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Kapitola 1

Úvod

P°elom tisíciletí p°inesl bou°livý rozvoj informa£ních technologií. Na tento vývoj
musel reagovat i právní °ád, nebo´ je samoz°ejm¥ nutné, aby byl faktický stav v
souladu se stavem právním. V²ude ve sv¥t¥ se právo v této oblasti stále vyvíjí;
v n¥kterých státech je moºné konstatovat i rozsáhlej²í rozvoj. �eská republika
velmi pokro£ila v posledních letech, mj. implementací Sm¥rnice o ochran¥ po£í-
ta£ových program· a také rati�kací Evropské patentové úmluvy. Lze ale konsta-
tovat, ºe zatím na poli po£íta£ových program· je hlavn¥ praktická aplikace stále
je²t¥ na po£átku svého vývoje, zejména co se tý£e judikatury £eských soud·. Z
d·vod· nar·stající globalizace a sv¥tové uni�kace jsou proto principy vyslovo-
vané zahrani£ními soudy, jakoº i jinými orgány, stále více aktuální i pro na²i
úpravu, a lze z nich £erpat zajímavé principy, ale i ponau£ení, jakým sm¥rem
se není vhodné ubírat p°i jejich aplikaci. Tyto inspira£ní zdroje mohou pouze
slouºit jako pom·cka, ale je pot°eba mít neustále na z°eteli zn¥ní ustanovení
£eských, resp. evropských p°edpis·.

Informa£ní technologii je tedy pot°eba brát jako nové a radikáln¥ se rovíjející
odv¥tví, které je²t¥ nemá zatím vybudované etablované zázemí v právních sys-
témech a právu obecn¥. Ob¥ odv¥tví t¥chto lidských £inností, právo a informa£ní
technologie, mají pro sebe jenom málo porozum¥ní a velmi mnoho podezíravosti.
Na jedné stran¥ existuje ned·v¥ra obce softwarových inºenýr· v jakoukoli právní
regulaci, která n¥kdy vrcholí aº po její radikální odmítání. Takové názory ale
£asto odráºejí nemoºnost uv¥dom¥ní si jejich dosah· a taktéº moºných pozi-
tivních d·sledk·. Na stran¥ druhé neznalost softwarové problematiky a pot°eb
tohoto odv¥tví vede lidi tvo°ící i aplikující právo k my²lenkám, které mohou
ohroºovat toto odv¥tví. M·ºe se zejména jednat o p°ípady, kdy o technickém
p°ípadu má rozhodovat soudce, který nemá ºádné pov¥domí o t¥chto otázkách;
pak se jeho role sniºuje na pouhého posuzovatele v¥rohodnosti r·zných znaleck-
ých výpov¥dí.1 Na n¥které dal²í problémy u setkávání se práva a moderních
technologií se budu snaºit upozornit v dal²ím textu, a to zejména v diskurzu o
moºnosti patentové ochrany po£íta£ového programu.

Touto prací se budu snaºit nejenom odhalit n¥které ideje, které v sou£asnosti
de�nují r·zné moºnosti úpravy po£íta£ových program·, ale také, v moºném
rozsahu, poukázat na n¥které obtíºné body a r·zné úhly pohled·, ke kterým
dochází p°i komunikaci mezi programátory a právníky. Svou práci zahájím

1V praxi se pak rozhodnutí nese ve stylu získat si pro svou v¥c co nejd·veryhodn¥j²ího
znalce, nejlépe drºitele Nobelovy ceny - cf. Leith (2007), str.41.
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KAPITOLA 1. ÚVOD

proto pokusem o de�nici po£íta£ového programu samotného, jeº symbolizuje
východisko k porozum¥ní této problematiky. Po ní nastíním logiku uspo°ádání
této práce.

Pojem po£íta£ového programu

V rámci informa£ních technologií je moºné de�novat pojem po£íta£ový pro-
gram r·zn¥, a to pokaºdé z hlediska ú£elu pouºití konkrétní de�nice. Z technic-
kého hlediska lze zobecnit po£íta£ový program jako ur£itou posloupnost p°íkaz·
srozumitelných (nebo alespo¬ p°eloºitelných do této formy) po£íta£i nebo stroji
s obdobnou moºností programovatelnosti, prost°ednictvím které je moºné ovlá-
dat b¥h takového stroje.

Ve sv¥t¥ práva se pouºívá velké mnoºství pojm· z r·zných obor·. Legáln¥
de�novat ur£itý pojem m·ºe znamenat jeho zúºení, nebo naopak roz²í°ení, £i
dokonce jeho úplný posun mimo obecné chápaní v rámci oboru jeho pouºití
(zde: oboru informa£ních technologií). Je-li pot°eba právn¥ regulovat institut a
právní vztahy tak dynamicky se rozvíjející, jako jsou právní vztahy týkající se
po£íta£ového programu, m·ºe snadno nastat situace, kdy se tento institut m·ºe
v obecném chápání a interpretaci posunout mimo regulaci zákona, ve kterém
bude pojem zachycený. Z tohoto d·vodu se mnoho zákon· uchyluje k tomu, ºe
pojem v·bec nede�nuje a nechává to na oboru samotném a následné interpretaci
soud·, které tento institut aplikují v konkrétním p°ípad¥. Obdobn¥ to platí i o
pojmu po£íta£ový program, jehoº legální de�nici bychom na²li jen v n¥kterých
právních °ádech2.

�eská autorskoprávní úprava také s tímto pojmem pracuje, aniº by ho de�-
novala. Stejn¥ tak i Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·, �enevská úm-
luva nebo Dohoda TRIPs nemají zmínku o tomto pojmu, i kdyº s ním pracují.
Nicmén¥ zajímavým legislativním °e²ením byla opat°ena práv¥ zmi¬ovaná sm¥r-
nice; její tv·rci po£íta£ový program totiº de�novali pouze v tzv. vysv¥tlujícím
memorandu, které ji doprovází, slouºí jako pomocný interpreta£ní instrument,
ale nemá ºádnou právní závaznost. Toto memorandum, ostatn¥ obdobn¥ jako
U.S. Code3, de�nuje po£íta£ový program jako �mnoºinu instrukcí, která umoº-
¬uje za°ízení zpracovávajícímu informace, po£íta£i, vykonávat jeho funkce�4.
Na tomto p°íklad¥ lze demonstrovat, jak je n¥kdy obtíºné, ale i problemat-
ické de�novat technické pojmy legáln¥. I kdyº lze ur£ité nep°esnosti p°eklenout
výkladem, vedou n¥kdy k zajímavým paradox·m. Hned první slovo de�nice,
�mnoºina�, vyjad°uje zcela p°esn¥, ºe pro kaºdý program jsou ur£ující pouze jeho
instrukce, a ne jejich uspo°ádání nebo struktura. Dovedeno ad absurdum, tém¥°
v²echny programy by byly na sebe navzájem p°evoditelné a tedy ekvivalentní5.

2De�nici lze najít nap°. v právních °ádech USA a Slovenska.
3U.S. Code, Title 17, Chapter 1, �101 De�nitions: (orig.) �A computer program is a set of

statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring
about a certain result [. . . ]� (vynecháno uvozování).

4(Orig.) �[. . . ] a set of instructions the purpose of which is to cause an information pro-
cessing device, a computer, to perform its functions� in Explanatory Memorandum to the
Computer Program Directive - podle citace obsaºené v Dreier and Hugenholtz (2006), str.216.

5Kaºdý program je vyjád°itelný v tzv. kódu assembleru. Tento kód p°edstavuje nejniº²í
formu programovacího jazyka, kde se nacházejí instrukce pracující p°ímo s registry po£íta£e.
Mnoºina instrukcí je velmi omezena a zahrnuje pouze instrukce pro aritmetické operace (ADD,
MUL, DIV), operaci skoku a podmín¥ného skoku (JMP, JNZ). P°eváºná v¥t²ina z program·
p°edvedených do tohoto kódu pouºije celou mnoºinu instrukcí tohoto vyjád°ení. Podle vý²e
zmín¥né de�nice by pak v²echny po£íta£ové programy (pokud by byly takto vyjád°eny) byly
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KAPITOLA 1. ÚVOD

Dal²ím zajímavým paradoxem je z tohoto pohledu judikatura amerických soud·,
která jiº pon¥kolikáté dosp¥la k záv¥ru, ºe po£íta£ový program je ur£ený i její
strukturou a organizací, a to i p°es výslovn¥ odli²nou dikci zákona.6

Po£íta£ový program je nehmotným statkem, který je £asto velmi sloºitý a
komplexní. Pro jeho efektivní právní úpravu je d·leºité zjistit, co je jeho jádrem,
co je na n¥m d·leºité a co by proto m¥lo být právní úpravou chrán¥no. Je
pot°eba si uv¥domit, ºe programy jsou vyvíjeny zejména pro jejich fungování a
jenom zcela ojedin¥le je po£íta£ový program vytvá°en za ú£elem navodit ur£itý
literární nebo um¥lecký dojem. Proto je mnohem vhodn¥j²í pr·myslov¥právní
ochrana, která je ur£ena chránit takovou ideu fungování produktu. Co je ale
touto chrán¥nou ideou? Na tuto otázku se snaºí dát odpov¥¤ teoretici i praktici
patentové ochrany, více £i mén¥ uspokojiv¥.

Pokud ale p°ipustíme, ºe po£íta£ový program má jistou literární resp. jinou
um¥leckou hodnotu, anebo zavedeme �kci, ºe takovou hodnotu má, vymezit
chrán¥né elementy bude mnohem snaº²í. Takový systém bude totiº chránit
vyjád°ení po£íta£ového programu. A ten se m·ºe vyskytovat ve dvou základ-
ních formách vyjád°ení - zdrojový kód a jeho objektový ekvivalent. Tyto formy
reprezentují pouze r·zné pohledy na program. Tv·rce programu totiº v¥t²i-
nou pracuje pouze s její zdrojovou verzí; pomocí ní lze do programu zasahovat
a m¥nit jej. Uºivatel programu bude mít naopak pouze p°ístup k objektové
form¥, a zdrojový kód z·stane pro n¥j skrytý. Lze dodat, ºe i p°i charakteristice
chrán¥ných element· vyjád°ení m·ºe dojít k interpreta£ním problém·m.

Struktura práce

Tato práce bude £len¥na na t°i základní kapitoly. První kapitola bude v¥nována
autorskoprávní ochran¥ po£íta£ových program·. Vzhledem k tomu, ºe v sou£as-
nosti je jedinou skute£n¥ uºívanou ochranou na na²em území, budu se hlavn¥
v¥novat konkrétní úprav¥ a jejímu výkladu s ohledem na pot°eby informa£ních
technologií. Budu se snaºit i s ohledem na vývoj v jiných státech na£rtnout inter-
pretaci ustanovení chránících elementy vyjád°ení po£íta£ových progam· skry-
tých za �kci díla.

Druhá kapitola bude v¥nována patentové úprav¥ po£íta£ového programu. I
kdyº tato úprava, i s ohledem na to, co jsem vý²e nazna£il, by byla vhodn¥j²í, má
sama o sob¥ mnohá úskalí a taky odp·rc·. V této kapitole se proto budu snaºit
provést krátký diskurz o její vhodnosti. V této úprav¥ se £asto rozcházejí pohledy
právní, technické a praktické; p°i£emº se budu snaºit o vyváºení pohled·. Proto
krom¥ rozebrání náleºitostí pot°ebných k napln¥ní podmínek pro ud¥lení pa-
tentu (pohled právní) zahrnu i praktické problémy s jeho aplikací v praxi (pohled
technický).

V první £ásti t°etí kapitoly se budu v krátkosti v¥novat dal²ím moºným
zp·sob·m, jak chránit po£íta£ový program v aktuálním právním prost°edí. V
druhé £ásti se budu snaºit krátce upozornit na vybrané teoretické modely al-
ternativních úprav, které by m¥ly lépe chránit d·leºité elementy po£íta£ového
programu, které taktéº krátce zhodnotím. V rámci tohoto zhodnocení taktéº
u£iním na podklad¥ své nedávné práce, n¥kolik poznámek ohledn¥ moºného

ekvivalentní.
6Cf. Whelan v Jaslow (1987): (orig.) �[. . . ] copyright protection covers [. . . ] also the overall

structure and organization�.
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praktického sm¥°ování úpravy, která podle mého názoru p°inejmen²ím stojí za
zamy²lení.
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Kapitola 2

Autorskoprávní ochrana

Autorské právo je primárn¥ ur£eno pro ochranu um¥leckých a v¥deckých d¥l.
Jelikoº po£íta£ové programy takovou kvalitu v¥t²inou postrádají, je nutné, aby
právní úprava stanovila pro jejich ochranu �kci, ºe takový charakter mají. V
£eském autorskoprávním prost°edí jsou po£íta£ové programy chrán¥ny, pokud
naplní de�nici díla podle � 2 odst. 1 AZ, tj. pokud jsou jedine£ným výsled-
kem tv·r£í £innosti jeho autora vyjád°ené v objektivn¥ vnímatelné podob¥. V
souladu s vý²e uvedeným, je rovn¥º po£íta£ový program chrán¥n, i kdyº ne-
naplní de�ni£ní znaky díla ve vý²e uvedeném smyslu, ale pouze tzv. quasidíla1

ve smyslu � 2 odst. 2 AZ, tj. pokud je p·vodní v tom smyslu, ºe je vlastním
du²evním výtvorem autora.

Autorské právo tedy pro ochranu po£íta£ového programu nevyºaduje, aby
byl nejakým zp·sobem nový nebo jedine£ný. Sta£í, aby pocházel od autora. Také
ve sv¥tle faktu, ºe Autorský zákon chrání i díla, která jsou souhrnem výtvor·,
jeº samy nespl¬ují náleºitosti pro ochranu, budou prakticky v²echny po£íta£ové
programy chrán¥né autorským právem. V tomto ohledu by asi autorskoprávní
náleºitosti nesplnili pouze zcela triviální programy.2

Aby byl po£íta£ový program chrán¥ný autorským právem, musí být, jak
bylo vý²e zmín¥no, vyjád°en v objektivn¥ vnímatelné podob¥. Autorský zákon
sou£asn¥ stanoví, ºe tato ochrana je zaru£ena bez ohledu na formu vyjád°ení díla
resp. quasidíla. Takovéto ustanovení kopíruje zn¥ní jednak Sm¥rnice o ochran¥
po£íta£ových progam·, a jednak �enevské úmluvy. Logicky si lze klást otázku,
jaké r·zné formy mají tyto právní akty chránit. Dohoda TRIPs stanoví ochranu
explicitn¥ pro formy zdrojového a objektového kódu.

Zdrojový kód je ale práv¥ tím, který je uºíván p°i tvorb¥ po£íta£ového prog-
ramu a který je taktéº zaznamenáván; na jeho zápis je pouºíván bu¤ vy²²í nebo
niº²í programovací jazyk. P°i p°ekladu za pomoci tzv. p°eklada£e (event. také
linkeru nebo interpretu)3 se vytvo°í kopie tohoto kódu, p°i£emº je p°etrans-

1Cf. Knappová et al. (2007), str.239-40.
2Lze jenom souhlasit s Australským spolkovým soudem, který odmítl p°iznat autorsko-

právní ochranu samotnému slovu, resp. p°íkazu v p°ípadu Power�ux v Data Access Corp
[1997] FCA 490 - jak citováno in Bainbridge (2000), str.21 et seq.

3P°eklada£e, linkry a interprety jsou speciální po£íta£ové programy, které slouºí k jedinému
ú£elu, a to k transformaci zdrojového kódu na kód objektový. Pro kaºdý programovací jazyk
existuje alespo¬ jeden takový program. Mohou nastat t°i moºnosti, jak tato transformace
probíhá: a) transformace p°eklada£em � v¥t²inou programy pouze v jednom modulu; b) trans-
formace p°eklada£em a následn¥ linkerem � p°eklada£ kaºdý z modul· p°eloºí do mezikódu

6



KAPITOLA 2. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA

formována do objektového kódu, tj. kódu, jeº je srozumitelný po£íta£i. (Tento
kód je v binárním zápisu, n¥kdy tzv. 0-1 notace). Proto je n¥kdy zdrojový kód
povaºován za originární formu a objektový kód za pouze odvozenou.

Nicmén¥ se obecn¥ uznává, ºe práv¥ tyto dv¥ formy jsou základními vyjád-
°eními po£íta£ového programu. N¥kte°í auto°i poukazují na t°i základní formy,
p°i£emº poukazují na kód assembleru jako na samostatnou kategorii4. Z tohoto
pohledu by podle Dohody TRIPs nem¥l být chrán¥n. Vychází se £asto z velmi
úzké de�nice zdrojového kódu a z my²lenek, ºe kód assembleru slouºí jako jakýsi
mezikód. Kód assembleru je podle t¥chto autor· kód, který neslouºí jako zdro-
jový. Domnívám se, ºe s tímto názorem se nelze úpln¥ ztotoºnit. Kód assembleru
je totiº zápisem v niº²ím programovacím jazyku pouºívaným ve speci�ckých
p°ípadech pro dosaºení efektivity, p°íp. pro obcházení omezení daných vy²²ím
programovacím jazykem5. Kód assembleru, podle mého názoru, je proto moºno
za°adit pod pojem zdrojový kód.

Dohoda TRIPs zvolila tuto formu de�nice a to z°ejm¥ z d·vodu jasn¥ postavit
na rove¬ tyto dv¥ základní vyjád°ení. Na druhé stran¥, de�nice je ale uº²í neº ta,
která je uvedena nap°. v Autorském zákon¥, protoºe zahrnuje n¥která vyjád°ení
v p°echodných resp. do£asných formách p°i p°ekladu kódu p°eklada£em6.

Ze skute£nosti, ºe program je chrán¥n, je-li vyjád°en v jakékoli objektivn¥
vnímatelné podob¥ vyplývá, ºe je moºné ho zachytit na oby£ejný papír (zejm.
v p°ípad¥ zdrojového kódu), na harddisk po£íta£e nebo na externí archiva£ní
médium (jako nap°. CD-ROM). Mnoho diskusí prob¥hlo ve sv¥t¥ ohledn¥ toho,
jestli je autorskoprávn¥ chrán¥n po£íta£ový program, pokud je pouze zaveden
do opera£ní pam¥ti, protoºe se jedná o pouhé do£asné vyjád°ení po dobu b¥hu
po£íta£e7. Nap°. v zákonném ustanovení de�nujícím chrán¥ný charakter po£íta-
£ového programu ve Velké Británii8 se uvádí, ºe tento program musí být n¥jakým
zp·sobem zaznamenán. Tohle ustanovení se £asto vykládá ve sv¥tle p°ípadu R v
Gold, ve kterém soud vyloºil, ºe pouhá do£asná forma uloºení nenapl¬uje pojem
zaznamenání. S ohledem na tento p°ípad se zdá, ºe pouhé vyjád°ení v opera£ní
pam¥ti po£íta£e nezakládá ochranu autorským právem. Na druhé stran¥ existuje
jenom velmi malé procento p°ípad·, ve kterých by neexistovalo i permanentní
vyjád°ení tohoto programu p°i zavád¥ní do opera£ní pam¥ti po£íta£e (£i uº na
harddisku nebo na n¥jakém externím archiva£ním médiu). V �eské republice
je v tomto ohledu situace pon¥kud jednodu²²í, protoºe zákonodárce jasn¥ leg-
islativn¥ stanovil, co si p°edstavuje pod pojmem vyjád°ení, a to ve prosp¥ch i
do£asných forem9.

a následn¥ linker tyto moduly spojí do výsledného objektového kódu; anebo c) transformace
interpretem � tzv. run-time p°eklad (distribuce je v podob¥ zdrojového kódu a transformace
probíhá p°i b¥hu programu).

4Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.216.
5Velmi typickým, i kdyº nep°íjemným p°ípadem je psaní tzv. po£íta£ových vir·, které pro

svoji funk£nost práv¥ vyuºívají obcházení ochranných prvk· vy²²ích jazyk·.
6Mohlo by se zdát, ºe táto forma je z hlediska ochrany autorským právem krajn¥ neopod-

statn¥ná, protoºe p°eklad zdrojového kódu do objektového kódu je zcela pod kontrolou autora
nebo oprávn¥ného uºivatele, ale nap°. p°i vyuºití serverového p°eklada£e m·ºe docházet p°i
p°enosu programu v n¥jaké p°echodné form¥ (nap°. mezikód) a p°ípadnému odposlouchávaní,
p°i£emº by program nebyl chrán¥n, protoºe se jedná z hlediska Dohody TRIPS o nechrán¥nu
formu.

7P°i vypnutí po£íta£e je obsah opera£ní pam¥ti vymazán, resp. není obnovován v krátkých
periodických intervalech.

8britský CDPA(1998), para.178: �[. . . ] any form of notation or code, whether by hand or
otherwise and regardless of the method by which, or medium in or on which, it is recorded.�

9� 2 odst. 1 AZ: �[. . . ] je vyjád°eno v jakékoli objektivn¥ vnímatelné podob¥, v£etn¥ podoby
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Je ale pouze na autorovi samotném, v jaké form¥ své dílo zve°ejní. Není
moºné interpretovat, ºe autorovi náleºí ochrana jeho programu pouze v p°ípad¥,
ºe zve°ejní jeho zdrojový kód. V praxi je velmi £asté, ºe se program zve°ej¬uje
práv¥ ve form¥ objektového kódu a samotná podoba zdrojového kódu z·stává
utajena. Je samoz°ejm¥ moºné i zp¥tn¥ získat podobu zdrojového kódu tzv.
dekompilací, ale ta nemusí a zpravidla ani nebude zcela odpovídat p·vodnímu
kódu a nebude opat°ena komentá°i, které jsou vºdy p°i kompilaci ignorovány.
Dal²ím aspektem dekompilace je skute£nost, ºe pokud p°i jejím provád¥ní nejsou
dodrºeny úzká pravidla vymezující její dovolený ú£el a rozsah, bude tato £innost
poru²ením autorského práva oprávn¥ného subjektu.10

Právní �kce za°azuje po£íta£ový program pod ochranu jako dílo literární11.
Je pot°eba poznamenat, ºe objektový kód má ale ze své podstaty blíº k dílu
um¥leckému. Na druhou stranu, zdrojový kód má spí² charakter díla literárního
tím, ºe p°ipomíná psanou angli£tinu. A proto byla zavedena právní �kce chránit
po£íta£ový program jako celek práv¥ jako dílo literární. A to i proto, ºe nek-
te°í auto°i povaºují objektový kód pouze jako odvozeninu kódu zdrojového12.
Tomuto výkladu odpovídá rovn¥º fakt, ºe Autorský zákon zahrnuje pod po-
jem po£íta£ový program i p°ípravné a koncep£ní materiály.13 Jelikoº pro dílo
literární jsou stanoveny zákonem jenom minimální odchylky, tato právní �kce
nemá zásadní právní význam pro charakteristiku ochrany po£íta£ového prog-
ramu; implikuje pouze ochranu pro po£íta£ový program v£etn¥ jejich koncep£ních
materiál· jako celek.

Záv¥rem k pojednání p°edmetu ochrany je nutná terminologická poznámka.
N¥kdy se totiº v b¥ºné °e£i pouºívá pojem po£íta£ový program a pojem software
promiscue. Ve striktn¥ autorskoprávním významu se tyto pojmy li²í. Pojem
software totiº zahrnuje mimo po£íta£ového programu ve vyjád°ení zdrojovým
£i objektovým kódem chrán¥ným spolu s p°ípravnými a koncep£ními materiály
jako dílo literární, také jiné pomocné soubory dat, resp. databáze, které m·ºou
být dle povahy chrán¥ny jako autorské dílo, quasidílo, nebo pomocí sui generis
práva po°izovatele databáze. Do softwaru m·ºeme také zahrnout i programové
dokumentace a manuály, které mohou být chrán¥ny rovn¥º jako samostatné
autorské dílo.

2.1 Nejd·leºit¥j²í práva autora po£íta£ového prog-

ramu

Autorskoprávní ochrana poskytuje autorovi po£íta£ového programu, resp. jiné
osob¥ moºnost bránit se v·£i neoprávn¥ným aktivitám t°etích osob. Pro speci-
�ckou právní úpravu takového programu budou prakticky vyuºitelná jenom n¥k-
terá práva; t¥my se budu taktéº zabývat v následujícím textu. Za°adit mezi n¥
m·ºeme zejména:
i) právo na rozmnoºování po£íta£ového programu (� 12 odst. 1, 4 písm. a) AZ

elektronické, trvale nebo do£asn¥ [. . . ].�
10U po£íta£ových program· nelze uplatnit ani výjimku z uºití (a to uºití pro osobní pot°ebu)

podle � 30 odst. 1 AZ s ohledem na zn¥ní jeho ustanovení odst. 3.
11� 65 odst. 1 AZ.
12Cf. Bainbridge (2000), str.24-5.
13Tyto materiály obvykle obsahují r·zné diagramy a jejich popisy, které ze své podstaty

budou mít také blíºe k um¥leckému dílu.
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ve spojení s � 13 AZ); toto právo mu p°íslu²í nejen v originární podob¥, ale také
ve zm¥n¥né podob¥;
ii) právo na nedotknutelnost po£íta£ového programu (� 11 odst. 3 AZ) - a to
zejména právo ud¥lit svolení k jakékoli zm¥n¥ nebo jinému zásahu do svého po-
£íta£ového programu; toto právo p°íslu²í autorovi pouze za p°edpokladu, ºe AZ
nestanoví výjimku; a kone£n¥
iii) právo na roz²i°ování po£íta£ového programu (� 12 odst. 1, 4 písm. b) AZ ve
spojení s � 14 AZ).

Ad i) Právo na rozmnoºování po£íta£ového programu

Po°izování rozmnoºenin po£íta£ového programu bez souhlasu jeho autora je po-
dle AZ zásadn¥ zapov¥zeno. Tato limitace má n¥kolik zvlá²tností s ohledem
na charakter po£íta£ového programu jako díla sui generis. Zaprvé, toto právo
zahrnuje zcela jist¥ i po°izování rozmnoºenin v elektronické podob¥. Zadruhé,
z titulu tohoto práva je rovn¥º zapov¥zeno vytvá°et stejné programy v jiném
programovacím jazyce, i kdyº taková kopie nebude z°ejm¥ vykazovat mnoho
literálních podobností s originálním programem.14 A kone£n¥, rozmnoºenina
po£íta£ového programu je podle de�nice po°izována taktéº v situaci, kdyº je
tento program spu²t¥n, a to jakkoli je tato rozmnoºenina nestálá a pomíjívá.

Literární kopírování. Autorovi, který program vytvo°il, tedy náleºí ochrana
proti neoprávn¥nému kopírování díla, a to z pohledu £eského práva bez jakékoli
vazby na formu jeho vyjád°ení. Kopírování po£íta£ového programu jako celku
je nejtypi£t¥j²ím p°íkladem poru²ování autorských práv vztahujících se k po£í-
ta£ovým program·m. Oby£ejn¥ je takto kopírován objektový kód programu,
protoºe je to nejjednodu²²í zp·sob po°ízení rozmnoºeniny.

Nejsou to ale pouze identické kopie spustitelného (objektového) kódu po£í-
ta£ového programu, pokud jsou vytvá°eny jinou osobou neº autorem bez jaké-
hokoli licen£ního ujednání, které mohou poru²ovat právo autorské. K technic-
kému provedení £áste£ného kopírování (resp. kopírování ur£itých £ástí) je ale uº
pot°eba mít k dispozici zdrojový kód, a to alespo¬ v podob¥ assemblerovského
kódu. Pro rozhodnutí, jestli p°i konkrétní £innosti dochází k poru²ování výlu£-
ného práva autora na po°ízení rozmnoºeniny, si lze pomoct britskou judikaturou
a to konkrétn¥ otázkami, které si poloºil soudce Pumfrey J p°i °e²ení p°ípadu
Cantor v Tradition a pokusit se je zodpov¥d¥t z hlediska £eského práva:
1. Je dot£ený po£íta£ový program chrán¥ný autorským právem?
2. Byly zkopírovány n¥které z £ástí dot£eného po£íta£ového programu?
3. Tvo°í zkopírované £ásti podstatnou £ást dot£eného programu?

Odpov¥¤ na první otázku vzhledem k velmi nízkým poºadavk·m na tvorbu
po£íta£ového programu by byla jenom výjime£n¥ záporná. Podle sou£asného
zn¥ní Autorského zákona15, jak bylo jiº vý²e vyloºeno, sta£í, aby byl po£íta£ový
program p·vodní v tom smyslu, ºe je autorovým vlastním du²evním výtvorem.
Této de�nici bude ale aº na výjime£n¥ triviální programy vyhovovat tém¥°
kaºdý z nich. Hodnocení druhé otázky by záviselo na objektivních rozdílnos-
tech a podobnostech £ástí údajn¥ kopírovaného a p·vodního programu. T°etí
otázka by závisela na kvalit¥, jakou m·ºeme shledat v kopírovaných £ástech.

14Cf. Bainbridge (2000), str.27 et seq.
15� 2 odst. 2 AZ.
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Nezáleºelo by tedy na mnoºství zkopírovaných °ádek kódu, ale jakou povahu
mají tyto °ádky. Mohlo by se jednat pouze o zlomek zdrojového kódu, pokud
by vytvá°el podstatnou £ást. Abychom mohli rozhodnout, jestli by se jednalo o
tuto podstatnou £ást, bylo by nutné p°ípad od p°ípadu zkoumat, do jaké míry
by byla napln¥na zákonná podmínka p·vodnosti ve vý²e uvedeném smyslu � 2
odst. 2 AZ. Bylo by pot°eba zváºit úrove¬ du²evní £innosti autora, která se vz-
tahuje k p°edm¥tné £ásti kopírovaného zdrojového kódu. Jako ur£itou inspiraci
z prost°edí praktické aplikace je moºné uvést práv¥ názor uvád¥ného anglického
soudce Pumfrey J, který uvádí jako hodnotící kritérium úrove¬ práce a doved-
ností £ásti vzhledem k celku16.

Pro zji²t¥ní, jestli lze tento soubor otázek prezentovaný vý²e zmi¬ovaným
britským soudcem povaºovat za vhodné kritérium zkoumání eventuálního poru-
²ení práva v �eské republice, je nutné aplikovat ustanovení Autorského zákona.
První a druhá otázka je zcela legitimní poºadavek i v rámci £eského systému, a
to vzhledem k jeho ustanovením � 2 odst. 1 a 2 AZ a také ustanovení � 12 odst. 4
AZ ve spojení s � 13 odst. 1 AZ17 Pro analýzu pot°ebnosti t°etí otázky týkající se
podstatného kopírování, musíme ale vyloºit ustanovení zmi¬ovaného � 13 odst. 1
AZ, protoºe práv¥ tam je zakotveno výhradní právo autora (resp. jiné oprávn¥né
osoby vykonávat majetková práva) dílo rozmnoºovat a vý£et jeho moºných zp·-
sob·. Toto ustanovení je nutné vykládat konformn¥ s ustanoveními Sm¥rnice o
ochran¥ po£íta£ových program·, v tomto p°ípad¥ s ustanovením £lánku 4 písm.
a)18. Bently v komentá°i19 k tomuto £lánku uvádí, ºe je ponecháno na £len-
ských státech, jestli stanoví výjimku pro tzv. nepodstatná kopírování. Bohuºel
v £eském autorském zákon¥ takováto zmínka chybí a proto je nutné vyloºit, ºe
z hlediska £eského práva je kaºdé kopírování (teda i pokud spo£ívá v nepodstat-
ných £ástech) poru²ením práva autora (resp. osoby oprávn¥né vykonávat tato
majetková práva). Musím poznamenat, ºe stíhat jakékoli kopírování mi nep°i-
padá správné, a vylou£ení kopírování nepodstatných £ástí z rámce zákonné och-
rany by dle mého názoru bylo zcela na míst¥, protoºe do této de�nice se v¥t²inou
dostanou pouze ryze technické £ásti program·, které nemohou vyjad°ovat tv·r£í
my²lenku autora. Dále s ohledem na tento charakter je p°íli² t¥ºké rozpoznat,
jestli v konkrétním p°ípad¥ skute£n¥ ke zmín¥nému kopírování do²lo.

Neliterární kopírování. Doposud jsem ochranu zdrojového kódu po£íta£o-
vého programu hodnotil pouze z její £ist¥ literární podoby. Je moºné, aby byly
chrán¥ny i jiné aspekty autorského vyjád°ení po£íta£ového programu neº jeho
pouhé literární vyjád°ení?

Není t¥ºké se znalostí dvou programovacích jazyk· nahradit pouºitý kód
kódem v jiném jazyce anebo vzít za vzor jednotlivé funk£ní celky a p°epsat jejich
obsah, aby fungovaly stejn¥, ale vypadaly jinak. Tím je moºné s mnohem men²ím

16Cantor v Tradition, ratio decidendi soudce Pumfrey J: (orig.) �[. . . ] substantiality must
be judged against the program or programs as a whole in the light of the skill and labour
expended in the design and coding which went into the piece of code in respect of which the
allegation of copying was made.�

17� 13 odst. 1 AZ: �Rozmnoºením díla se rozumí zhotovení [. . . ] rozmnoºenin díla nebo jeho
£ástí.�

18�lánek 4 písm. a) Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·: (orig.) �[. . . ] exclusive
rights of the rightholder [. . . ] shall include the rights to do or to authorise the permanent or
temporary reproductions of a computer programs by any means and in any form, in part or
in whole.�

19Dreier and Hugenholtz (2006), str.211-238.
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úsilím vytvo°it zdrojový kód po£íta£ového programu s obdobnou funk£ností.
Otázkou, do jaké míry autorské právo chrání nebo by m¥lo chránit takovéto
nebo obdobné po£iny, se budu zaobírat práv¥ v této £ásti.

Je moºné pod°adit p°eklad z jednoho programovacího jazyka do jiného pod
pojem uºití díla podle � 12 AZ? Vý£et jednotlivých uºití v odst. 4 neobsahuje
ºádnou zmínku o takovémto zp·sobu. Pro kladnou odpov¥¤ na vý²e poloºenou
otázku existují dva d·vody: Prvním z nich je fakt, ºe tento vý£et je ryze demon-
strativní.20 Druhým d·vodem je úprava ve Sm¥rnici o ochran¥ po£íta£ových
program· a závazek k eurokonformního výkladu21. Tato sm¥rnice má totiº
pon¥kud ob²írn¥j²í úpravu. Výlu£ná práva autora se podle ustanovení £lánku
4 písm. b) týkají taktéº p°ekladu, p°epracování, úpravy a jiné zm¥ny po£í-
ta£ového programu a po°izování rozmnoºenin takto upraveného díla.22 Podle
vícerých odborných názor· je moºné pod tento koncept zahrnout i p°eklad do
jiného programovacího jazyka.23

Dal²í otázka zní, v jakém rozsahu lze aplikovat ochranu autorským právem, a
kde vlastn¥ jsou meze této ochrany. Z pojmu autorského práva a také ze zákona
vyplývá, ºe není moºné p°iznat výlu£nou ochranu my²lenkám, na kterých je
dílo zaloºeno.24 V tomto smyslu je chrán¥no pouze vyjád°ení této my²lenky. Z
pohledu autorskoprávní ochrany je tudíº nepochybné, ºe pokud n¥kdo pouºije
my²lenku fungování jiného po£íta£ového programu25, který vytvo°í nezávisle
na jiných, nedopustí se poru²ení autorského práva, a to práv¥ z toho d·vodu,
ºe vyjád°ení my²lenky bylo v jistém smyslu originální, i kdyº my²lenka sama
o sob¥ nebyla v ºádném p°ípad¥ vlastním du²evním výtvorem autora. N¥kdy
je jednoduché rozpoznat, kde je hranice mezi my²lenkou a jejím vyjád°ením,
ale jindy to tak jednozna£né být nemusí. Je vyjád°ením my²lenky struktura a
celková organizace naprogramovaných modul· zdrojového kódu? P°i záporné
odpov¥di bychom zákonn¥ dovolovali �vykrádání kód·� zp·sobem popsaným na
za£átku této kapitoly.

Otázkou distinkce my²lenka a její vyjád°ení se zabýval i odvolací soud v USA
v p°ípadu Whelan v Jaslow. Soud v tomto p°ípad¥ dovodil, ºe my²lenka správy
dentálních laborato°í je ideou, protoºe existuje mnohost jejího vyjád°ení, a pro-
gram byl jedním konkrétním vyjád°ením této ideje. Rozhodnutí nespeci�kuje,
jaká míra obecnosti musí být dána, a tak ur£itý postup m·ºe být n¥kdy ideou
a n¥kdy pouhým vyjád°ením. Je otázkou jak a kde nastavit abstrakci ohledn¥
mnohosti vyjád°ení a proto se domnívám, ºe není moºné toto nahlíºení, co je a co
není vyjád°ením, p°ijímat bezvýhradn¥. Dokonce i n¥kolik následných rozsudk·
bylo v·£i tomuto kritických.26 Ve svém ratio decidendi také uvádí, ºe pokud
existuje vícero zp·sob·, jak vyjád°it ur£itou my²lenku a pokud struktura prog-
ramu není d·leºitá pro tuto my²lenku, je tato konkrétní struktura programu

20Vyplývá to z � 12 odst. 5 in �ne: �Dílo lze uºít i jiným zp·sobem neº zp·soby uvedenými
v odstavci 4.�

21Cf. Marleasinng v La Comercial.
22(Orig.) �[. . . ] the exclusive rights to do or to authorise shall include. . . .the translation,

adaptation, arrangement and any other adaptation and the reproduction of the results thereof
[. . . ]�.

23Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.222.
24� 2 odst. 6 AZ: �Dílem podle tohoto zákona není [. . . ] my²lenka, postup, princip, metoda,

objev, v¥decká teorie, matematický nebo obdobný vzorec, [. . . ] a podobný p°edm¥t sám o
sob¥.�

25Nap°. zp·sob p°evodu £ísla v desítkové soustav¥ do binární soustavy opakovaným d¥lením
dvojkou se zbytkem a vyjád°í ji v programu.

26Cf. Lotus v Borland, resp. Computer Associates v Altai.
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£ástí jejího vyjád°ení. Na tuto my²lenku pak navázal i p°es kritiku p°edchozího
rozhodnutí soud v p°ípadu Computer Associates International Inc v Altai, který
ji rozvinul do postupu vybírání chrán¥ných neliterárních element· z díla. Tyto
dv¥ rozhodnutí v sou£asnosti ukazují sm¥°ování amerického práva v posuzování
t¥chto neliterárních element· v díle.

Z hlediska £eského práva ale bez opory v zákon¥ nelze tyto postupy apliko-
vat, lze pouze hledat inspiraci v hledání chrán¥ných prvk· díla. P°i slepé ap-
likaci zákonného ustanovení by se ochrana totiº mohla minout ú£inkem, pokud
bychom opomenuli chránit i neliterární £ásti speci�ckého díla, které tvo°í téº
£ást jeho vyjád°ení. Jak jsem jiº popsal vý²e, p°i eurokonformním výkladu lze
dovodit, ºe práv¥ p°eklad do jiného programovacího jazyka je poru²ením au-
torského práva k programu. Co se tý£e ostatních neliterárních element·, je t°eba
v kaºdém jednotlivém p°ípad¥ zkoumat, jestli p°i vývoji po£íta£ového programu
byly pouºity jakkoli upravované £ásti jiného po£íta£ového programu. Vzhledem
k tomu, ºe u nás zatím neexistuje ºádná relevantní judikatura, není moºné po£í-
tat s ur£itými vodítky, a tedy ani s ustálenou soudní praxí. V jednom p°ípad¥
uº ale Nejvy²²í soud �R °e²il p°ípad, kdy mohlo dojít k naru²ení autorského
práva v tzv. neliterární form¥, ale soud se otázkou nezaobíral z pohledu au-
torskoprávního, ale pouze z potenciálního naru²ení pravidel nekalé sout¥ºe.27

P°ípady takovéhoto neliterárního kopírování je t°eba posuzovat s ohledem
na konkrétní okolnosti, p°i£emº to je £asto otázkou dokazování. V p°ípad¥ ob-
jektivních podobností (i dokonce nap°. tém¥° totoºné struktury nebo organizace
dat) není moºné automaticky usoudit, ºe se jedná o originál a kopii. Za ur£itých
okolností je moºné ob¥ma program·m p°iznat jejich p·vodnost bez naru²ení au-
torského práva jednoho nebo druhého. Pokud by bylo prokázáno, ºe potenciální
naru²itel nev¥d¥l o existenci, anebo sice v¥d¥l, ale nikdy nevid¥l, jak funguje, k
naru²ení autorského práva dojít ani nemohlo. Naopak, pokud by byl potenciální
naru²itel bývalým zam¥stnancem spole£nosti, která p°edm¥tný po£íta£ový pro-
gram (proklamovaný originál) vytvo°ila (nebo jiná osoba, u které se p°epokládá,
ºe se s po£íta£ovým programem seznámila, resp. se podílela na jeho tvorb¥) a
v po£íta£ovém programu (proklamované kopii) by se vyskytovaly stejné chyby,
stejná struktura a organizace dat, p°ípadn¥ by vývoj trval krat²í dobu, neº je
reáln¥ p°i ur£itém po£tu programátor· moºné program takové kvality vytvo°it,
je mnohem pravd¥podobn¥j²í, ºe k naru²ení autorského práva skute£n¥ do²lo.

S ohledem na dokazování neliterárního kopírování je zajímavou otázkou d·-
kazního prost°edku vyvinutého v angloamerickém systému práva, a to tzv. �pa-
per trail�. Pokud je obºalovaný v konkrétním p°ípad¥ schopen doloºit záznamy
dokládající vývoj p°edm¥tného programu, a to i s návrhy, a také s p°ípad-
nými neúsp¥²nými pokusy implementovat konkrétní metodu na °e²ení ur£itého
konkrétního £ástkového problému, nem¥la by objektivní podobnost dvou pro-
gram· znamenat poru²ení autorského práva. Je to velmi praktický prost°edek,
který m·ºe odhalit, jestli skute£n¥ ke kopírování do²lo, protoºe kaºdá v¥t²í vývo-
já°ská spole£nost takové záznamy udrºuje. Vzhledem k tomu, ºe za d·kaz mo-

27�lo o p°ípad publikovaný pod £. 32 Odo 1566/2005, kdy bývalý zam¥stnanec spole£nosti za-
£al v rámci své podnikatelské £innosti nabízet po£íta£ový program obdobných parametr· jako
m¥l program bývalého zam¥stnavatele, na vývoji kterého se ú£astnil. Bohuºel se spole£nost
nedovolala poru²ení autorského práva, které by spo£ívalo v tzv. neliterárním kopírování, ale
pouze jednání napl¬ujícího znaky nekalé sout¥ºe. Soud by se musel vypo°ádat s otázkou tzv.
neliterárního kopírování s pohledu £eského práva.
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hou slouºit �v²echny prost°edky, jimiº lze zjistit stav v¥ci�28, je tento d·kazní
prost°edek pouºitelný i v £eském právu.

Otázku zohledn¥ní konkrétní situace a potaºmo tedy i otázku dokazování
v konkrétním p°ípadu povaºuji za neopomenutelnou a také se domnívám, ºe
Autorský zákon má za cíl spí²e ochranu p°ed kopírováním a �vykrádáním kód·�
neº ochranu p°ed jejich objektivní podobností. V p°ípad¥, ºe by na²e soudy hod-
notily dva po£íta£ové programy pouze s ohledem práv¥ na tuto jejich podobnost
nap°. struktury bez ohledu na konkrétní skute£nosti a okolnosti p°ípadu, bylo
by to dle mého názoru neúm¥rné roz²i°ování ochrany po£íta£ového programu
autorským právem nad rámec zákonné úpravy. Mám za to, ºe je t°eba d·sledn¥
hodnotit p°ípadný vztah obºalovaného k p°edm¥tnému programu, a podobnosti
struktury a organizace povaºovat pouze za pomocné vodítko k záv¥ru, jestli ke
kopírování skute£n¥ do²lo.

Ad ii) Právo na nedotknutelnost po£íta£ového programu

Tak jak má ve smyslu autorského práva typicky autor románu právo na to,
aby jeho dílo nebylo nikým pozm¥¬ováno, a ani p°ekládáno do jiného jazyka,
má obdobné právo i autor po£íta£ového programu. Jeho speci�£nost dává ale
takovému právu jiný ráz.

Asi nejzajímavej²ím právem autora je výlu£ná moºnost p°ekladu z vy²²í
programátorské notace do niº²í, a vice versa. Toto právo tedy zapovídá bez
souhlasu autora jakýkoli p°eklad ze zdrojové do objektové formy (kompilace
programu). Taktéº je vylou£ena opa£ná aktivita, tedy p°eklad z objektové do
zdrojové formy (dekompilace programu). Dekompilace je nicmén¥ povolena p°i
spln¥ní ur£itých v zákon¥ stanovených podmínek.29

Dal²ím omezením vyplývajícím z t¥chto ustanovení je nemoºnost úpravy
programu. Tedy pokud neexistuje legální nebo kontraktuální licence k ur£itému
aktu adaptace, není moºné tento úkon provést. Legální licence budou je²t¥ pro-
brány pozd¥ji.

Ad iii) Právo na roz²i°ování po£íta£ového programu

Posledním zajímavým právem z pohledu autora po£íta£ového programu je právo
na jeho roz²i°ování. To znamená, ºe autor, v p°ípad¥, ºe toto právo není licen£n¥
p°evedeno i na jinou osobu, má výlu£né právo distribuce tohoto programu. V
tomto kontextu lze jenom p°ipomenout vy£erpání tohoto práva k rozmnoºenin¥,
pokud do²lo na území n¥kterého £lenského státu EU k jejímu prvnímu prodeji.30

2.2 Speci�cké výjimky z autorské ochrany po£í-

ta£ových program·

Pokud dosp¥jeme k záv¥ru, ºe po£íta£ový program je chrán¥n autorským právem,
a teda autor nebo jiný oprávn¥ný má práva z toho vyplývající, je nutno pojednat
také o omezeních t¥chto práv. Pro po£íta£ové programy jsou krom¥ klasických

28� 125 OS�.
29Cf. infra Zp¥tné inºenýrství.
30� 14 odst. 2 AZ.
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autorskoprávních zákonných licencí, jako nap°. v¥decká nebo ú°ední licence, ap-
likovatelná i jiná speciální omezení uvedená v ustanovení � 66 AZ, jeº byla
p°ijata v rámci harmonizaci £eského práva v právem ES (konkrétn¥ se Sm¥rnicí
o ochran¥ po£íta£ových program·).

Mezi typické úkony, které toto ustanovení oprávn¥nému uºivateli umoº¬uje
jsou a) r·zné aktivity p°i zavedení a provozu po£íta£ového programu, v£etn¥
opravy chyb; b) zhotovení záloºní rozmnoºeniny; c) p°im¥°ené aktivity s cílem
zjistit nechrán¥né elementy programu; nebo d) dekompilace programu za ú£elem
dosaºení programové interoperability.

T°í-stup¬ový test

Výjimky z autorského práva k po£íta£ovému programu ale také nejsou a nem¥ly
by být bezb°ehé. P°i jejich ²irokém výkladu by totiº mohli být auto°i, resp. osoby
oprávn¥né k uºití po£íta£ového programu aº neúm¥rn¥ limitováni p°i výkonu
svých práv. I z tohoto d·vodu byl výslovn¥ pro po£íta£ové programy zakotven
tzv. t°í-stup¬ový test v ustanovení � 66 odst. 5 AZ ve spojení s ustanovením � 29
odst. 1 AZ. Podle t¥chto ustanovenení je taktéº nutné t°ístup¬ový test vykládat
ve sv¥tle mezinárodních závazk·31.

Tento test má t°i stupn¥, p°i£emº je ve sv¥tle vý²e uvedené povinnosti
pot°eba vzít v úvahu, inter alia, výklad na mezinárodní úrovni, který uskute£nil
Panel DSB v rámci mechanizmu WTO32 :
a) podle Autorského zákona lze výjimku uplatnit pouze ve zvlá²tním p°ípad¥
stanoveném zákonem, kdy Panel k tomuto dodává, ºe výjimka musí být jasn¥
de�nována, a zárove¬ omezena ve své p·sobnosti a rozsahu33;
b) uºití podle takové výjimky nesmí jít nad rámec b¥ºného zp·sobu uºití,
pri£emº Panel up°es¬uje, ºe tento druhý stupe¬ nebude napln¥n, kdyº autor
nebo jiný drºitel autorských práv utrpí, £i uº aktuáln¥ nebo potenciáln¥, pod
daným opat°ením zna£nou ekonomickou újmu34; a kone£n¥
c) toto uºití taktéº nesmí nep°im¥°en¥ po²kozovat zájmy autora, resp. jiné
oprávn¥né osoby, které jsou podle Panelu ospravedlnitelné obecnými cíly au-
torského práva; taková nep°im¥°enost újmy by ale mohla být kompenzována
formou �nan£ních náhrad ze systému povinných licencí35.36

Z toho v²eho plyne, ºe v²echna omezení práv autora k po£íta£ovému prog-
ramu, která vyplývají pr¥dev²ím z ustanovení � 66 AZ je nutno vykládat re-
striktivn¥.37 U výkladu kaºdého z t¥chto omezení je pot°eba mít na z°eteli pod-
mínky t°í-stup¬ového testu, který slouºí taktéº jako bariéra v·£i ²irokému ome-
zování oprávn¥ných zájm· autor· po£íta£ových program·. I kdyº by se zdalo us-
tanovení jako nadbyte£né s ohledem na povinnost je implementovat jako sou£ást

31Z na²eho pohledu jsou aplikovatelné hlavn¥ ustanovení £lánku 6 odst. 3 Sm¥rnice o ochran¥
po£íta£ových program· (ten je ale vztaºen pouze na výjimku dekompilace), ustanovení £lánku
9 odst. 2 Bernské úmluvy, £lánku 13 TRIPs a taktéº £lánku 5 odst. 5 Informa£ní sm¥rnice.

32Panel DSB 160 (2000).
33Panel DSB 160 (2000), para. 6.108-12.
34Ibidem, para. 6.180 v kombinaci s para. 6.187.
35Ginsburg (2001), str.10.
36Ke komplexní analýze t°í-stup¬ového testu s ohledem na mezinárodní výklad - cf. ibidem.
37Cf. téº Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·, rec. 29: výkladem a contrario lze

taktéº dovodit, ºe omezení rozsahu autorových práv k po£íta£ovému programu podle � 66
AZ nemohou být upravena ²í°e neº-li je uvedeno v této sm¥rnici � tam, kde je oprávn¥né
uºití programu dostate£n¥ ur£it¥ de�nováno v této sm¥rnici, £lenský stát nem·ºe p°iznat
oprávn¥nému uºivateli více práv.
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Bernské úmluvy, je nutno zd·raznit, ºe Komise byla ve své zpráv¥ velmi kritická
ve sm¥ru ke stát·m, které neimplementovaly tento test bu¤ v·bec nebo velmi
omezen¥.38

2.2.1 Oprava chyb programu

Tato legální licence umoº¬uje oprávn¥nému uºivateli opravovat chyby v prog-
ramu, které se v n¥m mohou vyskytnout. Tato licence ale vyvolává n¥kolik
otazník·, zejména kde jsou hranice této opravy a kde jiº za£íná p°izp·sobování
programu, které by jiº padlo do a priori zakázané adaptace takového programu.
Druhý problematický aspekt souvisí s tím, ºe b¥ºný uºivatel není schopen tyto
chyby opravit sám. Otázkou tedy z·stává, jestli lze tuto licenci vyloºit tak, ºe
zahrnuje i zmocn¥ní t°etí osoby k této oprav¥. Tato druhá otázka bude disku-
tována spolu s kogentností tohoto ustanovení.

Kogentnost ustanovení a zmocn¥ní t°etí osoby

V rámci legislativního procesu p°i tvorb¥ Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových pro-
gram·, kterou m¥la povinnost �eská republika provést, bylo navrhováno za-
°adit opravu chyb mezi kogentní ustanovení a tedy výslovn¥ dovolit aktivity
správy programu39, nicmén¥ tak u£in¥no nebylo, a podle sou£asného zn¥ní us-
tanovení £lánku 6 odst. 1 této sm¥rnice by byla moºná derogace smlouvou.
Recitál 18 nicmén¥ poskytuje výkladovou pom·cku a nazna£uje, ºe naopak
dovolenost zmi¬ovaných £inností má být interpretována bez moºnosti opa£né
úpravy ve smlouv¥. I v �R je moºnost opravy chyb po£íta£ového programu pro
oprávn¥ného uºivatele jeho rozmnoºeniny podle ustanovení � 66 odst. 1 písm.
a) AZ úpravou kogentní. Toto vylou£ení odli²né smluvní úpravy bylo zavedeno
aº novelou z roku 200640, a lze se proto domnívat, ºe to bylo provedeno z°ejm¥
i s ohledem na výklad £lánku 6 odst. 1 zmi¬ované sm¥rnice.

Z vý²e uvedeného je tedy z°ejmé, ºe oprávn¥ný uºivatel m·ºe i p°es odli²nou
smluvní úpravu opravovat p°ipadné chyby programu. Otázkou z·stává, jestli
m·ºe takovýto uºivatel zmocnit t°etí osobu k tomu, aby opravila takové chyby
i p°es zákaz zp°ístupn¥ní tohoto programu t°etí osob¥. Takový výklad by byl
logický s ohledem na vý²e nazna£enou skute£nost, ºe beºný uºivatel ve v¥t²in¥
p°ípad· není schopen sám chybu programu opravit, i kdyº ji detekoval. Takovou
chybu musí opravovat profesionál, a pokud má oprávn¥ný uºivatel právo na
to, aby si sám chybu odstranil a takové právo nelze smluvn¥ vylou£it, m¥l by
mít moºnost zmocnit takového profesionála k této oprav¥ bez moºnosti odli²né
smluvní úpravy. Podle mého názoru je tedy nutno vyloºit, ºe smluvní zákaz
zp°ístupn¥ní t°etí osob¥ by m¥l být neplatný, pokud takto oprávn¥ný uºivatel
p°edá program této t°etí osob¥ za ú£elem opravy chyb programu. K obdobnému
záv¥ru do²la i n¥mecká judikatura p°i výkladu ustanovení £lánku 5 odst. 1 Sm¥r-

38Commission Report/Zpráva Komise (2000), str.13-4. Z mého pohledu se zdá být tato
kritika oprávn¥ná vzhledem ke £lenství ES ve WTO, a moºnosti odpov¥dnosti na p·d¥ této
organizace v rámci DSM za poru²ení ustanovení TRIPs, resp. inkorporovaných ustanovení
Bernské úmluvy.

39Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str. 227-8.
40Zákon £. 216/2006 Sb., kterým se m¥ní zákon £. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

právech souvisejících s právem autorským a o zm¥n¥ n¥kterých zákon· (autorský zákon), ve
zn¥ní pozd¥j²ích p°edpis·, a n¥které dal²í zákony.
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nice o ochran¥ po£íta£ových program·41. Z pohledu £eského práva je nutno ale
dovodit, ºe zákonodárce nem¥l v úmyslu zahrnout i moºnost zmocnit t°etí osobu
k oprav¥ chyb. Legální de�nice oprávn¥ného uºivatele obsaºená v ustanovení �
66 odst. 6 AZ takovou t°etí osobu totiº nezahrnuje. Z d·vodu, ºe zákonodárce
tzv. pov¥°enou osobu výslovn¥ zahrnul u písm. d) a e) ustanovení � 66 odst.
1 AZ, je nutno a contratrio dovodit, ºe oprávn¥ný uºivatel nem·ºe zmocnit
t°etí osobu bez souhlasu autora k oprav¥ takové chyby. Výklad m·ºe mít ale
dalekosáhlé d·sledky i vzhledem k faktu, ºe pr·m¥rný uºivatel není schopen
opravit chyby programu sám; zatímco podle n¥mecké judikatury m·ºe nap°.
nabyvatel licence najmout jinou softwarovou spole£nost k oprav¥ chyb, podle
£eského práva je nutné vºdy jít za p·vodním autorem programu. N¥mecký výk-
lad sm¥rnice tedy pobízí softwarové domy k bezchybné práci jiº ve fázi uvedení
programu do ob¥hu, zatímco £eské právo umoº¬uje dodat programy chybové,
protoºe uºivatelé jsou bez odli²ného smluvního ujednání vºdy povinni ºádat o
opravu chyb autora programu, a ten má tedy mnohem siln¥j²í postavení.

Rozsah výjimky a vylep²ování programu

Z titulu toho, ºe jde o výjimku z práv autora k jím vytvo°enému po£íta£ovému
programu, je nutno dovodit obecnou premisu, ºe tyto výjimky je pot°eba vyklá-
dat restriktivn¥ pouze s ohledem na jejich ú£el. Je tedy nutný úzce restriktivní
výklad taktéº této výjimky. Toto ustanovení má tedy své opodstatn¥ní. Jak
bylo nazna£eno i vý²e, kde totiº kon£í hranice výkladu této výjimky, tam uº
musí tím pádem nastávat vylep²ování tohoto po£íta£ového programu, a tedy k
poru²ení práva autora ud¥lit svolení k jakékoli zm¥n¥ takového programu. Tato
hranice tedy musí být stanovena jasn¥, aby bylo moºno odli²it, které jednání
je legitimní a s ohledem na tuto výjimku i v souladu s právem, a které je na
druhé stran¥ jiº poru²ením autorových práv. I kdyº je v praxi £asto jednoduché
rozpoznat, kdy jde o opravu chyby a kdy o vylep²ování programu42, vyskytnou
se i hrani£ní p°ípady, kdy je toto rozli²ení velmi obtíºné. Vezmeme-li mode-
lový p°íklad, kdyº uºivatel zjistí, ºe program funguje neefektivn¥ a tedy tento
uºivatel bude povaºovat chování programu za chybu a z titulu ustanovení, jeº
mu umoº¬uje opravu chyby, p°ed¥lá program na efektivn¥j²í variantu (nap°.
implementuje efektivn¥j²í variantu nosného algoritmu). Naopak, autor bude po-
vaºovat takové po£ínání za zm¥nu programu a tím poru²ení jeho práv. Podle
mého názoru je v t¥chto hrani£ních p°ípadech nutno hledat odpov¥¤ v licen£ní
smlouv¥ nebo jiném titulu, na jehoº základ¥ je osoba program oprávn¥na uºívat.
Tedy pokud v takové smlouv¥ bude dohodnuto nebo vymín¥no právo na ur£i-
tou hranici efektivity nebo na kvantum zpracovávaných dat a uºivatel s takto
neefektivním programem nem·ºe naplnit smluvený ú£el, bude se jednat o chybu
programu, a uºivatel by m¥l mít právo do takového programu zasáhnout, a tak
dosáhnout moºnosti jej uºívat podle smlouvy. Pokud by tyto podmínky nebyly
spln¥ny, je nutno takový zásah povaºovat za vylep²ování programu, a tedy i
poru²ení autorových práv.

Dovedeno ad absurdum, z ustanovení, jeº dává oprávn¥nému uºivateli moº-
41Cf. I ZR 141/97 (2000), para. 25-27.
42Nap°. o opravu p·jde, kdyº program bude obsahovat bug (programátorská chyba) a tato

bude opravena bez jiných zásah·; naopak o vylep²ení p·jde u p°idání modul·, které nejsou
sou£ástí p·vodního balíku programu.
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nost opravovat chyby a provád¥t nutné úkony p°i zavád¥ní a provozu po£íta-
£ového programu, by se dalo dovodit, ºe by tento uºivatel m¥l mít k dispozici
zdrojový kód tohoto programu (by´ jenom v nutném rozsahu), jelikoº ve v¥t²in¥
p°ípad· pouze skrze tyto programy je moºno tyto úpravy £init. Proti takovému
pojetí existuje také silná lobby vývojá°ských spole£ností, jelikoº jejich busi-
ness model v¥t²inou nedovoluje mít zdrojový kód otev°ený pro tyto ú£ely u
zákazníka.43 Na druhé stran¥ existuje názor, ºe v p°ípad¥ opravy chyb a jiných
oprávn¥ných krok· p°i zavád¥ní a provozu program· nejde v·bec o výjimku z
autorových práv. Jak tvrdí M. Ficsor, d¥lání nutných úprav a opravy chyb tvo°í
implicitní sou£ást smluvního ujednání, kterým je uºivateli rozmnoºenina poskyt-
nuta. Zákonná úprava tedy slouºí pouze jako bariéra v·£i tomu, aby drºitel práv
vkládal do smluvního ujednání nadbyte£n¥ omezující ustanovení.44

2.2.2 �innost nezbytná k vyuºití v souladu s ur£ením

Dal²í legální licence se týká £innosti osoby, jeº nabyla ur£ité uºívací nebo jiné
právo k rozmnoºenin¥ po£íta£ového programu. Cílem tohoto ustanovení je umoº-
nit takové osob¥ vyuºívat program v souladu s jeho plánovaným vyuºitím. Tato
výjimka taktéº odráºí funk£ní charakter po£íta£ového programu, který na rozdíl
od klasického díla postrádá sám o sob¥ v¥deckou nebo um¥leckou hodnotu. �in-
nosti, které jsou touto legální licencí ve smyslu ustanovení � 66 odst. 1 písm. b)
AZ zahrnuty musí spl¬ovat podmínky a) nezbytnosti; b) jejich souladu s ur£ením
samotného programu; c) provád¥né oprávn¥ným uºivatelem; a d) jenom v p°í-
pad¥, ºe smlouva nestanoví jinak.

Pro výklad podmínky nezbytnosti si lze dopomoci recitálem 13 Sm¥rnice o
ochran¥ po£íta£ových program·, který nazna£uje moºný výklad jako technické
nezbytnosti. Nezbytnost je nutné brát jako objektivní kritérium. I Bently tvrdí,
ºe toto kritérium se nachází mezi pouhou vhodností a absolutní nutností45.

Soulad s ur£ením je taktéº otev°ený pojem, který umoº¬uje n¥kolik r·zných
výklad·. M·ºe jít o ú£el autora programu, ale rovn¥º o ú£el jeho uºivatele. Je
z°ejmé, ºe tyto dv¥ skupiny budou mít absolutn¥ odli²né názory. Z recitálu 13
uvedené sm¥rnice vyplývá, ºe by m¥lo jít o ú£el programu samotného. P°i legisla-
tivním procesu p°i p°íprav¥ sm¥rnice bylo rozhodnuto, ºe výklad tohoto pojmu
bude ponechán na soudech £lenských stát· v jednotlivých p°ípadech. Proto se
lze inspirovat judikaturou nap°. n¥meckých soud·46, ze které plyne, ºe jde o tzv.
spole£ný ú£el autora a uºivatele. Výklad musí být dán v jednotlivém p°ípad¥. V
daném p°ípad¥ musí být ale ur£en objektivn¥: nap°. charakter a struktura prog-
ramu, jak je produkt prezentován navenek (co se od n¥j o£ekává), nebo jestli byly
vyhrazeny ur£ité vlastnosti. Nap°íklad po£íta£ový program prodávaný spolu s
hardwarovou p°ístupovou ochranou není ur£ením my²len, aby samotný software
obsahoval tuto p°ístupovou ochranu. Stejn¥ u verzovaného po£íta£ového prog-
ramu nelze jako ú£el brát modi�kace k dosaºení dal²í verze.

43Výjimkou k tomuto jsou tzv. open-source po£íta£ové programy, kterých distribuce se práv¥
od odehrává na základ¥ odli²ného business modelu.

44Ficsor (2002), str.478: (orig.) �It may be considered that the authorization of such acts is
implied by the contract serving as a basis of the acquisition of the program and the provision
only creates an obstacle to the inclusion by the owner of rights of some unreasonably restrictive
stipulation�.

45Dreier and Hugenholtz (2006), str.226.
46Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.227, s ohledem na p°ípad Dongle.
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Oprávn¥ným uºivatelem (v textu Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·
�oprávn¥ný nabyvatel�) je ten, kdo má vlastnické právo (nebo jiné právo k rozm-
noºenin¥ � nap°. její nájemce) ale pouze za ú£elem jejího vyuºití (nikoli dal²ího
p°evodu), a dále nabyvatel licence nebo také jiná osoba oprávn¥ná uºívat rozm-
noºeninu.47 Tato de�nice odráºí názor Komise ve své hodnotící zpráv¥ k imple-
mentaci sm¥rnice48, která ji up°es¬uje, takºe de�nice zahrnuje kupce, nájemce,
nabyvatele licence a osobu zmocn¥nou t¥mito osobami, v p°ípad¥ nutnosti uºití
programu ke svému ú£elu.

Smlouvou je moºné zmen²it rozsah zákonné licence. Nejedná se tedy o situaci
podle ustanovení � 66 odst. 1 písm. a) AZ, kde restrikce s ohledem na vyuºití
oprávn¥n¥ nabyté rozmnoºeniny p°i zavedení nebo provozu, resp. opravy chyb
je vylou£ena (kogentní charakter tohoto ustanovení). Toto koresponduje s vy-
mezením ustanovení £lánku 5 odst. 1 Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových pro-
gram· vyloºeného pomocí recitálu 13. V rámci £eské úpravy je toto moºné pro
v²echny oprávn¥né uºivatele, p°i£emº recitál mluví jenom o rozmnoºeninách
nabytých koupí. Toto roz²í°ení zákonné licence je podle Bentlyho49 moºné, je-
likoº je ponecháno v pravomoci £lenských stát·.

2.2.3 Záloºní rozmnoºeniny

Na po£íta£ové programy se nevztahuje institut volného uºití díla pro osobní
pot°ebu fyzické osoby podle ustanovení � 30 AZ s ohledem na její t°etí odstavec,
který toto vyn¥tí zakotvuje. Na druhé stran¥ ale u po£íta£ových program· ex-
istuje institut záloºní rozmnoºeniny, by´ na první pohled evokuje podobnost,
sleduje jiný cíl. Volné uºití slouºí k tomu, aby umoºnilo fyzickým osobám (i t¥m,
které dílo jiº legáln¥ neuºívají na základ¥ jiného titulu) uºívat díla pro jejich
vlastní pot°ebu, pokud z n¥j nemají hospodá°ský prosp¥ch. Zhotovení záloºní
rozmnoºeniny naopak slouºí v²em oprávn¥ným uºivetel·m, tedy t¥m, kte°í jiº
dílo v podob¥ po£íta£ového programu uºívají, aby jim poskytlo neru²ené uºívání
v p°ípad¥, ºe nastane neo£ekávaná událost, která naru²í pokojné uºití p·vodní
rozmnoºeniny, a tudíº záloºní rozmnoºenina je schopna obnovit tento stav.

Uvedenou úpravu lze nalézt v ustanovení � 66 odst. 1 písm. c) AZ, podle
které si m·ºe oprávn¥ný uºivatel zhotovit záloºní rozmnoºeninu, v p°ípad¥, ºe
je nezbytná k jejímu uºívaní. I kdyº by se zákonná licence na vytvo°ení záloºní
rozmnoºeniny dala dovodit i z ustanovení � 66 odst. 1 písm. b) AZ, zmi¬o-
vané ustanovení není p°esto nadbyte£né. Obdobn¥ jako u opravy chyb má toto
ustanovení kogentní charakter a vylu£uje tedy moºnost odli²né smluvní úpravy.

Komise se ve své zpráv¥ snaºí vyjít vst°íc taktéº pr·myslu samotnému,
kdyº vykládá tuto výjimku velmi restriktivn¥. Komise totiº nap°. vykládá us-
tanovení tak, ºe anglický termín pouºitý v ustanovení £lánku 5 odst. 2 Sm¥r-
nice o ochran¥ po£íta£ových program·, "a copy"(rozmnoºenina), implikuje moº-
nost vytvo°ení pouze jedné záloºní rozmnoºeniny. Dále také, ºe termín "back-
up"(záloºní) evokuje moºnost vytvo°ení takové rozmnoºeniny pouze v p°ípadech
tzv. bezpe£nostního rizika.50

Z toho vyplývá, ºe taková záloºní rozmnoºenina m·ºe být vytvo°ena jenom
v p°ípad¥, pokud je to nezbytné, aby bylo moºné program uºívat i pokud se

47� 66 odst. 4 AZ.
48Commission Report/Zpráva Komise (2000), str.12.
49Dreier and Hugenholtz (2006), str.227.
50Cf. Commission Report/Zpráva Komise (2000), str.16-17.
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p·vodní, originální program ztratí nebo ho není moºné uºívat pro omezenou
funk£nost v d·sledku dlouhodob¥j²ího uºívání nebo vým¥ny jiných program·, na
které je p°ípadn¥ napojen. Takovou nutnost je pot°eba zvaºovat v jednotlivých
p°ípadech, kdy bude záleºet na mnoha okolnostech, jako nap°. stabilita mé-
dia, na kterém je program uloºen51 nebo dostupnost p°íslu²né dokumentace z
jiných zdroj· jako je Internet52. Dokonce i judikatura britských soud· vykládá
nezbytnost velmi úzce, kdyº dovozuje moºnost vytvá°et záloºní rozmnoºeniny
na CD-ROM jenom ve výjime£ných p°ípadech.53

Zajímavá situace nastává v p°ípad¥, ºe neexistují právní, nýbrº faktické
p°ekáºky pro zhotovení záloºní rozmnoºeníny.54 V tomto kontextu je pot°eba
poznamenat, ºe u po£íta£ového programu dodávaného na optickém disku (nap°.
CD-ROM, DVD-ROM, Blue Ray) po zavedení do opera£ního systému jiº rozm-
noºenina vzniká a práv¥ verze na tomto optickém disku je záloºní rozmnoºeninou
ve smyslu ustanovení � 66 odst. 1 písm. c) AZ. V tomto p°ípad¥ nelze v ºád-
ném p°ípad¥ pomý²let na výrobu záloºných rozmnoºenin z takto dodávaných
optických disk·, jelikoº zákonná licence se na takovou aktivitu jiº nevztahuje.
Ve zbylých p°ípadech, kdy je na originální rozmnoºenin¥ technická zábrana
proti kopírování, a tato rozmnoºenina nebude tvo°it záloºní rozmnoºeninu (nap°.
pokud se nezavádí do systému, resp. ji do opera£ní pam¥ti ani zavést nelze), by
m¥l mít oprávn¥ný uºivatel takové rozmnoºeniny právo na to, aby mu výrobce
dodal i rozmnoºeninu, která bude slouºit jako záloºní, a tak bude mít moº-
nost uºívat po£íta£ový program v souladu s ú£elem i p°i nep°edpokládaných
událostech. Oprávn¥ný uºivatel nem·ºe s odkazem na toto ustanovení pouºít
prost°edky, které tuto technickou ochranu obcházejí, a tak se dopracovat k
�záloºní� rozmnoºenin¥ - takové jednání by totiº bylo v rozporu s právní ochra-
nou technických prost°edk· ve smyslu ustanovení � 43 AZ.

2.2.4 Zji²´ování ideje, na které je program zaloºen

Uvedená úprava se nachází v ustanovení � 66 odst. 1 písm. d) AZ a odráºí
charakter autorskoprávní ochrany, který jej odli²uje od jiných forem, nap°. od
patentové. Spolu se zp¥tným inºenýrstvím (� 66 odst. 1 písm. e) AZ) zaru£ují
legální licence pro p°ístup k my²lenkám, na kterých je program zaloºen, a
které nejsou chrán¥ny autorským zákonem. Bently nazývá tuto zákonnou licenci
�£ernou sk°ínkou� zp¥tného inºenýrství55. Toto ozna£ení výstiºn¥ demonstruje
její charakter, jelikoº je dovoleno pouze hádat, jak program funguje uvnit° pouze
z toho, jak se chová navenek.

Pro napln¥ní této legální licence, tj. bez nutnosti si obstarat souhlas od au-
tora k takovéto £innosti existují t°i podmínky56: a) musí jít o oprávn¥ného uºi-
vatele nebo o jím pov¥°enou osobu; b) zkoumání programu musí být vykonáváno
jenom u vyjmenovaných aktivit (tj. zavedení, resp. uloºení programu do pam¥ti

51Nap°. u jednorazového zavedení programu do opera£ní pam¥ti, která je aktivní pouze
pokud je p°íslu²ný po£íta£ v b¥hu, je moºnost vytvo°ení záloºní rozmnoºeniny nutností a
taktéº praktickou samoz°ejmostí.

52Dreier and Hugenholtz (2006), str.226.
53Cf. Sony v Owen (2002).
54M·ºe se jednat nap°. u klí£e typu dongle (hardwarové zámky nutné pro pouºití s kopií

po£íta£ového progamu) nebo o jiné mechanické zábrany.
55Dreier and Hugenholtz (2006), str.228.
56Kogentnost tohoto ustanovení implikuje i nemoºnost opa£ného smluvního ujednání.
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po£íta£e nebo jeho zobrazení, provoz a p°enos), k jimº je oprávn¥n; a c) cílem
této £innosti musí být práv¥ zji²t¥ní podkladových my²lenek a princip·.

Je nutno poznamenat, ºe zkoumat, studovat a zkou²et program je moºné
jenom v p°ípad¥, ºe je uºivatel oprávn¥n k aktivitám, p°i kterých toto zk-
oumání, studování a zkou²ení provádí. Mnohé z t¥chto aktivit bývají a priori
sou£ástí oprávn¥ní uºivatele, a tedy díky tomuto ustanovení jejich sou£ástí stává
i moºnost zkoumání, studování a zkou²ení programu. Velmi d·leºitý je ale ú£el
zkoumání a zárove¬ i ú£el aktivit, které výrazn¥ sniºují moºnost rozsáhlého
zkoumání po£íta£ového programu.57

Takto získané ideje a my²lenky, na kterých jsou po£íta£ový program nebo
kterákoli jeho £ást zaloºeny, nejsou chrán¥ny autorským zákonem, takºe jejich
dal²í p°ípadné pouºití není regulováno.58 Jejich uºití by ale mohly bránit p°ed-
pisy upravující nekalou sout¥º.

2.2.5 Zp¥tné inºenýrství

Dekompilace programu, £ili zp¥tné inºenýrství p°edstavuje ur£itý proces, kdy je
strojový kód p°ekládán do jeho zdrojové verze. V ²ir²ím smyslu m·ºe zahrnovat
jakýkoli p°eklad z niº²ího do vy²²ího programovacího jazyka.59 Autorský zákon
sice tento pojem nede�nuje, ale de�nici v tomto ²irokém smyslu aplikuje.60 Jak
jiº bylo vý²e nazna£eno, typicky dekompilace, stejn¥ jako kompilace (tj. opa£ný
proces, p°eklad zdrojového kódu do objektového) p°edstavuje výhradní právo
autora. Tento obecný zákaz dekompilace je velmi uºite£ný a chrání investice
do vývoje po£íta£ového programu a p°ed neoprávn¥nými výhodami konkurence.
B.A.Galler odhaduje, ºe je moºné dekompilací, pokud by byla zákonn¥ dovolena,
vytvo°it konkuren£ní po£íta£ový program i s prací na odli²ení od p·vodního
programu, za cenu asi 2% ze sumy, kterou by jinak bylo nutno vynaloºit na vývoj
p·vodního programu. Pokud by ochrana p°ed dekompilací nebyla zavedena, pak
by to omezovalo motivaci do vývoje inovativních produkt·.61

Nicmén¥ je praktické dát i uºivateli ur£ité právo k takové dekompilaci, je-
likoº ani absolutn¥ striktní zákaz by nebyl na míst¥. P°edstavme si p°íklad, ºe
spole£nost vyvine úsp¥²ný produkt a ovládne trh. Pokud by neumoºnila p°ístup
k informacím, jak by s tímto programem mohly komunikovat jiné programy nebo
jiné moduly a dekompilace by byla bezvýjime£n¥ zakázána, pak by v²echny po£í-
ta£ové programy, které by s ním cht¥ly �spolupracovat�, by musely být vytvá°eny
výhradn¥ spole£ností, která tento program vyvinula. Pot°eba dekompilace se zdá
být od·vodnitelná zejménna pro moºnost dosaºení tzv. interoperability, tzn. aby
nezávisle vytvo°ené programy m¥ly moºnost být funk£n¥ propojeny (nap°. aby
konkuren£ní produkt mohl vytvá°et soubory, které tento trºn¥ úsp¥²ný program
dokáºe zpracovávat).62

57Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str. 228: Bently tady tvrdí, ºe s ohledem na ú£el us-
tanovení jsou moºné pouhé inciden£ní objevy my²lenek p°i jeho pouºití bez moºnosti cíleného
projektu, který by byl zam¥°en na celkovou analýzu jeho fungování.

58Takovýto záv¥r je podpo°ený i ustanovením £lánku 1 odst. 2 a recitálu 23 Sm¥rnice o
ochran¥ po£íta£ových program·.

59Cf. britský CDPA(1998), para. 50B - de�nuje dekompilaci obdobn¥ ²iroce.
60Cf. � 66 odst. 1 písm. e) AZ a � 66 odst. 4 AZ.
61Galler (2009), str.118-9.
62Cf. Sega v Accolade - Odvolací soud v USA tady dosp¥l k obdobnému názoru i kdyº vy-

cházel v kontinentální Evrop¥ neznámého principu �fair use�, které dovoluje aktivity sm¥°ující
k získání my²lenek a jiných nechrán¥ných £ástí po£íta£ového programu, které ale nemohou
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Ustanovení, která tyto principy odráºejí v £eském systému práva63 jsou
zárove¬ provedením £lánku 6 Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·. Je-
jich ideou je nedat drºiteli autorských práv moºnost zabránit jinému vytvá°et
programy, které jsou kompatibilní, inter alia, s autorovým po£íta£ovým pro-
gramem. Tento koncept je omezen striktními podmínkami; p°i jejich nenapln¥ní
by provedená dekompilace byla poru²ením autorského práva.

Podmínky pro moºnost provád¥t dekompilaci

Podle Autorského zákona m·ºe dekompilaci provést bu¤ oprávn¥ný uºivatel64

nebo jím pov¥°ená osoba, p°i rozmnoºování, zpracování (nap°. p°eklad) nebo
jeho zm¥n¥ (nap°. úprava), pokud je k takovému aktu oprávn¥n. Tohle vymezení
evokuje, ºe tento uºivatel m·ºe provést dekompilaci jen jako sou£ást jiných ak-
tivit, ke kterým je oprávn¥n. Podle mého názoru jde taková povinnost mimo
rámec smyslu úpravy dekompilace, jelikoº se jedná o aktivitu nestandartní a
samostatnou. Taková úprava je vhodná p°i konstrukci práva na zkoumání my²-
lenek, které m·ºe být provád¥no p°i oprávn¥ném uºití díla, ale ne pro právo k
dekompilaci, které má charakter samostatné aktivity. A co víc, takové vymezení
nekoresponduje ani s ustanovením £lánku 6 Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových
program·, která vyºaduje pouze, aby osoba provád¥jící dekompilaci m¥la právo
dílo uºít nebo byla pov¥°ena takovou osobou.65 Proto £eská úprava zuºující právo
na dekompilaci tak, ºe p°i doslovném výkladu zákona by toto právo bylo tém¥r
pop°eno, je v rozporu s evropskou úpravou. P°i pouºití eurokonformního vý-
kladu66 v maximáln¥ moºném rozsahu lze dojít k záv¥ru, ºe osoba oprávn¥na k
vymezeným aktivitám v zákon¥ m·ºe dekompilovat program nejenom p°i t¥chto
oprávn¥ných aktivitách, ale i mimo n¥, pokud splní ostatní podmínky pro její
provedení.

Aby bylo moºno dekompilaci provést, musí být tento krok nezbytný. To zna-
mená, ºe tento zp·sob získaní informací musí být jediným moºným, musí jít o
ultima ratio, uºivatel musí efektivn¥ vyuºít v²echny ostatní dostupné moºnosti,
jak se k daným informacím dostat. V p°ípad¥, ºe drºitel autorských práv dodá
ke svému produktu manuál, ve kterém budou pot°ebné informace dostupné, je
dekompilace v tomto rozsahu nep°ípustná. Rovn¥º, pokud je ve smlouv¥ dohod-
nuto, ºe tyto informace budou poskytnuty za rozumných podmínek, není moºné
dekompilaci provést.67 Existují r·zné názory na to, jestli lze provést dekom-
pilaci bez p°ede²lého projeveného zájmu získat tyto informace od drºitele au-
torských práv68. Lze se p°iklonit k názoru, ºe je to moºné jenom tehdy, pokud je

být pouºity k výd¥le£ným ú£el·m. Soud dosp¥l k záv¥ru, ºe tzv. zp¥tné inºenýrství (�reverse
engineering�) je moºné subsumovat práv¥ pod princip fair use. Zde je pot°eba dodat, ºe zp¥tné
inºenýrství je povaºováno za ²ir²í mnoºinu metod na získání t¥chto informací a dekompilace
by m¥la být subsidiární.

63Jde o ustanovení � 66 odst. 1 písm. e) AZ a � 66 odst. 4 AZ.
64Pojem oprávn¥ného uºivatele je de�nován v ustanovení � 66 odst. 6 AZ, podle kterého za-

hrnuje, inter alia, vlastníka, nabyvatele licence nebo osobu jinak oprávn¥nou k rozmnoºenin¥.
65�lánek 6 odst. 1 písm. a) Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·: �those acts are

performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or
on their behalf by a person authorised to do so�.

66Blíºe k eurokonformnímu výkladu cf. Marleasing v La Comercial (1990).
67Cf. Bainbridge (2000), str.44-5.
68Nap°. vyloºení d°ív¥j²í dostupnosti inkriminovaných informací jako implikace k tomu, ºe

takýto zájem nemusí být projevený, jelikoº informace nebyla dostupná d°ív.
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nap°. p°edem z°ejmé, ºe by to zp·sobilo nep°im¥°ené pr·tahy69. S pojmem nut-
nosti dekompilace souvisí rovn¥º podmínka, ºe informace nesmí být �d°íve jinak
snadno a rychle dostupné�. Tato podmínka se po výkladu nutnosti dekompilace
jeví jako nadbyte£ná. Lze p°isv¥d£it Bentlyho argumentaci, ºe pokud je infor-
mace d°íve snadno a rychle dostupná, z°ejm¥ nep·jde o nutnou dekompilaci70;
naopak, pokud informace není snadno a rychle dostupná, neznamená to je²t¥,
ºe by snad dekompilace byla automaticky povolena - nejde totiº o podmínku,
která by m¥la posta£ující charakter.

Podmínky regulující samotné provedení dekompilace

Oprávn¥ná osoba m·ºe provád¥t aktivity rozmnoºování nebo p°ekladu (resp.
zp¥tného p°ekladu) a to práv¥ ty, které jsou nezbytné k získání informací pot°eb-
ných k dosaºení vzájemného funk£ního propojení (tzv. interoperability). De�nici
takového propojení nám poskytuje sama sm¥rnice, kdyº ho de�nuje jako �schop-
nost vzájemn¥ si vym¥¬ovat informace a vzájemn¥ vym¥n¥né informace uºí-
vat�71. Rozsah tohoto propojení nazna£uje i samotný Autorský zákon tak, ºe by
se m¥lo to týkat pouze propojení po£íta£ových program· mezi sebou72. Nicmén¥
se domnívám, ºe i s ohledem na výklad, který zaujala Komise p°i de�nování cíl·
ustanovení £lánku 6 Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·, je namíst¥ zde
aplikovat extenzivní výklad tak, aby byla zákonná výjimka poskytnuta i pro
propojení po£íta£ových program· s p°íslu²nými hardwarovými komponenty.73

Jedním ze stavebních kamen· tohoto ustanovení je i skute£nost, ºe p°i dekom-
pilaci lze získávat jenom informace, které poslouºí ke vzájemnému funk£nímu
propojení s jiným programem. P°itom ale informace, které postupem podle to-
hoto ustanovení lze získat, nemusí být nutn¥ ur£eny k funk£nímu propojení se
samotným dekompilovaným programem, ale zárove¬ také ty, které slouºí k za-
ji²t¥ní funk£ního propojení s jinými programy.74 Toto znamená, ºe je moºné
dekompilovat nap°. opera£ní systém s ú£elem získat informace nejenom pro
zaji²t¥ní funk£ního propojení na²í aplikace s tímto opera£ním systémem, ale
zárove¬ také informace nutné pro zaji²t¥ní funk£ního propojení na²eho oper-
a£ního systému s aplikacemi, s kterými dokáºe komunikovat tento opera£ní sys-
tém.75 Informace takto získávané musejí být nebytné s ohledem na dosaºení
interoperability. Ustanovení se tedy týká jenom informací získaných dekom-
pilací £ástí, které zaji²´ují funk£ní propojení. Informace nezbytné k dosaºení
vzájemného funk£ního propojení de�novala i Komise, která je de�novala jako
�úplné a p°esné speci�kace implementovaných protokol·, uºívaných [serverovým
po£íta£ovým programem] pro poskytování sluºeb [pro klientský program]�76.
Vezmeme-li v úvahu fakt, ºe Komise zaujala toto stanovisko p°i hodnocení vzá-
jemného funk£ní propojení mezi serverovými a klientskými programy, lze de�nici
zobecnit na speci�kace implementovaných komunika£ních protokol· mezi dv¥ma
a více po£íta£ovými programy. D·leºité je poznamenat, jak rovn¥º vyplývá i z

69Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.231.
70Ibidem.
71Sm¥rnice o ochran¥ po£íta£ových program·, rec. 10.
72� 66 odst. 1 písm. e) AZ: �[. . . ] nezávisle vytvo°eného po£íta£ového programu s jinými

po£íta£ovými programy [. . . ]�.
73Commission Sta� Working Paper/Pracovní materiál Komise (2004), str.9.
74Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.230-1.
75Cf. Bainbridge (2000), str.44.
76Rozhodnutí Komise - Microsoft (2004), para.1, odst.1.
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následného rozsudku Soudu prvního stupn¥, ºe rozsah nutnosti v tomto p°ípad¥
je dán pouhou speci�kací komunika£ního rozhraní, nikoli jiº jeho zdrojovým
kódem.77

Dekompilace musí být dále omezena pouze na £ásti po£íta£ového programu,
které jsou nutné pro dekompilaci; proto tuto podmínku moºno pod°adit pod
nezbytnost dekompilace. Jen n¥které £ásti programu je nezbytné dekompilovat,
abychom dostali úplnou informaci o komunika£ním rozhraní. Tyto informace
bu¤ mohou být za°azeny do komunika£ního modulu, a pak je moºné dekompilo-
vat pouze tento modul, a nebo mohou být roztrou²eny ve vícero £ástech. Pak je
moºné dekompilovat v²echny tyto £ásti, aby bylo moºno dostat komplexní infor-
maci o komunika£ním rozhraní. Lze ale poznamenat, ºe pokud je moºné dosáh-
nout vy²²í stupe¬ granularity (tj. moºného odd¥lení komunika£ních pod£ástí
od zbytku), je nutné dekompilovat jenom p°íslu²né £ásti týkající se rozhraní.
Problém m·ºe ale nastat i v situaci, kdy a priori z pohledu oprávn¥ného uºi-
vatele nelze zjistit, které £ásti obsahují a které neobsahují informace o rozhraní.
Záleºí pak na situaci, do jaké míry se dalo dovodit, ve kterých £ástech se dané
informace nacházejí.

Uºití získaných informací

Podmínky pro uºití informací získaných dekompilací jsou zajímavou sou£ástí
této legální licence, protoºe stanoví, jakým zp·sobem lze zacházet s informa-
cemi, jelikoº autorské právo ve své podstat¥ uºití nebo roz²i°ování informací
neomezuje. Zajímavé je rovn¥º, ºe sm¥rnice neur£uje povahu této povinnosti
osoby provád¥jící dekompilaci. Jak Bently tvrdí, n¥které státy se vydaly ces-
tou, ºe podmínily provedenou dekompilaci podmínkami dal²ího uºití78, p°i£emº
p°i jejichº poru²ení samotná dekompilace jde mimo rámec povolené výjimky.
�eská republika v ustanovení � 66 odst. 4 se na druhé stran¥ vydala cestou
stanovení speciální povinnosti nakládání s dekompilovanými informacemi. Tato
povinnost se skládá ze t°í £ástí: a) Informace nesm¥jí být poskytnuty t°etím os-
obám, ledaºe je to nezbytné pro zaji²t¥ní obdobného cíle, jaký m¥la osoba, která
provád¥la dekompilaci (tj. dosaºení vzájemného funk£ního propojení nezávisle
vytvo°eného opera£ního systému). b) Informace nesm¥jí rovn¥º být vyuºity k
jiným ú£el·m neº k dosaºení vzájemného funk£ního propojení. c) Informace nes-
m¥jí být pouºity pro vývoj, zhotovení nebo k obchodnímu vyuºití po£íta£ového
programu podobného vyjád°ení tohoto po£íta£ovému programu a nebo jinému
jednání ohroºujícímu nebo poru²ujícímu právo autorské. P°i této podmínce jde
zjevn¥ £eská úprava nad rámec sm¥rnice a stanovuje p°ísn¥j²í povinnost pro
uºití informací tím, ºe zakazuje vyuºití informací, které by pouze ohroºovaly
autorské právo jeho drºitele.

I naproti debatám ohledn¥ vhodnosti zakotvení této výjimky ze strachu n¥k-
terých vývojá°· po£íta£ových program·, ºe by to mohlo zp·sobit problémy v
aplikaci a konkurence by m¥la nástroj, jak zjistit my²lenky, na kterých jsou
programy postaveny, Komise ve své hodnotící zpráv¥ pozitivn¥ schvaluje, ºe
�nalezený kompromis je po°ád aktuální�79.

77Microsoft v Commission (2007), para.203.
78Cf. Dreier and Hugenholtz (2006), str.232.
79Commission Report/Zpráva Komise (2000), str.20.
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2.3 Shrnutí

Autorskoprávní ochranu po£íta£ových program· nelze hodnotit jako p°íli² vhod-
nou pro tento typ nehmotného statku. Po£íta£ové programy, jak jiº bylo naz-
na£eno, mají jenom sporadicky n¥jakou um¥leckou £i literární hodnotu, se kterou
je tato forma ochrany nej£ast¥ji spojována. U program· je totiº mnohem cen-
n¥j²í jejich funk£nost. I proto mají po£íta£ové programy v rámci této ochrany
výjime£né postavení. Jak bylo vý²e v této kapitole rozebráno, práva autora a
taktéº práva oprávn¥ných uºivatel· dostávají v souvislosti s ochranou po£í-
ta£ových program· speci�cký ráz. Jejich zakotvení a výklad jsou hnány pot°e-
bami vyváºit r·zné zájmy, zejména umoºnit uºivatel·m vykonávat £innosti sou-
visející s funk£n¥ orientovaným produktem a i jinak p°izp·sobit úpravu pot°e-
bám této nové radikální technologie.

Nicmén¥ lze ochranu po£íta£ových program· prost°ednictvím autorského
práva hodnotit jako relativn¥ úsp¥²nou. Je to totiº v sou£asnosti jediná forma
ochrany, která se nesetkává s p°íli²nou opozicí a taky je schopna ochránit inves-
tici spo£ívající v samotném napsání ur£itého programu. Nespornou výhodou je
její tém¥r globální akceptace skrze Bernskou úmluvu a také TRIPs. Práv¥ tato
pozd¥j²í dohoda má neodmyslitelný význam pro sou£asnou sv¥tovou praxi tím,
ºe jednak inkorporovala v¥t²inu star²ích úmluv a taky jako sou£ást WTO umoº-
¬uje °e²it p°ípadné spory p°ed DSB.80 Lze poznamenat, ºe tato úprava p°iná²í
p°inejmen²ím diskuze o ochran¥ du²evního vlastnictví i v takových zemích, které
jsou známy svým tradi£ním odporem k takové úprav¥, jako je �ína.81

Taková relativní úspe²nost autorskoprávní ochrany po£íta£ových program·
je naru²ována praktickými nedostatky. Pokud si p°edstavíme b¥ºného spot°ebi-
tele kupujícího si po£íta£ový program jako konkrétní produkt, autorskoprávní
úprava mu brání v plné exploataci jeho funk£nosti. Zatímco spot°ebitel legitimn¥
o£ekává, ºe si bude moct tuto funk£nost p°ípadn¥ dál uzp·sobit svým pot°ebám,
úprava autorským právem práv¥ takové aktivity vylu£uje, mj. zakotvením ne-
dotknutelnosti tohoto programu, resp. zásadním zákazem dekompilace. I proto
bude v dal²ích kapitolách dán d·raz na pr·myslov¥právní koncepty ochrany,
které by m¥ly být schopny vyjít t¥mto praktickým výzvám vst°íc.

80I kdyº je moºné oprávn¥n¥ pochybovat o efektivite DSM na p·d¥ WTO, a to zejména kv·li
retaliaci jako nejvy²²í moºné sankci a z toho vyplývající nemoºnosti úspe²n¥ uplatnit nároky
ze strany malých stát·, je nesporným p°ínosem uº jen samotné jeho vytvo°ení a uplat¬ování
sporných nárok·.

81Cf. Panel DSB 362 (2009).

24



Kapitola 3

Patentová ochrana

Problematika ud¥lování patent· pro po£íta£ové programy je velmi kontroverzní
otázka. Zejména z pohledu programátor· se £ím dál víc ²í°í hlasy o absolutní
nevhodnosti takové regulace. Taková úprava jim totiº zt¥ºuje práci tím, ºe se
musejí ohlíºet na p°ípadn¥ ud¥lený patent na metodu, kterou se chystají pouºít.
P°i zkoumání této problematiky je proto d·leºité pochopení právní i po£íta£ové
problematiky, jakoº i jejich vzájemné interakce.

Lze jenom souhlasit s Cornishem, ºe po£íta£ové programy se ocitly práv¥
na míst¥, které bylo v minulosti povaºováno za hranici, která odli²ovala pateno-
vatelné a nepatentovatelné.1 Je tedy v·bec vhodné chránit po£íta£ové programy,
resp. software patenovou ochranou?

Autorskoprávní ochrana, jak byla nastín¥na v minulé kapitole, a to zejména
jako ochrana protikopírovací, není schopna obsáhnout ochranu v²ech stránek
softwaru, pokud je nový a jistým zp·sobem i inovativní. Autorské právo tedy
jaksi odm¥¬uje pouze autora programu za to, ºe vyvinul více £i mén¥ mechanické
úsilí k jeho naprogramování; nebere ale v potaz ur£itou inven£nost, na které
je zaloºen. Pokud taky vezmeme v úvahu, ºe v sou£asné dob¥ software tvo°í
jeden z významných pr·myslových produkt·, vylou£ení jeho patentovatelnosti
by znamenalo, ºe by postrádal ochranu, kterou ostatní pr·myslové výrobky
mohou získat.

V rámci EU se objevuje propatentový p°ístup nap°. v rámci strategie `i2010
- A European Information Society for growth and employment', která se snaºí,
inter alia, propagovat investice a podporu pro výzkum a vývoj do informa£ních a
komunika£ních technologií.2 V mnoha ekonomických analýzách je z°ejmé propo-
jení mezi patentovou úpravou a investicemi do výzkumu a vývoje. �asto se
argumentuje, ºe ²ir²í ochrana práv du²evního vlastnictví má sama o sob¥ ten-
denci p°isp¥t k investicím soukromých spole£ností. Taková argumentace odráºí
roz²í°ené liberální hlasy, které volají po niº²ích výdajích stát·, a to i do t¥chto
oblastí spole£enských vztah·. Navíc, investice do výzkumu a vývoje v Evrop¥,
zejména do informa£ních technologií, leºí hluboko pod výdaji na tyto r·stové
£innosti v jiných £ástech sv¥ta, ekonomicky konkuren£ními k Evrop¥.3 Proto

1Cornish and Llewelyn (2003), str.213.
2Commission Communication/Sdelení Komise (2005), str.6-9.
3Podle Commission Sta� Working Document/Pracovní dokument Komise (2004), str.45,

výdavky na výzkum a vývoj v r. 2002 leºely na úrovni 1,30%, zatímco ve Spojených státech
amerických na úrovni 1,86% ve stejném roce a v Japonsku na úrovni 2,26% v roce 2001.
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se zdá snaha EU zvy²ovat konkurenceschopnost tímto sm¥rem jako opodstat-
n¥ná. Na druhé stran¥ nelze p°ece¬ovat schopnosti jakékoli ochranné funkce
práv du²evního vlastnictví obecn¥ a patentové ochrany obzvlá²´. Proti jakési
v²emocnosti roz²i°ování ochrany du²evního vlastnictví jde také vyhodnocení
ekonomické prosp¥²nosti zavedení sui generis práva po°izovatele databáze.4

Propagátory softwarových patent· podporují i záv¥ry Mergesovy empirické
studie, která konstatuje pozitivní korelaci mezi zisky spole£ností a jejich paten-
tové snahy. Merges z toho dovozuje, ºe patenty v ºádném p°ípad¥ neovliv¬ují
negativn¥ softwarový pr·mysl.5 Na druhé stran¥ existují názory o absolutní
nevhodnosti takovéto úpravy, jako je nap°. Gar�nklova studie6, která abso-
lutn¥ odmítá patentovatelnost softwaru s tím, ºe taková úprava nem·ºe pod-
po°it nebo nastartovat softwarový pr·mysl, ale m·ºe jej pouze po²kodit.7 I jiní
auto°i nez°ídka pochybují o vhodnosti aplikace patentové úpravy na software,
a to z d·vodu nejasnosti jejich vlivu na podporu inovace a efektu zp°ístupn¥ní
informací o novém `vynálezu'.8

Krom¥ úvah o selhání funkce patentového systému samotného p°i ochran¥
nové a svébytné technologie - softwaru, mnoho oponent· této regulace upo-
zor¬uje taktéº na nevýhodnost úpravy pro malé a st°ední podniky. Podle Bakelse
m·ºe být totiº taková úprava pro tyto podniky likvida£ní; ochrana pomocí ne-
formálního autorského práva je podle n¥j dosta£ující.9 Na druhé stran¥ tyto pod-
niky se mohou lehce skrze patentový systém dostat k informacím o nejnov¥j²ím
vývoji; navíc, relativn¥ nízké náklady na vývoj patentovatelného vynálezu jim
umoº¬uje taktéº aktivn¥ participovat.10 Pro odp·rce patentovatelnosti softwaru
ale hrají do karet relativn¥ vysoké náklady na uplat¬ování práv11; a taky vysoké
náklady na revokaci nevhodn¥ ud¥lených patent·, kterých je na trhu bohuºel
poºehnan¥. Kone£n¥, posledním argumentem pro nevýhodnost úpravy pro tyto
malé a st°ední podniky, a to hlavn¥ ze strany FSF vedené R. Stallmanem, je
praxe k°íºového licencování mezi velkými podniky12, a tím znevýhod¬ovaní t¥ch
men²ích.

Nemén¥ d·leºitým aspektem patentové úpravy je vytvá°ení um¥lých mo-
nopol·, a tak deformování p°irozeného b¥hu hospodá°ské sout¥ºe; coº je ale
na druhé stran¥ nevyhnutelnou sou£ástí takového systému. Pro software jsou

4Commission Working Paper/Pracovní materiál Komise (2005), str.24-25, kde výsledkem
pr·zkumu je postupný úbytek evropských databázových produkt· po zavedení tohoto sui
generis práva - konkrétn¥ pokles z 4085 zápis· v roku 2001 na 3095 v roku 2004, kdy jiº
v¥t²ina stát· EU jiº m¥la tohle právo zavedené.

5Merges (2006), str.20 et seq.
6Gar�nkel et al. (1991).
7Ibidem, str.50-51: (orig.) �Patents can't protect or invigorate the computer software in-

dustry; they can only cripple it.� Auto°i mj. poukazují na p°ípad s patentováním automatické
opravy chyb spelingu v textovém editoru. Je pot°eba poznamenat, ºe i kdyº auto°i sami kri-
tizují systém jako celek, poukazují jenom na n¥které speci�cké p°ípady. Podobn¥j²í odli²ení
celkové vhodnosti a jenom pouhých jejich aspekt· bude uvedeno na konci této kapitoly.

8Bakels and Hugenholtz (2002), str.21-2, kde auto°i se ptají (orig.)�Would software devel-
opment and innovation be commercially unattractive if no patent protection were available?�,
nebo °íkají (orig.) �It is [. . . ] doubtful whether the information function actually plays an
important role in the software industry.�

9Cf. Bakels and Hugenholtz (2002), str.25-26.
10Ibidem.
11Cf. Leith (2007), str.93. Leith tady poukazuje taktéº na návrhy, které by tuto nerovnováhu

mohly vyváºit - nap°. Patent Defence Union (PDU), která by efektivn¥ sdruºovala hrá£e na
trhu a podporovala mimo-soudní °e²ení p°ípadných spor·.

12Stallman (2002), str.6-10. O této problematice bude pojednáno blíºe níºe v této kapitole.
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ale typické i faktické monopoly, kdy se uºivatelé sdruºí a vytvo°í tzv. de facto
standard. Toto sdruºování je výsledkem tzv. sí´ového efektu, kdy p°i v¥t²ím
po£tu uºivatel· u£itého produktu je vzhledem ke standardizovaným formát·m
vzájemné komunikace mezi t¥mito uºivateli obtíºné se prosadit s konkure£ním
produktem. Lze souhlasit s komentátory, kte°í argumentují, ºe kombinací fak-
tických monopol· a patent· m·ºe docházet k velmi silné monopolizaci.13

Z vý²e uvedených argument· si £lov¥k jenom t¥ºko ud¥lá obraz o tom, jestli
je patentovatelnost softwaru z ekonomického pohledu vhodná nebo ne. Je z°e-
jmé, ºe je n¥co pravdy na argumentech jedné i druhé strany, tj. zastánc· i
odp·rc· softwarových patent·. Nicmén¥ empirická data ukazují, ºe jenom malé
procento z ud¥lených patent· je pro jejich drºitele vskutku výnosné, a to z
d·vodu pruºnosti softwaru a s tím související moºností obcházení monopolní
ochrany t¥chto vynález·.14 Jako zajímavá se rýsuje idea, ºe patentová ochrana
softwaru je jako loterie, protoºe mnoho spole£ností investuje nemalé prost°edky
do výzkumu a vývoje, ale jenom malé procento je za to odm¥n¥no.15 Pokud
p°ijmeme toto p°irovnání, je pot°eba poznamenat, ºe kaºdá loterie vyºaduje
p°esná a jasná pravidla na ur£ení svého vít¥ze. Jak jsou tato pravidla nastavena v
sou£asnosti je také proto nevyhnutelnou otázkou, kterou je pot°eba zodpov¥d¥t.
Nástin sou£asných pravidel a jejich východisek bude proto nazna£en v dal²ím
textu.

3.1 Vývoj situace v patentovatelnosti softwaru

Pro pochopení sou£asného stavu úpravy je nutné nastínit ur£ité vývojové ten-
dence, které vedly k sou£asnému pojetí patentovatelnosti po£íta£ových pro-
gram·. Nelze opomenout tendence i v jiných zemích, jako jsou nap°. Spojené
státy americké, pr·kopnický stát v oblasti informa£ních technologií. I kdyº se je-
jich sou£asné pojetí tro²ku vzdálilo, po°ád lze sledovat její d·leºitost, jelikoº n¥k-
teré rozhodnutí EPO z°eteln¥ £erpají inspiraci i z americké judikatury. Taktéº
nelze úpln¥ opomenout vývoj úpravy ve Velké Británii, která m¥la bezprost°ední
vliv na vytvo°ení sou£asné praxe EPO a potaºmo taktéº ÚPV.

3.1.1 Vznik patentové ochrany ve Spojeném království a
Spojených státech

Spojené státy. Americký patentový p°ístup vychází ze známé premisy, ºe
patentovatelné je v²echno �under the sun made by man�16, tedy kaºdý lidský
výtvor pod sluncem. Soudy ale taktéº vykládájí, ºe abstraktní ideje, inter alia,

13Za takovou situaci se obecn¥ uvaºuje v souvislosti s produkty spole£nosti Microsoft, a´ uº
jeho aplika£ní software nebo opera£ní systém. Cf. Bakels and Hugenholtz (2002), str.22: (orig.)
�If the document �le format used by Word for Windows would be protected by a patent, it
would not merely be di�cult but legally impossible (absent a license) to exchange documents
with other word processing programs.�

14Leith (2007), str.98-101.
15Ibidem.
16Tento princip byl dovozen z U.S. Code, Title 35, Chapter 10, � 101 Inventions patentable:

(orig.) �Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent
therefor, subject to the conditions and requirements of this title.�
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není moºné patentovat17, jelikoº ty by m¥ly z·stat p°ístupné kaºdému a tudíº
by nem¥ly být monopolizovány18. V duchu této výjimky byly odmítany jakékoli
patentové zápisy pro po£íta£ové programy resp. vynálezy realizované prost°ed-
nictvím po£íta£ových program· s poukazem na to, ºe by implementované algo-
ritmy reprezentující ideje mohly být takto monopolizovány.

Postupn¥ ale judikatura dosp¥la do stavu, kdy se pouhé uºití matemat-
ického algoritmu nebo po£íta£ového programu nebralo jako absolutní p°ekáºka
moºnosti zápisu patentu pro ur£itý proces. Kritérium pro moºnost jeho patento-
vatelnosti byl test, jestli pomocí po£íta£ového programu se v rámci procesu m¥ní
fyzická podstata materiálu, na nemº by byl aplikován.19 Dalo by se tedy °íci, ºe
první patenty na po£íta£ové programy byly p°ihlá²eny pod rou²kou p°ístroje -
tj. jisté vázanosti na fyzické sou£ásti.

Pozd¥ji byla ale tato vázanost prolomena, kdyº byla odmítnuta tak ²iroce
formulovaná výjimka z patentovatelnosti. Byla zavedena abstrakce, ºe i stan-
dardní po£íta£, kdyº je naprogramován vykonávat ur£itou funkci, tvo°í sám o
sob¥ `nový stroj', který byl ve smyslu jiº tehdy standardní judikatury tudíº
patentovatelný.20 Tato úvaha sme°ující k �kci stroje byla podkladem pro kon-
trukci testu na zji²´ování hranice pouhé abstraktní ideje, a tudíº patentovatel-
ného `vynálezu'. Podle soudu totiº takový stroj byl schopen vytvo°it uºite£ný,
konkrétní a hmotný výsledek.21 Tento test tzv. uºite£nosti byl potvrzen i dal²í
judikaturou, a to i co se tý£e patentovatelnosti obchodních metod.22

Spojené království. Patentové právo ve Spojeném království vycházelo p°ed
p°ijetím EPC z patentového zákona, který nem¥l v·bec zmínku o po£íta£ových
programech. Takºe se kaºdá p°ihlá²ka posuzovala podle obecných kritérií, a
to zejména, ºe se vynález musel vztahovat ke `zp·sobu nové výroby'23. Takové
²iroké vymezení mohlo jist¥ zahrnout i software. Od po£átku 70. let lze sledovat,
ºe nastává posun k p°ihla²ování i vynález·, kde inovativnost je v softwaru (po£í-
ta£ovém programu), který beºí na obecném hardwaru.24

Patents Appeal Tribunal p°i projednávání návrhu na revokaci Nymeyerova
patentu, jeº implemetoval po£íta£ov¥ °ízený auk£ní systém, vytvo°il analogii
tohoto systému k tradi£nímu `stroji' a za°adil tak takový vynález k `zp·sob·m
nové výroby'25. Takovou argumentaci je moºné vid¥t i v £ásti amerického vývoje,
kde pravd¥podobn¥ tribunál £erpal svoji inspiraci. Paralela k n¥£emu hmot-
nému proto pat°ila k prvotním p°ihlá²kám na po£íta£ové programy ve Spo-
jeném království - tedy p°ihlá²ka `stroje' (`a machine') místo programu. Tato
idea provázela úsp¥²né po£átky p°ihlá²ek ve Spojeném království. Zajímavé je
také, ºe byla ud¥lena ochrana obchodní metod¥ - také po vzoru Spojených stát·,
která je dnes v Evrop¥ tak kontroverzní.

17Cf. Diamond v Diehr (1981), £ást III: (orig.) �Excluded from such patent protection are
laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.�

18Ibidem.: (orig) �[. . . ] free to all men and reserved exclusively to none.�
19Cf. Diamond v Diehr (1981), £ást II, para.6: (orig.) �Transformation and reduction of an

article `to a di�erent state or thing' is the clue to the patentability of a process claim [. . . ]�
20Cf. Alappat (1994), £ást II-B: (orig.) �[. . . ] the claim [. . . ] reads on a general purpose

digital computer `means' to perform the various steps under program control.�
21Ibidem, II-D, para.2.b: (orig.) �[. . . ] to produce a useful, concrete, and tangible result.�
22Cf. State Steet (1998).
23�A manner of new manufacture� - Patent Act (1949), Section 101, para.1.
24Cf. Leith (2007), str.11-22.
25Po£íta£ p°i naprogramování totiº podle názoru tribunálu vytvo°il jakýsi jednoú£elový

p°ístroj, i kdyº nebyl pouºit speciální hardware.
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3.1.2 Evropský patentový ú°ad.

Po pádu negociací za ú£elem vytvo°ení Patentu Evropských spole£enství, byla
podepsána EPC, která m¥la mít jenom do£asný charakter, ale £asem se ukázala
jako velmi ºivotaschopná. Z rozsahu patentovatelných vynález· byly vylou£eny,
inter alia, programy pro po£íta£e.26 Tato a také ostatní výluky ve stejném
odstavci byly ale podle ustanovení £lánku 52 odst. 3 EPC aplikovatelné na
p°ihlá²ky vynález· jenom v rozsahu, pokud se to týká p°edm¥tu výluky `jako
takové'.

V²echny tyto výluky27 m¥ly a mají pravd¥podobn¥ n¥co spole£ného, ale-
spo¬ z pohledu stavu techniky v 70. letech minulého století. I Odvolací senát
EPO vyslovil spekulaci, ºe výluka pro po£íta£ové programy `jako takové' mohla
být zakotvena z toho d·vodu, ºe ve v²ech p°ípadech jde spí²e o abstraktní
výtvory, které postrádají jakýkoli technický charakter.28 Na druhé stran¥ brit-
ský soudce Pumfrey J nazna£il, ºe tyto výjimky m¥ly velice málo spole£ného.
Tento soudce argumentoval, ºe výjimky tvo°í heterogenní skupinu, kdy nap°.
pr·myslové vzory mají svou vlastní formu ochrany, p°i£emº u objev·, matem-
atických metod a v¥deckých teorií bylo jiº d°íve shledáno, ºe nejsou vhodným
objektem monopolního práva.29 Leith se, na druhé stran¥, domnívá, ºe za£len¥ní
výluky pro po£íta£ové programy bylo provedeno spí²e z obav, ºe by se nárámn¥
rozrostly poºadavky na patenty pro po£íta£ové programy, a to vzhledem k
pruºné britské konstrukci po£íta£ového programu jako stroje.30 Proti patento-
vatelnosti po£íta£ových program· byla i opozice z °ad soukromých spole£ností,
nap°. IBM31.

V £ase p°ijímaní t¥chto výjimek se zdálo být z°ejmé, ºe patenty na po£íta£ové
programy byly zavrºeny. Pozd¥ji ale m¥l Stíºnostní senát 3.5.1 EPO moºnost
tuto praxi ovlivnit. Hlavn¥ proto, ºe pro odvolací senáty vyplývala d·leºitá role.
Jejich rozhodovací praxe m¥la quasipreceden£ní úlohu32. V prvním z p°ípad·,
kterými se musel Odvolací senát 3.5.1 EPO zabývat, byl p°ípad Vicom. Senát
si brzo uv¥domil, ºe zakotvení výjimky z patentovatelnosti pro po£íta£ové pro-
gramy, byla nepraktické, jelikoº práv¥ tyto programy se staly hlavní sou£ástí
v²ech oblastí techniky. Senát tedy vyuºil spí²e praktický p°ístup a vyloºil po£í-
ta£ový program, který je sou£ástí fyzických za°ízení nebo na n¥ úzce napojený
tak, ºe není po£íta£ovým programem `jako takovým'.33 Senát dal p°ednost p°ís-
tupu34, který se pokou²el integrovat nové technologie do patentového systému

26Výjimka byla zakotvena v £lánku 52 odst. 2 EPC, která dále zahrnovala obejvy, v¥decké
teorie, matematické metody, estetické vývory, schémy, metody a pravidla pro vykonávaní
du²evních £inností, hraní her, obchodní metody a prezentace informací.

27Podle £lánku 52 odst. 2 EPC.
28T1173/97: (orig.) �[t]he exlusion for patentability of programs for computers as such [. . . ]

may be construed to mean that that such programs are considered to be mere abstract cre-
ations, lacking in technical character�.

29Halliburton v Smith (2005), para.212.
30Leith (2007), str.25.
31IBM prost°ednictvím vlivu v presidentské komisi lobovala proti patentovatelnosti po£í-

ta£ových program· - Cf. U.S. President's Commission on the Patent System (1966).
32Cf. EPC, £lánek 111 odst. 2: (angl.) �[. . . ] that department will be bound by the ratio

decidendi of the Board of Appeal�.
33Leith (2007), str.4.
34P°i stejném záv¥ru mohl ale Senát je²t¥ zaujmout stanovisko o patentovatelnosti algoritm·

po napln¥ní ur£itých podmínek nebo nap°. uznat patentovatelnost po£íta£ových program· per
se, ale to by ²el výslovn¥ proti ustanovení výjimky v £lánku 52 EPC.
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jako staré technologie35 bez toho, aby se pokusil rozpoznat tuto technologii jako
novou a svébytnou. Zvolené °e²ení bylo zvoleno s ohledem, jak Senát tvrdil, na
technický charakter po£íta£ového programu beºícího na stroji.36 Senát tedy p°i-
pustil patentovatelnost po£íta£ového programu pouze ve spojení s hardwarovým
vybavením, ale nep°ipustil patentovatelnost po£íta£ového programu samotného,
jelikoº to jiº byl podle jeho názoru program `jako takový'. Lze poznamenat,
ºe tento stíºnostní senát získal postupn¥ silnou pozici, a to ze dvou d·vod·:
i) Odvolací senáty rozhodly o nep°ípustnosti odvolání k roz²í°enému senátu z
d·vodu výkladu pojmu technického efektu; a ii) Soudy stát· jakoºto smluvních
stran EPC za£aly fakticky respektovat rozhodovací praxi EPO a jeho odvolacích
senát·.37

Za takové situace se zdá aº nelogické, pro£ Senát neumoºnil i ochranu po-
£íta£ového programu samotného, kdyº je nastaven, aby provád¥l technický pro-
ces na vhodn¥ naprogramovaném po£íta£i. Je totiº �ktivní se domnívat, ºe ve
v¥t²in¥ p°ihla²ovaných po£íta£ových vynález· spo£ívá jejich inven£nost resp.
jiná inovativnost v n¥£em jiném neº v po£íta£ovém programu. Lze taktéº jenom
t¥ºce souhlasit s um¥le vytvo°eným rozli²ováním abstraktního konceptu algo-
ritmického procesu a technických signál· - a potaºmo tedy s aplikací nevhod-
ných koncept· ochrany na po£íta£ové programy a jejich sou£ásti. EPO a jeho
Stíºnostní senát 3.5.1 necht¥l z°ejm¥ ztratit svou legitimitu výkladem, který by
²el výslovn¥ contra legem. Ale i tak podle n¥kterých autor· tento senát spí²e
právo vytvá°el neº pouze interpretoval, coº bylo skryto za t¥ºko popsatelný po-
jem technického efektu. Také proto je obtíºné vykládat tento p°ístup legáln¥; lze
totiº s velkou dávkou zjednodu²ení konstatovat, ºe EPO se vydal britskou cestu
a pod°adil po£íta£ové programy pod patentovou ochranu ve smyslu terminologie
staré technologie.

Tuto nelogickou praxi Stíºnostní senát 3.5.1 EPO £áste£n¥ odstranil v p°í-
padech IBM/1 a IBM/2. V t¥chto rozhodnutích senát opustil �kci, ºe paten-
tovatelný vynález byl jenom ve stroji, který byl tvo°en z £ásti z hardwaru a z
£ásti ze softwaru.38 Stanovil, ºe není rozhodné, jestli p°ihlá²ka k patentovatel-
nosti je £in¥na spolu se svým [hardwarovým] nosi£em nebo je p°ihla²ován po£í-
ta£ový program sám o sob¥.39 Na podklad¥ t¥chto rozhodnutí byla odstran¥na
nelogi£nost pouze u patentovatelnosti po£íta£ových program·, zatímco u os-
tatních abstraktních vynález· byla zachována moºnost patentovatelnosti pouze
p°i konstrukci p°ihlá²ky jako metafory tradi£ního stroje. Toto rozhodnutí bylo
od·vodn¥no, inter alia, také podobnou praxí patentových ú°adech ve Spojených
státech a Japonsku; Stíºnostní senát tedy vzal do úvahy i úmluvu TRIPs, jeº
mu umoºnila vzít v potaz moderní trendy a nevylu£ovat po£íta£ové programy
z patentovatelnosti.40 Nicmén¥, senát ale nerozhodl, ºe v²echny po£íta£ové pro-

35Vicom (1984): (orig.) �The technical means might include a computer comprising suitable
hardware or an appropriately programmed general purpose computer.�

36Vicom (1984): (orig). �[. . . ] if a mathematical method is used in a technical process, that
process is carried out on a physical entity [. . . ] by some technical means and provides as
its result a certain change in that entity. The technical means might include a computer
comprising suitable hardware or an appropriately programmed general purpose computer.�

37Cf. Leith (2007), str.27.
38IBM/1 (1997), para.7.4.: (orig.) �The case law thus allows an invention to be patentable

when the basic idea underlying the invention resides in the computer program itself.�
39Ibidem, para.13.: (orig.) �[. . . ] it does not make any di�erence whether a computer program

is claimed by itself or as a record on a carrier.�
40Ibidem, para.2.3.: (orig.) �[. . . ] it is the clear intention of TRIPS not to exclude from

patentability any inventions, whatever �eld of technology they belong to, and therefore, in
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gramy jsou patentovatelné bez dal²ího, jenom posunul výklad nutnosti technic-
kého charakteru, který byl i nadále vyºadován.41 P°ipustil také, ºe takový tech-
nický efekt m·ºe být dovozen i ze stavu techniky.42 Tento tzv. princip `p°ísp¥vku
ke stavu techniky'43 se zdál být spolu s p°ipu²t¥ním patentovatelnosti bez vazby
na hardware jako dramatické roz²í°ení moºnosti ud¥lení patentu pro inventivní
po£íta£ový program.

Nicmén¥, jak praxe, která následovala po t¥chto rozhodnutích, nazna£ila, ne-
jednalo se o posun, jaký se dal z t¥chto rozhodnutí o£ekávat. Ukázalo se totiº, ºe
akceptace program· `jako takových' byla jenom £áste£ná. Jelikoº model akcep-
tovaného patentu byl po°ád zaloºen na idejích stroje, i £istý softwarový patent
musel mít speciální vazbu na hardware.44 I v sou£asnosti musí být zkoumající
ú°edník p°esved£en p°ihla²ovatelem, ºe jeho vynález je orientovaný na hard-
ware.45

Pohled jak minulé ale i sou£asné evropské patentové úpravy, která pro moº-
nost ud¥lení patentu po£íta£ovému programu jenom p°i jeho úzkém propojení s
fyzickými sou£ástmi, jako kdyby opomíjel pohled programátora46. Programátor
totiº nejenomºe pohlíºí na stroj jako na funkci zpracování informací, ale také na
po£íta£ový program jako na nastavování svého vlastního stroje, který konstru-
uje a p°izp·sobuje.47 Z tohoto pohledu se jeví vyºadovat fyzické napojení na
harwarové komponenty jako mylné a vadné. Co více, existence tzv. viruálních
stroj·48 a opera£ních program·, které fungují na obdobné bázi pro ochranu více
uºivatel·, úspe²n¥ bo°í p°edstavy po£íta£e výlu£n¥ jako hmotného substrátu.

Z toho by se se dalo vyvodit, ºe se tady náleºitosti z právního hlediska odli²ují
od pohledu technického, tedy pohledu programátora.

3.2 Ud¥lování patent· na po£íta£ové programy a

jejich praktické ú£inky

V duchu vý²e uvedené divergence pohled· technického a právního se bude nést
i tato sta´, ve které bude nejd°íve u£in¥n pokus o popsání sou£asných náleºi-
tostí pro moºnost patentovat software a pak nastín¥ny ú£inky takto ud¥leného
patentu, p°íp. jeho moºná rizika zejména pro vývojá°skou obec.

particular, not to exclude programs for computers.�
41Ibidem, para.6.1.: (orig.) �[. . . ] programs for computers cannot be considered as having a

technical character for the very reason that they are programs for computers.�
42Ibidem, para.8: (orig.) �[. . . ] for the purpose of determining the extent of the exclusion

under Article 52(2) and (3) EPC, the said further technical e�ect may [. . . ] be known in the
prior art.� (zvýrazn¥ní vynecháno).

43� `contribution' apprach�, Hacon and Pagenberg (2008), str.31-2.
44Leith (2007), str.138.
45Ibidem.
46Cf. Leith (2007), str.34 et seq.
47P°i sou£asných moºnostech programátorských technik lze simulovat prost°ednictvím po-

£íta£ového programu na obecném po£íta£i jakoukoli jeho harwarovou sou£ást.
48Virtuální stroj je program, který emuluje jiný po£íta£ co do jeho hardware a umoº¬uje

tak b¥h vícero opera£ních systém· na jednom reálném po£íta£i, nap°. VM od IBM nebo Sun
xVM.
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3.2.1 Software jako p°edm¥t patentové ochrany

Mnoho lidí ztotoº¬uje po£íta£ové programy a algoritmy. Tento pohled je velice
chybný, jelikoº zanedbává tak d·leºitou v¥c jako je zp·sob reprezentace dat,
která podmi¬uje pouºití ur£itého algoritmu. Po£íta£ový program tedy m·ºeme
spí²e de�novat jako soubor datových struktur a algoritm·, kteréºto jsou neod-
d¥liteln¥ vzájemn¥ spjaty.

Jak si ale lze takový po£íta£ový program p°edstavit? Jak ho popsat v p°ih-
lá²ce k patentování? Kaºdý asi cítí, ºe ani v jedné z forem jejího vyjád°ení49. Ve
form¥ objektového kódu by to asi nem¥lo smysl, jelikoº tato forma je pov¥t²i-
nou £itatelná jenom pro stroje. Ale ani výpisy zdrojového kódu nejsou úpln¥
nejvhodn¥j²í, jelikoº jsou £asto £itatelné jenom pro ur£ité skupiny, které se ori-
entují v konkrétním programovacím jazyce. Je zejména nutné, aby minimáln¥
odborník na informa£ní technologie byl schopen chápat popis tohoto po£íta-
£ového programu bez toho, aby nutn¥ znal programovací jazyk, ve kterém byl
program napsaný. V praxi je £asté modelování pomocí tzv. ideogram·50, které
ale nejsou bezproblémové. Bohuºel ale po£íta£ové programy postrádají na rozdíl
od jiných technologií standardizovaný postup modelování, inter alia, pro paten-
tové ú£ely.51 I metodika EPO výslovn¥ podporuje ur£ité ideogramatické zná-
zorn¥ní p°ihla²ovaného softwarového vynálezu, a to krom¥ zmi¬ovaných p°idání
zdrojového kódu nebo popisu strojového kódu, které mají jenom zcela minoritní
popisní schopnost. Metodika p°ipomíná p°ihla²ovatel·m, ºe se mají soust°edit
na popis vynálezu tak, aby byl srozumitelný pro odborníka s obecnými pro-
gramátorskými schopnostmi.52

Zvlá²tnosti po£íta£ových program· a jejich speci�kací je moºné shrnout
hned do n¥kolika sm¥r·. Za prvé, samotný zdrojový kód nemá jasnou vypoví-
dací hodnotu, a musí být nahrazen ur£itým abstraktním modelem. Za druhé,
kaºdý programátor pracuje s modely, které £asto nejsou standardizovány a mo-
hou vytvá°et jakýsi virtuální sv¥t a´ jiº samotného programátora nebo týmu.
Za t°etí, práv¥ tyto abstraktní modely konstituují onu `vynálezeckou ideu'. A
kone£n¥ za £tvrté, popis abstraktního modelu je £asto vytvá°en diagramatickými
metodami, které jsou dal²í abstrakcí tohoto modelu.53

Mimo ideogramatického modelu je proto d·leºitý i textový popis, aby bylo
mj. moºno zkoumat spln¥ní náleºitostí jako novost a pr·myslová vyuºitelnost.
Tento popis by zárove¬ m¥l být p°ístupný a £itatelný pro zájemce. Z toho
d·vodu Metodika EPO vybízí k tomu, aby se p°ihla²ovatelé vyhýbali zbyte£nému
technickému pojmosloví. Nezbytná terminologie je £asto naopak p°ijatelná a
vítáná, aby popis byl co nejvíce jasný.54 Je pot°eba konstatovat, ºe v sou£as-

49Cf. infra Úvod.
50Leith (2007), str.51-9. Ideogram symbolizuje ideální model reality, jak funguje ur£itý po£í-

ta£ový systém, kde ale tém¥° nikdy se nepoda°í vytvo°it p°esný obraz.
51Nap°. inºenýrské nákresy nebo i chemické popisy mají p¥sn¥ p°edepsaný jazyk a struktu-

raci proces·.
52European Patent O�ce (2009), C-II-4.15: (orig.) �[. . . ] program listings in programming

languages cannot be relied on as the sole disclosure of the invention. The description, as in other
technical �elds, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by
�ow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by
a person skilled in the art who is deemed not to be a specialist in any speci�c programming
language, but does have general programming skills. Short excerpts from programs written
in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an
embodiment of the invention.�

53Cf. Leith (2007), str.56-7.
54European Patent O�ce (2009), C-II-4.14: (orig.) �[. . . ] description should be clear and
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nosti není standardizován ani jazyk ve výpo£tové technologii.55 Textový popis
m·ºe podle n¥kterých oponent· patentové ochrany softwaru také p°ispívat k
moºnosti ud¥lení patentu pro z°ejmé my²lenky navozením pocitu sloºitosti.56

Totéº oponenti °íkají i o délce speci�kace; a to i kdyº metodiky £asto poºadují
dostate£ný popisný materiál pro moºnost pozd¥j²ích pr·zkum· v p°ípad¥ sporu.

Lze se tedy oprávn¥n¥ ptát, co je tím chrán¥ným artefaktem. S ohledem na
vý²e uvedený popis se bude v praxi ochrana vztahovat práv¥ na idealizovaný
model, který je kompozicí hardwaru, datových struktur, algoritm· a textových
popis·, které spolu vytvo°í ur£itý jednolitý celek. Je nutné podotknout, ºe i s
ohledem na nutnost registrovat software pod rou²kou `stroje', je n¥kdy velmi
problematické odhadnout, jaké virtuální ideje jsou takovýmto idealizovaným
modelem chrán¥ny. Jako demonstrace nejasnosti ²í°ky ochrany m·ºe poslouºit i
p°íklad z americké patentové historie. Tehdy byl p°ihla²ovateli ud¥len patent pro
jeho vynález, jehoº p·vodní inovativní idea byla v tom, ºe umoº¬oval uºivateli
p°ibliºovat a oddalovat záznamy ze souboru obdobn¥ jako s kamerou. Tento
vynález musel být ale zapsán jako paralela u£itého `stroje'.57 Pozd¥ji ale byl
tento drºitel patentu, paradoxn¥, schopen obhájit i ochranu na ideu hyperod-
kaz·, jeº byla relativn¥ vzdálená od p·vodní patentované ideje.58

I tato americká zku²enost upozor¬uje na rizika vyplývající z patentovatel-
nosti p°íli² abstraktních a idealizovaných model·, které je navíc pot°ebné p°evést
do formy `stroje'. Skute£nost, ºe není £asto moºné zjistit, které ideje jsou paten-
tované, a které nikoli, sniºují právní jistotu a potaºmo i d·v¥ru ve°ejnosti v
takový systém.

3.2.2 Náleºitosti pro patentovatelnost

Mnoho lidí se domnívá, ºe ud¥lení patentu pro softwarový vynález, resp. pro
vynález obecn¥ je náro£né a je velmi malá ²ance, ºe p°ihla²ovatel bude nakonec
úspe²ný. Statistické údaje v²ak nazna£ují práv¥ opa£ný trend, kdy výro£ní zpráva
EPO vykazuje víc neº 60%-ní úsp¥²nost.59 Toto £íslo m·ºe být d·sledkem n¥ko-
lika jev·, nap°. nízké úrovn¥ patentového pr·zkumu, nedostupnosti doklad· o
stavu techniky nebo také vynikajícími výkony patentových zástupc·, kte°í jsou
schopni p°esv¥d£it ú°edníka o spln¥ní v²ech náleºitostí.

Cílem patentové úpravy je práv¥ kvalitní pr·zkum, a to z d·vod· omezení
neºádoucích monopol· a sníºení náklad· na opozici a soudní spory ohledn¥

straightforward with avoidance of unnecessary technical jargon, the use of recognised terms
of art is acceptable, and will often be desirable.�

55Ur£itá standardizace m·ºe být p°ítomna v nespo£etném mnoºství jiº evidovaných paten-
tových p°ihlá²ek, ale je pot°eba mít na z°eteli, ºe patentoví zástupci mají vºdy sledují zájem
svých klient· p°ed zájmem na standardizaci po£íta£ové terminologie.

56Stallman (2000): (orig.) � [. . . ] software patents cover laughably obvious ideas [. . . ] One
reason is that any idea can be made look complex when analyzed to death. But another reason
is that these trivial ideas often look quite complex as described in the patents themselves. The
patent system's defenders can point to the complex description and say, `How can anything
this complex be obvious?� ' Richard Stallman v tomto svém £lánku upozor¬uje na £astý sloºitý
jazyk u patentových p°ihlá²ek, který d¥lá dojem sloºitosti: nap°. (orig.) �A method for enabling
a remote user to preview a portion of a pre-recorded music product from a network web site
containing pre-selected portions.� reprezentuje podle Stallmana pouze (orig.) �[. . . ] selections
from certain pieces of music on a server, so a user can listen to them.�

57Tzv. Zoomrack, patent US 4,736,308.
58Cf. Leith (2007), str.112 nebo také Heckel (1992).
59Podle výro£ní zprávy EPO bylo podrobeno pr·zkumu 99 053 p°ihlá²ek, a z toho bylo

ud¥leno 59 819 patent·, coº d¥lá 60,39% úspe²nost - cf. European Patent O�ce (2008), str.23.
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takto nevhodn¥ ud¥lených patent·. Na druhé stran¥ je ale kvalitní a podrobný
pr·zkum ve v²ech sférách techniky velmi nákladný. V následujícím textu se
budu proto zabývat náleºitostmi nutnými pro ud¥lení patentu na po£íta£ový
program. Dále se taktéº budu snaºit upozornit na faktory v pr·zkumu, které by
mohly s ohledem na speci�ka po£íta£ových program· jít proti samotnému cíli
pr·zkumu, tedy vylou£ení neºádoucích monopol·.

Aby bylo moºné tedy na konkrétní po£íta£ový program ud¥lit patent, nesmí
v první °ad¥ spadnout pod výluky patentovatelnosti. Jak jiº bylo vý²e naz-
na£eno ve vývoji p°ístup· k patentové úprav¥ v minulosti, rozhodovací praxe
EPO, a to zejména jeho Stíºnostního senátu 3.5.1 dosp¥la k premise, ºe po£í-
ta£ové programy nejsou programy `jako takovými', za p°edpokladu, ºe vykazují
tzv. technický charakter. Tento vágní pojem je t¥ºko vyloºitelný, a dostupná ju-
dikatura jej aplikuje úzce s ohledem na konkrétní skute£nosti kaºdé p°ihlá²ky.60

Nicmén¥, n¥které obecné principy by ale ²lo dovodit. Zejména lze konstatovat,
ºe zkoumat, jestli je konkrétní po£íta£ový program vylou£en z patentovatel-
nosti, lze jenom bez ohledu na stav techniky61; je tedy vylou£en tzv. `princip
p°ísp¥vku ke stavu techniky', který byl d°íve akceptován.62 Jak jiº bylo vý²e
zmín¥no, za dosta£ujíci pro napln¥né podmínky technického charakteru je £asto
povaºována i modelace po£íta£ového progamu jako `stroje', resp. je pot°ebné
zahrnutí ur£itých technických prost°edk·63. Program z·stává patentovatelný i
p°i kombinaci technických a netechnických prvk·.64

Pokud tedy dosp¥jeme k záv¥ru, ºe p°ihlá²ený p°edm¥t není vylou£en z
patentovatelnosti, musí být je²t¥ prokázány dal²í podmínky, které stojí v cest¥
k ud¥lení patentu65, a to: i) novost takového vynálezu; ii) jeho vynálezecká
vý²e; a iii) jeho pr·myslová vyuºitelnost. Tyto podmínky mohou s ohledem na
speci�£nost po£íta£ového programu nabývat odli²ného významu a st°etávat se
s n¥kterými problematickými skute£nostmi, na které se budu snaºit v dal²ím
textu upozornit.

Lze jenom doplnit, ºe �eská republika se p°istoupením k EPC nejenom ºe
zavázala harmonizovat legislativní patentovou úpravu, ale p°evzala rozhodovací
praxi EPO. Patentovatelnost po£íta£ových program· v �eské republice odpovídá,
cum grano salis, vý²e nazna£ené evropské úprav¥. Odrazem této skute£nosti jsou
i pravidla uvedené v metodice ÚPV, kde nejenom ºe je umoºn¥no patentovat
po£íta£ové programy za podmínky, ºe vynález, který jej zahrnuje, musí být tech-
nického charakteru, ale také p°ejímá i dal²í principy z praxe EPO.66

60Cf. Hacon and Pagenberg (2008), str.31 et seq.
61Hitachi (2004), para.3.1: (orig.) �The veri�cation that claimed subject-matter is an inven-

tion within the meaning of Article 52(1) EPC is in principle a prerequisite for the examination
with respect to novelty, inventive step and industrial application since these latter require-
ments are de�ned only for inventions.�

62Cf. supra Vznik patentové ochrany.
63Vicom (1986), para.16: �[. . . ] an invention [. . . ] should not be excluded from protection by

the mere fact that for its implementation modern technical means in the form of a computer
program are used.� (zvýrazn¥ní p°idáno.)

64Comvik (2002), para.4: �[. . . ] a mix of technical and non-technical features was considered
as a matter of principle, to be patentable [. . . ]�

65Cf. � 3 odst. 1 ZoV a £lánek 52 odst. 1 EPC.
66Cf. Ú°ad pr·myslového vlastnictví (2006), str.24 et seq.
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Novost

Podmínka novosti je dále rozvedena v ustanoveních � 5 ZoV a £lánku 54 EPC,
která stanoví, ºe vynález je nový, pokud není sou£ástí stavu techniky. Tímto
stavem techniky je v²e, k £emuº byl ve°ejnosti umoºn¥n p°ístup jakýmkoli zp·-
sobem po datu p°ednosti.67

Pro kvalitní pr·zkum p°ihlá²ky je nezbytné zajistit kvalitní pr·zkum stavu
techniky k rozhodnému dni p°ihlá²ky. Jak také Leith konstatuje, pro tuto £ást
pr·zkumu je vitální i interakce mezi patentovým zástupcem a ú°edníkem pro-
vád¥jícím samotný pr·zkum.68 A tento vztah je v mnohém pozna£en snahou
patentových zástupc· sledovat cíl, za který jsou placeni, tj. úspe²ný zápis pa-
tentu svého klienta, p°ihla²ovatele. Zku²enosti t¥chto patentových zástupc· °íkají,
ºe £asto záleºí na oblasti, ve které se ú°edník, který provádí pr·zkum, pohybuje,
a také na v¥ku, jelikoº u mlad²ích je vy²²í pravd¥podobnost, ºe se poda°í zás-
tupc·m sílou argument· je p°esv¥d£it pro svou v¥c.69 Z toho v²eho plyne vysoká
míra právní nejistoty a z toho plynoucí i nejednotnost rozhodovací praxe. Tohle
v²echno i spolu s nedostatkem kvalitních zdroj· stavu techniky p·sobí prob-
lémy, a tedy i protesty softwarové ve°ejnosti, jelikoº m·ºe docházet k ud¥lování
nesmyslných patent·, které jiº jsou sou£ástí stavu techniky.

P°i zji²´ování stavu techniky je nutné zkoumat ve²keré dostupné zdroje.
V p°ípad¥, ºe je zkoumána jenom jejich £ást, m·ºe lehce dojít k ud¥lení pa-
tentu u vynálezu, který by nespl¬oval podmínku novosti. Lze se domnívat, ºe
obdobn¥ byl ud¥len i evropský patent na automatizované vytvá°ení právních
dokument·70, kde z pr·zkumové zprávy vyplývá, ºe byly zkoumány a tedy za-
°azeny do stavu techniky jenom dokumentace k ud¥leným patent·m p°ed tímto
pr·zkumem.71

Stav techniky je nutné zkoumat z pohledu, podle zákonné terminologie,
odborníka. Tento pojem je hypotetická konstrukce patentového práva, která
odráºí pr·m¥rn¥ schopného £lov¥ka v ur£itém odv¥tví techniky. Takový odborník
má obecný p°ehled a know-how v jeho oblasti techniky a svou schopnost porozu-
m¥t a aplikovat £ást stavu techniky, která je relevantní, pouºívá sv¥domit¥, piln¥
a obez°etn¥, p°i£emº ale zárove¬ postrádá jakoukoli vynálezeckou schopnost.72

Úrove¬ znalostí odborníka závisí podle oboru techniky, ve kterém tento odborník
má p·sobit.73 V oblasti po£íta£ových program· bude tímto odborníkem nepo-
chybn¥ programátor - softwarový inºenýr mající analytické schopnosti, a který
má zárove¬ p°ehled o aktuálním vývoji softwarových produkt·. Dále lze také
konstatovat, ºe odborník bude vºdy technického zam¥°ení, a to platí i v p°ípad¥,
ºe p°ihla²ovaný vynález má technické i netechnické prvky.74

67� 5 odst. 2 ZoV, cf. £lánek 54 odst. 2 EPC.
68Cf. Leith (2007), str.114 et seq.
69Leith (1998), str.82: (orig.) �[. . . ] older examiner tend to be more restrictive than younger

examiners. With older examiners you certainly can't pull the wool over their eyes, sometimes
with the younger ones you can.�

70Woodcock (1998).
71Cf. Leith (2007),str.117-8, kde tento autor dovozuje, ºe u tohoto patentu existovaly

prokazateln¥ vývoj i dokumentace, které vylu£ovaly ud¥lení takového patentu z d·vodu, ºe jiº
byl sou£ástí stavu techniky ke dni podání p°edm¥tné p°ihlá²ky.

72Hacon and Pagenberg (2008), str.51.
73Ibidem, str.52.
74Stíºnostní senát EPO v Comvik (2002), kdy do²el k záv¥ru, ºe vynález který po£íta£ov¥

implementuje obchodní nebo jiný systém musí posuzovat odborník z oblasti zpracování dat
a ne obchodník nebo ú£etní; (orig.) �The skilled person will be an expert in technical �eld.
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Zji²´ování stavu techniky je pot°eba u£init skrze prisma takovéhoto odborníka
a lze poznamenat, ºe tohle zji²´ování stavu je je²t¥ o n¥co sloºit¥j²í v oblasti po£í-
ta£ových program·. Jak bylo vý²e vyloºeno, stav techniky, a to i v oblasti po£í-
ta£ových program·, zahrnuje prakticky v²echny zv¥°ejn¥né zdroje. To ov²em
znamená, ºe stav techniky zahrnuje i zdrojové kódy po£íta£ových program·,
které byly kdy v minulosti zve°ejn¥ny. Taktéº nemusí být bez relevance i po£í-
ta£ové programy, které sice byly zve°ejn¥ny, ale nacházejí se na ne velmi ob-
vyklých místech - nap°. výzkumné práce jednotlivc· (nap°. diplomové resp. diz-
erta£ní práce). V²echny tyto zdroje by napl¬ovaly podmínku zve°ejn¥ní, ale
m·ºou z·stat mimo rozsah pr·zkumu ú°edníka, jeº tento pr·zkum provádí. Z
judikatury EPO vyplývá, ºe jenom dostupné zdroje napl¬ují podmínku pro to,
aby byly sou£ástí stavu techniky.75 Je tedy z°ejmé, ºe p°i obtíºné dostupnosti
resp. nedostupnosti ur£ité dokumentace je nemoºné ji vyuºít k indikaci stavu
techniky. Taktéº je úsm¥vné se domnívat, ºe ú°edník provád¥jící pr·zkum, bude
studovat kvantum zdrojových kód· p°i ztracené dokumentaci. Na druhé stran¥
ale kdyº vezmeme v úvahu, ºe v²echny tyto dokumenty byly jiº zve°ejn¥ny, a
ºe v²echny byly v¥t²inou n¥jakým zp·sobem vyuºity v jiných dokumentech, je
moºné uzav°ít, ºe takové poznatky tvo°í klasické know-how odborníka.76

Záv¥rem k podmínce novosti: Po£íta£ové programy jsou £asto kompozicí
mnoha r·zných idejí, které mohou být více £i mén¥ zdokumentované. �astý
nedostatek dokumentace k aktuálnímu stavu techniky zp·sobuje p°iznání p°íli²
²iroké ochrany. Patentem chrán¥né vynálezy jsou ale £asto sou£ástí stavu tech-
niky, nebo´ pro programátora jsou automatickou implikací z takového stavu
techniky. Není moºné souhlasit s praxí, kdy jsou vyhla²ovány vynálezy za nové,
pokud se jenom nepoda°í najít p°íslu²nou dokumentaci ke stavu techniky, ze
které by °e²ení p°ímo vyplývalo. Takové °e²ení totiº není nové, jelikoº je b¥ºnou
sou£ástí know-how odborníka-programátora.

Vynálezecká vý²e

Podmínka vynálezecké vý²e je hloub¥ji rozvedena v ustanoveních � 6 ZoV a
£lánku 56 EPC, která stanoví, ºe vynález nesmí `pro odborníka' `z°ejmým zp·-
sobem' vyplývat ze `stavu techniky'. Z toho tedy vyplývají t°í koncepty, které je
pot°eba mít na z°eteli p°i pr·zkumu: Je nutné i) porovnat p°ihla²ovaný vynález
se stavem techniky77; ii) vykonat toto porovnání o£ima odborníka78; a iii) zhod-
notit, zda tento vynález není z°ejmým d·sledkem zji²t¥ného stavu techniky.

Jelikoº jiº pojmy odborníka a stavu techniky byly zakomponovány v diskurzu
ohledn¥ novosti, lze se zam¥°it na pojem z°ejmosti. Jak uvádí Metodické pokyny
ÚPV, za z°ejmé se povaºuje �v²e, co nep°ekra£uje rámec profesionálních schop-
ností odborníka v dané oblasti techniky.�79 Lze poznamenat, ºe nez°ejmost se

If the technical problem is concerned with a computer implementation of a business [. . . ] or
other system, the skilled person will be someone skilled in data processing and not merely a
business man [. . . ]�

75Cf. T0144/95, z 26. února 1998 (orig): �It is true that the case law of the boards of appeal
clearly indicates that the theoretical possibility of access to information renders it available to
the public. [. . . ] if it is uncertain that the document or device ever existed or it is uncertain
in which precise form it existed, then the document or device cannot be used for patent
purposes.� - podle citace Leith (2007), str.120.

76Cf. Leith (2007), str.120-1.
77Cf. supra Novost.
78Ibidem.
79Ú°ad pr·myslového vlastnictví (2006), B-1, para.1.1.3. V tomto kontextu de�nuje obdobn¥
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b¥ºn¥ p°edpokládá, a pr·zkumový ú°edník musí prokázat opak p°i zamítnutí
p°ihlá²ky.

Ze systematického hlediska pouºívá EPO p°i °e²ení z°ejmosti p°ístup tzv.
problému a °e²ení (problem-solution approach), který zahrnuje t°i fáze: i) nale-
zení nejbliº²í £ásti stavu techniky, ke kterému se p°ihlá²ka vztahuje; ii) stanovení
objektivního technického problému, který m¥l být p°ihla²ovaným vynálezem
vy°e²en; a iii) zhodnocení, jestli je odborníkovi, za podmínky, ºe vyjdeme z
nalezené nejbliº²í £ásti stavu techniky a objektivního technického problému,
z°ejmý postup, na který je ºádána patentová ochrana.80 Nejbliº²í sou£ástí stavu
techniky m·ºe být jakýkoli dokument nebo jiná forma, v jaké byla zve°ejn¥na in-
formace, která je nejblíºe p°ihla²ovanému vynálezu a adresuje stejnou technickou
problematiku, a také zárove¬ reprezentuje neslibn¥j²í startovací bod k tomuto
vynálezu.81 Jelikoº je z d·kazního hlediska presumována nez°ejmost, bude ze-
jména práv¥ na oponentovi patentovatelnosti vynálezu, aby nalezl a navrhl tuto
sou£ást, ze které bude vycházet, aby dokázal nep°ítomnost vynálezecké vý²e.82

Práv¥ na podklad¥ nalezeného startovacího bodu je nutné stanovit objektivní
technický problém, který je moºné z tohoto bodu de�novat a zárove¬ k jehoº
vy°e²ení by m¥l sm¥°ovat i p°ihla²ovaný vynález. Jak dovozuje Johnson, tento
problém by m¥l být nastín¥n v co nejobecn¥j²í rovin¥, aby tato formulace nenas-
ti¬ovala jiº °e²ení per se.83 Posledním krokem je tedy zodpov¥d¥t otázku, jestli
by odborník, jeº by m¥l k dispozici zji²t¥ný stav techniky a objektivní technický
problém, do²el k °e²ení, které je pokryté vynálezem.

S ohledem na speci�ka po£íta£ových program· je t°eba zmínit elementy,
které by mohly ovlivnit pr·zkum vynálezecké vý²e konkrétního po£íta£ového
programu. Prvním z nich, na které upozor¬uje i Leith, je mezinárodní klasi-
�kace patent· IPC a detailn¥j²í evropská verze ECLA, které jsou primárn¥ ori-
entovány na hardware a neodráºejí virtualitu mnoha p°ihla²ovaných vynález·
po£íta£ových program·.84 Tento nedostatek klasi�kace m·ºe, a to hlavn¥ u mén¥
zku²ených zkoumajících ú°edník·, zp·sobit nedostate£né nasm¥rování na rele-
vantní stav techniky, a nesprávnou formulaci objektivního technického prob-
lému, která m·ºe pak navozovat automatickou nez°ejmost p°ihla²ovaného vyná-
lezu. Je pot°eba ale dodat, ºe tento problém je pouze v hypotetické rovin¥ a u
zku²ených ú°edník· nedostate£ná klasi�kace nemusí £init ºádné problémy. Dal-
²ím problémem a zárove¬ rizikem u nedostatku zji²t¥ného stavu techniky m·ºe
být p°íli² ²iroká formulace objektivního technického problému, a tím p°iznání
mnohem ²ir²í ochrany, neº by si vzhledem ke svému charakteru vynález zaslouºil.

Nejbliº²í stav techniky se nemusí skládat pouze z jednoho zdroje, ale m·ºe
být taktéº vytvo°en kombinací více zdroj·. Takováto kombinace je ale výrazn¥
omezována - kombinace jiº více neº t°í zdroj· je téme° vylou£ena.85 Takové
úvahy ale nere�ektují zp·sob vývoje po£íta£ových program·, které typicky kom-
binují velké mnoºství idejí a velké mnoºství zdroj·. Proto je nezbytné p°i pr·z-
kumu napln¥ní podmínky vynálezecké vý²e u tohoto typu technologie v praxi

i European Patent O�ce (2009), C-IV, para.11.4: (orig.) �[. . . ] which does not go beyond the
normal progress of technology, but merely follows plainly or logically from the prior art [. . . ]�.

80European Patent O�ce (2009), C-IV, para.11.7, p°ijat na podklad¥ ustanovení £lánku 42
odst. 1, písm. c) EPC.

81Hacon and Pagenberg (2008), str.54.
82Cf. infra.
83Hacon and Pagenberg (2008), str.54-5.
84Leith (2007), str.128-31.
85Cf. Hacon and Pagenberg (2008), str.55-8.
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umoºnit v¥t²í spektrum zdroj·.
V p°ípad¥, ºe vynález napl¬uje pot°ebu v ur£ité technologické oblasti, m·ºe

to samo o sob¥ sta£it k tomu, aby tento argument, per se, m¥l dostate£nou
váhu p°esved£ivosti pro napl¬ení podmínky vynálezecké vý²e. Dokonce n¥k-
te°í auto°i se domnívají, ºe i komer£ní úsp¥ch lze povaºovat za d·kaz takové
dlouhodobé pot°eby86. Je nutné si ale uv¥domit, ºe speciáln¥ u po£íta£ových
program· komer£ní úsp¥ch nemusí nutn¥ znamenat vynálezeckou vý²i. Jak i
Johnson správn¥ dodává, takový úsp¥ch m·ºe být zp·soben i jinými d·vody, a
to nap°. výborná reklama nebo vhodné vyuºití obchodní p°íleºitosti.

Pr·myslová vyuºitelnost

I poslední náleºitost pr·myslové vyuºitelnosti musí být napln¥na, aby patent
mohl být ud¥len, resp. nemohl být pozd¥ji zru²en pro neplatnost. Podle metodiky
EPO, pr·mysl by m¥l zahrnovat jakoukoli fyzickou aktivitu, která je technická,
t.j. pat°í mezi uºite£ná a praktická odv¥tví na rozdíl od t¥ch estetických.87 P°i
tomto ²irokém rozsahu ale nezahrnuje uºití pro soukromou a osobní pot°ebu.88Je
tedy nutno zkoumat jestli ur£itý proces nebo metoda zahrnující i po£íta£ový
program jsou vyuºitelné v praxi jako technické nástroje.

Záv¥rem k ud¥lování patent·

Jak bylo uvedeno vý²e na za£átku této sekce, ze statistik EPO vyplývá, ºe
u v¥t²iny p°ihla²ovaných vynález· bude patentový proces ukon£en ud¥lením
patentu. Na tuto, pro n¥které pravd¥podobn¥ p°ekvapivou skute£nost, se jako
jedna z moºných odpov¥dí nabídne, pokud se zamyslíme nad poºadavkami doka-
zovaní v EPO. Sama pravidla EPO totiº po£ítají s dokazováním aº p°i opozici
proti ud¥lenému patentu89. To ale implikuje, ºe ú°edník tedy v¥t²inou d·ve°uje
slovu p°ihla²ovatele, a to zejména na podklad¥ presumpce vynálezecké vý²e p°ih-
la²ovaného vynálezu. Systém nicmén¥ umoº¬uje zkoumajícímu ú°edníku vyzvat
p°ihla²ovatele na podání d·kazu, pokud má pocit, ºe by se vynález mohl p°í£it
nap°. fyzikálním zákon·m. Tato moºnost je ale u po£íta£ových program· víc
neº problematická vzhledem k jejich virtuálnímu charakteru a ambivalenci je-
jího vyjád°ení (model, kód, resp. teorie).90 Na základ¥ t¥chto okolností, nevyjí-
mající i nedostatky dostupné dokumentace stavu techniky, jsou ú°edníci mén¥
podez°ívaví, neº by asi m¥li být. Navíc, p°esv¥d£ivá prezentace r·zných d·kaz·
p°ihla²ovatelem, resp. jeho patentovým zástupcem, m·ºe být prost°edkem, jak
úsp¥²n¥ zmást zkoumajícího ú°edníka.91 V praxi proto m·ºe lehce docházet k
zápis·m patent·, které náleºitosti nespl¬ují.

Velké mnoºství takto ud¥lených patent· m·ºe d¥lat a v praxi také d¥lá prob-
lémy programátor·m a jiným osobám, které se podílejí na vývoji po£íta£ových
program·. Dal²í sekce se proto bude zabývat pohledem t¥chto lidí na patenty

86Ibidem, str.58.
87European Patent O�ce (2009), C-IV.para.5.1: (orig) � `Industry� should be understood in

its broad sense as including any physical activity of �technical character� [. . . ] i.e. an activity
which belongs to the useful or practical arts as distinct from the aestetic arts.'

88Hacon and Pagenberg (2008), str.61.
89Cf. European Patent O�ce (2009), E-IV-1.
90Cf. Leith (2007), str.125-8.
91Leith (1998), str.96.
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ud¥lované na po£íta£ové programy a faktické, resp. právní °e²ení obstrukcí, které
se jim mohou vyskytnout jako p°ímý d·sledek ud¥lení ur£itého patentu.

3.2.3 Praktické ú£inky
Patentová ochrana z pohledu programátora

V této stati se budu zabývat, jak bylo jiº vý²e nazna£eno, moºnostmi obrany
proti nevhodn¥ ud¥leným patent·m, a to jak faktickými, tak i právními kroky.
Pokud je typicky vývojá°ská spole£nost na°£ena z poru²ování patentu konkurenta,
má v zásad¥ t°i moºnosti, jak se zachovat: i) obejít patentem chrán¥né prvky
programu; nebo ii) si patent licencovat; a nebo iii) se pokusit o revokaci takové
patentové ochrany.

Moºnosti obcházet patent

Tato moºnost je asi nejelegantn¥j²í pro programátora, a £asto bude i zdaleka
ta nejlevn¥j²í varianta. Proto se k této moºnosti uchyluje p°eváºná v¥t²ina
dot£ených osob nebo spole£ností. U po£íta£ových program· je tato moºnost
daná jejich vhodnou formovatelností. Na rozdíl od obcházení patentovaných
postup· a metod v jiných oblastech technologie, u po£íta£ových program· to ve
v¥t²in¥ p°ípad· m·ºe být ud¥láno relativn¥ rychle, levn¥ a bez v¥t²ích nevýhod
ve �nálním produktu, jelikoº ty mohou být lehce vyváºeny jinými p°ednostmi.

I kdyº je £asto obcházení velmi jednoduché, m·ºe být n¥kdy naopak velmi
sloºité, dokonce i nemoºné. V²echno to záleºí na ²í°ce ochrany, která byla paten-
tem p°izána. Je moºné, s ohledem na ²í°ku ochrany, rozli²it n¥kolik patent· na
po£íta£ové programy, od kterých se odvíjí rozli£né moºnosti, jak obejít ochranu
a taktéº jak to ud¥lat efektivn¥. Za prvé, m·ºe být chrán¥na jenom jedna speci-
�cká £ást °e²ení obsáhnutého v napadeném programu. Pokud byla tato £ást
jenom okrajová, lze program bu¤to bez této £ásti ponechat, pokud to je moºné,
nebo nahradit jinou £ástí s obdobnou funk£ností.92 Za druhé, m·ºe být chrán¥no
p°ímo nosné °e²ení, nap°. i algoritmus, na kterém má být program vystav¥n. V
takovém p°ípad¥ lze nahradit pouºitý algoritmus jinou variantou, a to se pak
snaºit vyváºit jinými vlastnostmi.93 Za t°etí, m·ºe se stát i situace, kdy bude
chrán¥na velmi ²iroká a obecná idea, kterou lze obejít jenom velmi obtíºn¥.94

N¥kolik úvah nad licencováním patentu

Opat°it si na patent licenci je druhou moºností, jak naloºit se situací, kdy
p°i vývoji vývojá° programu zjistí, ºe jeho program obsahuje takovým paten-
tem chrán¥nou sou£ást. Získání licence od drºitele patentu nemusí být levnou
záleºitostí, práv¥ naopak. Jak tvrdí Stallman, drºitelé patent· si ú£tují aº 5%

92Obdobný byl i osud £asto v tomto kontexu citovaném programu XYwrite, který byl
na°£en z uºívání patentem chrán¥né my²lenky nahrazování zkratek jejich plným ekvivalentem.
Spole£nost, jeº stála za tímto produktem rad¥ji tuto funkci odstranila neº by m¥la podstupovat
spory ohledn¥ zp·sobilosti takové my²lenky být chrán¥ou.

93Je problematické, pokud patentovaný algoritmus bude jediný v ur£ité sloºitostní t°íd¥ -
pak by tak markantní sníºení efektivity bylo jenom t¥ºko vyváºitelné.

94V tomto kontextu se n¥kdy cituje p°ípad patentu na Public Key Encryption - metoda
²ifrování ve°ejným klí£em, který vypr²el v roku 1997. Její nahrazení je sice moºné nap°.
metodou ²ifrování s pouhým soukromým klí£em, které pokud uºito v izolaci, p°iná²í mnohé
praktické obtíºe, jako nap°. nutnost p°edchozí fyzické vým¥ny klí£·.
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z celkového prodeje produktu.95 A pokra£uje s tvrzením, ºe jiº 2 nebo 3 takové
licence mohou ud¥lat celý prodej takového produktu nerentabilní.96

V souvislosti s licencováním patent· na po£íta£ové programy se vytvo°ily
dva speci�cké obchodní modely, které mohou mít celkem negativní vliv na celý
patentový systém. První z nic p°edstavuje praxi k°íºového licencování. Tato
praktika je zejména provozována v¥t²ími vývojá°skými spole£nostmi97, které
si registrují tísíce patent·, a mj. za ú£elem, aby získaly p°ístup k patent·m
druhých. Je totiº jen velmi málo pravd¥podobné, ºe kdyby tato velká spole£nost
eventuáln¥ poru²ovala patent jiné spole£nosti, nebude mít hned n¥kolik patent·
ve svém portfoliu, které jsou taktéº zahrnuty v produktech této jiné spole£nosti.
Dohoda na k°íºovém licencování jí pak zajistí p°ístup k patent·m této jiné
spole£nosti. Tento model ale není v²emocný. Není jej moºné úspe²n¥ aplikovat
v·£í spole£nostem nebo jednotlivc·m, kte°í nic neprodukují. Takové osoby pouze
ºijí z jedné patentované my²leky, kterou licencují a vyhroºují soudními spory
ostatním spole£nostem, které tuto patentem krytou ideu vyuºívají.98

Lze jenom poznamenat, ºe tyto neºádoucí aktivity nejsou vlastní samotnému
patentovému systému. Uvedené metody a modely licencování se vyvinuly jako
reakce na mnoºství nevhodn¥ ud¥lených patent· na software, £i uº jako speku-
lativní nástroj nebo jako obrana proti jejich neºádoucím ú£ink·m. Takový efekt
ale není ºádoucí, jelikoº podrývá a deformuje patentový systém.

Napadnutí nezákonn¥ ud¥leného patentu

Poslední moºností je napadnout platnost takto ud¥leného patentu u ú°adu nebo
u soudu. Tato metoda není p°íli² oblíbená u spole£ností a jednotlivc·, jelikoº
je spojena s velmi vysokými náklady. Ten, kdo patent napadá, má, inter alia,
povinnost tuto skute£nost, prokázat, a to a´ uº napadá patent u ú°adu nebo u
soudu.

Lze poznamenat, ºe touto moºností je £asto formulována odpov¥d v aka-
demických replikách na zahlcení trhu nevhodnými patenty. Tyto repliky kon-
statují, ºe ve°ejnost má moºnost revokovat nevhodn¥ ud¥lené patenty, a tím
vlastn¥ od nich vy£istit trh. Nicmén¥ spole£nosti s ohledem na velké náklady
revokace v¥t²inou vyuºijí jiných moºností, a pokud nejsou realizovatelné, rad¥ji
investují prost°edky do vývoje jiných produkt·.

3.3 Shrnutí

Ú£elem této kapitoly bylo nastínit velmi diskutovanou problematiku patento-
vatelnosti po£íta£ových program·. Na její úvod bylo nazna£eno, jak je tato prob-
lematika plná kontroverzí, kde existují protich·dné názory, které jsou v¥t²inou
podloºené i empirickými fakty. Nicmén¥ i historický vývoj ukázal, ºe po£íta£ové
programy sm¥°ují k úplnému za£len¥né do patentového systému v Evrop¥.

95Stallman (2002), str.6.
96Ibidem.
97Nap°. spole£nost IBM.
98Jako praktický p°íklad takové praxe je spole£nost, jeº si patentovala my²lenku automatick-

ého propo£ítávání bun¥k v tabulkovém kalkulátoru - tzv. natural order recalculation. Následn¥
upozor¬ovala spole£nosti, které vyvíjeli produkty obsahující takové propo£ítávání na nutnost
patentovat si tuto metodu, a vyºadovala £asto aº likvida£ní licen£ní poplatky.
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Jak by se mohlo zdát, v sou£asnosti je v Evrop¥ patentovatelná jenom £ást
po£íta£ových program·, a to t¥ch, které vykazující tzv. technický charakter.
Tento vágní pojem byl judikaturou £ast¥ji vykládán jako podmínka, aby vynález,
který po£íta£ový program zahrnuje, byl jaksi napojen na fyzickou podstatu, a
tedy vytvá°el jakýsi `stroj'. Vezmeme-li v úvahu skute£nost, ºe v dob¥, kdy byl
EPC p°ipravován a schvalován, byl hardware v centru pozornosti, je takovýto
výklad z historického pohledu akceptovatelný. Navíc lze tuto d¥lící £áru povaºo-
vat nejenom jako technickou, ale i sociální, jelikoº jde o relevantní model pro
inºenýrskou komunitu, pro kterou stojí idea stroje v centru pozornosti. Takovou
d¥lící £áru je ale t¥ºké udrºet dlouhodob¥.

Jak bylo jiº nazna£eno, praxe p°ihla²ování patent· se stala spí²e psycholog-
ickou neº ryze technickou záleºitostí99, kde hrají d·leºitou roli patentoví zás-
tupci. Povaha interakce mezi zkoumajícím ú°edníkem a patentovým zástupcem
m·ºe £asto napov¥d¥t, jestli patent bude pro ur£itý p°edm¥t zapsán £i nikoli.
Vezmeme-li v úvahu skute£nost, ºe cílem patentového zástupce je zájem jeho
klienta na zapsání patentu, nemusí být pro n¥j sloºité p°esv¥d£it takového ú°ed-
níka o patentovatelném charakteru p°edm¥tu vynálezu, jelikoº, jak bylo vý²e
uvedeno, p°i absenci harmonizovaného systému popisu p°edm¥tu není nemoºné
jakýkoli software namodelovat spolu s vybranými hardwarovými komponenty,
aby tuto podmínku splnil. Pro tento záv¥r hovo°í i skute£nost, ºe i pro u°edníka
je jednodu²²í patent ud¥lit, neº provád¥t od·vod¬ování p°i jeho zamítnutí.

Z tohoto je moºné ud¥lat dva záv¥ry, a to, ºe jednak: i) nelze vylou£it, ºe
by software obecn¥ byl patentovatelný; a ºe ii) z charakteru pr·zkumu nelze
p°edvídat, jestli bude na konkrétní softwarový produkt ud¥len patent. Takový
nedostatek právní jistoty a nazna£ený psychologický rámec interakce je d·vo-
dem, pro£ se na trhu mohou objevovat i zcela nesmyslné patenty. Taková skute£-
nost ale pak vyvolává silný odpor u vývojá°ských spole£ností, které jsou nucené
podle toho i reagovat jednak výzvami k zru²ení patentové úpravy jako celku a
jednak zavád¥ním business model·, které patentový systém je²t¥ víc deformují.

Záv¥rem bych proto rád vyslovil svou domn¥nku, ºe si nemyslím, ºe je prob-
lém v patentovatelnosti po£íta£ových program·; naopak se domnívám, ºe paten-
tovatelnost po£íta£ových program· je jiº dávno skute£ností. Tento problém je
spí²e práv¥ v právní nejistot¥, která praktické ud¥lování patent· provází a s
tím související ud¥lování patent·, které nenaplní zákonné poºadavky. Tyto nes-
myslné patenty jsou práv¥ p°í£inou odporu a deformace systému. Jako jedno
z moºných °e²ení by se nabízelo, jak jiº nazna£oval EPO v jednom ze svých
rozhodnutí100, zvý²ení hranice v pr·zkumu vynálezecké vý²e, které by zvý²ilo
standard a omezilo po£et vadných patent·.

99Cf. Leith (2007), str.102-24.
100AECI (1981), para.11: (orig.) �In arriving at the above conclusion the Board has taken
into consideration that patents granted under the EPC should have inventive step su�cient to
ensure to the patentees a fair degree of certainty that if contested the validity of the patents
will be upheld by national courts. This standard should therefore anyhow not be below what
may be considered an average amongst the standards presently applied by the Contracting
States.�
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Kapitola 4

Ostatní formy ochrany

Tato kapitola se bude nejd°íve zabývat krátkým pojednáním o tom, jak lze po£í-
ta£ové programy v sou£asnosti je²t¥ chránit. Budou zmín¥ny n¥které aspekty
ochrany obchodního tajemství, které v sou£asnosti reprezentuje nejd·leºit¥j²í
dopl¬ující prost°edek ochrany. Dále bude v této kapitole pojednáno o jiných, hy-
potetických moºnostech ochrany, které sice nebyly nikdy aplikovány, ale prezen-
tují zajímavé návrhy, jak vhodn¥ji chránit po£íta£ové programy neº sou£asná
úprava.

4.1 Aktuální dal²í moºnosti ochrany

Ochranu obchodního tajemství m·ºeme za°adit jako dal²í institut pr·myslo-
v¥právní ochrany. Tato forma ochrany výborn¥ dopl¬uje ochranu autorským
právem, nebo´ chrání i my²lenky, na kterých je po£íta£ový program zaloºený.
Rovn¥º m·ºe slouºit jako alternativa k patentové ochran¥, protoºe na rozdíl od
ní trvá, dokud není chrán¥ný p°edm¥t zve°ejn¥n; sou£asn¥ ale téº jako dopln¥k
k této ochran¥, kdy je schopen chránit sou£ásti patentovaného vynálezu, které
nespl¬ují formální náleºitosti.

Obchodní tajemství je v rámci £eského práva chrán¥no podle Obchodní
zákoníku1. Náleºitosti podle ObchZ lze zhrnout tak, ºe chrán¥ná skute£nost
musí mít: i) obchodní, výrobní nebo technickou povahu; ii) alespo¬ imateriální
hodnotu; iii) nesmí být b¥ºn¥ dostupná v obchodních kruzích; a kone£n¥ iv) musí
být ur£ena k utajení.

Pro po£íta£ový program to znamená, ºe pokud jeho vývoj probíhá v rámci
spole£nosti a jeho zdrojový kód není zve°ejn¥n (to odráºí business model v¥t²iny
spole£ností) a není triviální, tyto znaky naplní. Co se tý£e ochrany, ustanovení
� 20 ObchZ konstruuje dvojí ochranu, a to jednak p°i nekalé sout¥ºi a jednak
p°i jiném poru²ení nebo ohroºení. Proto p°i ochran¥ podle tohoto ustanovení
nebudou uplat¬ována omezení vyplývající z � 51 ObchZ (nap°. vyuºitelnost v
sout¥ºi, apod.)2

1� 17 ObchZ: �Obchodní tajemství tvo°í ve²keré skute£nosti obchodní, výrobní a technické
povahy související s podnikem, které mají skute£nou nebo alespo¬ potenciální £i materiální
hodnotu, nejsou v p°íslu²ných obchodních kruzích b¥ºn¥ dostupné, mají být podle v·le pod-
nikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím zp·sobem jejich utajení zaji²´uje.�

2K dal²ím otázkám této ochrany cf. Horá£ek et al. (2005), str.252-68.
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Ve vztahu k po£íta£ovým progam·m se jeví tato ochrana jako velmi vhodná
zejména pro ochranu zejména know-how, jelikoº ani patentová a ani autorsko-
právní ochrana se na n¥j nevztahuje. Na druhé stran¥, mnoho program· je tzv.
�surface oriented�, tj. ºe tento chrán¥ný artefakt se nachází na povrchu prog-
ramu, a je tedy £itatelný pro kaºdého. Pak jiº ani tato forma ochrany není k
dispozici. Do úvahy tedy p°ichází pouze u program· se skytým know-how ve
svém zdrojovém kódu.

Zajímavá je otázka posuzování p°ípadného tzv. neliterárního kopírování zdro-
jového kódu a korelace ochrany autorskoprávní a vyplývající z obchodního tajem-
ství. U bývalých zam¥stnanc·, kte°í se podílejí na tvorb¥ obdobného softwarového
produktu jako v bývalé spole£nosti, je moºný soub¥h obou poru²ení. U záv¥ru, ºe
objektivní stejnost zdrojových kód· (a to ani strukturální, ani u organizace dat)
nebyla prokázána, a tedy k poru²ení autorského práva nemohlo dojít, p°ichází do
úvahy je²t¥ p°ípadné poru²ení obchodního tajemství bývalého zam¥stnavatele.
Existují i názory, ºe obdobný zákaz pouºití získaných d·v¥rných informací se
vztahuje na v²echny subjekty bez ohledu na jejich vztah k t¥mto informacím,
pokud jsou si v¥domy toho, ºe charakter informací je d·v¥rný; tím by mohli
poru²it obchodní tajemství i ti, kte°í se k nim dostali nelegální cestou (nap°.
po£íta£oví hacke°i).3

4.2 Návrhy na jiné zp·soby ochrany

Existuje mnoho komentátor·, kte°í povaºují sou£asný koncept ochrany za ne
p°íli² vhodný, a doºadují se jiné, nové formy ochrany, která by byla schopna líp
vystihnout charakter po£íta£ového programu a pot°eby jeho ochrany. Taková
teze ur£it¥ není bez významu a v rámci p°edchozích kapitol lze taktéº najít
n¥kolik podp·rných argument·. Proto bude zde u£in¥n náhled na n¥kolik vy-
braných koncept· a jejich významných rys· s krátkým hodnocením.

Tyto teorie lze rozd¥lit do dvou skupin. První skupiny reprezentují teorie,
které nepopírají sou£asné koncepty, ale mají pouze dopl¬ovat sou£asný systém.
Mezi tyto lze za°adit nap°. my²lenku ochrany po£íta£ového programu v rámci
uºitných vzor·. Ta druhá skupina je zastoupena teoriemi, které hlásají abso-
lutní nevhodnost sou£asného systému ochrany a pot°ebu zavést nový model,
který bude lépe vyhovovat pot°ebám po£íta£ových program·. Mezi tyto kon-
cepce m·ºeme za°adit nap°. Paleyho �malý softwarový patent�4 nebo tzv. �Man-
ifesto�5.

4.2.1 Po£íta£ový program chrán¥n uºitným vzorem?

Nejd°ív¥ se budu zabývat druhem ochrany, který je v odborných kruzích velmi
diskutován, a také nem¥l daleko od toho, aby se stal platným právem. Tento
koncept °e²ení vze²el jako podn¥t z kritiky patentové úpravy jako modelu jenom
`pro velké hrá£e'. Inkorporace ochrany po£íta£ových program· do rámce uºit-
ného vzoru, který je n¥kdy povaºován za malý patent, se proto nabízela jako
vhodné východisko. My²lenkou bylo poskytnout i men²ím spole£nostem ochranu

3Cf. Bainbridge (2000), str.91-9.
4Paley (1996).
5Samuelson et al. (1994).
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jejich inovativních idejí, pro které budou poºadovány niº²í formální náleºitosti
a taktéº vyºadovat niº²í náklady pro jejich zápis.

Uºitný vzor je formou ochrany existující i v �eské republice, jeº byla zave-
dena Zákonem o uºitných vzorech; nicmén¥, po£íta£ové programy byly z jejího
rozsahu výslovn¥ vylou£eny.6 V Evropské unii byla v 90. letech minulého sto-
letí a taktéº na po£átku na²eho století, jak jiº bylo vý²e zmín¥no, snaha £ím víc
chránit du²evní vlastnictví, a to pomocí pokud moºno co nejv¥t²ího po£tu forem
ochrany. Ú£elem této ideje m¥ly být v¥t²í investice evropských spole£ností do
výzkumu a vývoje, a tím i zlep²ování jejich konkurenceschopnosti na sv¥tových
trzích. Harmonizace uºitných vzor· do této strategie Komisi dob°e zapadala7.
I s ohledem na tuto skute£nost Evropský Parlament navrhl roz²í°ení ochrany i
pro po£íta£ové programy.8 Nicmén¥ návrh, který byl vypracován, £elil zásadní
opozici ze strany dotazovaných subjekt·9; tento model tudíº nebyl uveden do
praxe.

Zásadním rozdílem navrhované úpravy uºitných vzor· oproti patentovému
modelu byl niº²í poºadavek na podmínku vynálezecké vý²e. Softwarový vynález
podléhající ochran¥ uºitným vzorem by totiº nesm¥l pouze zcela z°ejmým zp·-
sobem vyplývat pro odborníka ze stavu techniky.10 Dal²í zásadní odli²ností by
bylo provád¥ní pr·zkumu stavu techniky aº na ºádost zainteresované strany a
to i na její náklady.11

Zdá se, ºe tento zp·sob zápisu by mohl zaru£it ochranu inventivní ideje mno-
hem rychleji. Mnoho spole£ností by rovn¥º mohlo vyuºít tento zp·sob k tomu,
aby zabránilo registraci patentu pro konkurenci, pokud mají my²lenku a necht¥jí
podstoupit sloºitý a nákladný postup k ud¥lení patentu. Na druhou stranu ale
zám¥r podpo°it malé a st°ední podniky vyznívá pouze jako p°ání. Realitou totiº
z·stává, ºe v¥t²í spole£nosti budou taktéº velkými uºivately této ochrany, jelikoº,
jednodu²e °e£eno, mají víc znalostí z oblasti du²evního vlastnictví. Harmonizo-
vaný zp·sob ochrany by spí²e nahrával takovýmto spole£nostem pocházejím z
neevropských destinací, které by mohly jednodu²eji prosadit ochranu svých soft-
warových produkt· i v Evrop¥, a tím tedy jít proti ú£elu tohoto opat°ení, tj.
podpo°it evropské malé a st°ední podniky.

Uºitné vzory pro po£íta£ové programy nemají ºádnou záruku, ºe by mohly
zajistit lep²í systém ochrany neº sou£asný systém. Neformáln¥j²í zp·sob zápisu s
odloºeným resp. vynechaným pr·zkumemm·ºe na jedné stran¥ být výhodný pro
men²í spole£nosti, ale za cenu toho, ºe systém bude je²t¥ mnohem více zaplaven
ochranou nesmyslných `vynález·', které by spí²e bránily rozvoji odv¥tví, neº by
ho posouvaly dál. Navíc by se o takovéto form¥ dalo spí²e uvaºovat za situace,
kdy je patentová úprava ustálená a jsou relativn¥ vysoko nastaveny limity pro
patentovatelnost. Tehdy by se spí² dalo uvaºovat, ºe by uºitné vzory mohly

6� 2 písm. d) ZoUV.
7Toto mj. znamenalo zavést tuto formu ochrany i ve státech, kde do té doby neexistovala

- nap°. Spojené království.
8Cf. Commission Amended Proposal/Pozmenený návrh Komise (1999), návrh £lánku 3,

který tém¥° odpovídá zn¥ní ustanovení £lánku 52 odst. 2 a 3, s tím, ºe jiº nemá vylou£eny
programy pro po£íta£e.

9Cf. Commission Summary Report/Souhrnná zpráva Komise (2001).
10Cf. Commission Amended Proposal/Pozmenený návrh Komise (1999), návrh £lánku 6:

(orig.) �[. . . ] an invention shall be considered as involving an inventive step if it exhibits an
advantage and, having regard to the state of the art, is not very obvious to a person skilled
in the art.�

11Cf. Commission Amended Proposal/Pozmenený návrh Komise (1999), návrh £lánku 16.

44



KAPITOLA 4. OSTATNÍ FORMY OCHRANY

plnit jakousi dopl¬kovou roli. Ale v sou£asné situaci, kdy tedy není ani u paten-
tové úpravy jasné, jak vyloºit pojem `z°ejmým zp·sobem', velký otazník lze
zav¥sit nad výkladem pojmu `zcela z°ejmým zp·sobem'12. A co víc, tím, ºe jsou
ud¥lovány patenty na softwarové vynálezy s mnohem niº²í hladinou vynálezecké
vý²e, rozdíl mezi uºitným vzorem a patentem by se v praxi stíral.

4.2.2 Paleyho �malý softwarový patent�

Tento model ochrany m·ºeme za°adit do kategorie revizionistických, kdy jeho
autor po£ítá s tím, ºe sou£asný systém ochrany by jiº nebyl aplikován. Zák-
ladní premisou Paleyho návrhu je totiº kritika sou£asného rozm¥ln¥ní ochrany
po£íta£ových program· mezi dv¥ tradi£ní formy, autorské a patentové právo.13

Paley dále pracuje taktéº s globálním pohledem na ochranu po£íta£ových pro-
gram·. Tvrdí, ºe autorskoprávní ochrana si v n¥kterých £ástech sv¥ta nezískala
d·v¥ru, a tak tam po£íta£ové programy z·staly bez ochrany. Tvrdí, ºe jeho
model by mohl poskytnout mén¥ rozvinutým krajinám skute£ný impulz pro
právní ochranu po£íta£ových program·14. Jelikoº má jinak mnoho spole£ného
i s návrhem sm¥rnice pro ochranu po£íta£ových program· pomocí uºitných
vzor·15, budu se soust°edit jenom na n¥kolik zajímavých konstrukcí z tohoto
návrhu.

Prvím z t¥chto bod· je, ºe Paley ve svém návrhu propaguje ochranu algo-
ritmu16. Paley totiº vychází ze skute£nosti, ºe práv¥ algoritmus tvo°í základní
stavební kámen po£íta£ového programu, a proto by m¥l být primárn¥ chrán¥n.
Taková ochrana by m¥la vlastn¥ odráºet neliterární elementy programu známé
z ochrany autorskoprávní. Proti tomuto bodu lze ale namítnout, ºe algoritmus
je siln¥ závislý na datech a jejich reprezentaci17, a proto se jeví, ºe by takováto
konstrukce mohla vyvolávat v praxi problémy de�novat chrán¥ný artefakt, ste-
jné jako má v sou£asnosti úprava patenová. Dále navrhuje i systém nucených
licencí, na které by m¥l nárok kaºdý, kdo by cht¥l komer£n¥ takový po£íta£ový
program vyuºívat18, coº celkem podstatn¥ oslabí ochrannou funkci takového
práva.

Dal²ím z jeho návrh· je ex lege právo na dekompilaci a taktéº právo na stu-
dování a zkoumání interní struktury po£íta£ového programu19. Spolu s návrhem
na legální licenci k uºití patentu pro nevýd¥le£né a neobchodní ú£ely20 si vys-
louºil podporu zástanc· komunity open-source, kte°í dnes pat°í k nejv¥t²ím kri-
tik·m sou£asné patentové konstrukce. Business model open-source software ale
stojí na participaci skupiny `nad²enc·', kte°í zdokonalují ur£itý po£íta£ový sys-
tém nevýd¥le£n¥, na £eº je tento systém v jisté fázi nabídnut za úplatu klientovi,
kterému je k n¥mu nabídnut servis a dal²í navázané sluºby. Je tedy p°inejmen²ím
diskutabilní, jestli by se takovéto aktivity daly zahrnout pod nevýd¥le£nou a
neobchodní £innost.

12Cf. Leith (2007), str.178-9.
13Cf. Paley (1996), str.305-311.
14Paley (1996), str.311: (orig.) �[. . . ] better solution by providing lesser devoped countries

[ldots] a real incentive for software protection[. . . ]�
15Cf. supra Po£íta£ový program chrán¥n uºitným vzorem?
16Paley (1996), návrh � 222 písm. a).
17Leith (2007), str.172 et 42-9.
18Paley (1996), návrh � 236 písm. b).
19Paley (1996), návrh � 233 písm. l).
20Paley (1996), návrh � 233 písm. k).
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Jinak lze konstatovat, ºe návrh v jiných aspektech, je mutatis mutandis ob-
dobný s modelem ochrany uºitných vzor·, a to zejména co se tý£e jednoduché
registrace a pr·zkumem aº na ºádost zainteresované osoby, a tak se musí potýkat
s podobnými praktickými p°ekáºkami. I kdyº nebyl v praxi uplnatn¥n, po jeho
publikaci se setkal s relativn¥ kladným ohlasem.

4.2.3 �Manifesto�

Stejn¥ jako Paleyho model, pat°í Manifesto21 k revizionistickým návrh·m och-
rany po£íta£ových program·. Vychází z toho, ºe sou£asné pojetí ochrany velmi
málo odráºí trºní realitu v této svébytné oblasti a soust°e¤uje se po°ád na
tradi£ní pojetí technického pokroku a vynálezu.

Koncepce autor· Manifesta je velmi zajímavou, jelikoº se snaºí zahrnout
do svých úvah pohled na po£íta£ový program o£ima informa£ních technologií.
Vidí program ne jako algoritmus, ale jako ur£itý virtuální stroj, coº je, jak jiº
bylo vý²e nazna£eno, mnohem vhodn¥j²í pohled na po£íta£ový program. Auto°i
taktéº dovozují, ºe není d·leºitý text po£íta£ového programu, ale jeho fungování.
Reagují tak na nevhodnost autorskoprávní ochrany.

I z t¥chto d·vod· navrhují auto°i chránit chování po£íta£ového programu.
Práv¥ ono je totiº vlastností, pro kterou si jej uºivatelé po°izují.22 Z toho vy-
chází i návrh autor·, ºe ochrana po£íta£ového programu by se m¥la soust°edit
na klonování program·, tj. pouºití jejich cenných element· bez toho, aby bylo
vynaloºeno úsilí pro jeho vytvo°ení. Takovéto praktiky mohou zahrnovat ²iroké
mnoºství r·zných aktivit, jako nap°. kopírování kódu, úplná nebo £áste£ná rep-
likace vn¥j²ích funkcí, a nebo také parazitování na této funk£nosti pomocí jiného
programu. Auto°i této koncepce se domnívají, ºe i odborníci v oboru práva bu-
dou schopni rozpoznat p°ítomnost nebo nep°ítomnost takových neºádoucích ak-
tivit, a tím zvý²it p°edvídatelnost práva v této oblasti.23 Tato my²lenka je dle
mého názoru ºivotaschopná, a pokud by se ji poda°ilo realizovat, byla by i velmi
p°ínosná; nicmén¥ nic nenasv¥d£uje takovému trendu. K tomu názoru se navíc
p°iklání i Leith ve své kritice.24

Velkým pozitivem tohoto modelu je jeho základ vycházející pot°eb v¥dy
informa£ních technologií, kterou má regulovat, a tedy se snaºí vyjít vst°íc jejím
pot°ebám. Na stran¥ druhé ale studie, která proklamuje mnohem lep²í vliv na
trºní prost°edí, nedokládá tvrzení ºádnými relevantními daty. V tomto ohledu
je proto diskutabilní její praktický dosah.

4.2.4 Zhodnocení a n¥kolik úvah nad moºnostmi ochrany

V²echny alternativní modely lze hodnotit jako velmi p°ínosné; nicmén¥ si ne-
myslím, ºe by v sou£asné situaci byl prostor pro jejich praktické zakotvení.
Revizionistické modely podle m¥ nemají moc ²ancí na úspech, jelikoº by byly
asi t¥ºko prosaditelné na úrovni vlád jednotlivých stát·, resp. v nadstátních

21Samuelson et al. (1994).
22Samuelson et al. (1994), str.2318: (orig.) �Behaviour is not the only source of value in

a program, but it is the most important [. . . ] when buying software in the retail market,
consumers buy behaviour and nothing more.�

23Ibidem, str.2405: (orig.) �[. . . ] anti-cloning standard would also be more predictable than
a substantial similarity standard. Innovators, immitators and courts can all be expected to
recognize near-clones without much di�culty.�

24Leith (2007), str.169.
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útvarech. Lze pochybovat o moºnosti nahrazení model·, které jiº fungují a fun-
govaly jiº po n¥kolik století, koncepcemi, o jejichº praktických efektech je moºné
jenom spekulovat. O nerevizionistickém modelu uºitných vzor· aplikovaných na
po£íta£ové programy lze ur£ite diskutovat. Domnívám se ale, ºe v sou£asné
dob¥, jak jiº plyne i z vyhodnocení odpov¥dí na dotazník ohledn¥ návrhu v EU,
pro n¥j není prostor, a to z d·vodu uº jiº tak moºná p°ehnané regulace v této
oblasti. Nicmén¥, je velmi praktické o t¥chto návrzích diskutovat a analyzovat
je, jelikoº mohou poskytovat mnoho uºite£ných impulz· pro debaty na zlep²ení
sou£asného systému.

N¥kolik úvah nad moºným sm¥°ováním ochrany

Na tomto míst¥ si dovolím nazna£it n¥kolik vlastních post°eh· a úvah nad
moºnostmi ochrany po£íta£ových program· a jejich moºným budoucím sm¥°o-
váním. Lze souhlasit práv¥ s návrhem Manifesto v tom sm¥ru, ºe tato speciální
technologie vyºaduje speciální formu ochrany. Také lze souhlasit s Paleym,
ºe ochrana musí být zabezpe£ena pokud moºno globáln¥. Moºná lze vyslovit
pochybnosti nad zp·sobem, kterým tito auto°i cht¥jí dosáhnout t¥chto cíl·, a to
jednak prost°ednictvím prosazení úpravy �od zeleného stolu� a jednak prost°ed-
nictvím státu. Moje zamy²lení nebude sm¥°ovat k samotné hmotn¥právní úprav¥,
ke které jsem se jiº v této práci vyjád°il, ale bude spí²e v¥nována úvahám a
trend·m vývoje ochrany.

Jak jsem jiº v úvodu nazna£il, informa£ní technologie, do kterých m·ºeme za-
°adit i po£íta£ové programy, jsou relativn¥ nové. Na spole£enské vztahy vytvá°ené
kolem nich muselo reagovat i právo se svou regulací; nicmén¥ jak jiº bylo naz-
na£eno, právo v této oblasti není je²t¥ po°ád ustáleno. Informa£ním technologiím
ale lze p°ipsat dal²í efekt, a to vytvo°ení globální komunika£ní sít¥, Internetu.
V rámci úvah o moºném vývoji forem ochrany po£íta£ových program· jej proto
nelze opomenout.

Jak jsem jiº argumentoval letos v jiné práci p°i analýze plurality právních
systém·25, ideu, ºe stát je jediným zdrojem práva, nelze udrºet. Podp·rn¥ k
této tezi slouºila, inter alia, idea vyvíjejícího se svébytného systému v rámci In-
ternetu, n¥kterými autory téº nazýván jako lex digitalia.26 Státní hranice totiº
brání rozvoj·m spole£enských vztah· v rámci této sít¥, která je intern¥ bez
hranic. Pravidla vytvá°ející se pom¥rn¥ ºiveln¥ pomocí r·zných standard· se
mohou stát základem pro úpravu, která by mohla líp odpovídat jejím pot°e-
bám, a to jako paralelní právo ve vztahu ke státu. Praktickým p°íkladem tohoto
jsou nap°. pravidla pro °e²ení spor· z doménových jmen27, která reprezentují
rychlej²í, levn¥j²í a mnohem efektivn¥j²í alternativu, neº °e²ení pomocí kon-
ven£ních cest. Taktéº u po£íta£ových program· lze p°edpokládat obdobné ten-
dence. Nap°. formy licencování vytvo°ené ºiveln¥ na Internetu £asto nemají ob-
dobu v právu aprobovaném státem, ale na druhou stranu mohou lépe odpovídat
pot°ebám praxe.28

25�urina (2009).
26Ibidem, str.4 a 11 et seq.
27ICAAN (1999).
28Jako ilustraci lze uvést, ºe m·ºe jít o modely, které jako protihodnotu k vyuºití sys-

tému vyºadují kontrolu datových tok· - produkt na báze takového modelu jdem vyuºil i
p°i konstrukci výzkumného nástroje na zji²´ování goloka£ních informací v rámci své p°ede²lé
diplomové práce - cf. �urina (2008), str.34 et seq.
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Lze se jenom dohadovat o budoucím sm¥°ování, ale dle mého názoru, své-
bytná právní regulace vztah· na Internetu se stává £ím dál víc realitou. Dom-
nívám se, ºe pokud by se vytvo°il efektivní zp·sob donucení i v rámci této sít¥,
mohli bychom se v budoucnu do£kat i vzniku plnohodnotných metod ochrany
po£íta£ových program·, jeº by m¥ly globální charakter a nebyly by vázány na
stát.
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Záv¥r

Cílem této práce bylo podat ucelený obraz o formách právní úpravy po£í-
ta£ových program·. Ideou °e²ení této úlohy bylo podat výklad t¥chto forem
od t¥ch nejakceptovan¥j²ích aº po hypotetické. K tomuto cíli byla uzp·sobena
i metodika. U autorskoprávní ochrany byl proto výklad zam¥°en na aplikaci
konkrétních ustanovení v praxi a vyvaºování práv autora programu a jeho uºi-
vatele. U patentové ochrany jiº ale byly taktéº zd·razn¥ny kontroverze prováze-
jící tuto formu, které p°edcházely pojednání o náleºitostech ochrany samotné
a jejích praktických (i kdyº ne vºdy pozitivních) d·sledcích. U ostatních forem
byly nazna£eny alternativní formy k vý²e uvedeným a následn¥ p°edstaveny i
teorie, které se snaºí zm¥nit pohled na sou£asný koncept ochrany. Na záv¥r byl
u£in¥n nástin moºných tendencí sm¥°ování právní ochrany po£íta£ových pro-
gram·

Sou£asná situace, kdy jsou po£íta£ové programy chrán¥ny primárn¥ au-
torskoprávní a patentovou ochranou, není zcela jist¥ ideální. Na stran¥ jedné
autorskoprávní forma chrání vyjád°ení, které jde mimo toho, co je v programu
d·leºité, a to jeho funk£nost. Na stran¥ druhé patentová forma sice jiº chrání
my²lenky, ale v praxi chrání i takové, které si ji nezaslouºí, a tím £asto brání
dynami£t¥j²ímu rozvoji tohoto odv¥tví. A co víc, jejich kombinace m·ºe vést
k zajímavým paradox·m. Pokud totiº není v podez°elém programu patentem
chrán¥ná idea na povrchu, jediná moºnost pro jeho drºitele je provést dekompi-
laci. Autorskoprávní forma ale takovou £innost zakazuje. Na tomto p°íkladu je
vid¥t, ºe i koexistence t¥chto dvou forem je sama o sob¥ náro£ná.

Odstanit a p°ípadn¥ nahradit tyto �neideální� formy lze asi jenom velmi
t¥ºko a není to £asto ani ºádoucí. Autorskoprávní ochrana je schopna ochránit
alespo¬ investice do napsání samotného programu a má skrze Bernskou úmluvu
a TRIPs relativn¥ ²irokou sv¥tovou akceptovanost. Vyn¥tí po£íta£ových pro-
gram· z patentové úpravy by ²lo asi taktéº velmi sloºit¥. Jednak by bylo obtíºné
tento krok obhajovat, kdyº jiº bylo ud¥leno nespo£etné mnoºství patent· a jed-
nak, pokud by byla zachována ochrana hardwaru (co asi ºádoucí rozhodn¥ je),
patentoví zástupci by si vºdy na²li cesti£ky, jak po£íta£ové programy obléct do
takového �roucha�. Rovn¥º i nahrazení zcela novou úpravou by bylo riskantní s
ohledem na nemoºnost p°edem p°esn¥ simulovat její d·sledky.

Je tedy spí²e nutné rozvíjet ochranu prost°ednictvím t¥chto etablovaných
forem, aby se p°ede²lo neºádoucím jev·m. Je tedy t°eba vykládat autorskoprávní
ochranu tak, aby byly zájmy autor· i uºivatel· vyváºeny. U patentové úpravy je
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pot°eba zejména hlídat praktickou aplikaci standardu vynálezecké vý²e, aby trh
nebyl zaplavován nesmyslnými patenty. Lze také doufat ve vytvo°ení alternativní
formy ochrany na Internetu, která by byla vhodná pro p°ekonání bariér daných
státo-centristickým pohledem na právo.
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Resumé v anglickém jazyce/Abstract

Forms of Legal Protection of Computer Programs

The purpose of the thesis was to present a comprehensive overview of various
methods of computer programs' legal protection. Those methods were ranging
from accepted to purely hypothetical ones. Accordingly, the outlined methodol-
ogy was construed to comply with this scheme. First form, the copyright pro-
tection as the most accepted one was therefore dealt with mostly from the
perspective of its practical applicability. Further, a proper balance between the
interests of computer program's author and its users was also analyzed. Sec-
ond form, patent protection as the highly controversial one was thus dealt with
from the perspective of its convenience, taking into account various pros and
cons. Moreover, the essentials of this form of protection were analyzed and fol-
lowed by their practical consequences. Other forms of protection of computer
programs, inter alia, trade secret protection, were described to show how they
could play a supplementary role to other two basic forms. Finally, the alternative
forms of protection were also introduced and analysed. Three hypothetical mod-
els, namely protection of computer programs by utility models, Paley's small
patent model and Manifesto, were held to be an excellent source of information;
however, their practical implementation was found to be very problematic.

The two basic model were considered by author of this thesis not ideal, as
both have to face theoretical and also practical problems. Nevertheless, their
removal would not be of practical interest. First, copyright protection could at
least protect the investment into writing the program itself and through Berne
Convention and TRIPs enjoys a relatively broad worldwide acceptance. Second,
the removal of the patent protection of computer programs would be very di�-
cult, as the companies and patent attorneys would always �nd the way how to
cover a computer program into other patentable invention due to its malleabil-
ity. Finally, the replacement of the current models by hypothetical ones would
be dangerous, as it would be hard to anticipate their practical implications.

To sum up, the importance was found in developing current models of com-
puter programs' legal protection, namely through copyright law and patent law.
It was also stated that we could hope for alternatives that could emerge in au-
tonomous system, Internet, which would have a major importance: it could go
beyond the barriers given by the state-centristic view on law.
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