijatelné.)  

Je zde tedy reálné riziko, že by český vývojář používající pro svůj produkt kód, 

který „pochází například z americké public domain“, mohl být žalován, neboť podle 

našeho právního řádu nemá k užití díla příslušnou licenci a porušuje autorská práva?  

Domnívám se, že nikoliv hned z několika důvodů.Především žaloba by musela být 

podána u českého soudu, pokud by měla mít jakoukoli naději na úspěch a zájmem 

autora, který jednou věnoval svůj program do public domain rozhodně nebývá dále 

prosazovat svá práva za hranicemi, nehledě na fakt, že povědomí o tomto problému je 

minimální. 

Na dotaz, zda by taková žaloba byla dle jeho názoru průchozí, který jsem měl možnost 

osobně položit Jonathanu Bandovovi (Jonathan Band PLLC 

http://www.policybandwidth.com/summary.html , v Americe známý advokát 

a legislativec oblasti duševních práv a technologií ) v rámci jeho přednášky o E-

Governmentu, kde světové public domain bylo jedním ze stěžejních témat, 

byla odpověď, že takovou žalobu by nikdo v USA ani nezvažoval. 

Žádné rozhodnutí našeho soudu v tomto případě neexistuje a vzhledem k výše 

zmíněnému je také dost pravděpodobné, že v blízké budoucnosti ani žádné očekávat 

nemůžeme, přesto si dovolím tvrdit, že rozhodnutí soudu na toto téma by bylo velmi 

zajímavé. Osobně se domnívám, že snaha po nalezení nějaké právní konstrukce, 

která by dílo vydané v USA pod public domain vylučovala i z naší autorskoprávní 

ochrany by byla značná, já osobně však žádné takové řešení v pozitivním právu 

nenalézám. 
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9. Shrnutí, analýza současného vývoje, budoucí trendy. 

 

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, 
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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 šíření 
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autorských 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 
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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. 
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obchodních aspektech práv k duševnmu vlastnictví přiloha Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace  

USC 17-Untes States Code Title 17-US Copyright Act 1976-Americký copyrightový 

zákon 

WCT-WIPO Copyright Treaty adopted in Geneva on December 20, 1996-Smlouva 

WIPO o autorském právu přijatáv Ženevě 20. prosince 1996 

WIPO-World Intellectual property Organization, Světová organizace duševního 

vlastnictví 

WTO-World Trade Organization, světová obchodní organizace 
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English summary and keywords.  

 

 

Usage of third party software in commercial applications. 

 

This thesis deals with the legal implications of using software written by  other  parties 

(hereafter referred to as “third party software“ in conformance with industrial 

practice) in the process of developing a commercial application. 

Software developers worldwide have always been looking for a way to minimalize their 

costs and efforts by reusing already available software components in their own new 

programs and thus not investing into reinventing the wheel. This process is mainly 

done by incorporating open source or public domain software. It is readily available 

through the Internet download under seemingly non-restrictive licenses. Other options 

are also possible, like adopting industrial standards or settling for commercial 

licensing of relevant technology from other developers. 

The goal of this thesis is to analyze this usage of third party software. From the legal 

point of view, main focus is on open source licensing, international  copyright law and 

conformance of the Czech legal system with US, European and international licensing 

requirements. It also deals with other issues which arise from internet distribution of 

works, software development and patent constraints. 

Terms and abbreviations used throughout this thesis are defined in the preface. 

 The work contains 5 main topics witch are discussed in 9 chapters. 

In the beginning (chapter 1-3),a brief history of the protection of computer programs as 

intellectual property is outlined. Both continental and common-law copyright systems 

are mentioned as well as the most important international treaties like the Bern 

Convention and TRIPS. 

The second part (chapter 4,5) is dedicated solely to the problems arising from what can be 

called “international copyright law“. Problems of jurisdictions, applicable law and 

enforcement of intellectual property rights worldwide are discussed. Conflict of laws 

and legal systems is dealt with, again from the international point of view. Solutions 

to various problems arising from international distribution of software are being 

offered. 
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The weighty part of the thesis is chapter 6 which deals with the usage of open source 

software in the process of development of commercial applications. After a general 

introduction to open source, three of the most discussed open source licenses, GPL, 

Apache and BSD, are analyzed. Conclusions from previous chapters are used to 

determine whether these open source licenses are applicable/enforceable under Czech 

Copyright law. 

Specifications and industrial standards (chapter  7) are becoming more and more 

important for software development. The extent to which a specification or industry 

standard can be used for the development of commercial software are discussed in this 

part of the thesis. 

Different approach of US and Czech copyright law regarding software dedicated to public 

domain is researched in this last chapter. Czech copyright law does not acknowledge 

public domain dedication, only programs with expired term of copyright protection 

belong to the public domain. This poses some very interesting legal problems when 

dealing with international distribution of programs. 

 

 

 

List of keywords-seznam klíčových slov 

Software-Software 

Copyright law-Autorské právo 

Opensource-opensource 

 


