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Úvod 

Počítače jsou v současné době všudypřítomným fenoménem, který pronikl téměř do 

všech oblastí lidské činnosti. Bez počítače se dnes neobejde nejen většina podniků, ale i stále 

více domácností. Nezbytným předpokladem k využití počítače laikem i profesionálem je 

existence počítačového softwaru. Masové využívání počítačů tak zákonitě indukuje ještě 

hromadnější užívání softwaru, které vytváří tlak na odpovídající právní úpravu.  

Počítačové programy jsou v současné době chráněny zejména na základě zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonům (autorským zákonem), a dále podpůrně právem trestním. Tato úprava 

v zásadě odpovídá jak úpravě evropské, tak úpravě mezinárodní. Ochrana počítačových 

programů autorským právem je výsledkem historického vývoje, neboť v 70. a 80. letech 

minulého století se autorské právo zdálo být vhodným a již osvědčeným nástrojem. V současné 

době opět vyvstává otázka, zda-li je tato úprava dostatečná, neboť ačkoli se Česká republika 

v současné době zařadila mezi 20 států světa s nejnižší mírou softwarového pirátství, je 

v tuzemsku stále 39 procent nelegálně užívaného softwaru1. Nezanedbatelný podíl na tomto čísle 

mají české domácnosti. To je zapříčiněno několika faktory. Zejména levnou výpočetní technikou 

v kombinaci s přístupem k vysokorychlostnímu Internetu, kde lze nelegální software opatřit 

velmi snadno, a dále nízkým právním povědomím české společnosti o této problematice. Na 

míře nelegálního software se ve velké míře podílejí rovněž počítačové hry. Tato skutečnost není 

s podivem, když si uvědomíme, že fenoménem současné doby je trávení volného času, a to nejen 

mezi mládeží, „vysedáváním“ u počítače. Dle mého názoru mladí lidé rovněž nedisponují 

takovými finančními prostředky, za které by si mohly množství počítačových her, které užívají 

pořídit.  

Situaci ohledně nelegálního software ovšem do jisté míry samozřejmě napomáhá i fakt, 

že případy odhaleného softwarového pirátství v domácnostech jsou spíše raritou. Oproti tomu ve 

firmách v důsledku četných policejních zásahů nelegálního softwaru ubývá.  

Jako takový je autorský zákon kvalitním předpisem, jehož naplňování je ovšem vzhledem 

k možnostem odhalení jeho porušování dosti problematické. Domnívám se tedy, že nové metody 

                                                 

1 Tisková zpráva BSA: Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně, publikováno 

15. 5. 2008, dostupné z http:// www.global.bsa.org 
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ochrany počítačových programů uvedenou statistiku příliš nezmění. Zákonodárce i aplikační 

praxe by se dle mého názoru měli spíše zaměřit na prosazení dodržování již účinných norem. To 

se týká zejména praxe státních orgánů, z nich pak nejvíce orgánů činných v trestním řízení. 

 

1. Pojem počítačový program a pojem software 

1.1. Pojem počítačový program  

Vzhledem k tomu, že pojem počítačový program není definován ani autorským zákonem 

(na rozdíl např. od slovenského autorského zákona2) ani judikaturou, je nutné tento pojem 

osvětlit pomocí literatury, která ovšem obsahuje definic celou řadu. Tak např. dle Slovníku 

výpočetní techniky3 je počítačovým programem: „Sekvence instrukcí, která je prováděna 

prostřednictvím počítače. Tento termín se vztahuje na originální zdrojový kód nebo i na 

proveditelnou verzi strojového jazyka4. Termín program vyměřuje stupeň kompletnosti, 

tj. program ve zdrojovém kódu obsahuje všechny příkazy a soubory nezbytné pro kompletní 

interpretaci nebo kompilaci a tento proveditelný program lze vložit do daného prostředí a provést 

jej nezávisle na ostatních programech“. Další definici nabízí např. M. Vlček5, kdy za počítačový 

program označuje: „strukturu danou organizací dat, posloupností instrukcí a volbou algoritmů 

a způsobem komunikace s uživatelem, to vše zapsáno ve zdrojovém nebo strojovém kódu“. Dle 

definice ČSN ISO/IEC 2382-16 se počítačovým programem rozumí: „syntaktická jednotka 

                                                 

2 Slovenský zákon č. 618/2003 Zz., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), 

ve svém ustanovení § 2 odst. 8 definuje počítačový program jako soubor příkazů a instrukcí použitých přímo nebo 

nepřímo v počítači. Příkazy a instrukce mohou být napsané nebo vyjádřené ve zdrojovém nebo strojovém kódu. 

Neoddělitelnou součástí počítačového programu je i podkladový materiál potřebný na jeho přípravu. 

3 Slovník výpočetní techniky Microsoft Press, Praha, Plus s.r.o., 1993, str. 301 

4 zdrojový kód – program tak, jak jej napíše programátor, vzniká jako výsledek duševní činnosti programátora, 

program ve zdrojovém kódu obsahuje všechny příkazy a soubory nezbytné pro kompletní interpretaci nebo 

kompilaci  

strojový kód – spustitelný program, sekundárním produktem, který vzniká překladem zdrojového programu 

prostřednictvím překladače příslušného programovacího jazyka (jedná se v podstatě o posloupnost jedniček a nul) 

5 Vlček, M.: Softwarové právo pro každý den, Praha, Grada, 1993, str. 17 

6 ČSN ISO/IEC 2382-1, duben 1998, str. 27 
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vyhovující pravidlům určitého programovacího jazyka, která se skládá z popisů (deklarací) 

a příkazů nebo instrukcí nutných pro splnění určité funkce či vyřešení určité úlohy nebo 

problému“. Za počítačový program lze tedy obecně považovat soubor instrukcí, které umožní, že 

hardware (technické vybavení, resp. fyzické součásti systému zpracování informací nebo jejich 

část) provádí zadané úkoly. 

Dle Směrnice Rady ES 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů ze dne 

14. května 1991 (dále jen „Směrnice o počítačových programech“) výraz počítačový program 

zahrnuje rovněž programy v jakékoli formě včetně těch, které jsou vtěleny do technického 

vybavení počítače (hardware), a dále zahrnuje i přípravnou koncepční práci vedoucí k vyvinutí 

počítačového programu za podmínky, že její povaha je s to umožnit vytvoření počítačového 

programu v pozdějším stádiu. Funkcí počítačového programu je komunikovat a pracovat spolu 

s ostatními prvky počítačového systému a s uživateli a k tomuto účelu se vyžaduje logické 

a fyzické propojení a interakce potřebné k plnému fungování programu (software) a technického 

vybavení (hardware) s jiným programem a technickým vybavením a s uživateli. 

 

1.2. Pojem software 

Pojem software bývá mnohdy s pojmem počítačový program zaměňován, ačkoli se ve 

vztahu k počítačovému programu jedná o produkt komplexnější. Software lze definovat jakožto 

programové vybavení počítače, programový produkt, programový systém nebo také programové 

prostředky, přičemž pojem software zahrnuje nejen samotný počítačový program, ale i veškerou 

přidruženou dokumentaci, jíž je doplněno technické vybavení počítače (manuál, licenční 

a záruční podmínky, nápověda v programu, aktualizace, atp.)7.  

 

2. Historická východiska ochrany počítačových programů 

Potřeba ochrany počítačových programů vyvstala již na přelomu 60. a 70. let, a to 

s ohledem na tehdejší rozvoj výpočetní techniky. Tento problém se týkal zejména vyspělých 

států, kde rozšíření výpočetní techniky i do běžného života bylo nejmarkantnější.  

                                                 

7 Kříž, J.: Ochrana autorských práv v informační společnosti, Praha, Linde Praha a.s., 1999, str. 59 
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Co se týče formy ochrany, přicházelo v úvahu několik způsobů, jak počítačové programy 

a jejich tvůrce právně chránit, a to jednak prostřednictvím práva autorského, průmyslového, 

práva na ochranu hospodářské soutěže nebo na základě práva sui generis. Problematikou právní 

úpravy týkající se výsledků tvůrčí duševní činnosti programátorů se v 70. letech začala zabývat 

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Uvedená organizace se snažila o prosazení 

zvláštního vzorového zákona na ochranu počítačových programů, který měl tyto výsledky 

duševní tvůrčí činnosti chránit na bázi zcela zvláštního práva. V roce 1978 byla WIPO 

publikována „Vzorová ustanovení k ochraně počítačových programů“, která měla sloužit 

jednotlivým státům jako vzor pro jejich vlastní právní úpravu. Tato snaha WIPO ovšem 

nepřinesla valné výsledky. Přijetí zvláštní normy upravující tuto problematiku se neustále 

oddalovalo, až nakonec nebyla přijata vůbec. S ohledem na uvedené byly hledány jiné způsoby 

ochrany. Jako nejpříhodnější se začalo jevit podřazení ochrany počítačových programů pod 

režim autorskoprávní, a tak zhruba od poloviny osmdesátých let byl tento způsob ochrany 

počítačových programů masivně kodifikován a transponován do naprosté většiny právních řádů, 

a to včetně všech evropských států, kterým byla předlohou právě Směrnice o počítačových 

programech. 

 

3. Vývoj právní úpravy v České republice 

V České republice, resp. v tehdejším Československu, nastala potřeba právně reagovat na 

existenci počítačových programů v 70. letech, tedy v době kdy platil zákon č. 35/1965 Sb., 

o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. Uvedený zákon byl s ohledem na vývoj v oblasti 

autorských práv mnohokrát novelizován. Počítačové programy byly výslovně autorským 

zákonem upraveny až na základě novely č. 89/1990 Sb.8, která stanovila, že za předmět ochrany 

se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle autorského zákona. Až 

do této doby tedy nebyla zcela jasná odpověď na otázku, zda počítačové programy spadají pod 

ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona, tedy zda-li jsou autorským dílem, resp. zda-li požívají 

                                                 

8 Zákon č. 89/1990 Sb. přinesl kromě zavedení ochrany počítačových programů ještě zrušení povinného 

zprostředkování užití děl do zahraničí a ze zahraničí, prodloužení trvání práv výkonných umělců, výrobců 

zvukových záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů a trvání autorského práva k dílům filmovým z 25 let na 

50 let, přiznání peněžní satisfakce v případě vzniku závažné újmy nemajetkové povahy porušením práva, atd. 
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ochrany podle autorského zákona. Význam této novely tedy spočíval především v odstranění 

pochybností, neboť ochrana byla zřejmě možná i dříve, a to za předpokladu, že počítačový 

program pojmové znaky předpokládané v uvedeném ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona 

naplňoval. I po přijetí uvedené novely ovšem nebyla poskytována autorskoprávní ochrana všem 

počítačových programům, ale pouze těm, které uvedené znaky autorského díla splňovaly, a to 

zejména znak jedinečnosti (originality, resp. individuality). Další významnou novelou týkající se 

počítačových programů byl zákon č. 86/1996 Sb., který stanovil, že počítačové programy, které 

splňují pojmové znaky autorského díla, jsou chráněny jako díla literární ve smyslu Bernské 

úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 ve znění její pařížské revize z roku 

1971. Na základě této další podstatné novely již tedy nebylo nezbytné zkoumat, o jaký druh díla 

se u počítačového programu jedná, nýbrž stačilo pouze zjištění, zda počítačový program splňuje 

pojmové znaky díla.  

Uvedená novela dále posílila postavení zaměstnavatelů oproti svým zaměstnancům 

(programátorům), kteří vytvořili dílo v rámci povinností vyplývajících z pracovního poměru, 

když v ustanovení § 17 odst. 5 stanovila, že „není-li výslovně sjednáno jinak, autorské právo 

k počítačovému programu vytvořenému zaměstnancem ke splnění povinnosti vyplývající z jeho 

pracovního poměru vykonává zaměstnavatel“. 

Vzhledem k tomu, že několikeré novelizace provedené v důsledku posunu v pojetí 

a ochraně autorských práv, oslabily vnitřní konstrukci autorského zákona a převzetí evropského 

práva a závazků z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, vyžadovalo přijetí 

nového právního předpisu, byl přijat nový zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). 

Autorský zákon znamenal pro oblast počítačových programů významný posun, a to zejména tím, 

že ochrana je poskytována jak počítačovým programům, které naplňují znaky autorského díla ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona, tak programům, které namísto jedinečnosti 

splňují alespoň znak původnosti dle ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona, čímž se počet 

programů požívajících ochrany dle tohoto zákona markantně zvýšil. 

Z hlediska koncepce práv duševního vlastnictví odpovídá autorský zákon 

kontinentálnímu pojetí práva, podle kterého právo k výsledkům duševní tvůrčí činnosti se 

přiznává fyzické osobě a dle některých autorů je zařazováno do základních lidských práv9. 

V kontinentálně evropském právním systému je autorskoprávní ochrana založena na principu 

                                                 

9 Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání,  Praha, C.H.BECK, 2004, str. 483 
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neformálnosti10. Naproti tomu v zemích angloamerického právního systému copyrightu, jehož 

pojetí vychází do značné míry z ekonomického přístupu k řešení dané problematiky, se princip 

priority a registrace uplatňuje nejen při ochraně průmyslových, ale i autorských práv. Systém 

copyrightu vychází z úvahy, že ten, z jehož iniciativy dochází k vytvoření díla, by měl mít užitek 

z ochrany svého vkladu. 

V. Smejkal11 rozlišuje následující hlavní principy nového autorského zákona č. 121/2000 

Sb.:  

- oddělení práv osobnostních a práv majetkových; 

- zásada smluvní volnosti – autorský zákon jako lex specialis k zákonu č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník; 

- jednotný smluvní typ – licenční smlouva; 

- rozšíření hmotněprávních nároků, kterých se autor může domáhat při porušení svého 

práva; 

- přiznání některých nových práv shodně s legislativou Evropských společenství; 

- větší ochrana nositelům práv souvisejících s právem autorským; 

- posílení pozice investorů-zaměstnavatelů;  

- zavedení nových kategorií děl; 

- prodloužení ochrany autorských děl z 50 na 70 let po smrti autora. 

 

Zásadní vliv na tvorbu nové právní úpravy měly směrnice evropského komunitárního 

práva, které se týkají práva autorského a práv souvisejících, zejména již výše zmíněná Směrnice 

o počítačových programech, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 

12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního 

                                                 

10 Na rozdíl od ochrany průmyslověprávní (předpisy průmyslového práva chrání vyřešení problému technické 

povahy, je tedy mnohem pravděpodobnější než u počítačových programů, aby ke stejnému výsledku došlo několik 

na sobě nezávislých osob. Ochrana dle předpisů průmyslového práva je přiznána až po splnění určitých formálních 

požadavků, jako je například podání přihlášky k příslušnému úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví a 

zaplacení udržovacího poplatku). 

11 Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. vydání,  Praha, C.H.Beck, 2004, str. 482-

483. 



 9 

vlastnictví souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví, která byla 

schválena jako kodifikovaná verze Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, 

Směrnice Rady 93/98/EHS o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv 

příbuzných právu autorskému vztahujících se na satelitní vysílání a na kabelový přenos ze dne 

27. září 1993, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského 

práva a určitých práv s ním souvisejících ze dne 12. prosince 2006, která byla schválena jako 

kodifikovaná verze Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci ochranné doby práva autorského 

a některých práv příbuzných ze dne 29. října 1993 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

96/9/ES o právní ochraně databází z 11. března 1996. V době přijetí autorského zákona byly 

připravovány další významné směrnice, ke kterým bylo v autorském zákoně přihlédnuto, 

zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci některých aspektů 

práva autorského a práv souvisejících v informační společnosti (tzv. Informační směrnice) 

a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES o právu na opětný prodej ve prospěch 

autora originálu uměleckého díla (tzv. resale směrnice).  

Co se týče mezinárodních dokumentů, které ovlivnily přípravu nového autorského 

zákona, jedná se zejména o Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 

1886 ve znění její pařížské revize z roku 1971, Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných 

umělců, výrobců zvukových záznamů a televizních a rozhlasových organizací z roku 1961, 

Dohodu o zřízení Světové obchodní organizace – přílohu 1C: Dohodu o obchodních aspektech 

práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) z roku 1994 a tzv. „internetové smlouvy“ Světové 

organizace duševního vlastnictví, a to Smlouvu o právu autorském (WCT) a Smlouvu 

o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech12. 

Rovněž autorský zákon byl dosud několikrát novelizován, a sice na základě zákonů 

č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb. 

Novela provedená posledním z uvedených zákonů byla dalším krokem k harmonizaci 

českého autorského práva s právem Evropské unie, zejména v oblasti digitálního šíření děl, práva 

na odměnu v souvislosti s půjčováním autorských děl, práva na odměnu při opětném prodeji 

originálu uměleckého díla a v oblasti ochrany autorských práv13. Novela rovněž nově upravila 

                                                 

12 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, 

Praha, LINDE Praha a.s., 2005, str. 14-16 

13 Šebelová, M.: Autorské právo, Computer Press, a.s., 1. vydání, Brno, 2006, str. 3 
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skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických 

osob, s tím, že pokuty za přestupky byly zvýšeny až na 150 000. 

Co se týče konkrétních změn, které zákon č. 216/2006 Sb. přinesl, jedná se zejména 

o zpřesnění práva autora na uvádění jeho autorství dílu, výčet způsobů užití autorského díla se na 

rozdíl od předešlé úpravy stal příkladmým, volné užití autorského díla pro osobní potřebu 

fyzické osoby bylo rozšířeno také na užití pro vlastní vnitřní potřeby právnické osoby, ale pouze 

ve vztahu k ziskovým rozmnoženinám (§ 30a autorského zákona). V oblasti ochrany práva 

autorského bylo rozšířeno a zpřesněno právo autora požadovat informace o neoprávněném užití 

předmětu ochrany a sjednocují se nápravná opatření, kterých se může autor domáhat v případě 

neoprávněného zásahu do jeho práv.  

Další významné změny nastaly v dílu 4 autorského zákona (Výjimky a omezení práva 

autorského), a to včetně základního ustanovení § 29 autorského zákona. Tyto změny spočívají 

zejména ve zpřesnění tzv. třístupňového testu, který je základním kritériem pro omezení 

autorského práva. Výjimky a omezení autorského práva lze tedy uplatnit pouze 1) ve zvláštních 

případech stanovených autorským zákonem, 2) pokud takové užití není v rozporu s běžným 

způsobem užití díla a 3) pokud  jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (§ 29 

autorského zákona). Další ze změn nastala v ustanovení § 38a autorského zákona, ve kterém byla 

zpřesněna úprava zákonné licence pro dočasné rozmnoženiny díla. Smyslem uvedené licence je 

vyloučit z výlučného práva autorského takové úkony rozmnožování autorského díla, které samy 

o sobě nemají žádnou vlastní hospodářskou hodnotu. Mezi úkony splňující tyto náležitosti patří 

např. prohlížení (browning) a ukládání do vyrovnávací paměti a účinné fungování přenosových 

systémů, a to za předpokladu, že zprostředkovatel neupravuje informace a jeho činnost není 

v rozporu s oprávněným užíváním technologie k získávání údajů o užívání informací. Uvedené 

užívání se považuje za oprávněné, za podmínky, že k němu nositel práv dal souhlas nebo pokud 

není omezeno právním předpisem. K těmto úkonům dochází např. při přenosu on demand 

z databáze poskytovatele do počítače uživatele.  

Co se týče ochrany autora, do jehož práv bylo neoprávněně zasaženo, zavedl zákon 

č. 216/2006 Sb. nové právo na informace o ceně neoprávněně užívané rozmnoženiny 

a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní a je nově definováno právo požadovat 

stažení rozmnoženin, zařízení, výrobků, ale i materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo 

převážně k nelegální výrobě rozmnoženin nebo napodobenin díla a právo autora domáhat se 

zákazu poskytovat službu, která je třetí stranou využívána k porušování nebo ohrožování jeho 

práva (§ 40 odst. 1 písm. f) autorského zákona). 
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Zvlášť významná změna nastala v oblasti licenčních smluv, konkrétně ohledně způsobu 

jejího uzavírání, která je přínosem zejména z hlediska nabývání oprávnění užít tzv. volně 

šiřitelné programy. Jedná se o sjednávání smluv prostřednicvím prostředků komunikace na dálku 

neumožňující individuální jednání, pro které je dán prostor díky § 46 odst. 5 a 6 autorského 

zákona, které byly touto novelou do autorského zákona vloženy. Návrh na uzavření smlouvy 

může nově směřovat také vůči neurčitému okruhu osob. Následné vyjádření souhlasu s návrhem 

na uzavření smlouvy může být provedeno i bez vědomí navrhovatele smlouvy.  

Poslední významnou novinkou, o které bych se chtěla zmínit, je definice oprávněného 

uživatele počítačového programu v ustanovení § 66 odst. 6 autorského zákona. Tato změna byla 

vyvolána dosavadní nedostatečnou úpravou vyvolávající pochybnosti, zda oprávněným 

uživatelem je jen oprávněný nabyvatel licence, nebo i oprávněný nabyvatel rozmnoženiny 

počítačového programu14.  

 

4. Ochrana počítačových programů dle platného autorského 

zákona 

4.1. Počítačový program jakožto předmět autorského práva 

Autorský zákon definuje pojem autorské dílo, tedy předmět práva autorského, ve svém 

§ 2 odst. 1 a navazuje tak na kontinentální úpravu zakotvenou Bernskou úmluvou o ochraně 

literárních a uměleckých děl z roku 1886 ve znění její pařížské revize z roku 1971. Dle 

uvedeného ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona je autorským dílem jedinečný výsledek 

tvůrčí činnosti autora, který je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, trvale nebo 

dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.  

Následující odstavec rozšiřuje předmět autorského práva formou fikce o další výtvory, 

kdy za autorské dílo výslovně stanoví počítačový program, a to vedle databází a fotografií. Toto 

rozšíření má své opodstatnění s ohledem na skutečnost, že počítačové programy by v drtivé 

většině případů nenaplnily pojmové znaky autorského díla uvedené v § 2 odst. 1 autorského 

                                                 

14 Důvodová zpráva k novele autorského zákona č. 216/2006 Sb., str. 20 
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zákona, zejména znak naprosté jedinečnosti. K tomu, aby byla počítačovému programu 

poskytnuta ochrana dle autorského zákona tedy postačí nižší stupeň vynaložené tvůrčí činnosti 

autora oproti dílům chráněným dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona, kdy namísto 

jedinečnosti postačí znak původnosti ve smyslu vlastního duševního výtvoru. Směrnice 

o počítačových programech a stejně tak i autorský zákon dále stanoví, že pokud počítačový 

program splňuje znak původnosti, žádná jiná kritéria pro určení, zda může být počítačový 

program chráněn se nepoužijí. Prakticky není vyloučeno, ačkoli je to velmi nepravděpodobné, 

aby určitý typ programu vytvořilo nezávisle na sobě více programátorů, kdy tyto totožné 

programy budou dosahovat stejné právní ochrany jakožto originál. Dochází tím k omezení 

výlučnosti absolutního autorského práva k takovému programu, neboť absolutní autorská práva 

jsou omezena totožnými právy ke stejnému původnímu výtvoru. Tak je tomu s ohledem na 

skutečnost, že autorský zákon nezná oproti předpisům práv průmyslových institut autorskoprávní 

přednosti15. 

Ustanovení § 65 odst. 1 autorského zákona v souladu s Čl. 1 Směrnice o počítačových 

programech stanoví, že počítačový program je chráněn jako dílo literární, bez ohledu na formu 

jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů. U počítačového programu, stejně 

jako u jiných děl, ovšem existují prvky, které jsou autorskoprávně nechránitelné ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 6 a ustanovení § 65 odst. 2 autorského zákona. Jedná se o myšlenky 

a principy, které tvoří základ logiky, algoritmů a programovacích jazyků, na nichž je počítačový 

program založen, a to včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s programem jiným. 

Rovněž Směrnice o počítačových programech uvedené myšlenky a principy z ochrany vyjímá, 

a to včetně těch, jež jsou podkladem rozhraní16. Za splnění určitých předpokladů ovšem není 

vyloučena ochrana těchto prvků např. prostřednictvím práva upravujícího nekalou soutěž či 

obchodní tajemství. Z uvedeného vyplývá, že autorskoprávně je tedy chráněn pouze výsledek 

tvůrčí duševní činnosti autora počítačového programu, jímž je ve smyslu Článku 10 TRIPS 

zdrojový nebo strojový kód. 

 

                                                 

15 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 36 

16 tzv. interface – část programu, jejímž účelem je zajištění interoperability (schopnosti vyměňovat si informace a 

vzájemně je užívat (viz dále)) 
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4.1.1. Původnost počítačového programu 

Jak již bylo zmíněno, počítačové programy mohou požívat autorskoprávní ochrany i na 

základě fikce dle ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona, přičemž tyto programy namísto 

znaku jedinečnosti musí splňovat alespoň znak původnosti ve smyslu vlastní tvůrčí duševní 

činnosti autora. Otázka, zda počítačový program naplňuje znak původnosti ve smyslu vlastního 

duševního výkonu záleží na posouzení jak právním tak mimoprávním znaleckém. Za rozhodující 

kritéria se v praxi považují jednak struktura a uspořádání programu a organizace dat (tzn. např. 

členění na moduly, podprogramy a procedury, vzájemné vztahy mezi nimi, struktura definic 

datových záznamů), vlastní zápis programu (posloupnost příkazů, instrukcí a volba algoritmů 

vyjádřená ve zdrojovém kódu) a dále způsob komunikace s uživatelem vyjádřený zobrazením na 

obrazovce a kritérii práce uživatele s programem17. Pokud tyto části programu splňují podmínky 

ochrany, bude za předmět autorského práva považován i samotný program. Směrnice 

o počítačových programech dále stanoví, že kritéria používaná k určení, zda počítačový program 

je originálním dílem či nikoli by neměla zahrnovat žádná hodnocení kvalitativních nebo 

estetických vlastností programu. 

 

4.2.  Rozlišení počítačových programů dle autorského zákona 

Z výše uvedeného vyplývá, že počítačové programy ovšem nemusí požívat 

autorskoprávní ochrany vždy, ale pouze za předpokladu, že splní pojmové znaky autorských děl 

uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 nebo kritérium původnosti dle ustanovení § 2 odst. 2 

autorského zákona. V obou případech požívá počítačový program ochrany jako dílo literární. 

Podle toho, zda a jaké požadavky autorského zákona pro autorskoprávní ochranu počítačový 

program splňuje, lze s ohledem na výše uvedené rozlišovat následující počítačové programy18: 

1) programy, které splňují znaky díla předpokládané v ustanovení § 2 odst. 1 

autorského zákona, tedy včetně znaku jedinečnosti a jsou tedy 

neopakovatelným výsledkem autorovy tvůrčí činnosti. Tyto programy jsou 

chráněny ve stejném rozsahu jako díla literární, ačkoli se ve skutečnosti o díla 

literární jednat nemusí. Takovýchto programů je ovšem v praxi menšina. 

                                                 

17 Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání,  Praha, C.H.BECK, 2004, str. 491 

18 Telec, I.: Právo k počítačovým programům I. A II. CHIP, 2000, č. 9-10. 
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2) programy, které nesplňují podmínky dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského 

zákona (znak jedinečnosti), nicméně splňují požadavek původnosti ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2  autorského zákona a jsou formou fikce za autorská díla 

považovány. I tyto počítačové programy jsou chráněny autorským právem jako 

díla literární. V praxi je takovýchto programů většina.  

3) počítačové programy, které nespadají pod žádnou z výše uvedených kategorií 

a které v důsledku toho nejsou předmětem autorského práva. Jedná se 

o programy, které svou snahou a určením sice počítačovým programem jsou, 

avšak nejedná se o jedinečný ani o původní výtvor. Může se jednat o programy 

rutinní (např. na sčítání a násobení čísel). Ačkoli tedy tyto programy nepožívají 

ochrany autorskoprávní, není vyloučena ochrana prostřednictvím jiných 

právních předpisů. 

  

4.3.  Autor a spoluautorství  

Dle ustanovení § 5 autorského zákona je autorem fyzická osoba, která dílo vytvořila. 

Skutečnost, že autorem může být pouze fyzická osoba, vychází z tradiční evropské kontinentální 

koncepce, že tvůrčí schopností je nadána pouze fyzická osoba. Právnická osoba dle autorského 

zákona může být pouze odvozeným subjektem autorského práva. V tom spočívá rozdíl oproti 

koncepci angloamerické, která v rámci copyrightu umožňuje přenos autorských práv a podle níž 

může být originárním nabyvatelem práva autorského i osoba právnická (resp. ten, kdo se na 

vlastní tvorbě díla nijak nepodílel). 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 autorského zákona se subjektem autorského práva 

autor stává okamžikem, kdy bylo dílo vyjádřeno v jakékoli vnímatelné formě. 

V případě počítačových programů je tedy dle autorského zákona autorem programátor, 

tedy osoba, která počítačový program zapsala v příslušném programovacím jazyce. Není 

samozřejmě vyloučeno, aby počítačový program vznikl jako společné dílo několika spoluautorů. 

Spoluautorstvím se podle ustanovení § 8 autorského zákona rozumí společná tvůrčí činnost dvou 

nebo více autorů do doby dokončení díla, jejímž výsledkem je dílo jediné. Činnost spoluautorů 

nemusí být současná a může se uskutečnit i postupně, avšak musí probíhat ještě před 

dokončením díla. Spoluautorským je tedy takový počítačový program, jehož jednotlivé části 

nemohou být užívány odděleně. V opačném případě, tedy pokud by příspěvek některého z autorů 

byl způsobilý k samostatnému užití, jednalo by se nikoli o spoluautorství, ale o dílo souborné, 
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případně o spojení děl19. Pokud se jedná o spoluautory, jsou z právních úkonů týkajících se 

spoluautorského díla oprávněni a povinni společně a nerozdílně (§ 8 odst. 3 autorského zákona). 

Za spoluautora se ovšem dle autorského zákona nepovažuje osoba, která ke vzniku díla 

přispěla poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo 

poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo osoba, která pouze dala ke 

vzniku díla podnět (§ 8 odst. 2 autorského zákona).  

 

4.4.  Obsah autorského práva 

Vzhledem k tomu, že autorský zákon je založen na dualistické koncepci, náleží autorovi 

dle autorského zákona jednak výlučná práva osobnostní, která trvají až do autorovi smrti 

a jednak výlučná práva majetková, u nichž zákon stanoví maximální dobu trvání jejich ochrany, 

jak je uvedeno dále. 

 

4.4.1. Osobnostní práva 

Do kategorie osobnostních práv dle § 11 autorského zákona náleží právo na zveřejnění 

díla dle § 11 odst. 1, resp. zda-li bude vůbec  zveřejněno, právo osobovat si autorství dle § 11 

odst. 2, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění 

a dalším užití díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé, a právo na nedotknutelnost 

díla dle § 11 odst. 3 autorského zákona. Poslední z uvedených práv spočívá zejména v tom, že 

autorovi náleží právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla, dále právo, 

aby nebylo dílo užíváno jinou osobou způsobem snižujícím hodnotu díla a právo na dohled nad 

plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled). Autorský dohled ovšem nelze 

vykonávat pokud to vyplývá z povahy díla nebo jeho užití, anebo nelze-li po uživateli 

spravedlivě požadovat, aby autorovi tento výkon práva umožnil. 

Mezi osobnostní práva lze rovněž zařadit právo na odstoupení od smlouvy pro změnu 

přesvědčení autora dle § 54 autorského zákona a právo na autorskou korekturu dle § 56 odst. 3 

autorského zákona.  

                                                 

19 Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon) a předpisy související – komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 14 
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Osobnostních práv se autor nemůže platně vzdát, jsou nepřevoditelná20 a jsou omezena na 

dobu autorova života. Právní úkon, který by byl s uvedeným v rozporu by byl absolutně neplatný 

ve smyslu § 39 občanského zákoníku. Osobnostní práva smrtí autora zanikají. Po smrti autora si 

nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho 

hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být autor díla uveden (§ 11 odst. 5 autorského zákona). Aktivní 

legitimaci k uplatňování ochrany zákon přiznává jednak osobám autorovi blízkým21, i když 

uplynula doba trvání majetkových práv a jednak právnickým osobám sdružujícím autory nebo 

příslušnému kolektivnímu správci, kteří se za splnění určitých podmínek mohou ochrany 

domáhat vždy.  

 

4.4.2. Majetková práva 

Z hlediska výlučných majetkových práv má autor právo dílo zejména užít a udělit jiné 

osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (na základě licenční smlouvy  dle § 46 a násl. 

autorského zákona). Poskytne-li autor takové oprávnění, právo mu nezaniká, musí ovšem strpět 

omezení výkonu svého práva dílo užít, a to v rozsahu uvedeném v příslušné licenční smlouvě. 

Jiná osoba může dílo užít bez příslušného oprávnění pouze na základě zákona za zákonem 

stanovených podmínek. Vzhledem k tomu, že na  počítačové programy se nevztahuje volné užití 

ani drtivá většina zákonných licencí ve smyslu § 29 a násl. autorského zákona, budou přicházet 

v úvahu zejména tzv. bezúplatné zákonné licence dle ustanovení § 66 autorského zákona. 

Ani majetkových práv se nemůže autor vzdát, jsou nepřevoditelná, nelze je postihnout 

výkonem rozhodnutí ani se neoceňují. Zatímco osobnostní práva zanikají smrtí autora, 

majetková přecházejí na dědice22. 

Autorský zákon dále stanoví, co se zejména rozumí právem dílo užít a ve svém § 12 odst. 

4 a 5 vymezuje tzv. katalog práv a způsoby užití z těchto práv vyplývající, a to rozmnožování 

díla, rozšiřování, pronájem, půjčování a vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla 

a sdělování díla veřejnosti. 

                                                 

20 Nepřevoditelnost osobnostních práv odpovídá obecné soukromoprávní zásadě zakotvené v ustanovení § 118 odst. 

1 občanského zákoníku. 

21 Osoba blízká ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku. 

22 Dědici však nemohou nabýt práva, která jsou spjatá s osobou autora při výkonu jeho majetkových práv, jako je 

právo na odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení a právo na autorskou korekturu. 
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a) Rozmnožování 

Rozmnožováním díla se dle ustanovení § 13 autorského zákona rozumí zhotovování 

dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to 

jakýmikoli prostředky a v jakékoliv formě. Za rozmnožování počítačového programu se ve 

smyslu ustanovení § 66 odst. 2 autorského zákona považuje i zhotovení rozmnoženiny 

počítačového programu, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do paměti 

počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos. Definice rozmnožování tak postihuje 

všechny formy činnosti, kdy je vytvořena jedna nebo více kopií, byť je vytvořena i jen dočasná 

rozmnoženina v elektronické podobě k prohlédnutí si autorského díla. 

b) Rozšiřování 

Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se podle § 14 autorského zákona rozumí 

zpřístupňování díla v hmotné podobě, tedy prostřednictvím hmotného substrátu, na kterém je 

dílo zachyceno, prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo 

k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.  V souvislosti s rozšiřováním je 

třeba zmínit institut vyčerpání práva, který znamená, že prvním prodejem nebo jiným prvním 

převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl 

uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území členského státu Evropských společenství 

nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému 

originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských 

společenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

vyčerpáno (§ 14 odst. 2 autorského zákona). Institut vyčerpání práva se ovšem nedotýká 

pronájmu, půjčování ani sdělování díla veřejnosti. 

c) Pronájem 

Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se podle § 15 autorského zákona rozumí 

zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Dle 

Směrnice o počítačových programech tento pojem ovšem nezahrnuje veřejné půjčování. 

d) Půjčování 

Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se dle § 16 autorského zákona rozumí 

zpřístupňování díla v hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo 
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rozmnoženiny na dobu určitou. Rozdíl mezi pronájmem a půjčováním spočívá v tom, že 

k půjčování dochází prostřednictvím zařízení přístupného veřejnosti (např. veřejné knihovny) 

a že ke zpřístupňování díla nedochází za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu23. 

Ohledně počítačových programů autorský zákon dle § 66 odst. 3 nepovažuje za půjčování 

a pronájem takové půjčování nebo pronájem, kde samotný program není podstatným předmětem 

pronájmu nebo půjčování (viz dále).  

e) Vystavování 

Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se podle § 17 autorského zákona rozumí 

zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo 

rozmnoženiny díla. Vystavením díla ovšem není jeho užití v telekomunikační síti, na Internetu, 

neboť se jedná o zpřístupňování v hmotné podobě, odlišné od sdělování díla dle ustanovení § 18 

odst. 2 autorského zákona. 

f) Sdělování veřejnosti 

Ustanovení § 18 autorského zákona dále upravuje sdělování díla veřejnosti, jímž se 

rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo 

bezdrátově. Sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupnění díla veřejnosti způsobem, že kdokoli 

může mít k němu přístup na místě a v čase dle vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí (např. Internet). V případě zpřístupňování autorských děl prostřednictvím 

Internetu jsou autorská díla chráněna stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako v případě 

klasických způsobů. Skutečnost, že autorské dílo je k dispozici na Internetu, neznamená, že je 

poskytnuto veřejnosti k volnému užití. Internet ani jiná počítačová síť nemá z hlediska 

autorského zákona jakýkoli vliv ani na vnik, ani na rozsah či obsah autorskoprávní ochrany 

autorských děl, neboť je pouze technickým prostředkem sloužícím k jejich využití. Autorský 

zákon dále stanoví ve svém ustanovení § 18 odst. 3, že sdělováním díla veřejnosti není pouhé 

provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělení (např. provozování serveru, 

na kterém se tato díla nacházejí, tedy činnost poskytovatele připojení k Internetu). 

                                                 

23 Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon) a předpisy související – komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 25 
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 Do majetkových práv lze kromě práva  dílo užít zařadit rovněž právo toto dílo užít 

v rámci jiného, nově vytvořeného díla, pokud k vytvoření takového nového díla došlo 

zpracováním původního díla, jeho spojením s jiným dílem, jeho zařazením do souboru atp.24 

Ohledně doby trvání majetkových práv je v ustanovení § 27 odst. 1 stanovena obecná 

doba trvání autorských majetkových práv, a to po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. 

Takto dlouhá doba znamená u počítačových programů ochranu prakticky neomezenou. 

Vzhledem k velmi rychlému vývoji v oblasti výpočetní techniky, kdy během několika let zastará 

nejen programové vybavení počítačů, ale i počítače jako takové, prakticky nemůže nastat situace, 

kdy by určitý počítačový program mohl být volně užíván v důsledku uplynutí doby trvání 

majetkových autorských práv.  

 

4.4.3. Volná užití  

Volná užití upravuje ustanovení § 30 autorského zákona,  které stanoví, že za užití díla se 

nepovažuje užití pro osobní potřebu25 fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu (volné užití). Počítačové programy  

ovšem autorský zákon z možnosti volného užití výslovně ve svém § 30 odst. 3 vyjímá, a to spolu 

s elektronickými databázemi, díly umění architektonického, audiovizuálními díly, díly 

hudebními a díly hudebně dramatickými, pokud jde o rozmnožování notových záznamů. 

Počítačové programy jsou tedy absolutní výjimkou a jsou za všech okolností vyloučeny zejména 

z rozmnožování, byť by se tak mělo dít pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní 

potřebu právnické osoby, případně podnikající fyzické osoby. Tato úprava plně koresponduje se 

Směrnicí o počítačových programech. Z uvedeného vyplývá, že i v soukromí lze užívat pouze 

takové rozmnoženiny počítačových programů, které byly pořízeny se svolením autora, příp. se 

svolením jiného vykonavatele majetkových autorských práv, uděleným smlouvou. 

 

 

                                                 

24 Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon) a předpisy související – komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 21 

25 Osobní potřebou je možné chápat užití díla v soukromí osoby, tedy v rámci domácnosti uživatele rozmnoženiny, 

jakož i v rámci okruhu osob jemu blízkých. Není možné, aby bylo dílo užito k osobní potřebě za účelem zisku nebo 

jinak výdělečně (§ 30 odst. 1 autorského zákona). 
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4.5.  Bezúplatné zákonné licence 

Autorský zákon v ustanovení § 66 omezuje autora počítačového programu v jeho 

výlučných právech, zejména v majetkovém právu na rozmnožování díla a v osobnostním právu 

na nedotknutelnost díla, a to na základě tzv. bezúplatných zákonných licencí, které ovšem 

mohou být využity pouze oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu. 

Oprávněný uživatel tedy smí nakládat s počítačovým programem způsoby taxativně 

vymezenými i přes existenci práv autora. Co se týče pojmu oprávněný uživatel, autorský zákon 

stanoví v ustanovení § 66 odst. 6, že oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového 

programu je oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či 

jiné právo k rozmnoženině počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za 

účelem jejího dalšího převodu, dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná 

užívat rozmnoženinu počítačového programu. 

Bezúplatné zákonné licence lze obecně využít pouze za účelem:  

1) běžného provozu počítačového programu,  

2) pořízení záložní rozmnoženiny počítačového programu,  

3) dosažení interoperability nezávisle vytvořeného programu26. 

Ad 1) Co se týče běžné využitelnosti počítačového programu, je oprávněný uživatel 

oprávněn k pořízení rozmnoženiny počítačového programu, k pořízení jeho překladu, k úpravě 

počítačového programu, k jeho zpracování či jiné změně. Takto může oprávněný uživatel 

zasahovat do práv autora pouze nezbytně a za zákonem stanoveným účelem, jímž může být 

pouze zavedení a provoz počítačového programu, oprava chyb nebo jiné oprávněné využití 

počítačového programu v souladu s jeho určením. Za přípustné rozmnožování tak nelze např. 

považovat vytvoření rozmnoženiny pro užití na jiném počítači či jinou osobou, byť v souladu 

s určením programu, aniž by šlo o rozmnoženinu nezbytnou k samotnému užití či fungování 

programu na příslušném hardware oprávněného uživatele, nebo vzhledem k činnosti, pro kterou 

si oprávněný uživatel program koupil27. 

                                                 

26 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 628  

27 Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon) a předpisy související – komentář, 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 105 
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Ad 2) Oprávněný uživatel je dále dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) autorského zákona 

oprávněn zhotovit záložní rozmnoženinu počítačového programu, tedy rozmnoženinu, která je 

zhotovena pro případ ztráty, zničení nebo poškození, pokud je nezbytná pro užívání programu. 

Příkladem může být např. nahrazení starého hardware za nový  nebo změna operačního systému 

oprávněného uživatele. Za záložní rozmnoženinu podle některých autorů ovšem nelze považovat 

rozmnoženinu náhradní, jejímž účelem je nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která však 

již byla ztracena, zničena nebo poškozena28. 

Ad 3) Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. e) autorského zákona je oprávněný uživatel dále 

oprávněn k rozmnožování kódu počítačového programu nebo k překládání formy kódu, a to 

samostatně nebo prostřednictvím osoby, kterou pověřil. Takové omezení práv autora je možné 

pouze za podmínky, že uvedená rozmnoženina kódu nebo překlad jeho formy jsou nezbytné 

k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle 

vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy (interoperabilita). 

Podstatou interoperability je tedy prakticky schopnost počítačových programů vzájemně si 

vyměňovat informace a tyto informace užívat. Informace získané v této souvislosti, ať již 

oprávněným uživatelem nebo jím pověřenou osobou musí být nejen nezbytné k uvedenému 

účelu, ale zároveň nesmí být dříve snadno a rychle dostupné. Získání těchto informací je dál 

omezeno pouze na část počítačového programu, která je potřebná k vzájemnému funkčnímu 

propojení. Takovou částí je zejména rozhraní (interface), které takové propojení umožňuje. Na 

základě uvedeného ustanovení je tedy oprávněnému uživateli, resp. jím pověřené osobě, 

umožněno pořízení rozkladu (dekompilace) počítačového programu, jíž se rozumí zpětná 

analýza (reverse engeneering) strojového kódu počítačového programu do podoby zdrojového 

textu (tvaru), tj. textových instrukcí v určitém programovacím jazyce, a dále se tím rozumí 

taková zpětná analýza počítačového programu, jejímž účelem je zjištění myšlenek, které mají 

formu algoritmů a programovacího systému29.  

Co se týče nakládání s informacemi, které oprávněný uživatel v souvislosti s dekompilací 

získá, dle ustanovení § 66 odst. 4 autorského zákona nesmí oprávněný uživatel takové informace 

jednak poskytnout jiným osobám, ledaže je to nezbytné k dosažení interoperability nezávisle 

vytvořeného programu, jednak využít k jiným účelům než k dosažení interoperability nezávisle 

vytvořeného počítačového programu a takové informace rovněž nesmí využít k vývoji, 

                                                 

28 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 629 

29 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 630 
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zhotovení nebo obchodnímu využití podobného počítačového programu v jeho vyjádření nebo 

k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo autorské. 

 

4.5.1. Výluka z práva na pronájem a půjčování 

Ustanovení § 66 odst. 3 autorského zákona dále stanoví výluku z majetkového autorského 

práva na pronájem a na půjčování počítačového programu, pokud jde o takové počítačové 

programy, které nejsou podstatným předmětem nájmu nebo půjčování (jak bylo uvedeno výše). 

Určujícím kritériem pro uplatnění této výluky je hospodářský význam jednotlivých společně 

obchodovaných statků. Je-li tedy počítačový program půjčován nebo pronajímán v rámci 

poskytnutí oprávnění k užití jiného díla (případně jiné věci) a je-li poskytnutí programu pouze 

sekundární, nejde o pronájem nebo půjčování podle autorského zákona. Dále je z rozsahu 

autorského práva vyloučen zpravidla pronájem či půjčování počítačových programů, které jsou 

součástí paměťových komponentů hmotných výrobků (např. mobilní telefony, automobily 

atp.)30. 

 
4.6.  Licenční smlouva 

Licenční smlouvu upravuje autorský zákon v ustanovení § 46 a násl.31 Jedná se 

o základní smluvní typ obvyklý pro celou oblast práv duševního vlastnictví. Na základě licenční 

smlouvy poskytuje autor nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Jejím smyslem 

je tedy možnost využití děl i jinými subjekty než-li jejich autory. Licencí se zakládá oprávnění, 

které obstojí vedle výlučného autorského práva, jež se autorovi zachovává. V případě zániku 

licence dochází opět v konsolidaci tohoto výlučného práva v osobě autora32. 

                                                 

30 Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 632 

31 Licenční smlouva je dle platného autorského zákona základním smluvním typem, což je přístup diametrálně 

odlišný oproti úpravě v předchozím autorském zákoně č. 35/1965 Sb., který rozlišoval řadu smluvních typů - 

smlouvu nakladatelskou, smlouvu o šíření díla, smlouvu o veřejném provozování díla, smlouvu o šíření díla 

půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla, smlouvu o vytvoření díla a smlouvy o jiném užití díla. Tyto 

smlouvy musely obsahovat veškeré stanovené náležitosti, kdy absence byť jen jediné znamenala absolutní 

neplatnost celé smlouvy. 

32 Tůma, P.: Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2007, str. 19 
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Licenční smlouva podle autorského zákona je zvláštní smlouvou občanskoprávní, a proto 

se obecná úprava podle občanského zákoníku uplatní vždy tam, kde autorský zákon bude určitou 

úpravu postrádat. Při uzavírání licenční smlouvy je  posílena smluvní volnost stran s ohledem na 

základní princip soukromého práva, jímž je rovnost mezi subjekty, s tím, že pozice autora je pro 

případ neexistence smluvní úpravy výhodnější.   

Jak bylo výše uvedeno, licenční smlouvou  autor, případně dědic autora či osoba, které 

zákon svěřuje výkon práva (zaměstnavatel, objednatel), poskytuje nabyvateli (kterým může být 

fyzická osoba nebo právnická osoba a nebo stát), oprávnění k výkonu dílo užít, a to 

k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo 

neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm b) sjednáno jinak, 

poskytnout autorovi odměnu33. 

Licenční smlouva je tedy zásadně smlouvou úplatnou, s tím, že nabyvatel se v ní 

zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. 

Z hlediska počítačových programů je to právě ustanovení § 49 odst. 2 písm. b), které umožňuje 

v zájmu zachování smluvní volnosti sjednání bezúplatné licenční smlouvy a na základě kterého 

mohou existovat počítačové programy např. typu freeware. Zákonodárce uvedeným ustanovením 

tedy odstranil dosavadní nemožnost uzavřít při shodné vůli stran smlouvu, která by byla 

bezúplatná. 

Výše uvedenou smluvní volnost stran autorský zákon ovšem omezuje ve třech případech, 

a to: 

1) v ustanovení § 46 odst. 2 - autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva 

dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. Tato 

úprava je charakteristická pro občanské právo, kdy ujednání, kterým se strana 

smlouvy vzdává předem svého práva, je absolutně neplatné.  

2) v ustanovení § 46 odst. 3  - nabyvatel licence je povinen licenci využít, ledaže 

je ve smlouvě sjednáno jinak, přičemž ustanovení § 53 autorského zákona tím 

není dotčeno. Toto omezení je významné zejména z hlediska tzv. blokačních 

licencí, které spočívají v tom, že pro nabyvatele, typicky konkurenci, je 

ekonomicky výhodnější získat pokud možno výhradní licenci a pak ji 

                                                 

33 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, 

Praha, LINDE Praha a.s., 2005, str. 154 
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nevyužívat. Zákon dle uvedeného ustanovení situaci, kdy licence není 

využívána, nevylučuje. Předpokládá však, že povinnost licenci využít bude 

mezi nabyvatelem a autorem sjednána34. Na skutečnost, že nabyvatel získal 

výhradní licenci, kterou nevyužívá, nebo kterou využívá nedostatečně, reaguje 

právě i ustanovení § 53 autorského zákona, které umožňuje autorovi odstoupit 

od smlouvy v případě, že tím  jsou značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné 

zájmy. To ovšem neplatí v případě, že nevyužívání nebo nedostatečné 

využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně 

autora. 

3) v ustanovení § 46 odst. 4 – smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se 

licence jako výhradní. Z uvedeného ustanovení vyplývá další soukromoprávní 

zásada, a sice neformálnost právních úkonů. Výjimku ze zásady neformálnosti 

zde představují tedy pouze smlouvy, jimiž se poskytuje výhradní licence, 

neboť zde dochází k omezením autorských práv ve větším rozsahu. Obecně lze 

ovšem doporučit, aby písemně byla sjednána jakákoli licenční smlouva 

s ohledem na skutečnost, že v opačném případě lze existenci smlouvy a její 

obsah dokázat jen velmi obtížně. 

 

Z uvedeného vyplývá, že smlouva může být uzavřena i ústně, případně konkludentně, 

a to s ohledem na ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona, podle kterého 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 takovém případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon 

učiněn. Tato speciální úprava tedy rovněž umožňuje sjednávání licenčních smluv pro užití tzv. 

volně šiřitelných počítačových programů. V praxi se jedná např. o akceptaci návrhu smlouvy 

formou porušení obalu rozmnoženiny díla (tzv. shrinkwrap), digitální akceptaci v dialogovém 

okně obsahujícím obsah návrhu licenční smlouvy, jež slouží jako technická podmínka 

zpřístupnění díla (clickwrap), popř. o obdobnou digitální akceptaci v dialogovém okně 

                                                 

34 Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání,  Praha, C.H.BECK, 2004, str. 511 
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obsahujícím pouze odkaz na webovou stránku s obsahem návrhu licenční smlouvy 

(browsewrap)35. 

 

4.6.1. Podstatné obsahové náležitosti licenční smlouvy 

Podstatné obsahové náležitosti stanoví autorský zákon v ustanovení § 46 odst. 1, které 

jsou, s ohledem na kogentní povahu uvedeného ustanovení, obligatorní. Z uvedeného vyplývá, 

že jejich nedostatek, nebo nedostatek jedné z nich, má za následek absolutní neplatnost licenční 

smlouvy. Dle P. Tůmy jsou podstatnými obsahovými náležitostmi:  

1) určení díla - dílo musí být určeno takovým způsobem, aby licenční smlouva 

splňovala náležitosti určitého právního úkonu, 

2) projev vůle poskytnout oprávnění k užití díla,   

3) ujednání o odměně – podstatnou náležitostí ohledně odměny je pouze určení, 

zda jde o smlouvu úplatnou či bezúplatnou. V případě bezúplatné smlouvy 

musí být tato bezúplatnost ve smlouvě přímo sjednána (viz dále). Naproti tomu 

pokud se jedná o smlouvu úplatnou, postačí, pokud z jednání stran o uzavření 

smlouvy bude vyplývat vůle těchto stran uzavřít smlouvu úplatně i bez určení 

výše odměny. Pakliže tato vůle ovšem z jednání stran nevyplyne, bude dle 

mého názoru taková smlouva neplatná ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 

autorského zákona. Objevují se ale i názory opačné. Např. M. Šebelová36 

uvádí, že: „V případě, že se licence poskytuje bezúplatně, je nutné, aby tato 

skutečnost byla ve smlouvě výslovně uvedena, v opačném případě by se 

jednalo pravděpodobně o odměnu obvyklou.“ K jednotlivým způsobům určení 

odměny viz níže. 

 

4.6.2. Pravidelné obsahové náležitosti 

Co se týče pravidelných obsahových náležitostí licenční smlouvy, nemá jejich nedostatek 

za následek neplatnost smlouvy, neboť se jedná pouze o fakultativní náležitosti smlouvy. 

                                                 

35 Tůma, P.: Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2007, str. 26 - 27 

36 Šebelová, M: Autorské právo, Computer Press, a.s., 1. vydání,  Brno, 2006, str. 74 
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Pravidelnými náležitostmi licenční smlouvy jsou zejména způsob užití díla, rozsah užití díla 

(územní, časový, množstevní, věcný), čas užití díla, součinnost autora (spočívající např. 

v závazku autora předat nabyvateli licence hmotný substrát, na němž je dílo zachyceno), dále 

ujednání o výhradnosti licence, právo sublicence či souhlas s postoupením licence a ujednání o 

lhůtě, způsobu a místu platby licenční odměny.  

a) Rozsah a způsob užití díla 

Licenční smlouva může být sjednána jakožto neomezená, na základě které poskytuje 

autor nabyvateli licenci na všechny způsoby užití, anebo jakožto omezená, a to na jednotlivé 

způsoby užití ve smyslu ustanovení § 12 autorského zákona.  

Rozsah licence může být omezen různými způsoby, zejména územně, množstevně 

a časově. Co se týče územního omezení, může být licence omezena např. na Českou republiku 

nebo na jiný rozsah, pokud je takové omezení z hlediska účelu využití díla možné. Množstevní 

omezení licence spočívá v určení počtu jednotlivých užití díla, pokud lze vzhledem ke způsobu 

užití jednotlivé akty užití díla počítat. Časově omezit licenci lze  stanovením doby trvání práva 

dílo užít, přičemž dle autorského zákona je krajním časovým limitem doba uplynutí trvání 

majetkových práv. 

Není-li ve smlouvě rozsah užití díla sjednán, neznamená to, že licence je co do rozsahu 

neomezená. Autorský zákon za tímto účelem konstruuje vyvratitelné právní domněnky 

omezeného užití díla, a to v ustanovení § 50. 

Významným výkladovým nástrojem pro zjištění způsobu a rozsahu užití díla je účel 

smlouvy. Účel smlouvy přitom rovněž není podstatnou obsahovou náležitostí smlouvy. Postačí, 

lze-li ho z textu či povahy smlouvy interpretovat. Nelze-li tedy při absenci smluvního ujednání 

ani z účelu smlouvy dovodit územní, časový a množstevní rozsah, platí dle § 50 odst. 3 

autorského zákona následující: 

1) územní rozsah licence je omezen na území České republiky (§ 50 odst. 3 písm. a) 

autorského zákona),  

2)  časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu 

užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo 

odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od takového odevzdání (§ 50 odst. 3 písm. b) 

autorského zákona), 
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3) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu 

díla a způsobu užití (§ 50 odst. 3 písm. c) autorského zákona). 

Další právní domněnky, které jsou významné z hlediska počítačových programů zejména 

s ohledem na jednoduchost kopírování jednotlivých programů a jejich snadnou přenositelnost, 

jsou dále zakotveny v ustanovení § 50 odst. 4 a odst. 5 autorského zákona: 

4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění 

k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo 

zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny 

v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. 

5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci 

k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 

 

b) Výhradní a nevýhradní licence 

Licence může být poskytnuta jako nevýhradní nebo jako výhradní, čímž zákon dovoluje 

omezit právo autora dále volně nakládat se svým dílem. V případě výhradní licence nesmí autor 

poskytnout licenci třetí osobě a není-li sjednáno jinak, musí se i sám zdržet výkonu práva dílo 

užít způsobem, ke kterému licenci udělil (§ 47 odst. 2 autorského zákona).  Právě pro počítačové 

programy může být tato možnost velmi významnou. Pokud by autor přes udělení výhradní 

licence poskytl následně licenci třetí osobě, půjde o absolutně neplatný právní úkon, a to za 

předpokladu, že původní nabyvatel neudělí k takové další licenci písemný souhlas (§ 47 odst. 5 

autorského zákona).  

Pokud ale ve smlouvě není ujednání o výhradnosti obsaženo, předpokládá autorský zákon 

režim pro autora výhodnější, totiž že licence byla udělena jako nevýhradní (§ 47 odst. 1 

autorského zákona). 

c) Poskytnutí oprávnění třetí osobě 

Poskytnout oprávnění vyplývající z licenční smlouvy třetí osobě lze dvěma různými 

způsoby. V prvním případě se jedná o tzv. podlicenční smlouvu dle § 48 odst. 1 autorského 

zákona. Na základě podlicenční smlouvy poskytuje nabyvatel licence oprávnění k výkonu práva 

užít dílo (podlicenci) třetí osobě, a to zcela nebo zčásti. Takto lze podlicenci poskytnout ovšem 

pouze za podmínky, že je tato možnost sjednána v licenční smlouvě. Při poskytnutí podlicence 

nedochází ke změně smluvních stran licenční smlouvy. 
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Druhou variantou je postoupení licence jako takové dle § 48 odst. 2 autorského zákona, 

jež má za následek změnu v osobě nabyvatele. Nabyvatel může postoupit licenci pouze za 

předpokladu, že mu byl autorem udělen písemný souhlas. Tento souhlas se nevyžaduje pouze 

v případech, kdy k přechodu licence dochází v rámci prodeje podniku, či jeho části, která tvoří 

jeho samostatnou organizační složku, pokud si smluvní strany nesjednali něco jiného. 

O postoupení licence a o osobě postupníka je nabyvatel povinen autora informovat bez 

zbytečného odkladu.  

d) Odměna 

Jak již bylo výše uvedeno, licenční smlouva je pojata v zásadě jako úplatná. Odměna se 

neposkytuje za užití samé, ale za udělení oprávnění k užití. Dle ustanovení § 49 odst. 2 

autorského zákona musí být pod sankcí neplatnosti ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo 

alespoň způsob jejího určení, s výjimkou případů, kdy strany projeví vůli uzavřít licenční 

smlouvu bezúplatně anebo úplatně bez určení odměny. Ohledně ujednání týkajících se odměny 

přichází v úvahu následující případy37: 

1) výslovné ujednání o autorské odměně, které může spočívat v ujednání o výši 

odměny nebo ve způsobu určení její výše, 

2) jiné ujednání, které může mít podobu buď konkludentního jednání, které 

vyplývá z jednání stran o uzavření smlouvy, nebo výslovného ujednání 

o bezúplatnosti licence. 

 V případě, že smluvní strany projeví vůli uzavřít licenční smlouvu bez určení 

odměny, náleží autorovi odměna ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za 

smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla.  

Odměna může být stanovena v závislosti na výnosech z využití licence anebo jiným 

způsobem (např. pevnou částkou). Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech 

z využití licence, je nabyvatel povinen umožnit autorovi kontrolu příslušné účetní nebo jiné 

dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Poskytne-li nabyvatel takto autorovi informace 

označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je autor prozradit třetí osobě ani je použít pro své 

potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty (§ 49 odst. 4 autorského zákona). 

Nabyvatel je povinen výnosovou odměnu vyúčtovat alespoň jednou za rok. 

                                                 

37 Tůma, P.: Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2007, str. 46 
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Pro případ, že odměna není stanovena v závislosti na výnosech, a je tak nízká, že je ve 

zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, 

přiznává autorský zákon v kogentním ustanovení § 49 odst. 6 poskytovateli licence zvláštní 

právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Autor je oprávněn žádat o vyplacení dodatečné 

licenční odměny i opakovaně (vždy, když se celkově vyplacená odměna stane příliš nízkou ve 

vztahu k zisku nabyvatele).  

e) Zánik licence 

Pro zánik licence se uplatní vedle obecných důvodů zániku závazkových právních vztahů 

ve smyslu § 599 a násl. občanského zákoníku některá specifická pravidla. 

Zánik licence upravuje autorský zákon zejména v ustanovení § 55, a to v souvislosti se 

smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které jsou nabyvatelem oprávnění na 

základě licenční smlouvy. V případě smrti fyzické osoby, se uvedené oprávnění stává 

předmětem dědictví, a to za předpokladu, že to licenční smlouva nevylučuje. Co se týče zániku 

právnické osoby, přechází oprávnění na právního nástupce, pakliže tato právnická osoba 

nějakého má. V případě, že takový právní nástupce neexistuje, může být licence postoupena 

likvidátorem v rámci likvidace. Jinak práva a povinnosti plynoucí právnické osobě z licenční 

smlouvy zanikají spolu se jejím zánikem.38 

Co se týče zániku licence na základě výpovědi smlouvy, nelze tento důvod vztáhnout na 

smlouvu licenční, neboť se jedná o smlouvu uzavřenou vždy na dobu určitou. Možnost výpovědi 

lze ovšem v konkrétní licenční smlouvě sjednat. Autorský zákon ovšem umožňuje, aby od 

licenční smlouvy odstoupil autor, a to jednak z důvodu nečinnosti nabyvatele licence dle § 53 

autorského zákona a jednak z důvodu změny jeho přesvědčení dle § 54 autorského zákona. 

 

5. Jakými způsoby si lze počítačový program opatřit? 

 Počítačové programy jsou dnes uživateli opatřovány čtyřmi způsoby, a to koupí licence 

na standardizovaný produkt, pořízením programu „na klíč“, resp. na objednávku, dodávkou 

                                                 

38 Tůma P.: Smluvní licence v autorském právu, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2007, str. 58 
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programu jako součásti technického vybavení (OEM software) a z tzv. free zóny39. Při koupi 

počítačového programu prvním z uvedených způsobů uživatel nekupuje jako hlavní předmět 

koupě věc, ale získává právo počítačový program užívat. Uživatel se obvykle domnívá, že koupí 

nosiče, na němž je počítačový program zachycen, se stává majitelem takového programu, stává 

se ovšem pouze majitelem nosiče. Má tedy pouze právo počítačový program užívat, a to za 

podmínek uvedených v licenční smlouvě. Co se týče druhého ze způsobů, nechává si uživatel 

zhotovit doposud neexistující dílo a jsou mu většinou též smluvně poskytnuta práva toto dílo ve 

sjednaném rozsahu a sjednaným způsobem užívat. Dalším z uvedených způsobů je tzv. OEM 

software, kdy je software předinstalován na nových počítačích. Posledním z uvedených způsobů 

je pořízení počítačového programu prostřednictvím tzv. free zóny, jež se v poslední době stává 

stále více využívaným, především v souvislosti s masivním využíváním Internetu. Jedná se 

v podstatě obecně o poskytnutí všeobecného, volného a neomezeného užívacího práva 

k počítačovému programu jeho autorem, s tím, že program je zpřístupněn veřejnosti (nejčastěji 

na Internetu). Způsob užití ovšem může být různě modifikován v závislosti na konkrétní licenční 

smlouvě. 

 K jednotlivým způsobům, jakými si lze software opatřit: 

 

5.1.  „Koupě“ licence na standardizovaný produkt 

V tomto případě jde většinou o velmi rozšířený tzv. krabicový software (software 

dodávaný jakožto hotový produkt pro libovolného zákazníka), kdy krabice, kterou uživatel 

kupuje, obsahuje nosič, na němž je zachycen program, uživatelskou příručku, případně další 

doplňky. V tomto případě bývá licenční smlouva (licenční ujednání) na zmíněné krabici, na 

obalu nosiče, na samostatném listu, příp. na registrační kartě, atp. V průběhu instalace může být 

uživatel vyzván k tomu, aby se s licenční smlouvou seznámil, s tím, že pokud chce produkt 

nainstalovat a užívat, je povinen tuto smlouvu akceptovat a řídit se podle ní. Uvedený 

softwarový produkt má ve většině případů dvě základní složky. První z nich jsou hmotné části, 

tzn. zejména média pro zachycení počítačového programu, dokumentace, popřípadě další 

doplňkové předměty, přičemž vlastníkem hmotných částí softwarového produktu se uživatel 

nejčastěji stává uzavřením kupní smlouvy (jsou ovšem možné i další způsoby) 40. Druhou 

                                                 

39 Smejkal, V.: Internet a §§§, Praha, Grada Publishing spol. s r. o., 2001, str. 66 

40 Aujezdský, J.: Právní aspekty krabicového softwaru, dostupný z http://www.lupa.cz, [zveřejněno 4.12.2005] 
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složkou je samotný počítačový program. Autorský zákon ve svém § 9 odst. 3 tyto dvě složky od 

sebe výslovně odděluje, když stanoví, že nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva 

k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu práva dílo užít, 

není-li dohodnuto či nevyplývá-li z autorského zákona jinak.  

Jediným způsobem, kterým je dle platného českého právního řádu možno získat právo 

počítačový program užít (licenci), je uzavření licenční smlouvy mezi nabyvatelem a autorem. 

Licenční smlouva je, jak bylo uvedeno, obvykle umístěna uvnitř krabice, případně se objeví až v 

průběhu instalace (např. tzv. clickwrap, jak bylo uvedeno výše v souvislosti s licenční 

smlouvou). Co se týče samotné licenční smlouvy, tu lze podle současného autorského zákona 

uzavřít platně i tak, že osoba, které je návrh na uzavření smlouvy určen (uživatel), provede určitý 

úkon i bez vyrozumění navrhovatele, resp. zachová se podle smlouvy, zejména, že poskytne 

nebo přijme plnění (§ 46 odst. 6 autorského zákona).  Toto ustanovení bylo do autorského 

zákona vloženo na základě novely č. 216/2006 Sb. Ohledně licenčních smluv, které byly 

uzavírány v souvislosti s krabicovým software do přijetí této novely, lze uvést, že k uzavření 

platné licenční smlouvy ve většině případů nedocházelo, a to zejména z následujícího důvodu. 

K uzavření smlouvy bylo dle § 43 a násl. občanského zákoníku nutné, aby jedna strana učinila 

nabídku a druhá strana tuto nabídku akceptovala v plné šíři s tím, že tato akceptace druhé strany 

musela být doručena první straně. Souhlas s licenční smlouvou provedený např. kliknutím myši 

při instalaci ovšem nikdy nemohl  být druhé smluvní straně „doručen“ a tím pádem nemohla být 

platně uzavřena licenční smlouva. Na základě zákona č. 216/2006 Sb. byl tedy tento problém 

odstraněn. 

 

5.2. Počítačový program na objednávku 

Někteří uživatelé získávají práva k počítačovému programu na základě objednávky 

u subjektu, který je schopný takový produkt poskytnout, tzn. pořizují si počítačový program na 

„klíč“, resp. „na objednávku“. Uživatel (objednatel) si tedy nechává zhotovit doposud 

neexistující dílo (zejména na základě smlouvy o dílo) a jsou mu poskytnuta práva toto dílo ve 

sjednaném rozsahu a sjednaným způsobem užívat. Subjektem, u kterého si uživatel nechává dílo 

zhotovit, může být jak autor sám, tak i podnikatel, který dílo zhotovuje zejména prostřednictvím 

svých zaměstnanců. Rozlišování subjektů, u kterých si objednatel nechává dílo zhotovit, má 

význam pro možnost nakládání s počítačovým programem vzniklým na základě smlouvy o dílo. 

Zásadní je zde otázka, kdo je vykonavatelem majetkových autorských práv k takovému dílu, 
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neboť je nutné  rozlišovat mezi výkonem majetkových práv k počítačovému programu a 

užíváním počítačového programu na základě licenční smlouvy. V praxi je většina počítačových 

programů užívána koncovými uživateli na základě licence poskytnuté vykonavatelem 

majetkových autorských práv nebo samotným autorem programu41. 

V případě, že si uživatel objedná zhotovení počítačového programu od podnikatele, je 

takový program většinou vytvořen prostřednictvím zaměstnanců podnikatele, popř. jiných 

fyzických osob podnikajících na základě živnostenského zákona (autorem může být pouze 

fyzická osoba, viz výše). Autorský zákon obsahuje úpravu zaměstnaneckého díla v ustanovení 

§ 58 odst. 1, které zní : „Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj 

účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností 

vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního 

vztahu mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo výkonu 

postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho 

části.“  Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v případě, že je počítačový program vytvořen 

zaměstnancem ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu, je zaměstnavatel 

vykonavatelem majetkových autorských práv k počítačovému programu s tím, že je oprávněn 

(nikoli povinen, takovou povinnost lze ovšem smluvně sjednat) nejen k tomu, aby počítačový 

program jakýmkoli způsobem užil, ale rovněž k tomu, aby k programu poskytl licenci třetím 

osobám (např. objednateli) a aby pobíral užitky z výkonu těchto práv. K tomu, aby 

zaměstnavatel mohl licenci poskytnout třetí osobě se nevyžaduje souhlas autora.  

V případě, že jsou objednatel i podnikatel, u něhož bylo zhotovení počítačového 

programu objednáno, právnickými osobami, mohou nastat dvě rozdílné situace, co se týče 

postavení objednatele. Podnikatel (zaměstnavatel) může na objednatele postoupit právo výkonu 

majetkových práv a nebo může objednatel získat oprávnění počítačový program užít na základě 

licenční smlouvy. 

Pokud si objednatel objedná zhotovení počítačového programu přímo od autora 

(programátora), uplatní se zde ustanovení § 57 odst. 7 autorského zákona, které stanoví, že 

počítačové programy se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na 

objednávku a dále že objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. 

Vykonavatelem majetkových práv je v tomto případě přímo objednatel. Dle uvedeného 

                                                 

41 Aujezdský, J.: Komu "patří" software vytvořený na objednávku?, dostupný z http://www.lupa.cz, [zveřejněno 

20.9.2004] 
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ustanovení se na takový počítačový program nevztahuje § 61 autorského zákona, jež upravuje 

dílo na objednávku.  

Z výše uvedeného vyplývá, že právní postavení uživatele, jenž si objedná zhotovení 

počítačového programu od podnikatele a získá oprávnění k užití programu na základě licenční 

smlouvy je nepoměrně slabší než postavení objednatele, který je vykonavatelem majetkových 

autorských práv. Objednatel, který není vykonavatelem majetkových autorských práv, může 

počítačový program užívat pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, není-li sjednáno 

jinak.  

Pokud je tedy počítačový program uživatelem objednán, dochází zde k omezení 

výlučných práv autora, co se týče majetkových práv, neboť jejich vykonavatelem je 

zaměstnavatel (příp. objednatel). Smyslem této právní konstrukce je zejména ochrana 

a zhodnocení investice (finanční, organizační, personální, technické atd.) vložené do procesu 

tvorby díla třetími osobami42 (zaměstnavatelem nebo objednatelem). Zaměstnavatel rovněž nese 

riziko spojené s tím, že tvůrčí činnost zaměstnance nemusí být úspěšná nebo že dílo vytvořené 

zaměstnancem nesplní zaměstnavatelova komerční očekávání. Navíc mu podle smlouvy se 

zaměstnavatelem vzniká nárok na mzdu43. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou ovšem tuto 

situaci upravit odlišně.  

Dle ustanovení § 58 odst. 3 autorského zákona pokud zaměstnavatel majetková práva 

k zaměstnaneckému dílu nevykonává vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo 

požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na 

straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí. Takové důvody se mohou týkat 

zejména majetkových zájmů zaměstnavatele. Co se týče závažnosti důvodů, ta by zřejmě dle 

konkrétních okolností musela být posouzena soudem. 

 Co se týče autorových výlučných osobnostních práv k zaměstnaneckému dílu, ta 

zůstávají ve smyslu § 48 odst. 4 autorského zákona nedotčena. Uvedené ustanovení ovšem dále 

stanoví, že: „Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, 

že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, 

                                                 

42 Telec I., Tůma P.: Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 556 

43 Zaměstnanec má, pokud není sjednáno jinak, rovněž právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda 

nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv 

k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku. Taková odměna ovšem nepřipadá 

autorům počítačových programů a databází, které nejsou kolektivními díly (§ 58 odst. 6 autorského zákona). 
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zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod 

svým jménem, ledaže je sjednáno jinak“.  

Ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona upravuje omezení výlučného osobnostního 

práva na nedotknutelnost nehotového díla, pokud jde o dokončení díla zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel je oprávněn takové dílo dokončit za předpokladu, že pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem skončí před dokončením díla nebo za předpokladu, že existují 

důvodné obavy, že zaměstnanec nedokončí dílo řádně nebo včas v souladu s potřebami 

zaměstnavatele44. 

Autorský zákon dále ve svém ustanovení § 58 odst. 2 stanoví, že smrtí nebo zánikem 

zaměstnavatele, který byl vykonavatelem majetkových práv k zaměstnaneckému dílu a který 

nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor (tzn. zaměstnanec). Toto 

ustanovení je důsledkem konsolidační zásady a nepřevoditelnosti autorského práva45. 

Uživatel si ovšem může vyrobit počítačový program „vlastními silami“, resp. 

prostřednictvím svých zaměstnanců. V tomto případě se do právních vztahů k takovému 

programu promítají specifické stránky zaměstnávání těch, co tuto práci vykonávají v rámci 

zaměstnaneckého poměru nebo na základě dohod podle zákoníku práce, a specifika autorských 

smluv. Zaměstnavatel má na výběr z několika druhů smluvních vztahů dle platných právních 

předpisů. Zákoník práce stanoví, že zaměstnanecké dílo může vzniknout v jakémkoli 

pracovněprávním vztahu. Jinak řečeno nejenom v pracovním poměru vzniklém na základě 

pracovní smlouvy, jmenování nebo volby, ale i na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti. Smlouvu může zaměstnavatel uzavřít rovněž podle autorského 

zákona a samozřejmě uvedené varianty lze kombinovat. Základními náležitostmi pracovní 

smlouvy jsou druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce a den nástupu do 

práce. 

Při tvorbě pracovní smlouvy se zaměstnancem pracujícím v oblasti tvorby softwaru je 

nutné si uvědomit, že zde dochází k prolínání pracovněprávní úpravy s autorskoprávní úpravou 

(zejména § 58 autorského zákona). Součástí pracovní smlouvy by se tak mělo stát ujednání 

o právech a povinnostech zaměstnanců podílejících se autorsky na tvorbě produktů.  

                                                 

44 Telec I., Tůma P.:  Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 564 

45 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, 

Praha, LINDE Praha a.s., 2005 str. 176 
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Co se týče práv a povinností vzniklých při tvorbě počítačového programu prostřednictvím 

vlastních zaměstnanců, uplatní se na takový případ vše, co bylo shora řečeno ohledně 

objednávky počítačového programu od podnikatele s tím rozdílem, že uživatel je v pozici 

zaměstnavatele. 

 

5.3.  Počítačový program jako součást technického vybavení 

Dalším způsobem, jak si pořídit software, je jeho zakoupení jakožto součásti technického 

vybavení, tzv. OEM (Original Equipment Manufacture) Software. Jedná se o produkt, jenž je 

předinstalován výrobci počítačů na nových počítačích. Výhodou je, že licencován je počítač, na 

který byl software prvotně předinstalován, a to trvale, bez časového omezení, změna uživatele 

tedy nemá na licenci vliv. Z uvedeného vyplývá, že je možné počítač převést včetně software. 

Další výhodou je, že uživatel má jistotu, že předinstalovaný software je pravý, originální. 

Nevýhodou ovšem je, že se zánikem počítače tedy zaniká i právo užívat tento software, neboť 

takový software nelze přeinstalovat.  

 

5.4.  Software opatřený z „free“ zóny 

V této oblasti se můžeme setkat s následujícími kategoriemi počítačových programů: 

5.4.1. Shareware 

Jedná se o tzv. volně šiřitelené počítačové programy, které si uživatel opatřuje mimo 

běžné obchodní sítě. Tento způsob distribuce počítačových programů obvykle volí začínající 

firmy, které si nemohou dovolit investovat do nákladné distribuce v prodejní síti. Uživateli je 

obvykle umožněno nezávazné, bezplatné, vyzkoušení produktu (neregistrovaného programu) 

před zaplacením registračního poplatku. Uživatel má tedy možnost si počítačový program po 

nějaký čas vyzkoušet a teprve podle toho, jak vyhovuje jeho potřebám, se rozhodnout, zda jej 

bude dále využívat, resp. zda-li se zaregistruje. Často také bývá takový program určen pouze pro 

nekomerční využití a povinnost zaplatit a zaregistrovat se vzniká až komerčním používáním. 

Program typu shareware bývá většinou oproti registrované verzi funkčně a časově omezený. 

Obvykle je zakázáno do programu zasahovat, ale šířit jej lze prakticky neomezeně. Výhodou je, 

že shareware je levnější než obdobné komerční aplikace, mimo jiné proto, že autor ušetřil právě 

na nákladech na marketing a distribuci. 
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5.4.2. Freeware 

Freeware jsou volně použitelné počítačové programy, které je možné libovolně šířit, 

kopírovat, instalovat na libovolný počet počítačů, ovšem není možné je upravovat ani do nich 

jinak zasahovat. Užívání tohoto produktu je bezúplatné46, přičemž motivace autora počítačového 

programu k tomuto způsobu šíření může spočívat např. v zajištění popularity, v propagaci jiného 

produktu nebo výrobce atp. Freeware je založen na souhlasu autora počítačového programu  

s jeho volným šířením k nekomerčnímu účelu. Podstatou freewaru je tak licenční smlouva mezi 

autorem, který freeware umístí ke stažení na Internet, a osobou, která si freeware stáhla. 

Stažením freewaru se má za to, že byla uzavřena ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona 

licenční smlouva. Freeware je pak založen na bezúplatném šíření formou licencí a v některých 

případech podlicencí. Z logiky věci samozřejmě vyplývá, že se jedná o licenci nevýhradní 

a bezúplatnou. Jestliže autor umístí ke stažení freeware na internetové stránky, aniž by jejich 

součástí byly licenční podmínky, pak se bude vycházet z obvyklých licenčních podmínek 

týkajících se freewaru. Z tohoto jednání autora freewaru (umístění na Internet ke stažení) lze 

totiž dovozovat jeho vůli šířit freeware volně a nikoliv možnost šířit jej komerčně. Jak bylo 

uvedeno, podstatou freewaru je nekomerční a bezúplatné užití. Proto budeme v případě, že dojde 

ke stažení freewaru aniž by na internetových stránkách byly uvedeny konkrétní licenční 

podmínky, vycházet z toho, že se jedná o bezúplatné a nekomerční užití. Je zřejmé, že každé 

úplatné šíření freewaru bude porušením obvyklých freewarových licenčních podmínek, ledaže 

by daná osoba měla od autora nebo od jiných oprávněných osob souhlas k takovému šíření.47 

5.4.3. Public domain 

Public domain – jedná se o programy, k nimž se jejich autoři formálně vzdali autorských 

práv. S ohledem na ustanovení § 11 odst. 4 autorského zákona a na ustanovení § 26 odst. 1 

autorského zákona takové vzdání se práv ovšem není možné. Ve skutečnosti se podle našeho 

autorského práva může jednat pouze o poskytnutí práva program užívat, a to včetně práva 

k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla. Programy Public domain jsou poskytovány jejich 

autory za účelem libovolného nakládání s nimi (lze je libovolně upravovat, spojovat s jinými 

programy, šířit, apod.). 

                                                 

46 Z hlediska současného autorského zákona nečiní bezúplatnost freeware žádné problémy na rozdíl od předchozího 

autorského zákona, kdy ustanovení o nároku na odměnu )odmšěna absolutní autorské právo)bylo kogentní a užívání 

programu freeware by tedy bylo v důsledku neplatnosti smlouvy nelegální. 

47 Jansa, L.: Freeware a jeho úplatné šíření, dostupný z  http://www.pravoit.cz, [zveřejněno 31.10.2007] 
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5.4.4. Free software, Open Software Licence, Open Source 48 

 Jedná se o počítačové programy, ke kterým autoři bezúplatně poskytli uživatelům právo 

používat počítačový program (zavést jej do paměti, spustit jej), právo libovolně přepracovávat, 

doplňovat a jinak měnit původní znění zdrojových kódů programů (resp. právo vytvářet díla 

odvozená od původního díla49) a právo šířit původní dílo stejně jako dílo od původního 

odvozené, a to na základě příslušné licence50. Takové užití samozřejmě může být modifikováno 

s ohledem na konkrétní licenční podmínky. Takovéto počítačové programy je tedy možné 

zdarma použít k jakémukoli účelu, a to včetně jejich zdrojového kódu. Výsledný počítačový 

program však musí být dále distribuován za stejných podmínek bez jakýchkoli omezení, a to 

včetně všech změn, úprav a zdrojového kódu. Licence nesmí žádné straně bránit ve volném 

poskytování počítačového programu a za takový způsob zpřístupňování nesmí autor vyžadovat 

žádné poplatky. Každý může studovat počítačový program, zdokonalovat ho a přizpůsobovat ho 

svým vlastním potřebám a dále jej šířit, vždy však musí dát k dispozici zdrojový kód i se všemi 

jeho změnami. Dle ustanovení § 46 odst. 1 autorského zákona ovšem musí být pro využití 

uvedených oprávnění uživatelem samozřejmě uzavřena licenční smlouva. Nabídka smlouvy 

u těchto produktů, jímž je návrh zveřejněný nejčastěji na Internetu, je v souladu s českým 

právním řádem chápána jakožto projev vůle směřující k uzavření smlouvy51. Vzhledem k tomu, 

že dle současné právní úpravy (konkrétně dle ustanovení § 46 odst. 5 autorského zákona) jde o 

podání návrhu na uzavření smlouvy i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému okruhu 

                                                 

48 Smejkal, V. a kolektiv: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání,  Praha, C.H.BECK, 2004, str. 

521: Koncept svobodného software vytvořil již  v roce 1984 Richard Stallman. Podle jeho vize by měly být všechny 

programy zadarmo, a to nejen jejich používání, ale i využití jejich zdrojového kódu jinými autory v dalších 

programech, což by bylo efektivnější a produktivnější systém, než systém konkurence softwarových firem 

49 ve smyslu ustanovení § 2 odst 4 autorského zákona 

50 např. GNU/GPL, licence MIT, X Consortium, BSD, atd. 

51 Smejkal, V.: Internet a §§§, Praha, Grada Publishing spol. s r. o., 2001: Dle dřívější právní úpravy musel být 

takový návrh učiněn vůči jedné nebo více určitým osobám. Vzhledem k tomu, že návrh poskytovatele Free software 

směřuje vůči neurčitému okruhu osob, nebylo možné tímto způsobem uzavřít platnou smlouvu, nýbrž se jednalo 

o výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku. Pokud ovšem uživatel, který měl 

o produkt zájem se k danému návrhu přihlásil, bylo to možné považovat za návrh učiněný tímto uživatelem, který 

mohl být poskytovatelem Free software přijat, s tím, že poskytovatel musel ještě udělit souhlas, a tak mohla být až 

okamžikem doručení takového souhlasu uzavřena platná smlouva., rovněž J. Aujezdský: Licenční smlouva 

k software, dostupný z http://www:e-advokacie.cz, [zveřejněno 20.4.2005] 
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osob, postačí k uzavření smlouvy určitost návrhu, ze kterého bude vyplývat vůle navrhovatele 

jím být vázán. Co je návrhem na uzavření smlouvy a co není, poskytovatel programu zpravidla 

upraví v licenčních podmínkách, neboť s největší pravděpodobností nebude mít zájem uzavřít 

smlouvu se všemi osobami, jak to předpokládá autorský zákon (např. s konkurencí)52. 

Zřejmě nejznámějšími licenčními podmínkami pro šíření open source software jsou 

podmínky GNU/GPL (GNU General Public Licence), na kterých je založen např. systém 

LINUX, a které byly vydány nadací Free Software Foundation v roce 1989. Jedním z hlavních 

principů GNU/GPL je zajištění toho, aby každý, kdo využije počítačový program pod licencí 

GNU/GPL (ať už jej bude distribuovat či na jeho základě zhotoví vlastní software), na tuto 

skutečnost upozornil a umožnil nabyvateli dispozici se zdrojovými kódy.  Pravidel a podmínek 

obsahuje GNU/GPL celou řadu, přičemž sankce je jediná, a sice v případě porušení licenčních 

podmínek pozbývá ten, kdo je porušil, veškerá práva v GNU/GPL uvedená. Třetí osoby, které od 

tohoto „narušitele“  obdržely kopie anebo práva v souladu s uvedenou licencí, však nemají své 

licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují53. 

 

6. Ochrana proti zásahu do práv autora 

Vzhledem k neustále se rozvíjející technice pro zpřístupňování autorských děl, tedy 

i počítačových programů, se rovněž zvyšují a rozšiřují možnosti zásahů do právem 

chráněných zájmů autora, čímž může dojít, a velmi často dochází, k vážnému poškozování 

jak osobnostních, tak majetkových práv autorů. 

Co se týče soukromoprávních nároků autorů vyplývajících z porušení nebo ohrožení 

jejich práv, jsou upraveny, a to velmi podrobně, v autorském zákoně. Jednotlivé skutkové 

podstaty neoprávněných zásahů ovšem zvlášť upraveny nejsou, přičemž takové zásahy 

mohou být velmi rozmanité. S ohledem na celospolečenský zájem je ochrana doplněna ještě 

příslušnými ustanoveními trestního zákona. 

 

                                                 

52 J. Aujezdský: Novela autorského zákona a počítačové programy, dostupný z http://www.e-advokacie.cz, 

[zveřejněno 19.6.2006] 

53 Otevřel, P.: Rozsudek ohledně GNU/GPL - přituhuje?, dostupný z http://www.pravoit.cz, [zveřejněno 24.5.2007]  
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6.1.  Soukromoprávní úprava 

Generální ochrana je počítačovým programům poskytována právem autorským. 

Vyloučeno ovšem není chránit počítačové programy jakožto předměty obchodního tajemství, jež 

požívají absolutní ochrany podle obchodního zákoníku, pokud splní příslušné legální pojmové 

znaky. Obchodní zákoník v ustanovení § 17 stanoví, že „obchodní tajemství tvoří veškeré 

skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou 

nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních 

kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím 

způsobem jejich utajení zajišťuje.“  V případě, že počítačové programy splní uvedené znaky 

obchodního tajemství, přichází v úvahu jejich ochrana jako předmětů obchodního tajemství 

jednak mimo ochranu před nekalým soutěžním jednáním dle uvedeného ustanovení § 17 

obchodního zákoníku, anebo v rámci zvláštní skutkové podstaty nekalého soutěžního jednání 

podle § 51 obchodního zákoníku, a to za předpokladu, že je tato skutková podstata naplněna. 

Pokud by počítačové programy ovšem legální pojmové znaky obchodního tajemství nesplňovaly 

a nebylo by tedy možné je chránit uvedeným způsobem, není vyloučena jejich ochrana v rámci 

generální klauzule nekalého soutěžního jednání ve smyslu § 44 obchodního zákoníku54. 

Co se týče autorského zákona, jsou jednotlivé nároky plynoucí autorovi v důsledku 

zásahu do jeho práv upraveny v ustanovení § 40 odst. 1 a jsou následující: 

1) nárok určovací, tedy nárok autora na určení jeho autorství dle písm. a), 

2) nárok zápůrčí dle písm. b), jehož smyslem je domoci se zákazu jednání, která v dané 

době ohrožují autorské právo nebo do něj zasahují. Autorský zákon podává 

demonstrativní výčet zápůrčích nároků (např. zákaz neoprávněné výroby, neoprávněného 

obchodního odbytu, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, neoprávněné inzerce, atd.). 

Zápůrčí nárok ovšem nelze uplatnit, pokud škodlivý stav již netrvá, tj. nedochází 

k zásahu či ohrožení autorského práva a ani nehrozí jeho opakování. V tomto případě se 

lze ovšem úspěšně domáhat např. odstranění případných následků, náhrady škody, 

případně nároku na vydání bezdůvodného obohacení.  

3) nárok informační dle písm. c) spočívající v povinnosti zákonem stanovených osob 

poskytnout autorovi uvedené údaje. Jeho smyslem je zejména získání informací 

                                                 

54 Telec I., Tůma P.:  Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 40 
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o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, původu zboží nebo služeb, kterými jsou 

porušována práva, jejich ceně a totožnosti třetích osob zúčastněných na porušení práva, 

a to za účelem efektivního uplatnění nároků autora a zajištění ochrany před dalšími 

zásahy do autorského práva. Uvedené informace je povinná osoba povinna sdělit 

i v případě, že jde o informace, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo jinak 

soukromoprávně utajovány55. I s ohledem na uvedené je rozsah požadovaných informací 

uveden taxativně. Co se týče subjektů, které jsou povinny tyto informace sdělit, jedná se 

o držitele rozmnoženiny či napodobeniny, uživatele služby, poskytovatele služeb 

a o osoby označené osobami uvedenými. Vedle tohoto informačního nároku přiznává 

autorský zákon autorovi rovněž zvláštní informační nárok ve smyslu § 42 autorského 

zákona, na základě kterého může autor požadovat od celních orgánů a od orgánů 

vykonávajících státní statistickou službu informace o obsahu a rozsahu dovozu, vývozu 

nebo přijetí a odeslání daného zboží a dále může nahlížet do celních a statistických 

dokumentů, které se daného zboží týkají. 

4) nárok restituční dle písm. d), který směřuje k odstranění následků, které neoprávněný 

zásah do práva autorského přivodil, a jehož smyslem je tak obnovit právní stav před tímto 

neoprávněným zásahem. Tento nárok lze ovšem uplatnit pouze za předpokladu, že 

následky neoprávněného zásahu do autorského práva trvají. Autorský zákon dále 

demonstrativně uvádí, co se zejména restitučním nárokem rozumí, a sice stažení 

neoprávněné rozmnoženiny nebo napodobeniny díla nebo zařízení, výrobků nebo 

součástky z obchodování nebo jiného užití (v praxi půjde zejména o skoupení těchto 

předmětů56), stažení z obchodování uvedených předmětů a jejich zničení, zničení 

uvedených předmětů, zničení nebo odstranění materiálů a nástrojů použitých výlučně 

nebo převážně k výrobě uvedených předmětů. 

5) náhrada nemajetkové újmy, resp. nárok na přiměřené zadostiučinění dle písm. e), přičemž 

je možná jak ve formě morálního zadostiučinění, zejména ve formě omluvy, tak ve formě 

zadostiučinění v penězích. Přiznání zadostiučinění v penězích přichází v úvahu pouze za 

předpokladu, že přiznání zadostiučinění morálního by se ohledem na závažnost újmy 

jevilo jako nedostatečné. 

                                                 

55 Telec I., Tůma P.:  Autorský zákon – komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 419 

56 Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V.: Autorský zákon a předpisy související – komentář, 2. vydání, 

Praha, LINDE Praha a.s., 2005, str. 145 
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6) zvláštní nárok zápůrčí dle písm. f), který spočívá v zákazu poskytování služby, kterou 

využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora, který byl do autorského 

zákona vložen na základě novely č. 216/2006 Sb. Tento nárok se vztahuje zejména na 

poskytovatele služeb informační společnosti (např. provozovatele peer-to-peer57 služeb, 

provozovatele internetových kaváren, provozovatele rozmnožovacích a kopírovacích 

služeb). 

Autorský zákon dále přiznává autorovi, v případě neoprávněného zásahu do jeho práv, 

právo na uveřejnění rozsudku, kterým mu byl přiznán některý z výše uvedených nároků, a to na 

náklady účastníka, který ve sporu neměl úspěch. 

Autor má dále nárok na náhradu škody, kterou však konkrétně neupravuje autorský 

zákon, ale obecné občanskoprávní předpisy a dále pak nárok na vydání bezdůvodného 

obohacení, přičemž není vyloučen ani souběh těchto nároků. Ohledně náhrady škody autorský 

zákon pouze stanoví, že místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého 

zisku ve výši odměny, které by byla obvyklá za získání licence v době neoprávněného nakládání 

s dílem. Co se týče nároku na vydání bezdůvodného obohacení, je ten, kdo neoprávněně nakládá 

s dílem, povinen vydat bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny.  

Odpovědnost za škodu je koncipována jakožto odpovědnost objektivní, tzn. ke vzniku 

odpovědnosti se vyžaduje zavinění, jakožto odpovědnost subjektivní (bez ohledu na zavinění) je 

stanovena pouze ve výjimečných případech. Oproti tomu odpovědnost za porušení nebo 

ohrožení autorského práva a  odpovědnost za bezdůvodné obohacení je odpovědností 

subjektivní. 

Pokud jde o osoby, které jsou aktivně legitimovány k uplatňování výše uvedených 

nároků, jedná se jednak samozřejmě o autora a jednak o nabyvatele výhradního oprávnění 

k výkonu práva dílo užít, ať již na základě licenční smlouvy nebo ze zákona. Nabyvatel 

výhradního oprávnění k výkonu práva dílo užít má v případě, že toto jeho výhradní oprávnění 

bylo ohroženo nebo porušeno, právo domáhat se nároků podle § 40 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 

                                                 

57 Peer-to-peer (P2P) neboli klient-klient, je označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují 

přímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem je architektura klient-server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy 

s centrálním serverem (či servery), prostřednictvím kterého i komunikují s jinými klienty, pokud je to potřeba. Dnes 

se označení P2P vztahuje hlavně na výměnné sítě, prostřednictvím kterých si mnoho uživatelů může vyměňovat 

data. Příkladem takových sítí jsou např. Gnutella či původní verze Napsteru. Jednou ze základních výhod P2P sítí je 

fakt, že s rostoucím množstvím uživatelů celková dostupná přenosová kapacita roste, zatímco u modelu klient-server 

se musí uživatelé dělit o konstantní kapacitu serveru, takže při nárůstu uživatelů klesá průměrná přenosová rychlost. 
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3 a 4 autorského zákona, s tím, že těchto nároků se nemůže domáhat žádná jiná osoba. Autorovi 

ovšem zůstává zachována aktivní legitimace domáhat se ostatních nároků a samozřejmě rovněž 

také  nároku dle ustanovení § 40 odst. 3 autorského zákona (§ 41 autorského zákona). 

  

6.2. Trestněprávní úprava 

Co se týče trestního zákona, nejvýznamnějším ustanovením z hlediska zásahů do 

autorských práv (v případě počítačových programů tzv. softwarového pirátství) je ustanovení 

§ 152, který definuje skutkovou podstatu trestného činu porušování autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi, která je definována následovně: „(1) Kdo 

neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, 

zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo 

databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný 

prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.“  Nejčastějším trestným 

činem z hlediska počítačových programů, který uvedenou skutkovou podstatu naplňuje, je 

zhotovení kopie počítačového programu pro jiného než legálního uživatele, nebo instalace 

počítačového programu na více počítačích, než kolik umožňuje licence. 

Dalším ustanovením, které má zásadní význam zejména v souvislosti s počítačovými 

viry, je ustanovení § 257a trestního zákona, jež upravuje skutkovou podstatu trestného činu 

Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. Trestný čin spočívající v infikování 

počítačovým virem má dvě fáze. Nejprve někdo napíše program, který po zavedení do 

počítačového systému provádí nežádoucí operace, tedy vytvoří takový virus. Druhá fáze spočívá 

v infikování nosiče informací patřící druhé osobě. Tím dochází k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací dle ustanovení § 257a trestního 

zákona. Naplněním skutkové podstaty tohoto trestného činu je rovněž jakékoli jiné jednání 

osoby, která zneužije přístupu k nosiči informací a zde se nacházející informace zneužije nebo 

poškodí, např. při průniku do cizího počítače (poškozování WWW stránek hackery může být 

poškozením autorského díla, ale nepochybně půjde o poškození záznamu na nosiči informací). 

Trestní zákon ve svém ustanovení § 257a v zásadě popisuje, co nedovoleného lze s daty udělat: 

neoprávněně užít, zničit, poškodit nebo učinit neupotřebitelnými. V praxi si pachatel především 

získává přístup do počítače nebo počítačové sítě a poté teprve realizuje konkrétní záměr, totiž 
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útok na program nebo informace, případně oboje. Poté, co získá přístup k nosiči informací, 

zaútočí na vybavení počítače58. Virus je schopen připojit sám sebe k jiným programům 

v počítači, přičemž k jeho aktivaci dochází při splnění určitých podmínek. Řada firem vytváří 

tzv. antivirové programy, jejichž cílem je viry vyhledat a zničit. Problémem ovšem je, že 

neustále vznikají viry nové, které antivirový program nevyhledá59.  

 

6.2.1. Konkrétní zásahy do práv autora počítačových programů – softwarové 

pirátství  

Jak již bylo výše uvedeno, konkrétními zásahy do práv autora, resp. softwarovým 

pirátstvím, mohou být dotčena jak jeho výlučná práva osobnostní, tak jeho výlučná práva 

majetková60.  

Co se týče práv osobnostních, jsou nejčastějšími variantami následující zásahy: 

1) osobování si autorství či spoluautorství cizího autorského díla61, případně 

neuvedení nebo nesprávné uvedení autora, a 

2) neoprávněné zásahy do počítačového programu, které jsou vedeny jednak s 

cílem dosáhnout majetkového prospěchu a jednak s cílem způsobit jinému 

škodu. Do první z uvedených skupin patří např. zásahy, kdy jsou jednotlivé 

typické součásti programu (např. hlavička) nahrazovány vlastními, za účelem 

skrytí původního autora a jeho autorství, nebo jiné změny programu, byť mají 

za cíl jej vylepšit. Do druhé pak náleží neoprávněné zásahy, které mohou 

spočívat v pozměnění, poškození nebo jiném znemožnění užívání programu 

(např. jako msta autorovi). 

 

                                                 

58 Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání, Praha, C.H.BECK, 2004, str. 730. 

59 Karásková, I., Karásek, P.,: Paragrafy a počítače, Právní aspekty užití počítače, Unis publishing, Brno 1994, str. 9 

60 Smejkal, V.: Porušování autorských práv v souvislosti s informačními systémy - V čem spočívá softwarové 

pirátství, Právní rádce č. 10, publikováno 30.10.2002, str. 6 

61 K osobování si autorství často  dochází u programů vytvořených ke splnění povinností vyplývajících z pracovního 

poměru, kdy se za autora vydává jeden z řady spoluautorů, nebo kdy si dílo, k němuž autorská práva vykonává 

zaměstnavatel, přisvojí bývalý zaměstnanec nebo společník. 



 44 

Daleko rozšířenějším druhem softwarového pirátství je ovšem porušování majetkových 

práv, které se rovněž vyskytuje v několika podobách, přičemž nejčastějšími jsou: 

1) neoprávněné užívání software spočívající zejména v: 

a) instalaci legálně získaného software na více počítačích, než bylo smluvně dohodnuto, 

b) užívání software bez souhlasu autora, 

c) pronájmu nebo v půjčování software, ačkoliv k tomu nedal autor souhlas. 

 

2) neoprávněné šíření software, a to zejména v podobě: 

a) pořizování kopií z cizího legálního software pro vlastní potřebu nebo pro potřebu 

třetích osob, 

b) pořizování kopií z nelegálního software pro vlastní potřebu nebo pro potřebu třetích 

osob, 

c) neoprávněné pořizování kopií nebo další šíření programů ze sítě Internet nad rámec 

oprávnění poskytnutého autorem, 

d) instalace nelegálního software do prostředků výpočetní techniky a jejich případný 

prodej, pronájem nebo půjčování. 

 

6.2.2. Softwarové pirátství v číslech 

Podle tiskové zprávy české pobočky Bussines Software Aliance (BSA)62 z května 2008 63 

se v České republice používá 39 % softwaru nelegálně, přičemž tento software je opatřen 

                                                 

62 Business Software Alliance je mezinárodní sdružení společností vydávajících software, založené v roce 1989 ve 

Spojených státech amerických. V České republice zahájilo sdružení svou činnost v roce 1994. Většinu svého úsilí 

věnuje podpoře legálního užívání tzv. krabicového softwaru, s cílem vytvořit povědomí o ceně programu a nutnosti 

chránit jeho vývoj a distribuci pomocí zákonů na ochranu autorských práv. 

63 BSA: Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně, publikováno 15. 5. 2008, 

dostupné z http:// www.global.bsa.org 
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zejména prostřednictvím Internetu64. Ačkoli v Evropské unii průměrná míra pirátství klesá 

(35%), v České republice stagnuje65. Tato stagnace je způsobena zejména vysokým počtem 

nelegálního software v domácnostech, na který má vliv zejména levná výpočetní technika 

v kombinaci s přístupem k vysokorychlostnímu Internetu, kde lze nelegální software opatřit 

velmi snadno, a dále to, že většina uživatelů si fakt, že používá nelegální software ani 

neuvědomuje. Oproti tomu ve firmách se v důsledku četných policejních zásahů daří proti 

pirátství účinně bojovat a nelegálního softwaru ubývá66. 

Problematiku nelegálního software se snaží řešit i sami poškození. Tak např. společnost 

Microsoft, která prostřednictvím Internetu prověřila počítače s nainstalovaným operačním 

systémem Windows XP, na základě programu Windows Genuine Advantage Notifications. 

Tento program nejen, že pomáhá společnosti Microsoft v boji proti softwarové kriminalitě, ale 

rovněž uživatelům pomáhá ověřit pravost a licenci kopie systému Microsoft Windows XP 

nainstalované v počítači. V případě, že společnost zjistila, že program není legální, přidala 

zprávu, že používaný systém není nainstalován z originálního nosiče dat, s tím, jaké další kroky 

má uživatel učinit. Uživatel tímto oznámením není nijak omezen, vyjma toho, že při spuštění 

počítače se na monitoru objevuje uvedená zpráva a uživatel se bude muset vzdát aktualizace. 

Popsaný postup je ovšem možný v podstatě pouze pro firmu Microsoft, která má díky množství 

uživatelů svých produktů na trhu zcela zvláštní postavení.  

 

7. Softwarové patenty 

 Primárním nástrojem právní ochrany počítačových programů je samozřejmě autorské 

právo. Jako protikopírovací právo ho však nelze využít k ochraně obecných myšlenek a řešení. 

Proto se zejména firmy snaží dosáhnout paralelní ochrany svých počítačových vynálezů 

prostřednictvím patentů. Tato problematika je aktuální i s ohledem na to, že v rámci Evropské 

                                                 

64 Při určování celkového množství softwaru užívaného v daném roce se považuje za legální veškerý open source 

software poskytovaný zdarma, freeware a shareware - tyto programy se tedy nezahrnují do kategorie pirátského 

softwaru. 

65 Největší počet nelegálních kopií představují Windows, kancelářské balíky Office, grafické programy, antiviry 

a počítačové hry. 

66 Z průzkumu společnosti Microsoft z června 2007 vyplynulo, že v domácnostech je využíváno až 50% nelegálních 

kopií Windows (u firem 30%) a více než 50% nelegálních kopií kancelářských balíků (Office) (u firem 32%)  
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unie v nedávné době vyvstala možnost přijetí Směrnice o patentabilitě vynálezů realizovaných 

počítačem, jejímž cílem bylo odstranění rozličné praxe členských států EU a Evropského 

patentového úřadu. Tato směrnice byla předmětem řady diskusí, které ovšem v červnu 2005 

ukončil Evropský parlament, když zamítl společnou pozici Komise a Rady EU a legislativní 

proces tak na nějaký čas zmrazil. Otázka patentovatelnosti počítačových programů ovšem, dle 

mého názoru, bude muset být v budoucnu ještě otevřena, zejména s ohledem na sporná 

rozhodnutí Evropského patentového úřadu, který již řadu softwarových patentů udělil (viz níže). 

 Patentoprávní ochrana je vynálezům poskytována za předpokladu, že splňují tři 

univerzální podmínky, a to novost, vynálezecký krok (neboli nesamozřejmost pro odborníka) 

a průmyslová využitelnost. Softwarové vynálezy by tedy měly být způsobilé k patentoprávní 

ochraně za podmínky, že jsou nové, výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné.  

Ačkoliv autorské právo má ve vztahu k počítačovým programům oproti právu 

průmyslovému řadu výhod, tj. právní ochrana je automatická, levnější a delší, je vymáhání 

autorského práva v určitých situacích složitější, protože se jedná o ryze „protikopírovací“ právo. 

Autorské právo lze totiž uplatnit pouze proti kopírování konkrétního vyjádření nějaké myšlenky 

(např. proti prostému nelegálnímu mechanickému okopírování počítačového programu 

v případech tzv. softwarového pirátství). Nelze jej ovšem použít proti konkurentovi, který si 

"vypůjčí" pouze myšlenku či řešení jiného prostřednictvím volného napodobení, nikoliv 

prokazatelného doslovného okopírování67.  

Na druhé straně patenty, i když jejich získání vyžaduje dlouhotrvající a finančně náročné 

přihlašovací řízení, poskytují svým majitelům silnou zbraň v boji proti konkurenci - absolutní 

monopol ve vztahu k patentovanému postupu či výrobku, který brání ostatním v užívaní 

příslušného postupu a prodeji příslušného výrobku. Na rozdíl od autorského práva se lze 

patentoprávní ochrany domáhat i proti těm, jež k totožnému vynálezu dospěli sice nezávisle, ale 

později. Kromě toho jsou patenty subjektivně vnímány jako silnější právo než právo autorské, 

protože patenty jsou podrobeny úřednímu průzkumu, úředně uděleny a registrovány.  

Srovnáme-li ochranu poskytovanou autorským právem s ochranou poskytovanou právem 

patentovým, dojdeme nepochybně k závěru, že v některých ohledech autorskoprávní ochranu 

výrazně přesahuje. Jakmile si tuto skutečnost uvědomily velké softwarové firmy, pokusily se své 

produkty podřadit pod ochranu poskytovanou patentovým právem, a tam, kde nebyli úspěšní, se 

                                                 

67 Patentové právo, na rozdíl od autorskoprávní úpravy, myšlenkám a principům ochranu poskytuje. 
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pokusili hranice patentové ochrany rozšířit. Např. ve Spojených státech amerických, kde sídlí 

naprostá většina světových výrobců software, lze patentovat téměř cokoliv, a to včetně 

software68. V USA existuje poměrně rozsáhlá rozhodovací praxe, která, na rozdíl od praxe 

evropské (viz dále), stanoví poměrně jasné mantinely patentovatelnosti.  

Jak bylo výše uvedeno, Směrnice o patentabilitě vynálezů realizovaných počítačem 

přijata nebyla,  z čehož vyplývá, že Evropská unie nemá vlastní patentový systém. Ten je však 

do určité míry nahrazen Úmluvou o udělování evropských patentů (Evropskou patentovou 

úmluvou či "European Patent Convention" dále jen "EPC") přijatou dne 5. října 1973 

v Mnichově, ke které přistoupila většina členů EU. Česká republika tak učinila k 1. 7. 2002.  

EPC ovšem výslovně stanoví, že počítačové programy se za vynálezy nepovažují. 

Stejnou úpravu převzala i Česká republika, kdy zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech 

a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 3 odst. 2 písm. c) výslovně 

programy počítačů z patentové ochrany vylučuje, ovšem pouze za předpokladu, že se přihláška 

vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností. 

EPC přiznává pravomoc rozhodovat o udělení patentu Evropskému patentovému úřadu 

(European Patent Office, dále jen „EPO“). Co se týče počítačových programů, vydal EPO v roce 

1985 Návod Evropského patentového úřadu k jejich patentabilitě. Znění tohoto návodu 

jednoznačně deklarovalo, že počítačový program, který je přihlašován samostatně či na nosiči, je 

bez ohledu na jeho obsah nepatentovatelný. Zákaz udělování patentů ovšem platí pro počítačové 

programy „jako takové“. EPO však v některých případech, kdy součástí přihlášeného vynálezu 

byl i software (dle EPO se nejednalo o počítačový program jako takový), rozhodoval v souladu 

s TRIPS, která stanoví, že mohou být uděleny patenty na jakékoli vynálezy, bez ohledu na to, 

zda jde o výrobky nebo výrobní postupy ve všech technických oblastech, za předpokladu, že jsou 

                                                 

68 Matejka, J.:Směrnice o softwarových patentech, aneb poslední dějství počítačového programování?, dostupný 

z http://www.itpravo.cz, [zveřejněno 24.8.2004] 
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nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné, a na základě uvedeného ustanovení 

udělil několik sporných patentů69.  

Skutečnost, kdy existuje rozpor mezi formální teorií a skutečnou rozhodovací praxí 

výluky počítačových programů, je pro celou Evropu samozřejmě nežádoucí.   

 

7.1.  Nejčastější argumenty pro softwarové patenty 

Prvním argumentem pro softwarové patenty je již výše naznačené nejednoznačné 

a nepředvídatelné rozhodování EPO, které by kvalitní právní úprava vyřešila.  

Dalším argumentem může být tzv. „nediskriminace vůči softwaru“. Splní-li totiž 

počítačový program tři univerzální podmínky patentovatelnosti stanovené platným právem, 

kterými jsou novost, vynálezecký krok a průmyslová využitelnost (v našem právním řádu rovněž 

zakotveny v § 2 výše zmíněného zákona č. 527/1990 Sb.), potom by měl být způsobilý 

k patentoprávní ochraně.  

Důvodem pro softwarové patenty je rovněž hodnota softwaru pro jeho uživatele, která  

nespočívá v samotném textu příslušného počítačového programu. Program je napsán v laikovi 

nesrozumitelném zdrojovém kódu a uživateli předán v rovněž nesrozumitelném objektovém 

kódu. Uživatele zajímá chování a funkce programu, kterými se počítačové programy projevují 

                                                 

69 Průlomové rozhodnutí vydal EPO v případu VICOM (VICOM/Computer-Related Invention T208/84 [1987] 

E.P.O.R. 74), který se týkal způsobu digitálního vylepšování obrazu, kde základní myšlenka vynálezu je založena na 

matematické metodě. EPO rozhodl, že i takový vynález může být způsobilý k patentoprávní ochraně, pokud se týká 

technického procesu a jako celek obsahuje technický příspěvek ke stavu techniky a že nárok směřující 

k technickému procesu prováděnému pod kontrolou počítačového programu nelze považovat za nárok směřující 

k počítačovému programu jako takovému. V uvedeném rozhodnutí došel EPO rovněž k závěru, že „v obecné rovině 

platí, že vynález, který by byl způsobilý k patentoprávní ochraně podle konvenčních kritérii patentovatelnosti, by 

neměl být vyloučen z ochrany pouze kvůli tomu, že k jeho realizaci bylo užito moderních technických prostředků ve 

formě počítačového programu“. Dalším průlomem v této oblasti byla dvě rozhodnutí ve věci IBM/počítačový 

program (IBM/Computer program T-1173/97 [1999] E.P.O.R. 301 a IBM/Computer program II, T-0935/97 [2000] 

E.P.O.R. 219). Poprvé v nich totiž stížnostní senát rozhodl, že počítačový program může být předmětem 

patentového nároku jako výrobek za podmínky, že projevuje potencionální technický efekt v míře nad rámec 

obvyklé fyzikální interakce mezi hardwarem a softwarem. Výluka počítačových programů tím byla prakticky 

odstraněna, pokud nárokovaný počítačový program splňuje podmínku potencionálního technického efektu.   
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navenek. Z tohoto důvodu by mohly být k jejich ochraně vhodnější¨, než autorské právo, spíše 

patenty, které chrání samotné myšlenky70.  

 

7.2. Nejčastější argumenty proti softwarovým patentům 

Zcela zásadním argumentem „proti“ je, že vývoj počítačových programů je proces 

zásadně se odlišující od výroby hmotného zboží, protože počítačový program je ideální 

matematický objekt složený z tisíců zkombinovaných myšlenek. K vynálezům v oblasti software 

nedochází jednorázovými velkými skoky, ale postupnými vylepšeními. Programátoři obvykle 

pracují s mnoha rozličnými myšlenkami, jež nemohou být předmětem autorskoprávní ochrany, 

ale mohou být patentovány, a to samozřejmě ve prospěch mnoha rozličných osob. Typický 

počítačový program obsahuje tedy řádově stovky až tisíce patentovatelných míst. V zemích, kde 

jsou patentoprávně počítačové programy chráněny, existuje softwarových patentů velké 

množství a v současné době je pro programátora problém vytvořit takový program, kterým by 

neporušoval práva jiných osob vyplývající z udělených patentů. Zvyšují se rovněž požadavky na 

kontrolu, zda konkrétní program nějaký patent neporušuje. 

Dalším z argumentů proti softwarovým patentům je i jejich možný vliv na hospodářskou 

soutěž. Jako výlučná absolutní práva představují patenty svojí vlastní podstatou překážku 

hospodářské soutěži. Patentoprávní ochrana je velice nákladnou záležitostí. Přihlašovatel musí 

financovat nejen zdlouhavé a drahé přihlašovací řízení. Dalším výdajem pak mohou být náklady 

na případnou obranu proti žalobám na porušení práv k patentům. Celá řada podniků zabývající se 

vývojem počítačových programů obvykle nedisponuje dostatečnými finančními prostředky 

k pokrytí těchto nákladů. Uvedené náklady rovněž vedou k tomu, že se pro uživatele zvyšuje 

cena jak software, tak produktů software obsahujících. K narušení hospodářské soutěže dochází 

i tím, že velké společnosti (např. Microsoft, SUN, IBM) si zpravidla mezi sebou poskytují 

bezplatné licence na patenty, tzv. křížové licence71. Tímto způsobem lze softwarové patenty 

zneužít k protisoutěžnímu jednání a k vytvoření téměř nepřekonatelných bariér pro vstup 

ostatních subjektů na trh72. 

                                                 

70 Havlík, M.: Patentovatelnost počítačových programů, dostupný z http://www.itpravo.cz, [zveřejněno 4.2.2003] 

71 Velké firmy na základě těchto křížových licencí nejsou patenty ohroženy, náklady na patentování se však promítá 

do cen jejich produktů. 

72 Maxera, D.: Proč jsou softwarové patenty špatné?, dostupný z http://www.lupa.cz, [zveřejněno 21.2.2005] 
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Mezi argumenty proti lze zařadit i zvýšení byrokracie s ohledem na nutnost regulace 

patentovým úřadem, přičemž kvalita odborných znalostí průzkumových referentů v oblasti 

počítačového softwaru a vůbec možnosti získání veškerých potřebných informací v rámci rešerší 

a průzkumů by byla problémem sama o sobě.   

 

Problematika softwarových patentů je velmi složitá. Je zřejmé, že současný stav není 

ideální, ovšem na druhou stranu lze i s ohledem na uvedené argumenty „proti“ předpokládat, že 

softwarové patenty by současnou situaci nevyřešily. Případné schválení Směrnice o patentabilitě 

programů  by zřejmě vedlo ke snaze řady subjektů patentovat byť i nejjednodušší příkaz či 

instrukci. Celý systém by se tak stal ještě více nepřehledným. Způsob řešení tak bude nejspíš 

předmětem dlouhodobé diskuse, na jejíž výsledek si budeme muset počkat. 
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Závěr 

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“. 
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Copyright protection of computer´s programs 

Summary 

The mainly points of my thesis are to show and provide with the basic information about 

the legal protection of computer´s programs. This is in my opinion the mainly topic. In my 

diploma paper I´ve focused on valid computer´s programs legal protection based on the Czech 

Author Act No. 121/2000 Sb., right of authorship, related rights of authorship and the variation 

others rights (the right of authorship) and also supportive by criminal rights. This valid legal 

protection corresponds to Europe´s and international law systems. The computer´s programs are 

protected by the rights of authorship like literary work (if they fulfill the conditions mentioned in 

§ 2 art. 1 or § 2 art. 2 rights of authorship).  With respect to computer´s programs the rights of 

authorship contain this law special §  65 and § 66 which explain the limitation of the rights.  

 The other points of the thesis are about licence´s agreements and about how to get legal 

computer´s program. I also mentioned author´s pretension following from the rights of 

authorship.  

Regarding to the discussion about protection the programs I mentioned often arguments 

pro and con rights of patents. Recently European Parliament closed the discussion about draft of 

the patent´s bylaw, but I would say that this case will be open again mainly because of the 

European bureau of patent decisions. In case of the fact that the European bureau of patent 

already gave some controversial patents the dissent between the formal theory and practice. 
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