
Cílem této práce je objasnit pojem softwarového pirátství a stanovit odpovědnost 
jednotlivých subjektů při faktické realizaci softwarového pirátství. Nejprve jsem se soustředil 
na počítačový program, příčiny, realizaci a úskalí jeho zařazení pod autorskoprávní ochranu.
Následně jsem se zaměřil na způsoby legálního užití počítačového programu. To byl výchozí 
bod pro následný pokus o definici softwarového pirátství, doplněnou o způsoby faktické 
realizace pirátství, zejména tvorbou a distribucí pirátského software. Cílem bylo i obsáhnout
nové události s dopadem na softwarové pirátství a zamyslet se nad možným budoucím 
vývojem práva na ochranu duševních statků.

Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. 

V úvodu práce jsem se věnoval fenoménu pirátství duševních statků a historii softwarového 
pirátství. Druhá kapitola obsahuje definice základních pojmů převážně mimoprávní povahy, 
jejichž výklad je nutný pro pochopení obsahu práce. Podstatná část kapitoly je určena definici 
počítačového programu.

Další část práce se věnuje počítačovému programu jako dílu autorskému. Jsou zde popsány 
důvody zařazení počítačového programu pod režim autorskoprávní ochrany, určitá specifika 
vyplývající z tohoto zařazení a obsah autorského práva.

Ve třetí kapitole je obsažen výčet pramenů upravujících ochranu počítačových programů.

Čtvrtá kapitola charakterizuje počítačový program jako dílo autorské. Upozorňuji zde na 
deficit autorskoprávní ochrany ve vztahu k principům a algoritmům vyjádřených ve 
zdrojovém kódu počítačového programu. 

V páté kapitole se zaměřuji na obsah práva autorského a způsoby smluvního a 
mimosmluvního užití počítačového programu, vyjmenovávám zde základní typy 
softwarových licencí.

Poslední část diplomové práce se věnuje softwarovému pirátství, definici, způsobu právní 
ochrany. Popisuji zde vývoj, distribuci a užívání pirátského softwaru. Zkoumám také 
odpovědnost jednotlivých osob v nejčastěji prováděných způsobech softwarového pirátství.

Obsahem šesté kapitoly je pokus o konstrukci definice softwarového pirátství. 

Sedmá kapitola se věnuje soukromoprávní ochraně počítačových programů, tedy ochraně 
pomocí autorského zákona a občanského zákoníku. V úvodu kapitoly rozvádím definici 
softwarového pirátství, popisuji zde obecné i zvláštní skutkové podstaty soukromoprávních 
deliktů podle autorského zákona a podle občanského zákoníku, uvádím výčet odpovědných 
osob se speciálním zaměřením na odpovědnost poskytovatelů informačních služeb. Uvádím 
seznam a popis jednotlivých nároků.

Osmá kapitola se věnuje veřejnoprávní ochraně počítačových programů. Uvádím zde výčet 
přestupků, správních deliktů a trestných činů souvisejících se zásahem do autorského práva 
k počítačovému programu.

Devátá kapitola se zabývá vznikem pirátského softwaru jako důsledku soupeření pirátských 
skupin a popisuje vznik odpovědnosti jednotlivých osob za jednání spojená s výrobou 
pirátského softwaru. Popisuji zde skutkové podstaty trestných činů, které obecně nemusí mít 



spojitost s porušováním autorského práva, ale naplněním těchto skutkových podstat pirátské 
skupiny získávají náskok nad konkurenty v jejich vzájemné soutěži. Jde zejména o hacking 
apod.

Desátá kapitola popisuje distribuci pirátského softwaru, zejména prostřednictvím sítě 
Internet. Uvádím nejčastěji používané distribuční kanály, jako jsou peer to peer sítě, placené 
filehosting servery a popisuji jejich fungování. Snažím se zde určit odpovědnost uživatelů a 
provozovatelů těchto kanálů. Uvádím zde judikáty soudů, které se týkají sporů s poskytovateli 
nejpopulárnějších distribučních kanálů jako je např. Rapidshare.

Jedenáctá kapitola je věnována neoprávněnému užívání softwaru koncovými uživateli.

Dvanáctá kapitola představuje závěr a obsahuje zamyšlení nad potenciální právní úpravou 
odpovědnosti za porušování autorského práva. Nastiňuji zde rizika vyplývající z omezení práv 
uživatelů Internetu v případě přijetí takové úpravy, stejně jako obavy, že jakákoliv forma nové 
přísnější regulace vzniku a distribuce autorskoprávně chráněných děl v prostředí Internetu 
bude již nabytím své účinnosti odsouzena k neúspěchu.




