
Abstrakt 

 Cílem této práce je seznámení čtenáře s problematikou softwarového pirátství. Pro 

objasnění této problematiky je však nutné vysvětlit právní instituty, které se softwarem 

souvisejí. Základem je vymezení, co to vůbec software je a jeho souvislost s počítačovým 

programem. Dále co je to počítačový program, které jeho součásti jsou chráněny a co naopak 

chráněno není. Pro určení, co je softwarové pirátství, se tato práce zabývá oprávněným užitím 

počítačového programu. Odtud je poté možné vymezit softwarové pirátství a blíže se jím 

zabývat. Na závěr práce jsou zmíněny některé aktuální otázky z této oblasti, které mají 

významný vliv na vnímání softwarového pirátství veřejností. 

 Tato práce je rozdělena do deseti kapitol. 

 Úvod této práce nastiňuje problematiku softwarového práva a softwarového pirátství a 

pokouší se naznačit původ této problematiky s ohledem na vznik nového prostoru bez hranic – 

internetu. 

 Druhá kapitola se zabývá především pojmy software a počítačový program, jejich 

vzájemným vztahem a rozdíly a dále také dalšími pojmy, které jsou v této práci použity, včetně 

právních pramenů, které se počítačového programu týkají s ohledem na judikaturu Soudního 

dvora EU. 

 Třetí kapitola je zaměřena na počítačový program, jakožto objekt práva. Zabývá se 

otázkou, které jeho části jsou chráněny a které naopak chráněny nejsou. 

 Ve čtvrté kapitole je vymezen autor počítačového programu jakožto autorského díla a 

jsou objasněny pojmy výlučná osobnostní a výlučná majetková práva. Na závěr kapitoly je 

přiblížen zvláštní případ zaměstnaneckých děl a děl vytvořených na objednávku. 

 Pátá kapitola obsahuje vymezení možného užití počítačového programu jinou osobou 

než autorem. Je vymezeno užití na základě zákonného zmocnění a na základě smlouvy, tedy 

licence. 

 V šesté kapitole jsou vymezeny některé instituty, které poskytují ochranu počítačového 

programu, které představují vývoj jeho ochrany. Zejména je zdůrazněna ochrana 

prostřednictvím autorského zákona. Nastíněny jsou i softwarové patenty a vynálezy 

implementované počítačem. 

 Sedmá kapitola se pokouší definovat pojem softwarové pirátství podle různých 

přístupů. Shrnuje vymezení BSA, Policie ČR a také především aktuální literatury. Autor se 

také kriticky zamýšlí nad různými přístupy. Zároveň definuje, jakým způsobem může 

k softwarovému pirátství docházet. 



 V osmé kapitole je vymezen pojem warez, jakožto synonymum pro softwarové 

pirátství. V kapitole je popsán celý proces produkce pirátského softwaru od jeho vydání 

vydavatelem až po užití koncovým uživatelem. Zde se autor zaměřil na nejčastější zdroj pro 

koncové uživatele, a to diskuzní fórum, kam uživatelé přispívají s odkazy ke stažení pirátského 

softwaru. Konkrétně bylo vybráno W.A.R. fórum, jakožto největší fórum svého druhu v České 

republice a na Slovensku. 

 Devátá kapitola se věnuje aktuálním otázkám v oblasti softwarového pirátství, které 

otřásly pirátským světem a u veřejnosti vyvolaly velkou diskuzi. Z těchto důvodů je autor do 

této kapitoly zařadil. 

 V závěru se autor věnuje zhodnocením současné situace, kriticky se zamýšlí nad 

současnými tendencemi zákonodárců a pokouší se nastínit možnou cestu pro řešení této situace.  

 


