
Hlavním cílem této diplomové práce bylo nabídnout základní souhrnné pojednání 
o v současnosti dle mého názoru nejzajímavějších tématech souvisejících 
s autorskoprávní ochranou počítačových programů. Problematika chápání 
počítačových programů a jejich právní úpravy do současné doby prošla již značným 
vývojem, a to i přes to, že se jedná o relativně mladou oblast lidské činnosti. V 
současné době je ovšem zřejmé, že tento vývoj ještě není zdaleka u konce. Neustále 
probíhající diskuze o povaze ochrany, kterou je možné počítačovému programu 
přiznat a rovněž o povaze počítačového programu samotného to jenom dokazují. 
Současné řešení, jímž je podřazení počítačových programů pod ochranu 
autorskoprávní se v minulosti zdálo být řešením nejpřijatelnějším a ať bylo jakkoli 
účelové, bude tomu tak zřejmě i nadále, neboť lepší způsob ochrany zatím, jak se 
zdá, objeven nebyl. Rovněž vytvoření nového typu ochrany prostřednictvím práva sui 
genesis se v nejbližší době s největší pravděpodobností nedá předpokládat. 
Ačkoli se tato diplomová práce zabývá ochranou počítačových programů zejména 
z hlediska autorského práva, pokusila jsem se uvést i nejčastější argumenty pro a 
proti ochraně patentoprávní. I přes to, že v poměrně nedávné době, konkrétně 6. 
července 2005, Evropský parlament ukončil diskusi nad návrhem Směrnice o 
patentabilitě vynálezů realizovaných počítačem, tím, že tento návrh zamítl, bude dle 
mého názoru s největší pravděpodobností opět diskuse nad softwarovými patenty v 
Evropě v budoucnu otevřena. Jako schůdné se tak jeví pokračování v rozvoji 
autorskoprávní ochrany a jejím přizpůsobení pro potřeby ochrany počítačových 
programů s tím, že pouhým zpřesněním regulace k nápravě stavu samozřejmě 
nedojde. Je nutno se nějakým způsobem vypořádat se skutečností, že počítačový 
program lze velice snadno získat nelegálně a trestání všech, kdo si takto program 
obstarají zatím vysloveně pokulhává. Skutečnost, že v podstatě neexistují případy 
exemplárního trestání nahrává tomu, že velké množství uživatelů používá software 
nelegální, a to zejména z toho důvodu, že se jim to prostě „vyplatí“. 


