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ÚVOD 

 

 Je nutné vzít za své fakt, že moderní technologie tvoří nedílnou součást dnešní 

doby. Aniž bychom si to možná uvědomovali, počítačové technologie nás obklopují a 

mnohdy i nahrazují. Ohýbají plechy, řídí ventily, rýsují schémata, počítají ekonomický 

výkon našeho státu, umožňují nám pracovat, dýchat, sledovat filmy a mnoho dalšího. 

Počítačové technologie, resp. počítačové programy (software) činí naše životy 

efektivnější, kvalitnější, zábavnější, rychlejší nebo nám prostě „jen“  umožňují žít, jak je 

tomu například u technologií využívaných v medicíně. Lidské životy se tak na 

softwarovém průmyslu staly závislé a nebude tomu jinak. Vzhledem k uvedenému je 

pochopitelné, že se každý rok do této oblasti investují miliardy dolarů, aby se neustále 

rozvíjela a posouvala hranice možného dál. Finanční nákladnost vývoje se pak 

samozřejmě odráží v nákladnosti pro koncové uživatele a tento stav vytváří prostor pro 

chování, jehož cílem je se takto vysokým poplatkům vyhnout. Vezmeme-li v potaz 

relativní snadnost, resp. technologickou realizovatelnost nelegálního užití, pak nás 

nemůže nikterak překvapit rozmach tohoto jevu, jenž se dnes nazývá softwarové 

pirátství. K pojmu samotnému se samozřejmě dostaneme později, nyní jde pouze o 

vymezení cílů této práce.  

 Stejně jako v jiných oblastech společenského života i zde mají lidé, a ne jinak 

tomu bylo u mne, pocit, že náš svět je binární, tedy, že na otázky týkající se 

softwarového pirátství lze jednoduše odpovědět „ano“ či „ne“. Problematika 

softwarového pirátství je však natolik specifická, že je nezbytné při pohledu na ni vzít 

v potaz mnoho faktorů a oprostit se od předsudků. Lidská mysl většinou není v této 

otázce tabula rasa, a proto je při konstruktivní kritice třeba k ní přistoupit tak trochu 

sokratovským způsobem „vím, že nic nevím“, který nám zajišťuje vyšší míru 

pravděpodobnosti, že naše snaha bude cestou vedoucí k objektivnímu poznání, 

zbaveného alespoň z části deformací trendů soudobé společnosti. Téma jako takové lze 

uchopit několika možnými způsoby. Já osobně jsem zvolil metodu popisnou s prvky 

analýzy a kritiky. V této práci se tedy zaměřím na vymezení základních pojmů 

souvisejících s fenoménem softwarového pirátství, pokusím se stručně nastínit jeho 

socio-kulturní aspekty a jeho nejčastější formy. 
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Logickou součástí je pak část věnovaná ochraně software, ať už zákonnými 

instituty či prostředky technickými, které slouží k zamezení tohoto druhu nežádoucího 

chování. Důraz bude přitom kladem především na ochranu zákonnou, která není zdaleka 

ideální. Mou snahu tedy bylo jednak deskriptivně shrnout základní známé poznatky a 

jedna uvézt vlastní kritický pohled na věc. Práce tak obsahuje pasáže s polemikou nad 

úpravou de lege lata a možnostmi de lege ferenda.  

 V neposlední řadě je třeba zmínit, že práce obsahuje krátkou analýzu veřejného 

mínění. Dotazník byl koncipován tak, aby respondenti odpovídali jednoznačně na 

položené otázky bez větších možností vlastních odpovědí. Důvodem byla snaha o 

eliminaci roztříštěnosti odpovědí. Ambicí autora nebyla odborná sociologicko-právní 

rešerše, ale získání demonstrativního vzorku odpovědí (pohledů) na bazální otázky 

vztahující se právě k problematice tohoto druhu pirátství. Není možné v tomto typu 

klasifikační práce poskytnout ucelenou a všeobsahující studii, nicméně věřím, že níže 

obsažené informace přinejmenším pomohou čtenáři pochopit základní instituty týkající 

se softwarového pirátství a zajistí objektivnější pohled na věc. 
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SOFTWARE 

Vymezení pojmu 
 

 Jednou z možných příčin výkladových potíží právních vztahů, jejichž 

předmětem je software, tkví ve skutečnosti, že samotný pojem „software“  je jako 

takový velmi komplexní a pro mnohé nesrozumitelný. Je patrné, že tento stav není 

žádoucí. Společenský vývoj totiž v posledních letech klade na osoby vykonávající 

právní povolání požadavky v podobě znalostí dané problematiky nejen z pohledu 

detailní právní erudovanosti, ale i praktických zkušeností, a jak uvádí Polčák1, kritické a 

konstruktivní studium ekonomických, technických, etických a sociálních souvislostí 

působení práva..(..)..začíná pro právníky znamenat nikoli jen užitečnou možnost, ale 

doslova nutnost. Tyto zkušenosti, spočívající ve znalosti životní reality v oblasti daných 

právních vztahů, jsou tedy dnes považovány za základní předpoklad pro možnost 

kvalifikovaného výkonu právní profese. Je možné říci, že pravděpodobnost stát se 

vyhledávaným odborníkem ve svém oboru je v přímé úměře s mírou expertních znalostí 

reality regulované právními normami. Právě proto je pro pochopení jakékoli specifické 

problematiky nutné pochopit i jednotlivé dílčí otázky, jež s ní souvisí a obsahově ji 

determinují. Ze zmíněných důvodů nalezneme v prakticky všech odborných publikacích 

zabývajících určitou právní oblastí část s vymezením základních pojmů a definic. Právo 

tak, ač trochu v jiném kontextu, potvrzuje svou multidimenzionalitu, o niž se lze často 

dočíst v publikacích zaměřených na teorii práva2. Výše uvedené považujte, prosím, 

částečně také jako odůvodnění definičních pasáží odborných prací, které mohou 

v určitých případech působit samoúčelně a bez zjevných konsekvencí.  

 

 Vzhledem ke komplexnosti a dále abstinenci legální definice pojmu software, 

vzniká v českém, ale i zahraničním prostředí3, prostor pro úvahy nad jeho vymezením.  

Český zákonodárce v této otázce zjevně sám nemá jasno, když někdy pojem software 
                                                 
1 POLČÁK, Radim. Český právní řád a ochrana kyberprostoru: K problémům působnosti 
trestního práva na internetu. Praha: Karolinum, 2008., s. 95 
2 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 19. Právnické učebnice 
(Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-85-6. 
3  Některé zdroje uvádějí, že software je vše, co není harwarem, tedy i audiovizuální materiály 
jako filmy, záznamy, nahrávky apod.; zdroj: Software. In: [online]. [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: 
http://dictionary.reference.com/browse/software 
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staví na roveň počítačovému programu a někdy vedle něj, a to bez dalšího vysvětlení, 

což logicky vzbuzuje pochybnosti o jejich pojmové ekvivalenci.4 Vladimír Smejkal 

v této souvislosti uvádí, že tato otázka byla předmětem rozborů již ve starších 

publikacích, avšak dle jeho názoru žádné rozdíly mezi těmito pojmy neexistují. 

Poukazuje na to, že odlišné označení používané při zákonné tvorbě má svůj původ 

v nejednotném užití terminologie při překladech z cizího jazyka5.  

 I přesto, že se odborná veřejnost ve skrze shoduje v závěru, že názorová 

nejednotnost v této podobě nepůsobí v praxi větší potíže6, existují autoři, kteří praktické 

dopady v terminologické diferenciaci spatřují a na rozlišování trvají. Tak je tomu 

v případě Tůmy a prof. Telce, kteří ve svém komentáři k autorskému zákonu, uvádí, že 

vedle počítačových programů je třeba rozlišovat pojem „programové vybavení 

počítačů“ (franc. Logiciel, angl. software), který je složen z několika různých prvků 

(součástí)..(.)..je-li součástí programového vybavení počítačů více děl chráněných 

autorským zákonem, pak se pojmově jedná o díla spojená, a to za účelem jejich 

společného (zpravidla obchodního) užití (hospodářského zhodnocení)7. Je tedy zřejmé, 

že diskurs v této otázce způsobuje nepřesné převzetí angloamerického pojmosloví, jež 

se uchytilo v obecném povědomí jako počítačový program. 

                                                 
4 srov. např. § 30 odst. 2, věta první, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a položku č. 
56 samostatné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních živností 
volných podle jednotlivých činností. 
5 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů: 2. aktualizované a 
rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 52. ISBN 80-7179-765-0. 
6 „..()..výše zmíněné tři výrazy jsou svým významem velmi podobné, až shodné a neměly by v 
praxi působit výkladové obtíže.“; zdroj: MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 
1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 4. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7357-638-7 
7 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 39. 
ISBN 978-80-7179-608-4.; shodně: JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo: praktický 
průvodce právní problematikou v IT. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 29. ISBN 978-80-
251-3458-0 
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Já osobně, ve shodě s M. Maisnerem, nepovažuji debatu v této rovině za nikterak 

zásadní a rozhodující. Software je dle mého nutno chápat jako pojem obecný či 

zastřešující, který se v užším smyslu shoduje s pojmem počítačový program a v širším 

slova smyslu s pojmem počítačové vybavení, případně i ostatním příslušenstvím typu 

obalu, registrační karty, servisu apod., jehož zastáncem je Martin Vlček, když uvádí, že 

softwarem je program nebo soubor programů pro prodej, tedy určený pro trh se vším, 

co k tomu patří: vlastní program nebo soubor programů na nosičích, uživatelská 

příručka (manuál), licenční a záruční podmínky spojené většinou s registrací (tj. 

registrační karta atd.), vlastní obal, nabídka služeb, servisu, školení, případně další 

vylepšení výrobcem nebo prodejcem pro komerční úspěch u uživatele a uživatelovo 

pohodlí.8.   

 Poslední otázkou zůstává, jaké stanovisko zaujmout k pojetí softwaru jako 

všeho, co není hardware, tedy i jako audiovizuálního záznamu zachyceného na 

přenosovém médiu. Ačkoli se může zdát, že jde o dosti extenzivní přístup, nepovažuji 

ho v podstatě za chybný. Vysvětlení spatřuji v pojetí pojmu data, které cum grano salis 

chápu jako nejnižší stupeň technologické abstrakce9, vnímatelné lidskými smysly 

pomocí techniky. Jde obecně o jakékoli prvky s informační hodnotou, jež jsou 

uchovávána v ucelených souborech a mohou být rozmanitého typu – např. textová, 

numerická, binární, obrazová apod.10 Víme-li tedy, že softwarem je počítačový 

program, který lze charakterizovat jako strukturu danou organizací dat, posloupností 

instrukcí a volbou algoritmů a způsobem komunikace s uživatelem, a to vše zapsáno 

na..(..)..médiu nebo nosiči.11, je pak možné a simili označit i audiovizuální záznamy na 

přenosových médiích za kategorii pojmu software alespoň příbuznou. Toto extenzivní 

pojetí software by tedy zahrnovalo vše od počítačových programů, manuálů, servisu, 

přes hudbu, filmy, počítačové hry a další. Z praktických důvodů si pro účely této práce 

vystačíme s pojetím užším. Softwarem bude tedy bez dalšího myšlen pouze počítačový 

program, tak jak tento pojem užívá autorský zákon. 

                                                 
8 VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, s. 18. ISBN 80-85623-12-
9 
9 DATA. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Data 
10 HLAVENKA, Jiří. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2. vyd. Brno: Computer 
Press, 1995, s. 53. ISBN 80-85896-13-3. 
11 VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, s. 17. ISBN 80-85623-
12-9 
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 Jak jsem uvedl, legální definici počítačového programu anebo software, český 

právní řád nezná, proto je nutné níže uvedený přehled chápat pouze jako demonstraci 

rozdílných přístupů k definičním snahám. Je patrné, že tyto snahy se vyznačují jak 

přístupy komplexními, tak simplifikačními a ani jeden z těchto přístupů nepovažuji za 

chybný. 

 

Definice počítačového programu Zdroj 

Sekvence instrukcí, která je prováděna 

prostřednictvím počítače. Tento termín se 

vztahuje na originální zdrojový kód nebo na 

proveditelnou verzi strojového jazyka. Termín 

program vyměřuje stupeň kompletnosti, tj. 

program ve zdrojovém kódu obsahuje všechny 

příkazy a soubory nezbytné pro kompletní 

interpretaci nebo kompilaci a tento proveditelný 

program lze vložit do daného prostředí a provézt 

jej nezávisle na ostatních programech.12 

Slovník výpočetní techniky: 

Výklad standardních pojmů pro 

vědu, školství a obchod. Praha: 

Plus, 1993, s. 301. ISBN 

8085297485. 

Struktura daná organizací dat, posloupností 

instrukcí a volbou algoritmů a způsobem 

komunikace s uživatelem, to vše zapsáno ve 

zdrojovém nebo strojovém kódu (na médiu nebo 

nosiči).13 

VLČEK, Martin. Softwarové 

právo pro každý den. Praha: 

Grada, 1993, s. 17. ISBN 80-

85623-12-9 

Úplná, logicky skloubená posloupnost instrukcí a 

dat pro řešení dané úlohy. (podle ČSN 36 90 01, 

dnes již nezávazná norma)14 

SMEJKAL, V. a kol. Právo 

informačních a 

telekomunikačních systémů: 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2004, s. 53. 

ISBN 80-7179-765-0. 

                                                 
12 Slovník výpočetní techniky: Výklad standardních pojmů pro vědu, školství a obchod. Praha: 
Plus, 1993, s. 301. ISBN 8085297485 
13 VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, s. 17. ISBN 80-85623-
12-9 
14 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů: 2. aktualizované a 
rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 53. ISBN 80-7179-765-0 
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Počítačový program je posloupnost příkazů pro 

procesor počítače. Příkazy jsou jednak sekvenční 

(pro provedení jednoho se provede následující), 

jednak rozhodovací, kdy se volí jedna ze dvou 

větví sekvenčních posloupností příkazů. 

Program je reprezentován souborem v paměti 

počítače (obvykle s příponou „exe“ nebo „com“), 

součástí programu však může být větší množství 

dalších souborů nejrůznějších typů. 

K zápisu programu v souboru (textovém) je 

použit programovací jazyk; tomuto souboru se 

říká zdrojový program.15 

HINDLS, Richard. Ekonomický 

slovník. 2. aktualiz. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2003, xcii, 519 s. 

ISBN 80-717-9819-3. 

Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií 

použitých priamo alebo nepriamo v počítači. 

Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo 

vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovém 

kóde. Neoddeliteľnou súčásťou počítačového 

programu je aj podkladový materiál potrebný na 

jeho prípravu; ak splňa pojmové znaky díla, je 

chráněno jako literárne dílo.16 

§ 5 odst. 8 a § 7 odst. zákona č. 

618/2003 Z.z., o autorskom 

práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (autorský 

zákon), a 

 

Počítačový program je zápis algoritmu v tvare, 

v ktorom ho počítač dokáže spracovať17.  

GREGUŠOVÁ, Daniela. 

Počítačové právo. Vyd. 1. Brno: 

Institut dalšího vzdělávání, 2002, 

s. 14. Studijní texty pro 

bakalářské studium. ISBN 80-

866-2904-X. 

  

                                                 
15 HINDLS, Richard. Ekonomický slovník. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, xcii, 519 s. 
ISBN 80-717-9819-3 
16 § 5 odst. 8 a § 7 odst. 1 zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon), 
17 GREGUŠOVÁ, Daniela. Počítačové právo. Vyd. 1. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2002, s. 
14. Studijní texty pro bakalářské studium. ISBN 80-866-2904-X 
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Počítačový program je souborem instrukcí, který 

může být počítačovým systémem proveden pro 

dosažení zamýšleného výsledku. Lze ho definovat 

i tak, že jde o množinu příkazů, instrukcí, 

deklarací a popř. jiných prvků programovacího 

jazyka, vyjadřující algoritmus řešení nějakého 

problému.18 

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: 

komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2009-2010, s. 2087. ISBN 

978-80-7400-178-9 

 

 K pojmům „zdrojový kód“ a „strojový kód“ je třeba poznamenat, že jde v obou 

případech o formu vyjádření počítačového programu s tím, že v případě zdrojového 

kódu jde o počítačový program napsaný v konkrétním programovacím jazyce typu 

PASCAL C, BASIC a další. V případě strojového kódu jde pak o vyjádření, kterému je 

počítač sám o sobě schopen porozumět19, je tedy možné si jej představit jako soubor 

jedniček a nul neboli binární kód. 

 Závěrem této části práce lze tedy shrnout, že pojem software je převzat 

z anglického jazyka a díky překladatelské nejednosti a nedůslednosti došlo k 

nejednotnosti v chápání tohoto pojmu. Aplikačně a interpretačně by pak tato názorová 

diferenciace v praxi neměla činit větší potíže. 

                                                 
18 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009-2010, s. 2087. ISBN 
978-80-7400-178-9 
19 MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, s. 3. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-638-7 
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SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ 

Vymezení pojmu 
 

  Na úvod této kapitoly považuji za vhodné se zmínit o etymologii pojmu 

softwarové pirátství. Stejně jako v případě samotného pojmu software i zde se jedná o 

anglicismus odvozený od slova piracy, které je v originále vícevýznamové a 

v souvislosti s autorským právem je užíváno ve smyslu nedovoleného kopírování nebo 

použití např. knihy, záznamu, počítačového programu nebo nápadu, resp. užití díla v 

rozporu s patentem nebo autorským právem (v originále unauthorized reproduction or 

use of something, as book, recording, komputer program, or idea, esp. hen in 

contravention of patent or copyright20). V českém jazyce však slovo pirátství původně 

tento význam nemělo, a jak uvádí Vlček21, jeho užívání má pravděpodobně důvod ve 

svém romantickém pozadí. Sama BSA22 však raději používá termín „software theft“, 

tedy krádež softwaru. 

 Bez jakýchkoli pochybností lze softwarového pirátství označit za fenomén 

rozdělující společnost na několik názorových táborů. Pokud nejde o jedince k této 

problematice lhostejné, pak hlavním předmětem zájmu je především hodnocení 

morálnosti či amorálnosti takovéhoto chování a důsledků tohoto jevu pro společnost 

jako celek. Proč je tomu právě tak, se jeví spíše jako otázka sociologická než právní, 

avšak dovolím si zde drobnou úvahu ve vztahu k prostřední domácímu. Je důležité 

poznamenat, že z mé strany nejde o detailní analýzu tohoto jevu, která by 

pravděpodobně sama o sobě vydala na samostatnou práci. 

 Jeden z determinačních aspektů, jež považuji za relevantní pro náhled na otázku 

softwarového pirátství, lze vyjádřit tak, že „složitá sociální stratifikace soudobé 

společnosti determinuje diferenciaci skupinového právního vědomí, zejména ve vazbě 

na rozdílné sociální potřeby, hodnoty a zájmy.“ 23 

                                                 
20 BROWN, Edited by Lesley. The new shorter Oxford English dictionary on historical principles. [New 
ed.]. Oxford: Clarendon, 1993, s. 2222. ISBN 0-19-863142-1 
21 VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, s. 76. ISBN 80-85623-12-9. 
22 Business Software Alliance (BSA) je sdružení firem působící ve více než 80 zemích světa, prosazující 
zájmy softwarového průmyslu. 
23 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 24. Právnické učebnice 
(Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-85-6. 
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Jinými slovy, různé sociální skupiny (vrstvy) lidí mají různé vnímání právního 

vědomí24, a to zejména ve vazbě na prostředí, ve kterém žijí a potřeby, které řeší. Toto 

zdůvodnění vychází z obecné analýzy, jejíž výsledek lze aplikovat prakticky kdekoli na 

světě. Jde o výchozí vzorec, na jehož základ je nutné aplikovat korektivy pro konkrétní 

socio-kulturní prostředí. Důležité v této souvislosti je uvědomění si faktu, že člověk 

často neovládá své hodnoty a potřeby, ale hodnoty a potřeby ovládají jeho chování i 

myšlení. Tyto hodnoty jsou pak modifikovány právě vlivem prostředí, ve kterém je 

daný jedinec adaptován. Domnívám se, že v našem případě jde pak o změny politického 

klimatu na konci 80. let a střet generací doby „minulé“, tedy socialistické, a „současné“, 

tedy kapitalistické. Jak uvádí Smejkal, „jelikož do roku 1989 (a bohužel i po něm) stále 

přetrvávalo vševlastnické uvažování většiny spoluobčanů, nebyly tyto aspekty (nelegální 

užívaní software--pozn. aut.) dlouho ve zřeteli zájmů orgánů činných v trestním řízení, 

ani pod větším celospolečenským tlakem“.25 V některých pramenech26 je dokonce 

možné se setkat s tvrzením, že stát pirátství napomáhal, když pořádal kroužky 

počítačové techniky v rámci organizace SVAZRM nebo městských a okresních stanic 

mladých techniků, kde docházelo k šíření nelegálních počítačových programů. Na 

obranu nutno uvézt, že tato společenská „lhostejnost“ vůči jakékoli represi počítačových 

pirátů byla dána i tím, že tehdejší technologická gramotnost a vyspělost zcela dobře 

neumožňovala sledovat, co kdo na svém osobním počítači dělá, nebo dokonce účinně 

stíhat případné prohřešky.  

 Společenský pohled na otázku legality a legitimity pirátství úzce souvisí 

s právním vědomím. Jedná se o znalost práva platného (de lege lata) a úvahy a 

hodnocení nad ním (de lege ferenda). Oba tyto pohledy, jsou tedy základními 

determinanty lidských názorů, chovaní a postojů, jež se ve svém důsledku promítají 

nejen na problematiku „softwarového pirátství“, ale i na věci všední, nepodléhající 

vášnivým debatám moderní doby. 

                                                 
24  Právní vědomí zahrnuje, byť na různé úrovni percepce, identifikace a argumentace, jak 
rovinu de lege lata, vycházející především z míry znalostí platného práva, tak i rovinu de lege 
ferenda, založenou na jeho hodnocení. Prezentací právního vědomí navenek jsou názory, 
postoje a chování lidí ve vztahu k platnému právu.; zdroj: GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. 
rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 24. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-85-6. 
25 SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 22. ISBN 80-717-9765-0. 
26 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, s. 30-31. ISBN 80-
7226-419-2. 
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Softwarové pirátství v kyberprotoru 
 

 Softwarové pirátství má vůči jiným formám páchané kriminality jisté 

specifikum. Jde o chování uskutečňované převážně ve virtuálním světě, kyberprostoru, 

nebo chcete-li internetu. Kyberprostor je tak jedním z pojmů, jež lze svou povahou 

primárně zařadit do sféry technické, resp. informačně technologické, nikoli však právní. 

Slovo „kyberprostor“ vzniklo překladem anglického termínu „cyberspace“ a jak uvádějí 

někteří autoři27, poprvé jej použil na počátku osmdesátých let (1982) v povídce „Jak 

vypálit Chrome“28 americký prozaik William Gibson. Zmínění autoři poukazují i na 

fakt, že tento autor vlastně sám, později, v roce 1986, položil pojmu „kyberprostor“ 

definiční základy, a to ve svém románu „Neuromancer“29. Vymezil jej zde jako 

„konsenzuální datovou halucinaci, vizualizovanou v podobě imaginárního prostoru, 

tvořeného počítačově zpracovanými daty a přístupného pouze vědomí (a nikoli fyzické 

tělesnosti) uživatelů.” 

 Gibsonovo vymezení, ačkoli splňuje určité atributy moderního pojetí 

kyberprostoru, je však poplatné spíše svému původnímu určení, tj. literární fabulaci. Z 

toho důvodu současní autoři ve svých pracích upozorňují, že v v dnešní době již existují 

minimálně desítky dalších definic pojmu kyberprostor30, které pro účely pochopení 

vymezení kyberprostoru slouží lépe. Ačkoli není účelem této práce podat jejich 

kompletní výčet, zmíním alespoň ty, u nichž to považuji na tomto místě za vhodné. 

V případě první z nich jde o formulaci, díky které se pojem „kyberprostor“ dostal do 

obecného povědomí. 

                                                 
27 POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru: 
(úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 7. Edice učebnic Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 361. ISBN 80-210-3779-2. 
28 GIBSON, William. Jak vypálit Chrome. 2., nově přeložené vyd. Brno: Návrat, 2004, 236 s. 
ISBN 80-717-4593-6 
29 GIBSON, William. Neuromancer. Vyd. 1. Plzeň: Laser, 1992, 234 s. ISBN 80-856-0127-3. 
30 GŘIVNA, Tomáš. Český právní řád a ochrana kyberprostoru: závazky k ochraně 
kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 2008, s. 21. 
ISSN 0323-0619. 
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Jejím autorem je americký básník, spisovatel a zakladatelel Electronic Frontier 

Foundation31, John Perry Barlow32, který kyberprostor označil za deteritorializovaný, 

symbolický prostor mediové komunikace, s tím, že záleží jen na složitosti technologie, 

nakolik komplexní tento prostor bude33. Barlowova definice v sobě zahrnuje pojmové 

znaky spočívající v deteritorializaci, symbolice a komplexnosti regulované podle 

složitosti použité technologie. Oproti Gibsonovu pojetí se tedy Barlow vyjadřuje k 

působnosti a regulaci kyberprostoru, když jej označuje jako deteritorializovaný 

(hranicemi neomezený) prostor, jehož komplexnost záleží jen na složitosti technologie. 

Slovo „jen“ je v kontextu34 nutno chápat spíše jako odpor proti regulaci jakýmkoli 

jiným prostředkem, tj. právem apod., než jako pouhé konstatování přímé úměry mezi 

složitostí technologie a komplexností kyberprostoru. 

 Kyberprostor je v mnoha ohledech metaforický. Jeho metaforičnost je možné 

spatřit v prakticky každé jeho charakteristice (prostor, místo, svět apod.). Jde o 

vlastnosti, které lidé tomuto jevu přiřadili na základě určité strukturální (pojmové) 

podobnosti s předmětem, jež je pro ně notorietou, tak aby o něm mohli psát, mluvit a v 

neposlední řadě jej i regulovat.  Je zřejmé, že jde o mladou, proměňující se, ale co do 

významu sílící vrstvu sociální reality. Jde o kulturně a mocensky kolonializovaný 

prostor sociální interakce, jež podléhá technologické mediaci. 35 

                                                 
31 Electronic Frontier Foundation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation 
32 John Perry Barlow. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia foundation, 2001- [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Perry_Barlow 
33 John Perry Barlow pojem „kyberprostor“ charakterizoval dále ve své Deklaraci za nezávislost 
kyberprostoru. Zde se objevuje poněkud jiné pojetí, a to „Kyberprostor vzniká spojením 
transakcí (operací), vztahů, a myšlení samotného, uspořádaných jako stojaté vlny v síti (z) 
našich komunikací“.- BARLOW, John Perry. ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION. A 
Declaration of the Independence of Cyberspace. 1996. Dostupné z: 
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 
34 John Perry Barlow, nar. 3.10.1947, je americký básník, esejista, politický aktivista a 
kyberlibertarián. Je zakládajícím členem Electronic Frontier Foundation a autorem Deklarace za 
nezávislost kyberprostoru. 
35 podobně POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v 
kyberprostoru: (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 9. Edice učebnic 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 361. ISBN 80-210-3779-2. 
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 Rozmach kyberprostoru a jeho neustálý technologický a uživatelský progres 

nám potvrzují i údaje Mezinárodní telekomunikační unie36 z období 2001 – 2011, kdy 

byl zaznamenán nárůst počtu individuálních uživatelů ze 495 milionů na 2,27 

miliardy37. Jedná se tak o sociální systém bez teritoriálních limitů s počtem uživatelů o 

téměř jednu miliardu větším než počet obyvatel nejlidnatějšího státu světa Čínské lidové 

republiky38. Z toho důvodu je téma softwarové pirátství odbornou právní veřejnosti 

v dnešní době hojně diskutováno, ať už v otázce vnitrostátní či mezinárodní právní 

regulace. Právě efektivní, avšak „citlivá“ mezinárodní spolupráce v této oblasti, a to 

včetně harmonizace právních úprav se pak v této oblasti jeví jako více než žádoucí a 

opodstatněná. 

                                                 
36 Mezinárodní telekomunikační unie (ITU - International Telecommunication Union) byla 
založena v roce 1993 jako nástupce Mezinárodního poradního výboru pro telegrafii a telefonii 
(CCITT) založeného již roku 1865;zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie. In: Wikipedia: the 
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-03]. 
Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_telekomunika%C4%8Dn%C3%A
D_unie 
37 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. [online]. [cit. 2012-11-28]. Dostupné 
z: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ 
38 Čínská lidová republika: Počet obyvatel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika 
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Kategorizace softwarového pirátství 
 

 Na oficiálních stránkách Business Software Alliance (BSA39) je softwarové 

pirátství vymezeno jako „neoprávněné kopírování či distribuce softwaru, chráněného 

autorskými právy. K tomu může dojít prostřednictvím kopírování, stahování, sdílení, 

prodeje nebo instalace více kopií do osobního nebo pracovního počítače.“40 Softwarové 

pirátství lze tedy rozlišit na tzv. online - formy páchané v kyberprostoru, a tzv. offline -  

formy páchané v „reálném“ světě. Samozřejmě jsou případy, kdy nelze vymezit ostrou 

hranici mezi těmito formami, a proto určité subkategorie online a offline forem někdy 

splývají. 

Nejčastějšími formami offline softwarového pirátství jsou: 

� Pirátství koncových uživatelů (End-user piracy nebo také Softlifting) - 

Literatura uvádí tento druh softwarového pirátství za bezesporu nejrozšířenější41. 

Podstata tkví ve sdílení software osobou, která k užívání tohoto software nemá udělen 

souhlas autora či jiného oprávněného subjektu. 

                                                 
39 Business Software Alliance (BSA) byla založena v roce 1988 z iniciativy nejdůležitějších 
producentů software pro osobní počítače. Mezi prvními státy, kde BSA začala působit byly 
Itálie, Španělsko a Francie, a to v roce 1989. Od té doby svou působnost neustále rozšiřuje a v 
současné době působí ve více než 80 zemích celého světa. Právní zástupce zástupce BSA 
Europe, Bradford Smith, rozdělil působnost BSA do tří sfér s tím, že pouze propojení všech 
těchto sfér může dle jeho názoru vést k úspěšnému snížení procenta softwarového pirátství. Za 
první sféru označil bezpečnostní složky, tedy globální uplatňování autorského práva ze strany 
tvůrců softwaru ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Druhou oblastí bylo dle B. 
Smitha tzv. výchova. Tuto oblast zájmu považoval za souvztažnou ke sféře první. Podstatou 
této druhé sféry má být osvěta, že kopírovat software je nelegální, že nelegální je i šíření 
nelegálně kopírovaného software a že riziko odhalení a potrestání není zanedbatelné. V zásadě 
lze říci, že tím byla myšlena prevence. Třetí a tedy poslední sféru spatřoval B. Smith v 
legislativě, resp. veřejné činnosti.  Označoval za nezbytné, aby tvůrci software byli ze strany 
jednotlivých států chráněni nekompromisními zákony; částečný zdroj: KOENIG, Erik a 
Bradford SMITH. Metody boje proti softwarovým pirátům ve světě. Praha: Leringo, 1993, s. 12. 
Computer crime, č. 3. ISBN 80-901327-2-3 
40 zdroj: http://ww2.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy.aspx 
41 KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, s. 
101. ISBN 80-720-1190-1 
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� Pirátství prodejců (Hard-Disk Loading nebo také někdy Reseller Piracy) - 

V tomto případě se jedná povětšinou o IT prodejce, kteří např. lákají zákazníky 

předinstalovanými nelegálními kopiemi některých počítačových programů, případně 

nahrají software do systémů bez poskytnutí originálních přenosových medií a manuálů. 

„Mezi charakteristické znaky tohoto druhu pirátství patří velké množství uživatelů, kteří 

mají nainstalován program se stejným sériovým číslem, zcela chybějící či nekompletní 

dokumentace k programu nebo dokumentace, která neodpovídá nainstalované verzi 

programu.“42 

� Průmyslové pirátství (Industrial Piracy) - Tento druh pirátství je praktikován 

především v rozvojových zemích, kde se do výroby zapojují i vládou řízené společnosti, 

chrlící denně až tisíce CD. Určovatelem tohoto typu je především kvantita produkce 

nelegálního software a jeho příslušenství. Je možné konstatovat, že mezi rozšířeností 

tohoto druhu softwarového pirátství a cenami kopírovacích zařízení a přenosových 

médií je patrná nepřímá úměra – se snižováním cen kopírovacích zařízení a 

přenosových médií se podstatným způsobem zvýšila aktivita subjektů na tomto poli.43 

 Nejčastějšími formami online softwarového pirátství jsou: 

� Pirátství probíhající na BBS nebo na Internetu (BBS/Internet Piracy nebo 

také Online Piracy) – Jde o druh pirátství, který je realizován na bázi elektronického 

transferu legálního software, kdy systémový operátor anebo uživatelé nahrají na BBS či 

Internet nebo z nich stahují legální software, a to bez patřičné licence či oprávnění.44 

                                                 
42 Tamtéž. 
43 KREMEROVÁ, Pavla. Softwarové pirátství stokrát jinak. In: Živě.cz [online]. 26. 11. 1998 [cit. 
2012-11-20]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/softwarove-piratstvi-stokrat-jinak/sc-3-
a-4663/default.aspx 
44 KREMEROVÁ, Pavla. Softwarové pirátství stokrát jinak. In: Živě.cz [online]. 26. 11. 1998 [cit. 
2012-11-20]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/softwarove-piratstvi-stokrat-jinak/sc-3-
a-4663/default.aspx 
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� Pirátství podniků (Client-server overuse nebo také někdy Corporate Piracy) - U 

tohoto typu je možné shledat podobnost s pirátstvím realizovaným prostřednictvím BBS 

nebo na Internetu. "Kořenem zla" jsou v tomto případě lokální sítě (LAN) firmy nebo 

podniku, kde má k jedné legálně instalované kopii určitého programu nelicencovaný 

přístup potenciálně i několik set zaměstnanců.45  

� Domácí pirátství (Home Piracy) - Pod pojem „domácí pirátství“ lze zahrnout 

všechny činnosti od nevinného vyměňování počítačových her s přáteli až po 

provozování výdělečné BBS. Je zřejmé, že domácí pirátství je asi nejhůře 

lokalizovatelnou a regulovatelnou skupinou pirátství, avšak s ohledem na výkonové 

parametry..(..)..přístrojů se nejedná o závažná množství co do celkového objemu 

(literatura uvádí 5% celkového objemu).46 Domácí pirátství je právě onou zmíněnou 

formou, jež pro svou povahu nelze striktně přiřadit pod online nebo offline kategorii, ale 

je třeba jej vnímat jako subkategorii prolínající se do obou. 

 

Nelegální software a nelegální užití softwaru 
 

 Pod softwarovým pirátstvím tedy řadíme jednak nelegální software jako takový, 

ale i nelegální užití softwaru. Společným prvkem obou výše zmíněných situací je tak 

zásah do autorskoprávní sféry, ať už majetkové či osobnostní. Někdy se můžeme setkat 

s názory47, že pro vznik odpovědnosti za porušení těchto autorských práv pak není 

nutné zavinění na straně toho, kdo je původcem zásahu, avšak domnívám se, že s touto 

myšlenkou nelze bez dalšího souhlasit. Objektivní odpovědnost je uplatňována toliko ve 

vztahu k autorskoprávní odpovědnosti, u trestných činů je však zavinění, jakožto 

subjektivní stránka protiprávního jednání, zkoumáno vždy. U trestných činů proti 

průmyslovým právům a proti autorskému právu je dokonce vyžadováno zavinění 

spočívající v úmyslu (directus nebo eventualis). 

                                                 
45 KREMEROVÁ, Pavla. Softwarové pirátství stokrát jinak. In: Živě.cz [online]. 26. 11. 1998 [cit. 
2012-11-20]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/softwarove-piratstvi-stokrat-jinak/sc-3-
a-4663/default.aspx 
46 KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, s. 98. 
ISBN 80-720-1190-1 
47 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. 
Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 59. ISBN 978-80-251-3458-0 
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Z tohoto důvodu nebude nedbalost, ať už vědomá či nevědomá, k naplnění skutkové 

podstaty v těchto případech stačit.48 

 Mezi nejčastější formy jednání, jimiž jsou porušována nebo ohrožována autorská 

práva, patří49: 

� Nelegální zásah do zdrojového kódu a vývoj softwaru – zde jde především o 

zásah do zdrojového kódu v rozporu se zákonnými a licenčními právy a 

povinnostmi. O nelegálním vývoji pak hovoříme, jde-li o zjevné přepracování 

zdrojového kódu neoprávněnou osobou. 

� Nelegální nabytí – zde jde o jakékoli nabytí softwaru, jehož nelegalita byla 

nabyvateli známa. 

� Nelegální užití legálně nabytého software – zde jde typicky o neoprávněné 

rozmnožení software na více počítačů či rozmnožení pomocí centrálního 

zpřístupnění. V obou případech jde o porušení licenčních podmínek a tím 

k nelegálnímu užití. 

� Nelegální užití – užívání bez licence. 

� Užívání protiprávního software - protiprávnost software zde spatřujeme v jeho 

funkčním zaměření v podobě např. pronikaní a poškozování cizího software 

(viry, spyware atd.) nebo formou prolamování DRM technologií. 

� Prolamování bezpečnostních softwarové ochrany – jedná se o činnost 

označovanou jako „cracking“.  Osoby provádějící tuto činnost musí být 

zpravidla velmi zdatnými programátory. Jde o jakýsi nelogický, zpětný postup, 

označovaný někdy jako „reverzní inženýrství“50. Tato činnost je v prostředí 

pirátské komunity velmi ceněna, dá se říct, že jde o nejrespektovanější oblast, 

která logicky není ve schopnostech každého. Jak uvádí někteří autoři51, je běžné, 

že úspěšní crackeři bývají poloviční autisté. 

                                                 
48 Srov. ust. § 13 odst. 2 a ust. § 268 a násl. trestního zákoníku 
49(poupravená a doplněná pasáž) JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo: praktický 
průvodce právní problematikou v IT. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 60. ISBN 978-80-251-3458-
0 
50 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 
bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 70. ISBN 978-80-247-1561-2. 
51 CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad Tomáš Hlaváč. Praha: 
Grada, 2008, s. 56. ISBN 978-80-247-1765-4. 
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� Narušení fungování softwaru -  jde o úmyslné zahlcení software příkazy, což 

způsobí jeho kolaps či omezení výkonu. 

 

 Celá množina tohoto jevu tedy obsahuje stav opačný k legálně nabytému a 

legálně užívanému softwaru, z toho důvodu je třeba k pochopení stanovit, co vlastně 

legální nabytí a legální užití znamená. Z pohledu autorského zákona je pojem legálního 

užití vymezen jako právo autora dílo užít, právo autora k jeho užití udělit svolení jiné 

osobě či užití software bez svolení autora, stanoví-li tak zákon52. Pomineme-li užití 

tvůrcem, pak tedy rozlišujeme užití se svolením autora a bez něj. Užitím se svolením se 

rozumí dispozice uskutečňovaná zásadně na základě autorskoprávní licenční smlouvy53, 

jejímiž pojmovými znaky (essentialia negotii) jsou identifikace software, projev vůle 

poskytnout oprávnění k užití software (licenci) a ujednání o odměně za takto 

poskytnutou licenci.54 Obecný režim autorskoprávních licenčních smluv se vyznačuje 

bezformálností. Obligatorně je pak vyžadována písemná forma jen v případě licence 

výhradní, tj. v případě, kdy se poskytovatel zavazuje neposkytnout shodnou licenci třetí 

osobě a zdržet se i sám výkonu práva užít software způsobem, ke kterému licenci 

udělil. 55  

 O legálnosti nabytí jsme pojednali výše v souvislosti s udělením licence. Je však 

třeba doplnit, že na software vytvořený na objednávku se, na základě ust. § 58 odst. 7 

AutZ, vztahuje režim tzv. zaměstnaneckých děl. Jedná se o východisko k potřebě 

zohlednit postavení investora při vývoji software jako takového. Tento režim tak 

přiznává objednateli software právo vykonávat vlastním jménem a na vlastní účet 

výlučná majetková práva autorská, a to bez nutnosti udělení licence ze strany autora. Ze 

shora uvedeného je tedy možné vytvořit dvě základní kategorie nabytí software. 

Získání licence a objednávka tzv. software na klíč. Někdy je toto členění doplňováno o 

opatření si software z tzv. „free“ zóny nebo dodávka software jako součást technického 

vybavení56. 

                                                 
52 Srov. § 12 odst. 1 autorského zákona 
53 Srov. § 46 a násl. autorského zákona 
54 Shodně TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 
478. ISBN 978-80-7179-608-4. 
55 Shodně TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 
478. ISBN 978-80-7179-608-4 
56 SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 66. ISBN 80-247-
0058-1. 
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 Vzhledem k teritoriálně neomezenému užití software je důležité zmínit i otázku 

územní platnosti licenčních podmínek tzv. teritoriality. Snahou tvůrců, především volně 

šiřitelných počítačových programů, je vytvoření licenčních podmínek s nadnárodním až 

globálním uplatněním. Bez ohledu na tyto záměry se soukromoprávní (obligační) 

vztahy určitých subjektů musí vždy řídit konkrétním národním právním řádem 

(rozhodným právem), popř. tzv. přímými normami.58 V České republice tedy půjde o 

soulad licenčních ujednání s kogentními ustanoveními autorského zákona a dobrými 

mravy, kterými, jak trefně poznamenává Smejkal59, není myšlen zákaz oddávání se 

zoofilii při užívání textového editoru, ale obecný souhrn morálních zásad společnosti. 

                                                 
58AUJEZDSKÝ, J. Zásada teritoriality. In: [online]. [cit. 2012-12-03]. Dostupné z: 
http://www.root.cz/specialy/licence/zasada-teritoriality/#foot-51 
59 SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 65. ISBN 80-247-
0058-1 
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Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu 
 

 Autorský zákon ve svém ust. § 66 upravuje tzv. omezení rozsahu práv autora 

k počítačovému programu. Jde o jakési zákonné rozšíření licence, resp. o vymezení 

situací, kdy ze strany uživatele počítačového programu nejde o nelegální užívání, ačkoli 

oprávnění k takovému užívání z licence nevyplývá. Jde o transpozici čl. 5 Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů60. 

Tato směrnice v obecné rovině omezuje autorovo právo (zakotvené v autorském 

zákoně), a to za účelem běžného provozu software, pořízení záložní rozmnoženiny 

software a dosažení interoperability nezávisle vytvořeného software.61 Běžný provoz je 

zde chápan jako „běžná využitelnost“ realizovatelná pořízením rozmnoženin, překladu 

či úprav software pro dosažení zavedení a provozu software na počítači, opravy chyb či 

jiného oprávněného využité v souladu s určením software. Záložní rozmnoženina je 

chápána jako rozmnoženina software zhotovená pro případ ztráty, zničení či poškození 

a interoperabilita62 jako umožnění propojení všech komponent od různých výrobců tak, 

aby mohly společně fungovat.63 

 Zákon tedy explicitně ve výše uvedeném ustanovení stanovuje, že do práva 

autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, 

jestliže: 

1. rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, 

je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového 

programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo 

opravuje-li chyby počítačového programu,  

2. jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový 

program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny 

počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak,  
                                                 
60 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů je 
kodifikovaným zněním směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně 
počítačových program a jejích následných změn. Účelem této kodifikace je, jak vyplývá z její preambule, 
zajištění právní přehlednosti a srozumitelnosti v oblasti, jež má pro Evropské hospodářské společenství 
tak zásadní význam. 
61 Shodně TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 
628. ISBN 978-80-7179-608-4 
62 Tamtéž, s. 630 
63 KŘÍŽ , Jan a kol. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2., aktualizované vyd., podle stavu 
k 1.9.2005. Praha: Linde, 2005, s. 198. ISBN 80-7201-546-X. 
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3. zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho 

užívání,  

4. zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost 

počítačového programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je 

založen kterýkoli prvek počítačového programu, činí-li tak při takovém 

zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho 

zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn,  

5. rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového 

programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li 

k ní oprávněn, a to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li 

takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k 

dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového 

programu s jinými počítačovými programy, jestliže informace potřebné k 

dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak 

snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového 

programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení, 

přičemž za rozmnožování počítačového programu autorský zákon považuje i 

zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového 

programu do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos. 

Informace takto získané nesmějí však být poskytnuty jiným osobám, ledaže je to 

nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného 

počítačového programu, ani k jiným účelům než k dosažení vzájemného 

funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu. Informace 

dále nesmějí být využity k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití 

počítačového programu podobného tomuto počítačovému programu v jeho 

vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské 

právo. 

Výše uvedené dispozice s počítačovým programem představují tzv. minimální 

rozsah zákonné licence, kterou nelze, a to ani smluvně (s výjimkou dispozice uvedené 

pod bodem 2.) zúžit. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ust. § 29 odst. 1 autorského 



25 
  

zákona se ve vztahu k § 66 odst. 1 neaplikuje, což výslovně stanovuje § 66 odst. 5 

autorského zákona. 

Důležitý zákonný korektiv obsahuje také ustanovení § 66 odst. 3, které stanovuje, že 

za pronájem či půjčování autorského zákona se nepovažuje pronájem nebo půjčování 

rozmnoženiny počítačového programu, kde samotný program není podstatným 

předmětem pronájmu nebo půjčování. Jde o dispozici oprávněným uživatelem 

rozmnoženiny počítačového programu, resp. oprávněným nabyvatelem rozmnoženiny 

počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k rozmnoženině počítačového 

programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu a dále o 

dispozici oprávněným nabyvatelem licence nebo dispozici jiné osoby oprávněné užívat 

rozmnoženinu počítačového programu. 

 

Socio-kulturní aspekty softwarového pirátství 
 

 Než zde zmíním jednotlivé důvody motivující softwarové piráty k jejich 

nelegálnímu chování, považuji za nutné, zformováním pohledu na legalitu tohoto 

chování jako takového. Za jisté východisko považuji tezi George Jellinka, že „právo je 

minimem morálky“. Je-li tomu tak, pak vše, co je nelegální, mělo by být i nemorální. 

Nabízí se však otázka, zda je tomu i v případě tohoto druhu chování. Jednoznačnou 

odpověď zde nevidím jako jednoduchou. Vymezení morálky není snadné, respektive 

neexistuje jedna všeobecně přijímaná definice. Je však patrné, že jde o určité hodnocení 

lidského chování, o svobodnou vůli člověka ve smyslu volby jednat morálně (dobře), 

nebo naopak nemorálně (špatně).64 Právě v pojetí „dobra“ a „zla“ spatřuji ve vztahu 

k této problematice zásadní rozkol. Je nesporné, že v důsledku softwarového pirátství 

dochází k miliardovým ztrátám jak průmyslu, tak vlád zemí, kde mají softwarové 

společnosti svůj daňový domicil, dále není na pirátský software poskytována garance 

jako na software originální a v neposlední řadě jde o samozřejmě brzdu rozvoje 

v oblasti softwarového průmyslu. 

                                                 
64 CÍSAŘ, Tomáš. Právo a morálka: Etika. Brno, 2008/2009. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/53259/pravf_m/DP_Pravo_a_moralka.pdf. Diplomová práce. MU Brno. Vedoucí 
práce JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 
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Druhým protipólem je však skutečnost, že díky pirátství se daný software rozšíří 

daleko rychleji a jde svým způsobem o formu organické reklamy. Tento fakt vystihuje 

výrok Boba Lentiniho, autora softwaru SAW (Software Audio Workshop), který řekl: „ 

Nepoužíváme ochranu proti kopírování na žádném z našich současných produktů. 

Z vlastní zkušenosti vím, že z dlouhodobého hlediska nepůsobí piráti takové ztráty, jak 

by se dalo očekávat. Osoby s pirátskou mentalitou by si tento výrobek stejně nikdy 

nekoupili v případě, že by jej nemohli ukrást. Mnozí z našich zákazníků k nám naopak 

přišli brzy po spuštění pirátské verze, když zjistili, že bez našeho produktu nemohou žít a 

chtějí být registrováni pro možnost získat zdarma podporu a další produkty se slevami. 

Jiní si koupili produkt proto, že někde viděli pirátskou verzi…(.)..je to reklama 

zdarma.“65  Objevují se dokonce i názory, že nebýt softwarového pirátství společnost 

Microsoft by nikdy nedosáhnula své současné tržní síly. 

 V činnosti pirátů je možné najít i prvek solidarity, byť ne zcela prvoplánový. 

Díky pirátství se software dostane i k těm, kteří by si jej nemohli legálně obstarat, a tím 

dochází ke zvyšování lokální a de facto i globální gramotnosti.66 To v konečném 

důsledku může znamenat lepší podmínky obchodovatelnosti mezi vyspělými a 

rozvojovými státy, což má zcela jistě pozitivní vliv (byť marginální) na dotčené 

ekonomiky.  

 Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že hodnocení nestojí na určení, zda jde o 

morální či nemorální jednání, ale na tom, který z těchto dvou aspektů je v kontextu 

celospolečenského uspořádání a dynamiky rozvoje významnější. Právo v tomto případě 

není možné chápat jako minimální míru morálních pravidel, která by daná společnost 

měla dodržovat, ale jako logicky odůvodněný morální fragment s akcentem na 

společenské potřeby dané doby. Ve světle toho nezbývá než uzavřít, že pro zachování 

svobody ve společnosti, je třeba vždy oproti právu jednoho stanovit povinnost druhého 

toto práva respektovat, a to pod hrozbou sankce, jež bude schopná působit natolik 

preventivě, aby právní jistota byla více než pravděpodobná.  
                                                 
65 LEINSS, Adam. The Effects of Software Piracy on Consumers and Software Developers. Dostupné z: 
http://www.leinss.com/files/piracy.pdf. Studie. CS-699. Vedoucí práce Dr. Levine. (v originále: We don't 
use copy protection on any of our current products. It has been my experience that in the long run the 
pirates do not cause as many lost sales as you might expect. Those of the pirate mentality would never 
have purchased the product anyway if they could not steal it. Many of our customers came to us after 
running a pirated version for a short time, and then decided that they could not live without the product 
and wanted to register for access to support and free downloads and other product discounts. Others have 
purchased after seeing a pirated version running in some other location...free advertising.) 
66 Jedná se především o rozvojové státy. 
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 Bez takové právní jistoty nebude jednotlivec motivován k tvůrčí činnosti a 

technologický vývoj tak může postupně stagnovat, až se nakonec zastaví. Tento stav se 

pak jeví natolik nežádoucí, že není pochyb o potřebě proti softwarovému pirátství 

bojovat a hodnotit jej jako hrozbu. Důsledky softwarového pirátství pro společnost, její 

morálku, struktury a kategorie hodnot, na kterých je vybudována, jsou tedy v mnoha 

ohledech nebezpečnější než důsledky v jiných protispolečenských jednáních. 67 Je totiž 

třeba vzít v potaz skutečnost, že neexistence státních či společenských institucí v této 

oblasti a její nedostatečná regulace může mít za následek ještě masovější rozmach 

organizované kriminality,68 který tento druh problému může daleko více prohloubit a 

učinit snahy o jeho řešení komplikovanějšími. 

 Existuje mnoho důvodů, proč lidé inklinují k tomuto druhu pirátství. Původně 

šlo pravděpodobně o lokální nedostupnost či finanční nákladnost a postupem času se 

připojily další. Osobně považuji za nejtypičtější tyto: 

� Úspora nákladů na pořízení legálního software; 

� Rychlost uspokojení potřeby uživatele – myšleno tak, že často dojde k situaci, 

kdy uživatel potřebuje co nejrychleji určitý software k tomu, aby mohl 

realizovat zamýšlené jednání. Příkladem tak může být potřeba dekomprimace 

souboru a stažení nelegální verze software WinRAR; 

� Otestování software – nákladnost legálního pořízení software se odráží 

v obezřetnosti uživatelů, kteří chtějí před „první“ koupí daný produkt nejprve 

otestovat, zda jim vyhovuje, je kompatibilní s jejich hardwarem apod. Z tohoto 

důvodu je často využívána možnost nelegálního užití, byť dočasného; 

� Lokální nedostupnost software – v určitých případech muže nastat situace, kdy 

subjekt potřebuje software, který není možné legálně v dané lokalitě koupit; 

� Zvědavost – uživatele často motivuje pouhá zvědavost týkající se funkčnosti 

software. Jde o situace, kdy příležitost dělá zloděje; 

� Zábava – jak bude pojednáno v jiné části této práce, softwarové pirátství 

představuje pro určité skupiny formu zábavy (soutěže); 

                                                 
67 Podobně KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, s. 
90. ISBN 80-720-1190-1. 
68 podobně PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a komunikačními 
technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka: (vybrané problémové okruhy 
výzkumu). Vyd. 1. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2007, s. 12. ISBN 978-80-2540797-4. 
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� Ochrana vlastního software – někteří autoři69 poukazují na jev, kdy tvůrci 

software často prolamují ochranu cizích softwarem, aby pochopili principy, jak 

piráti crackují jejich vlastní produkty. Jde o situaci, kterou já osobně označuji za 

mystery cracking. Tvůrci tak simulují reálnou činnost crackerů, aby zajistili lepší 

ochranu (hospodářský užitek) vlastního software. 

 

Analýza veřejného mínění 
 

 Když jsem výše hovořil o motivech k chování, které označujeme jako 

softwarové pirátství, šlo samozřejmě především o můj subjektivní pohled na dané téma. 

Rozhodl jsem se proto, pro účely této práce, zorganizovat jednoduchý „průzkum 

veřejného mínění“ ve formě interaktivního online dotazníku, který obsahoval 

jednoduché otázky na základní pojmy s touto problematikou související, jež mohou 

pomoci při pochopení toho, proč k softwarovému pirátství dochází a jak je tento 

fenomén vnímán ve společnosti. Kompletní report z průzkumu veřejného mínění tvoří 

přílohu č. 1 této práce.  

  

                                                 
69 CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad Tomáš Hlaváč. Praha: 
Grada, 2008, s. 169. ISBN 978-80-247-1765-4. 
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PARAMETRY PRŮZKUMU V ĚŘEJNÉHO MÍN ĚNÍ 

 

Název: Softwarové pirátství 

Forma provedení: Interaktivní online dotazník 

Způsob oslovení respondentů: Sociální síť Facebook 

Počet otázek: 16 

Počet aktivně odpovídajících 

respondentů celkem: 

63 

Počet aktivně odpovídajících 

respondentů podle pohlaví: 

23 (muži), 

40 (ženy) 

Věkové kategorie respondentů: 15 – 21 let (32 respondentů), 

22- 27 let (30 respondentů), 

28-35 let (1 respondent), 

více jak 35 let (0 respondentů) 

 

 

Při koncipování struktury a znění jednotlivých otázek bylo mou snahou zjistit pohled 

respondentů především na následující otázky: 

1. Co vnímáte pod pojem software? 

2. Co vnímáte pod pojmem softwarové pirátství? 

3. Jak vnímáte krádež ve srovnání se softwarovým pirátstvím ve vztahu 

k nebezpečí, jež představuje softwarové pirátství pro společnost? 

4. Jak vnímáte krádež ve srovnání se softwarovým pirátstvím ve vztahu 

k sankcionování těchto druhů protiprávního jednání? 

5. Jaké jsou motivanty (důvody) pro chování označované jako softwarové 

pirátství? 
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A. Co považujete za software? 

 

Pojem software, resp. vnímání toho, co pojem software znamená, není ve 

společnosti jednotné. Vzhledem k tomu, že důvody tohoto společenského stavu byly 

projednány výše, nebudeme je na tomto místě znovu opakovat. Nicméně za zajímavé 

považuji to, že respondenti chápou pojem software v nejextenzivnějším pojetí, což je 

z pohledu ochrany softwaru zjištění zcela jistě pozitivní. 
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B. Co podle Vás nejlépe vystihuje pojem "softwarové pirátství"? 

  

 

Na základě odpovědí respondentů, lze uzavřít, že právní vědomí v této otázce je 

velmi dobré, resp. odpovídá žádoucímu stavu. Jak je patrné z uvedeného grafu, více jak 

2/4 respondentů považuje softwarové pirátství za jakékoli nelegální užívání či nabývání 

software chráněného autorským právem. 
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C.  Je podle Vás krádež nemorální? 

 

 

Je podle Vás softwarové pirátství nemorální? 
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Je podle Vás softwarové pirátství nelegální? 

 

 

Je podle Vás softwarové pirátství nebezpečné pro společnost? 
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Ze série grafů uvedených pod bodem C. vyplývají zajímavé závěry. Softwarové 

pirátství stejně jako krádež považuje vice jak 50 % respondentů za nemorální, zajímavé 

však je, že více respondentů považuje softwarové pirátství za nelegální. Ve spojení 

s výsledky grafu týkajícího se otázky, zda je softwarové pirátství pro společnost 

nebezpečné, nezbývá než konstatovat, že právní vědomí de lege lata je v tomto případě 

v protikladu k právnímu vědomí de lege ferenda. Ačkoli lidé vnímají softwarové 

pirátství jako nelegální, tedy v rozporu se zákonem, nepovažují jej a potiori za 

nebezpečné pro společnost, což ve svém důsledku zmenšuje míru působení relevantních 

právních norem ve společnosti, když společnost nevnímá recentní právní regulaci za 

opodstatněnou a své nelegální chování si takto ospravedlňuje. 

 

D. Jaký trest byste uložili pachateli krádeže obrazu za 500.000,- Kč? 
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Jaký trest byste uložili podnikateli, který z "internetu" stáhne operační systém 

Windows 7 a nainstaluje jej do počítačů svých 80 zaměstnanců, a to bez patřičné 

licence? 

 

 

Výše uvedené dvě otázky byly do dotazníku začleněny z důvodu komparace. 

Cílem bylo zjistit, jaké sankce považují respondenti za konvenující ke krádeži a 

softwarovému pirátství, přičemž situace uvedená ve vztahu k softwarovému pirátství 

měla simulovat vznik přibližně stejné škody jako v případě krádeže. Z uvedených 

výsledků je tedy opět patrný rozdíl v pohledu na tyto druhy nelegálního chování. 

Možným vysvětlením zde může být tzv. teorie nulového součtu. Tato teorie stanovuje, 

že při „klasické“ krádeži dochází ke snížení hodnoty majetku subjektu A (okradeného) 

ve prospěch subjektu B (zloděje). Tento pohled však u duševního vlastnictví nelze bez 

dalšího aplikovat. Při krádeži duševního vlastnictví totiž nedochází ke krádeži 

samotného statku (díla), což souvisí s ubiquitou, a však zmenšení majetku je nutné 

spatřovat ve ztrátě potencionálního zisku z úplaty za poskytnutí oprávnění k užití díla, 
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tj. za licenci. Tuto skutečnost si mnoho z lidí, kteří software nelegálně užívají nebo 

distribuují, neuvědomuje, což je důvodem proč není, obecně, softwarové pirátství 

vnímáno jako společensky nebezpečný jev bod C. výše. 

 

E. Co je pro Vás hlavním důvodem, proč jste film, hudbu či počítačový 

program z "internetu" stáhl/a? 
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Graf pod bodem E., resp. odpovědi na danou otázku, víceméně potvrzují mé 

závěry ohledně motivantů (důvodů) pro tento druh chování, které jsem uvedl 

v předchozích kapitolách této práce. Bez jakékoli nadsázky vnímám pochopení 

motivace lidí k tomuto chování za základní. Bez toho, abychom věděli, co konkrétně 

jednotlivce vede k tomu, aby i přes vědomí, že se chovají protiprávně, od svého jednání 

neupustili a naopak v něm pokračovali, někdy i v masovější formě, není možné tomuto 

chování předcházet a efektivně jej regulovat. 

 

OCHRANA SOFTWARE 

Základní vymezení 
 

 Současná ochrana software má svůj ústavní základ v čl. 34 odst. 1 LZPS. Ten 

stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. 

Zakotvení práva na ochranu tvůrčí duševní činnosti mezi práva mezi práva kulturní je 

východiskem z koncepce chápání lidské kultury jako svébytné hodnotové kategorie.70 

Ochranu v tomto směru poskytuje již ustanovení čl. 11 LZPS, které se vztahuje na 

všechna ryze majetková práva duševního vlastnictví, která jsou v ústavněprávním pojetí 

majetkem, tedy něčím, co je alespoň potenciální majetkovou hodnotou, hmotou i 

nehmotnou.71  

 

 Někteří autoři72 za podústavní právní úpravu k tomu článku považují pouze 

autorský zákon, který tvůrčí duševní činnost chápe jako činnost trojího druhu (literární, 

jinou uměleckou a vědeckou). Nutno však s tímto názorem nesouhlasit. 

                                                 
70 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 690. 
Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-750-6. 
71 Tamtéž. 
72 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2009, s. 1276. ISBN 978-80-7380-140-3. 
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Tvůrčí duševní činnost je u nás totiž regulována i dalšími normami, např. zákon 

o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně 

průmyslových vzorů, a jak poznamenává Šimáčková73 i normami zákonů o ochraně 

topografií polovodičových výrobků a práv k odrůdám rostlin.74 K tomuto závěru může 

ostatně dojít i výkladem čl. 2 bod. viii) Úmluvy o zřízení světové organizace duševního 

vlastnictví (WIPO)75 , ve kterém je duševní vlastnictvím vymezeno jako práva 

k literárním, vědeckým a uměleckým dílům, k výkonům výkonných umělců, ke 

zvukovým záznamům a rozhlasovým vysíláním, k vynálezům ze všech oblastní lidské 

činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, 

obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním 

názvům, na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní 

činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. Výsledky tvůrčí duševní 

činnosti jsou pak někdy označovány jako duševní vlastnictví. Jde tedy o souborné 

označení, jež jak bylo nastíněno výše, obsahuje několik podkategorií. 

 Hovoříme-li o právu duševního vlastnictví, máme tedy na mysli soubor práv 

týkajících se nehmotných statků, popř. tyto nehmotné statky samy76. Svou povahou se 

jedná o práva absolutní, působící erga omnes (vůči všem), spojená s povinností 

ostatních non facere (nekonat) nebo pati (strpět). 

 Samotné duševní vlastnictví pak můžeme podle Ivo Telce chápat, bez nároků na 

definiční přesnost a při abstrakci legální definice ..(..).., jako právní a ekonomickou 

abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) 

vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním 

právním smyslu ani právy samými, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou 

způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů.77 

                                                 
73 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 691. 
Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-750-6. 
74 Shodně též SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 33. 
ISBN 80-247-0058-1. 
75 podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979, podle vyhlášky č. 69/1975, 
ve znění vyhlášky č. 80/1985 
76 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 
2002, s. 374. ISBN 80-7201-377-7. 
77 TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1994, s. 20. ISBN 
9788085765113 
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 Relativní složitost otázky duševního vlastnictví demonstrovanou výše uvedenou 

definicí lze vztáhnout na samotnou problematiku softwaru. Ona nehmotnost jako jeho 

specifická vlastnost totiž často způsobuje mylné představy, že např. kupuji-li CD 

s operačním systémem značky XY, pak toto CD je rovno operačnímu sytému značky 

XY, tedy danému softwaru. Prakticky lze říci ano, v právním slova smyslu nikoli. 

Software (počítačový program), jak jsme zmínili, je výsledkem abstraktní (duševní) 

činnosti člověka, jež je zachycena v objektivně vnímatelné podobě, proto kupuji-li CD 

s operačním systémem značky XY, pak ve smyslu nabytí vlastnického práva kupuji 

pouze ono CD a dále hradím poplatek za oprávnění (licenci) k užití softwaru 

(počítačového programu), který je jeho obsahem. Výčet způsobů užití díla pak autorský 

zákon stanovuje ve svém § 12 odst. 4, jehož demonstrativní podobu potvrdil 

zákonodárce novelou autorského zákona z roku 2006, kdy do odst. 5 doplnil větu 

druhou. Pro zajímavost uvádím, že tento legislativně technický způsob stanovení 

neúplnosti výčtu se stal terčem kritiky některých odborníků, kteří poukazují na 

skutečnost, že situaci bylo možné řešit elegantněji, a to například vložením slova 

„zejména“ do samotného odst. 4.78 Tyto polemiky nicméně ve vztahu k danému tématu 

postrádají vyšší míru relevance. 

 Demonstrativnost výčtu způsobů užití má svou spojitost k přístupu 

k softwarovému pirátství, které je možné chápat jako všechna jednání, jejichž podstatou 

je neoprávněné nakládání s počítačovými programy.79 Z pohledu autorského zákona jde 

o neoprávněné užití. Otázku nabytí, resp. nenabytí, vlastnického práva k počítačovému 

programu, lze ostatně dovodit z ust. § 26 odst. 1 AutZ, které stanovuje, že majetkových 

práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout 

výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé. 

Software jako dílo tedy nemůže být předmětem translativního převodu inter vivos, 

soukromoprávní pojetí totiž dílo pojímá jako extra commercium a není tedy 

disponibilním majetkem.80 

                                                 
78 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 176. 
ISBN 978-80-7179-608-4 
79 Podobně VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, s. 76. ISBN 80-
85623-12-9 
80 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 480. 
ISBN 978-80-7179-608-4. 
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Smejkal81 pak k tomuto závěru dochází prostřednictvím ust. § 9 odst. 3 Aut, které 

stanovuje, že nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž 

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

není-li dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Poskytnutím oprávnění k 

výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná 

práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li 

ze zvláštního právního předpisu jinak. To se však jeví jako ne zcela vhodné. Ačkoli 

soukromoprávní nauka chápe vlastnické právo jako souhrn oprávnění, jež lze označit 

jako ius possidendi (právo držet), ius utendi (právo užívat), ius fruendi (právo těžit 

plody) a ius dosponendi (právo nakládat předmětem vlastnictví)82, je možné translativně 

nabýt i tzv. nuda proprietas neboli holé vlastnictví, které neobsahuje žádné z výše 

uvedených oprávnění83, proto argumentace pouze ust. § 9 odst. 3 AutZ nemůže dle 

mého názoru sama o sobě obstát. Jako další specifickou vlastnost softwaru, resp. 

duševního vlastnictví obecně, lze pak zmínit tzv. ubiquitu, tj. schopnost užívat software 

kdykoli a kdekoli bez jakékoli personální a teritoriální limitace a bez jakékoli újmy na 

jeho podstatě. Omezení lze spatřovat pouze v právní a technické rovině, jelikož v době 

vysokorychlostního internetu jsou možnosti šíření softwaru prakticky neomezené a 

jeden software tak může být užíván miliony uživateli, aniž by se změnil, opotřeboval či 

jinak snížil svou užitnou funkci.84 

 Níže se budeme zabývat jednotlivými typy ochrany, kterou český právní řád ve 

vztahu k software poskytuje. Jak si ukážeme, její koncepce není zcela ideální, což 

pramení právě ze specifických vlastností software, ať už těch, které jsem zmínil výše, či 

dalších jako je obtížnost regulace jeho užití v případě jeho zveřejnění. Tento stav pak 

nutí autory software k ochraně pomocí různých technických zařízení, jež jsou však 

velmi často poměrně snadno prolomeny. 

                                                 
81 SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, s. 56. ISBN 80-247-
0058-1 
82 někdy lze nálezt ještě oprávnění spočívající v ius abutendi, tedy právu na zničení. To však nelze 
uplatnit vždy. 
83 KNAPP, Viktor. Občanské právo hmotné: Svazek I. Praha: CODEX, 1997, s. 217. ISBN 80-85963-31-
0 
84 MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011, s. 5. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-638-7. 
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Autorskoprávní ochrana 
 

 Autorské právo se zabývá jednou ze sub-kategorií práva duševního vlastnictví. O 

vymezení tohoto pojmu se v praxi postaral Nejvyššího soud ČR, který jej v objektivním 

smyslu definoval jako souhrn právních norem soukromoprávní povahy, které tvoří 

zvláštní normativní systém. (jenž je dílčím subsystémem práva občanského, resp. 

soukromého vůbec.) Obsahem tohoto normativního systému jsou právní normy, které 

jsou stanoveny zejména v autorském zákoně. Právo autorské je tedy založeno na 

soukromoprávních (občanskoprávních) principech, které jsou obecně normativně 

platné, a které jsou legálně vyjádřeny zejména v občanském zákoníku jako 

soukromoprávní normě generální právní povahy. (Základní oporu přitom mají v 

ústavním řádu naší republiky.) Právo autorské tvoří, společně i s jinými právy k 

výsledkům duševní tvořivé činnosti a společně i s některými zvláštními právy 

majetkovými (tj. společně s ostatními nehmotnými právy), podsystém občanského práva 

hmotného (charakterizovaný nehmotnými statky jako svými objekty a zjevnou 

ochrannou funkcí), v jehož rámci má zvláštní postavení. Toto svébytné systémové 

postavení je dáno tím, že právo autorské upravuje samostatný druh občanskoprávních 

vztahů, a to vztahů vznikajících z \duševní tvořivé činnosti \. Tyto vztahy mají rovněž své 

svébytné předměty ideální povahy.85 Z tohoto pojetí lze pak vyvodit postavení 

autorského práva v českém právním systému a jeho charakteristické znaky, kterými 

jsou: 

� soukromoprávní povaha; 

� subsystém občanského práva hmotného s právní regulací obsaženou zejména 

v autorském zákoně; 

� základ v občanskoprávních principech; 

� svébytné postavení se svébytnými předměty ideální povahy. 

 Občanský zákoník ve svém ustanovení § 1 odst. 3 stanovuje, že „právní vztahy 

vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony“. 

                                                 
85 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 739/2007 
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Tímto zvláštním zákonem (lat. lex specialis), ve vztahu k duševní tvořivé 

činnosti, je pak autorský zákon. Subsidiarita občanského zákoníku se tedy projevuje tak, 

že k jeho užití dochází tehdy, pokud autorský zákon nestanoví úpravu vlastní, zvláštní, 

totiž přednostní.86 

 Autorský zákon v ust. § 2 odst. 1 vymezuje literární, vědecké nebo umělecké 

dílo jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, jež je vyjádřený v jakékoli 

objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, a to trvale nebo dočasně, 

bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. V návaznosti na ust. § 65 odst. 1 spolu 

s ust. § 3 odst. 2 AutZ, je pak za literární dílo považován také počítačový program, a to 

je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem, přičemž jiná 

kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu se k ochraně neuplatňují.  

 Výše uvedené pojetí ochrany počítačového programu souvisí s technologickým 

vývojem a vlivem komunitárního práva. Je na první pohled patrné, že počítačový 

program v podstatě požívá širší ochrany než jiná autorská díla, a to v souvislosti se 

změnou v kvalitativním znaku díla. Oproti jiným dílům recentní autorský zákon 

stanovuje pro počítačové programy pouze podmínku původnosti, tj. tzv. nižší míru 

individuality samotné tvůrčí činnosti autora. Podmínka původnosti však není 

v autorském zákoně odjakživa. Před přijetím současného autorského zákona byla jednou 

z podmínek autorskoprávní ochrany počítačových programů, stejně jako pro ostatní 

díla, tvůrčí individualita (jedinečnost), jejíž splnění samozřejmě ve vztahu 

k počítačovým programům působilo nemalé potíže, a to vzhledem k faktu, že činnost 

programátora je mnohdy činností mechanickou s nižší tvůrčí činností.  Uplatnění tohoto 

autorskoprávně slabšího prvku „původnosti“ má za důsledek na jedné straně značné 

rozšíření okruhu výtvorů chráněných autorským právem, na straně druhé se pro 

uvedené výtvory ochrana stává slabší, neboť teoreticky mohou existovat dva či více 

totožných (nebo téměř totožných) výtvorů požívajících autorskoprávní ochrany, přičemž 

ve všech těchto případech se bude jednat o originály (tj. nikoli o jeden originál a 

plagiáty, jak tomu povahově jedině může být v případě uplatnění kritéria jedinečnosti 

výsledku tvorby)87. 

                                                 
86 MATZNER, Jiří. Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva. Vyd. 1. 
Ostrava: Key Publishing, 2010, s. 17. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-057-6. 
87 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 36. 
ISBN 978-80-7179-608-4 
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Ať je otázka jedinečnosti ve vztahu k počítačovým programům a jejich 

autorskoprávní ochrany jakkoli liberálnější oproti dílům ostatním, i pro něj ve vztahu 

k osobě autora platí, že je nezbytné pro dosažení ochrany poskytované autorským 

zákonem, aby šlo o dílo fyzické osoby, její duševní činnost, nikoli tedy o pouhé 

mechanické.88 

V kontextu s výše uvedeným je tedy možné rozlišovat: 

� počítačový program (dílo), tzn. takový program, který je statisticky 

jedinečným (neopakovatelným) výsledkem autorovy tvůrčí činnosti. Je tedy 

jedinečným výtvorem autora neboli, výtvorem osobnosti svého tvůrce. (viz 

výčet děl podle § 2 odst. 1 věta druhá autorského zákona); a 

� počítačový program (nedílo, avšak považované za literární dílo), tzn. takový 

program, který je původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním 

výtvorem (v tom smyslu jde o původní výtvor; viz § 2 odst. 2 a § 65 odst. 1 

autorského zákona); a 

� počítačový program, který pojmově (svou snahou a určením) sice je 

počítačovým programem, avšak není jedinečným, ani původním výtvorem (čili 

vůbec není individuálním výtvorem). Autorskoprávně vzato jde o „nevýtvor“, 

stojící mimo působnost práva autorského a autorského zákona.89 

 Aby bylo možné tedy počítačový program chránit podle autorského zákona, 

musí být jednak původní (autorovým vlastním výtvorem) a jednak také vyjádřen 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, a to včetně podoby elektronické. V této 

souvislosti odborná veřejnost již dříve poznamenávala, že postačí, aby byl program 

zaznamenán v příslušném programovacím jazyce či strojovém kódu tak, aby měl, při 

použití příslušných technických prostředků, vnímatelnou podobu alespoň pro relevantní 

okruh odborníků.90 Víme-li, že autorskoprávní ochrana se vztahuje k právě a pouze 

k oné objektivně vnímatelné podobě, pak docházíme k tomu, že tato ochrana není, ve 

vztahu k počítačovým programům, zcela ideální. 

                                                 
88 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů: 2. aktualizované a 
rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 52. ISBN 80-7179-765-0 
89 TELEC, I. Právo k počítačovým programům I. a II. CHIP, 2000, č. 9-10, shodně pak 
CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 6. 
Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2 
90 KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, s. 66. ISBN 
80-720-1190-1. 
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Největší podíl hodnoty počítačového programu (softwaru) totiž tkví v něčem úplně 

jiném, a to originalitě myšlenky, která tak zůstává nechráněna. Tento stav tak vytváří 

vhodné prostředí pro to, aby vznikaly konkurenční počítačové programy (software) a 

nutí autory hledat jiné alternativy pro dosažení optimální, resp. optimálnější ochrany. 

Možnými řešeními pak mohou být jak patenty, tak i jiné obchodněprávní instituty. 

 

Patententabilita software (počítavého programu) 
 

 Jak uvádějí někteří autoři91, počítačové programy (software) jsou významnou 

složkou podnikání a ovlivňují podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou a 

odpovídající ziskovou marží. Přinášejí společnosti uspokojení nových potřeb a 

napomáhají optimalizaci mnoha procesů. Toto tvrzení je nesporné, software je nedílnou 

součástí dnešní informační společnosti. Na rozdíl od autorskoprávní ochrany, která je 

založena na principu objektivního vztahu mezi autorem a dílem, je patentová ochrana 

založena na principu přihlašovatelském92. Platí tedy vyvratitelná domněnka, že 

přihlašovatel je skutečný původce software. 

 Při úvahách nad patentovatelností (patentabilitou) softwaru je nutno mít na 

paměti a zároveň rozlišovat mezi patentem, jakožto institutem práva k průmyslovým 

vlastnictvím a tzv. copyright, jakožto institutu práva autorského. Jak uvádí B. Štědroň93, 

zatímco patenty se v oblasti softwaru týkají myšlenky, copyright se týká konkrétní 

realizace a na použité myšlenky se nevztahuje. 

                                                 
91 HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a 
přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 30. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-
417-9 
92 PÍTRA, Vladimír. Ochrana průmyslového vlastnictví: (komentář). Vyd. 1. Praha: Frances, 1992, s. 20. 
Komentované zákony (Frances). ISBN 80-7049-039-X. 
93 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Vyd. 1. Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2010, s. 55. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-
7357-555-7 
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 Obecně, ve srovnání s přístupem v USA, lze uvést, že evropská ani česká praxe 

v zásadě nikterak neinklinuje k nějakému širšímu pojetí patentovatelnosti softwaru, 

resp. vynálezů obecně94. Toto tvrzení jen potvrzuje známé rozhodnutím Nejvyššího 

amerického soudu č. 79-136, ze dne 16. června 1980, ve věci Diamond v. 

Chakrabarty95, kterým tento soud vymezil, předmět patentovatelnosti v USA tak, že 

zahrnuje „vše pod sluncem vytvořené člověkem“96. Evropské pojetí patentovatelnosti 

software naopak vychází ze zkušeností, kdy se tato ochrana ukázala v praxi jako ne 

zcela ideální, a to vzhledem k faktu, že software jako takový nenaplňoval znaky 

vynálezu, resp. nebyl sám o sobě technickým řešením daného problému.97 Odmítnutí 

doktríny patentability samotného software má samozřejmě i své praktické důvody, které 

jsou často spatřovány v možné stagnaci tohoto odvětví. Tento názor podporuje i 

myšlenka Billa Gatese, jednoho ze spoluzakladatelů softwarového gigantu Microsoft, 

který v roce 1991 řekl, že kdyby bývali lidé porozuměli, jakým způsobem je možné 

získávat patenty, většina myšlenek by byla objevena a hned patentována. Následně by se 

průmysl kompletně zastavil. 

 Chceme-li tedy zobecnit rozdíly v pojetí patentové ochrany software 

v kontinentální Evropě a USA, pak dojdeme k závěru, že jde především o otázky 

odlišného přístupu k:  

� systému administrace; a 

� vymáhání patentů; a dále 

� samotných podmínek pro udělení patentů na software. 

                                                 
94 podobně HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 
2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 33. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-
80-7400-417-9 
95 FindLaw: U.S. Supreme Court;DIAMOND v. CHAKRABARTY, 447 U.S. 303 (1980). [online]. 
[cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-
bin/getcase.pl?court=us&vol=447&invol=303 
96 v originále:  „include anything under the sun that is made by man“ 
97 KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, s. 59. ISBN 
80-720-1190-1. 
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 V českém ani komunitárním právu formálně (tj. ve formě legálního pojmu) 

nenalezneme nic jako „softwarový patent“. Tendenční aktivitu v této věci vyvinula 

Nadace pro svobodnou informační infrastrukturu (FII), v originále The Foundation for a 

Free Information Infrastructure, která definovala pojem „softwarový patent“ jako „a 

patent on any performance of a computer realised by means of a computer program“98, 

v češtině (překlad autora) „patent na jakýkoli výkon (výtvor) počítače realizovaný 

pomocí počítačového programu“.  Evropský patentový úřad (EPO), oficiálně „The 

European Patent Office“ tento institut označuje jako Computer-Implemented Inventions 

(CII), což lze přeložit přeložit jako vynálezy realizované počítačem. V praxi EPO 

uděluje patent při splnění podmínek definovaných čl. 52 odst. 1 Evropské patentové 

úmluvy (The European Patent Convention – „EPC“) 99, jimiž jsou: 

� novost, a 

� vynálezecká činnost (tzv. inventive step), a  

� průmyslová využitelnost. 

Tyto podmínky jsou však ve výkladové praxi EPC vymezeny tak, že řešení musí mít 

technickou povahu a musí rovněž řešit technický problém.100 Počítačové programy jsou 

tedy samy o sobě ve smyslu čl. 52 odst. 2 písm. c) EPC z patentové ochrany vyloučeny. 

To bylo de facto potvrzeno i v rozhodnutí technického odvolacího senátu (Technical 

Board of Appeal) EPO č. T 154/04101, ve věci navrhovatele, švýcarské společnosti 

DUNS LICENSING ASSOCIATES, L.P., týkajícího se zamítnutí patentové ochrany 

pro software (počítačový systém), jehož podstata per breviter spočívala 

v shromažďování a uspořádání dat z různých prodejen zboží. 

                                                 
98 FOUNDATION FOR A FREE INFORMATION INFRASTRUCTURE. [online]. [cit. 2012-11-
27]. Dostupné z: http://www.ffii.se/erik/EPIP/img8.html 
99 srov. Evropská patentová úmluva ze dne 5. října 1973, revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 
17. prosince 1991a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 
100 Softwarové patenty v Evropě: byrokracie je účinná brza. In: VINCÚR, JUDr. Adam. Živě.cz 
[online]. 26. 7. 2012 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/softwarove-
patenty-v-evrope-byrokracie-je-ucinna-brza/sc-3-a-164497/default.aspx 
101 Rozhodnutí T 0154/04 (Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES) of 
15.11.2006. [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: http://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t040154ep1.html 
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 Právní regulace v České republice je obsažena v zákoně o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích, který na první pohled patentovou ochranu software neumožňuje. 

Tento zákon ve svém ust. § 3 odst. 2 stanovuje, že se počítačový program nepovažuje za 

vynález a proto na něj není možno patent udělit (srov. a contrario ust. § 3 odst. 1 

VynZN). Toto tvrzení však neplatí bez výjimky. Podíváme-li se na ust. § 3 odst. 2 

VyzZN zjistíme, že patentovalnost software (počítačového programu) je vyloučena 

pouze za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze tohoto 

software. Zákonné premisy patentovatelnosti software v České republice jsou tedy: 

� patentovat lze jen vynález, a  

� počítačový program (software) není vynálezem, a 

� software je vyloučen z patentovatelnosti jen tehdy, týká-li se přihláška vynálezu 

nebo patent pouze software. 

Jinými slovy lze patentovat vynález, jehož součástí je počítačový program (software), 

nikoli software samotný. 

 

Obchodněprávní ochrana počítačového programu 
 

 Autor počítačového programu se vedle ochrany právem autorským může, 

v případě zneužití nebo ohrožení jeho práv k software, bránit i instituty práva 

obchodního. Alternativou, kterou obchodní právo, resp. obchodní zákoník nabízí, je 

institut ochrany obchodního tajemství, které vymezeno v § 17 ObchZ takto: 

„P ředmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství 

tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 

které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 

nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle 

podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“ 
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 Vymezení obchodního tajemství je tedy v naší úpravě pojato velmi široce. Aby 

však obchodní tajenství bylo skutečně obchodním tajemstvím, je třeba, aby daná 

skutečnost kumulativně naplňovala potřebné pojmové znaky. Těmi je jsou (i) obchodní, 

výrobní či technická povaha dané skutečnosti, (ii) musí být průkazná souvislost s 

podnikem102, (iii) musí se jednat o skutečnost, jež má skutečnou nebo alespoň 

potencionální materiální či nemateriální hodnotu, (iv) nejde o skutečnost v příslušných 

obchodních kruzích běžnou, (v) je vůlí podnikatele, aby byla utajena a (vi) je ze strany 

podnikatele odpovídajícím způsobem zajištěna.103 

 Vztáhneme-li výše uvedené podmínky na software, dojdeme bezesporu k závěru, 

že i software tuto ochranu požívá. Software lze totiž bezesporu považovat (i) za 

skutečnost mající obchodní, výrobní či technickou povahu, k čemuž můžeme dojít 

pomocí per analogiam ve vztahu k know-how, které je doktrinálně104 (při splnění 

dalších podmínek) za obchodní tajemství uznáno. Tento fakt podtrhuje i historický 

pohled na věc, když byly v předválečné literatuře za výrobní tajemství považovány 

nepatentované (nebo patentu neschopné) vynálezy..(..). (J. Drábek)105.  

 Ačkoli se podmínka (ii) souvislosti software, jakožto obchodního tajemství, 

s podnikem jeví jako jednoznačná, není tomu tak. Odborná nauka106 totiž považuje její 

splnění za souvztažné nejen k podniku, ale i k samotné osobě podnikatele, tedy 

vlastníku podniku. Svůj závěr odůvodňuje ust. § 5 ObchZ, jež stanovuje, že obchodní 

tajemství je součástí, tedy, že náleží (k) podniku jako jedno z práv, patřící podnikateli a 

sloužící k provozování podniku nebo vzhledem k povaze má tomuto účelu sloužit. 

                                                 
102 §5 odst. 1,2 obchodního zákoníku definuje, že podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí 
soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 
práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 
vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jehož právní 
poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost 
zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a 
jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku 
103 K tomu shodně POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2009, s. 93. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-491-8. 
104 Tamtéž. 
105 POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009, s. 93. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-491-8; shodně také 
PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: podle právního stavu k 1.4. 2003. 3. 
aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 223. ISBN 80-7201-420-X 
106 POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009, s. 94. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-491-8 
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Ve spojitosti s ust. § 17 ObchZ, kde je stanoveno, že obchodní tajemství je „předmětem 

práv náležející k podniku“ a je tvořeno skutečnostmi s podnikem souvisejícími, a ust. § 

18 ObchZ, které hovoří o „výlučném právu podnikatele provozující podnik, na který se 

obchodní tajemství vztahuje“, pak autorka dochází k výše uvedenému závěru. Já osobně 

považuji toto tvrzení za logické bez nutnosti jej nikterak zdůrazňovat. Podnik ve smyslu 

§ 5 odst. 2 ObchZ je totiž věcí, tedy objektem (předmět)107 práv, nikoli jejich 

subjektem, proto je souvztažnost k osobě podnikatele (majitele podniku) namístě.108  

Zajímavou poznámku však v této souvislosti uvádí I. Pelikánová109, když se zamýšlí 

nad situací, kdy vlastník podnik pronajme a obchodní tajemství vznikne až při provozu 

takto pronajatého podniku. Uzavírá, že vlastník (nikoli tedy původní nájemce) podniku 

by tak pravděpodobně obchodní tajemství, v našem případě software nabyl jako 

přírůstek věci hromadné.110 

 Třetí z podmínek, tj. že (iii) software má skutečnou nebo alespoň potenciální 

materiální či nemateriální hodnotu dokazuje, v případě potřeby, jeho vlastník. Není zde 

třeba, aby hodnota byla dána od jeho vzniku, postačí, pokud je pravděpodobné (je zde 

potenciál toho), že se projeví v budoucnu.111 Důležité je chápat v tomto případě 

„hodnotu“  obchodního tajemství v širším kontextu. Nemusí nutně znamenat určitý 

majetek či profit, postačí, je-li pro vlastníka reprezentována skutečností, že prozrazení 

tajemství by mu způsobilo byť jen potenciální škodu.112 Tento závěr je de facto ve 

shodě s názorem Nejvyššího správního soudu ČR, který tuto podmínku definoval takto 

„Skutečná nebo alespoň potencionální materiální nebo imateriální hodnota skutečností 

tvořících obchodní tajemství může být dána jen tehdy, jestliže je jejich vyzrazení 

způsobilé jakkoliv se dotknout hospodářského výsledku podnikatele provozujícího 

podnik.“113 

                                                 
107 § 118 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
108 Zdůvodnění potřeby zdůrazňovat tuto skutečnost spatřuji v pojetí „podniku“ 
v socialistickém politickém režimu, kdy docházelo k jeho personifikaci, jakožto cílevědomého 
vyvlastnění jedince. 
109 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: (s přihlédnutím k evropskému 
právu). 4. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 224. ISBN 80-7357-009-2. 
110 Srov. § 5 odst. 2 věta první, občanského zákoníku 
111 POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009, s. 95. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-491-8 
112 K tomu shodně ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní tajemství: praktická příručka. Praha: Linde, 
2005, s. 19. ISBN 80-7201-559-1. 
113 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.10.2007, sp. zn. 2 As 27/2007-87 
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 Podmínka (iv) nedostupnosti obchodního tajemství v příslušných kruzích je 

považována za splněnou, jen tehdy lze-li tvrdit, že toto obchodní tajemství není 

dostupné jak ostatním podnikatelům, tak i jiným osobám, které jej mohou učinit 

v obchodních kruzích dostupným.114 Obchodní zákoník však nevyžaduje, aby 

skutečnosti, jež tvoří obchodní tajemství, byly zcela nové, originální a nebyly známé 

nikomu.115, proto se jeví jako problematické určení míry „dostupnosti či 

nedostupnosti“, vždy bude tedy záležet na konkrétním případu. 

 Projevení (v) vůle podnikatele k utajení obchodního tajemství je považováno 

v této souvislosti za dostatečné, je-li schopné navenek vyvolat zamýšlený následek. 

Postačí tedy vyjádření např. v pracovní smlouvě, interních nařízeních, v jednostranném 

právním úkonu, či formou faktického utajování. Je důležité zmínit, že jsou-li 

skutečnosti, jež jsou předmětem obchodního tajemství, známy jinému podnikateli na 

základě udělené licence, má i ten povinnost je utajovat.116  

 Poslední podmínku zákonodárce stanovil tím, že (vi) podnikatel utajení 

předmětných skutečností odpovídajícím způsobem zajišťuje. Nestačí tedy pouhá „v ůle 

utajit“ , ale je zapotřebí „odpovídajícím způsobem zajistit“. Bohužel jde o pojmový 

znak trpící až přílišnou abstraktností. Vymezení tak musíme hledat v doktrinálním 

výkladu, který jej vymezuje jako „efektivní zajištění s využitím všech možných 

technických prostředku“. Jak poznamenávají někteří autoři117, jde o tzv. teorii projevu 

vůle. Vedle ní existuje v jiných právních řádech ještě tzv. teorie zájmu, podle níž jsou 

jako obchodní tajemství chráněny veškeré skutečnosti, na jejichž utajení má podnikatel 

objektivně oprávněný zájem. 

 Osobně považuji za účelnější teorii projevu vůle. Obchodní zákoník, jakožto 

právní předpis upravující postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i některé 

jiné vztahy s podnikáním související,118 vnímám toliko jako „kodex profesionálů“ , 

osob, které by za všech okolností měli být schopny mít dostatečné právní povědomí, ať 

už sami nebo prostřednictvím svých právních zástupců. 

                                                 
114 Tamtéž. 
115 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní tajemství: praktická příručka. Praha: Linde, 2005, s. 19. ISBN 
80-7201-559-1. 
116 POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009, s. 95. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-491-8 
117 ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní tajemství: praktická příručka. Praha: Linde, 2005, s. 20. ISBN 
80-7201-559-1 
118 Srov. § 1 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 Tyto osoby by tedy měly být schopny znát svá subjektivní práva a dostatečně 

aktivně je chránit všemi dostupnými prostředky. Pouhá pasivita při ochraně svých práv 

souvisejících s obchodním tajemstvím by v konečném důsledku mohla vézt k právní 

nejistotě, a to vzhledem k míře abstrakce samotného pojmu a neexistenci projevu vůle 

mající za účel jeho ochranu. Mohly by tak paradoxně nastat situace, kdy by více 

podnikatelů zároveň mělo objektivně oprávněný zájem na ochraně té samé skutečnosti a 

vzhledem k neexistenci jakéhokoli projevu vůle by nebylo možné (nebo by to bylo 

velmi ztíženo) stanovit časovou posloupnost, ačkoli by jeden z nich s tímto obchodním 

tajemstvím disponoval nelegitimně. Ačkoli vymezení počítá s kritériem objektivity, je 

třeba vzít v potaz pojem „zájem“ , který je bez zjevných ukazatelů často kritériem zcela 

subjektivním. Pojetí teorie zájmu tak vnímám jako řešení na první pohled zajímavé, 

avšak v konečném důsledku problematické. 

 Ochrana vznikající pro podnikatele kumulativním splněním výše uvedených 

pojmových znaků je svou povahou neformální, tzn. její účinek, resp. vznik není vázán 

na skutečnost v podobě určité registrace, ohlášení či zápisu, ale vzniká naplnění 

pojmových znaků stanovených zákonem.119  Stejně jako u práva z duševního vlastnictví, 

jde i zde o právo absolutní, působící erga omnes. Rozsah právní ochrany je dán ust. § 20 

ObchZ ve znění: 

„Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli právní 

ochrana jako při nekalé soutěži.“ 

 Význam tohoto ustanovení tkví toliko ve stanovení intenzity následku (porušení 

nebo ohrožení práva na obchodní tajemství) a ve funkci odkazu na ustanovení jiné. Jde 

tedy případ tzv. normy odkazovací. I. Pelikánová120 dokonce tvrdí, že odkaz není ničím 

jiným než technickým legislativním řešením, zamezujícím duplicitnímu obsahu 

ustanovení § 53 ObchZ, které vymezuje nároky osob dotčených nekalou soutěží. 

S tímto závěrem nelze bezvýhradně souhlasit, a s ohledem na výše uvedenou funkci 

vymezení druhu následku, bez kterého by nebylo jasné, v jakých případech má být 

odkaz uplatněn.  

                                                 
119 k tomu shodně PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: podle právního 
stavu k 1.4. 2003. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 223. ISBN 80-7201-420-X 
120 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: podle právního stavu k 1.4. 2003. 
3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 228. ISBN 80-7201-420-X 
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Správněprávní ochrana počítačového programu 
 

 O správněprávní ochraně software pojednává autorský zákon ve své hlavě IV., 

kde hovoří o tzv. správních deliktech121, které lze rozdělit na přestupky122 a jiné správní 

delikty123.  

 Pachatelem přestupku může být pouze fyzická osoba, přičemž za porušení 

povinnosti stanovené právnické osobě odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal 

nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k jednání příkaz124. Právnické 

osoby tedy samy o sobě přestupkové odpovědnosti nepodléhají. Přestupkem je zaviněné 

jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je zákonem za přestupek 

výslovně označeno125. Ve vztahu k zavinění nevyžaduje autorský zákon jednání 

dolózní, postačí tedy zavinění z nedbalosti126, ať už vědomé či nevědomé. Jednotlivé 

skutkové podstaty přestupků ve vztahu k software lze shrnout takto127 - fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že (i) software neoprávněně užije, anebo (ii) neoprávněně 

zasáhne do autorského práva tak, že obchází účinné technické prostředky ochrany práv 

nebo k tomu napomáhá nebo způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování 

práva autorského128.  

 Správními delikty se pak ve vztahu k software rozumí jednání (i nezaviněné129) 

právnických a podnikajících fyzických osob, které naplňuje skutkovou podstatu 

stanovenou v ust. § 105b odst. 1 autorského zákona, která je totožná se skutkovou 

podstatou přestupku viz výše. 

 Sankční mechanizmy, v případě spáchání přestupku či jiného správního deliktu 

jsou stanoveny podle druhu provinění a jedinou možnou alternativou jsou „pokuty“130. 

Pokuta v případě neoprávněného užití může dosahovat až výše 150 000 Kč a při 

neoprávněného zásahu 100 000 Kč. 
                                                 
121 Srov. § 105a autorského zákona 
122 Srov. § 2 odst. 1 přestupkového zákona 
123 Srov, § 105b autorského zákona 
124 Srov. §§ 5 a 6 přestupkového zákona 
125 Srov. § 2 odst. 1 přestupkového zákona 
126 Srov. § 3 přestupkového zákona 
127 Srov. § 105a autorského zákona 
128 Srov. § 43 odst. 1 nebo 2 a § 44 odst. 1 autorského zákona 
129 TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, s. 
848. ISBN 978-80-7179-608-4. 
130 Srov. § 105a odst. 2 a § 105b odst. 2 autorského zákona 
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  Správní řízení jak v případě řízení o přestupku, tak v případě řízení tzv. jiném 

správním deliktu, projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jejímž obvodu byl přestupek (jiný správní delikt) spáchán.131 Oproti řízení o 

přestupku132 není vzhledem k enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí133 možné ve 

správním řízení o tzv. jiném správním deliktu uplatnit nárok na náhradu škody. Ve 

vztahu k software (a v mnoha dalších oblastech) se jeví tato zákonná konstrukce jako 

dosti paradoxní, a to vzhledem k faktu, že největší materiální škody mohou být a také 

jsou způsobeny právě deliktním jednáním právnických osob. Proto by de lege ferenda 

bylo vhodné uzpůsobit právní regulaci tak, aby náhrada škody ve správním řízení o 

jiném správním deliktu uplatněna být mohla. Ve světle legislativních změn134 totiž 

ztrácí na významu i vyčlenění právnických osob z přestupkové odpovědnosti z důvodu, 

že „právnická osoba nemá vlastní, původní poznání a vůli, a bez vůle též není viny.“135 

Uplatňování principu societas delinquere non potest (tj. právnická osoba nemůže jednat 

protiprávně136) se jeví jako překonané a bez patřičné přestupkově-právní reflexe 

v podobě legislativních změn. 

                                                 
131 § 105c odst. 4 autorského zákona 
132 Srov. § 70 přestupkového zákona 
133 Srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 LZPS 
134 Přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
135 JEMELKA, Luboš. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. Vyd. 1. Praha: 
C.H.Beck, 2011, s. 5. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-355-4. 
136 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009-2010, s. 12. ISBN 
978-80-7400-109-3. 
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Trestněprávní ochrana 
  

 Trestní právo je odvětvím práva veřejného, které poskytuje ochranu před 

kriminalitou, která se dotýká nejdůležitějších statků naší společnosti v daném stádiu 

jejího vývoje, tedy nejdůležitějším hodnotám a zájmům.137 Jde o krajní, podpůrný 

prostředek ochrany společnosti, a to ve vztahu k ochraně poskytované normami jiných 

odvětví práva. Jinak řečeno, jde o prostředek ochrany tam, kde nepostačuje ochrana 

mimotrestní, proto je taky často označováno jako tzv. ultima ratio (poslední instance).138 

 Význam trestněprávní ochrany není možné chápat jen ve funkci ochranné, 

regulativní a represivní. Zásadní, a ve vztahu k software obzvlášť, je funkce preventivní. 

Jedná se o funkci, která má jednak působit pozitivně, výchovně, na samotného pachatele 

trestného činu, a jednak také prostřednictvím tohoto pachatele na celou společnost. 

Rozlišujeme tak prevenci individuální a generální.  Efekt návaznosti generální prevence 

na individuální represi (prevenci) umocňuje prostředí, ve kterém je softwarové pirátství 

v dnešní době pácháno v největším objemu, internet. To zajišťuje dostatečný informační 

efekt vůči ostatním členům pirátské komunity. 

 Jak již bylo řečeno výše, trestní právo a právo vůbec, je odrazem zájmů a hodnot 

společnosti v daném čase. Jde o jakýsi výsledek konfliktů zájmů společnosti, je zde tedy 

patrný jeho sociologický aspekt.139Dynamický rozvoj společnosti s sebou přináší jak 

rozvoj technologií, tak nová společensky škodlivá jednání, která nelze postihnout 

tradičními právními instituty a je proto nezbytné legislativně na tuto skutečnost 

reagovat. Těžištěm trestněprávní regulace v České republice je trestní zákoník z roku 

2009, do kterého byly implementovány závazky z Úmluvy Rady Evropy o kybernetické 

kriminalitě ze dne 23. Listopadu 2001. 

                                                 
137 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009-2010, s. 3. ISBN 978-
80-7400-109-3. 
138  shodně KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2002, s. 18. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 
307. ISBN 80-210-2985-4. 
139 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 291-295. Právnické učebnice 
(Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-85-6. 
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Tato úmluva stanovuje znaky činů, které mají být členskými státy 

kriminalizovány a jak uvádí Gřivna140, nová právní úprava je v zásadě v souladu se 

závazky vyplývajícími z úmluvy, zákonodárce vydatně čerpal z Úmluvy o kybernetické 

kriminalitě i co se týká použitých pojmů a formulací, proto lze při výkladu využít i 

Vysvětlující zprávy k úmluvě. Vedle toho existují i mezinárodní smlouvy, které Českou 

republiku zavazují k postihu softwarového pirátství. Jedná se především o Bernskou 

úmluvu o ochraně děl literárních a uměleckých z r. 1886, Všeobecnou úmluvu o 

autorském právu uzavřenou v Ženevě r. 1952 a úmluvu z r. 1967, kterou byla zřízena 

Světová organizace duševního vlastnictví (World Intelectual Property Organization – 

WIPO), jejímž cílem je podporovat ochranu duševního vlastnictví na celém světě 

v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi.141 Z oblasti předpisů 

Evropské unie jde pak zejména o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES 

ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. 

 Přestože trestní zákoník upravuje více relevantních trestných činů týkajících se 

softwarového pirátství, rozhodl jsem se vzhledem k limitaci rozsahu této práce podrobit 

rozboru jen tři z nich, u kterých vždy vymezím objekt, objektivní stránku, subjekt a 

subjektivní stránku a připojím krátkou úvahu nad aplikovatelností daného ustanovení 

v praxi. Každý z těchto trestních činů má z hlediska systematiky trestního zákoníku jiný 

druhový objekt a je tedy součástí jiného oddílu trestního zákoníku. Prvním z nich je 

trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Podle 

druhového (skupinového) objektu jde o trestný čin majetkový. Zájem chráněný trestním 

zákoník je v tom případě tedy majetek. Základní vymezení nalezneme v § 230 TZ – 

„Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému 

systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Primárním 

(bezprostředním) objektem je tedy bezpečnostní opatření počítačového systému, 

zařízení, jehož součástí je i programové vybavení, které je objektem sekundárním.  

                                                 
140 Gřivna In. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009-2010, s. 230. 
ISBN 978-80-7400-109-3. 
141 Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol,. Trestní právo hmotné. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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Programovým vybavením se zde rozumí software, na základě kterého probíhá 

v počítačovém systému automatické zpracování dat.142 Jedná se o trestný čin 

poruchový, nestačí tedy následek ve formě ohrožení vymezeného objektu. Subjekt může 

být kdokoli, tedy fyzická i právnická osoba a z hlediska zavinění je třeba úmyslu 

(directus anebo eventualis). S jistou mírou nadsázky lze v tomto trestném činu spatřovat 

paralelu k trestnému činu vloupání, které je v § 121 TZ definováno jako „vniknutí do 

uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné 

jistící překážky s použitím síly“. I zde totiž dochází k porušení nedotknutelnosti 

soukromí vniknutím pomocí nedovoleného (neoprávněného) překonání bezpečnostního 

opatření (uzamčení), které je conditio sine qua non proto, aby byla skutková podstata 

naplněna. Nejde ani tak o nátlak na uživatele, aby své počítačové systémy chránily, 

nýbrž o důsledek principu ultima ratio, tedy o kriminalizaci pouze takového jednání, 

které je z pohledu celospolečenského vysoce nebezpečné. Míru tohoto nebezpečí pak 

představuje právě ochota pachatele překonat zmíněné zabezpečení k dosažení 

zamýšleného výsledku. Otázkou je, zda je v této souvislosti podstatná samotná úroveň 

zabezpečení. Objevují se názory, že tomu tak není, jelikož existence jakékoli překážky 

dává ve své podstatě případnému pachateli jasný signál o tom, že si uživatel nepřeje 

vstup osoby nepovolané a pachatel sám pak musí vyvinout zvýšené úsilí k vniknutí do 

systému.143  

 Bezpochyby je třeba, aby systém bezpečnostní opatření měl, v opačném případě 

by totiž neměl pachatel co překonávat a tudíž by nemohl naplnit skutkovou podstatu. Je 

však skutečně irelevantní úroveň zabezpečení jako taková? Domnívám se, že nikoli. 

Logikou výše uvedené argumentace by totiž postačilo, aby byl vstup do systému 

označen nápadným nápisem „nepovolaným vstup zakázán“ a heslo bylo opatřeno 

legendou 23469556/4523,865=?. Pachatel by tak byl jistě srozuměn s tím, že si uživatel 

nepřeje, aby nepovolaný do systému vstoupil a měl by i ztížený přístup v podobě 

nutnosti použití např. kalkulátoru, nicméně nemyslím si, že právě toto jednání měl 

zákonodárce na mysli, jelikož „bezpečnostní opatření“ by se tím stalo víceméně 

obsoletním. 

                                                 
142 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2306. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 
143 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2306. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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Jakkoli se to může zdát absurdní, je třeba si uvědomit, že v dnešní moderní době 

existují i softwarové nástroje, tzv. prolamovače hesel, které jsou schopny heslo tvořené 

kombinací např. 4 velkých a malých písmen a číslic v libovolném pořadí, prolomit za 

několik sekund (z toho důvodu přirovnání k výpočtu rovnice na kalkulátoru, který 

zabere času i více). Oproti tomu, heslo tvořené kombinací 8 velkých a malých písmen je 

podle odhadu prolomitelné za cca 58 hodin.144 Z tohoto je patrné jak velkou roli úroveň 

zabezpečení hraje a že i kombinace 4 velkých a malých písmen a číslic v libovolném 

pořadí může být prolomena stejně rychle jako, kdyby vlastně systém žádné 

bezpečnostní opatření neměl. Nekladení důrazu na úroveň zabezpečení by tedy ad 

absurdum mohlo vézt ke kriminalizaci jednání, k jejichž postihu by stačila opatření 

mimotrestní a touto optikou pak hodnotím úroveň zabezpečení výše zmíněné skutkové 

podstaty jako zásadní, jelikož v opačném případě by se jednalo o rozpor se zásadou 

subsidiarity trestněprávní represe, na níž je české trestní právo založeno. Doplňující 

odstavce tohoto paragrafu nám rozšiřují skutkovou podstatu a tvoří tzv. kvalifikované 

skutkové podstaty, za které pachateli hrozí trest s vyšší sazbou odnětí svobody. 

 Druhý trestný činem, kterým se budeme zabývat, je porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže. Jde o trestní čin, jehož druhovým objektem jsou 

závazná pravidla tržní ekonomiky. Chráněným zájmem je tedy hospodářská soutěž. 

Základní vymezení nalezneme v § 248 TZ – „Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé 

soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí a) klamavé reklamy, b) 

klamavého označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování 

na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) 

srovnávací reklamy, h) porušování obchodního tajemství, nebo i) ohrožování zdraví 

spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu 

neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Objektem je zde třeba rozumět 

hospodářskou soutěž, u níž z hlediska trestně právního postihu rozlišujeme 

nekalosoutěžní jednání a nedovolené omezování hospodářské soutěže. Nás v tomto 

případě bude zajímat tzv. nekalá soutěž, která je upravena v § 44 až 52 ObchZ. 

                                                 
144 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 
bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 63. ISBN 978-80-247-1561-2. 
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Zákonná definice hospodářské soutěže neexistuje, lze shrnout, že jde o určitý 

prostor (trh), kde mezi sebou soutěží více subjektů o předmět soutěže. Z tohoto 

základního vymezení je patrný určitý paradox práva hospodářské soutěže. Ačkoli je 

napříč právními odvětvími prosazována zásada neminem laedere (nikomu neškodit), je 

hospodářská soutěž na působení škody v podstatě založena. Soutěžení je totiž de facto 

formou poškozování konkurence (ostatních soutěžitelů) bez něhož není možné 

uplatňovat tržní ekonomiku. Je proto důležité si uvědomit, že samotná škoda způsobená 

v důsledku soutěžení nemusí nutně znamenat naplnění podstaty nekalosoutěžního 

jednání, ale je třeba porušení norem, které stanovují způsoby soutěžení, které jsou pro 

společnost únosné a akceptovatelné.145 V případě překročení těchto „mantinelů“ má 

pak poškozený možnost chránit svá práva prostřednictví soukromoprávních institutů 

(žalobou)146 a dále, v případě, že škoda dosáhne určité výše, připadá v úvahu i uplatnění 

postihu trestního. Výše škody (újmy) je tedy kritériem pro možnost uplatnění 

trestněprávní represe a zákon ji stanovuje jako většího rozsahu. Stejně jako bude 

pojednáno níže, i zde je toto kritérium zavádějící, resp. matoucí. Zákonodárce totiž 

použil slovní spojení, které asociuje k výši škody takto označené v § 138 odst. 1 TZ, 

tedy při škodě (újmě) dosahující částky nejméně 5.000.000,- Kč. Jak ovšem dokazují 

názory odborné veřejnosti147, tento výklad by byl chybným. Při újmě v penězích je totiž 

větší rozsah dovozován již při částce 50.000,- Kč. Svým obsahem trestní zákoník pouze 

kopíruje jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže, které jsou primárně upraveny v § 

44 odst. 2 ObchZ. Předmětem našeho zájmu zde však bude pouze software v podobě 

obchodního tajemství, tak jak jsme jej vymezili výše v kapitole zaměřené na 

obchodněprávní ochranu software. Skutková podstata tohoto trestného činu předpokládá 

jednání, kterým jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní nebo pro sebe či 

jiného využije obchodní tajemství (§ 17 ObchZ) a využitelnost tajemství v rámci 

hospodářské soutěže. 

                                                 
145  podobně ELIÁŠ, K., J. BEJČEK a J. a kol. JEŽEK. Kurs obchodního práva: obecná část : soutěžní 
právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 288. ISBN 80-7179-854-1. 
146 Srov. § 53 obchodního zákoníku 
147 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2512. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 
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Osobou v tomto směru způsobilou se rozumí ten, kdo se o obchodním tajemství 

dozvěděl:  

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo se stalo jinak přístupným (např. z 

technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho 

pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, 

popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem 

povolán, anebo  

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.148 

 Je důležité poznamenat, že je-li původcem tajemství (software) zaměstnanec, 

pak není možné ust. § 51 ObchZ aplikovat a je nutné vycházet z ujednání obsažených 

ve smluvní dokumentaci uzavřené mezi zaměstnancem a podnikatelským subjektem 

(zaměstnavatelem).149 Vzhledem k fikci zaměstnaneckého režimu mezi objednatelem a 

zhotovitelem i v případě softwaru na objednávku, je proto nezbytné ve smlouvě o dílo 

tuto skutečnost náležitě zohlednit. 

 Posledním předmětem rozboru bude v této části trestný čin proti průmyslovým 

právům a proti autorskému právu. Základní vymezení nalezneme v § 270 TZ  - „Kdo 

neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, 

uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému 

nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Jak 

shodně poznamenávají Smejkal150 a Šámal151, jedná se o normu s blanketní dispozicí152, 

jejímž užitím se zákonodárce snažil zajistit stav, kdy změnu autorského zákona nebude 

nutně muset následovat změna trestního zákoníku. Objektem skutkové postaty je 

v tomto případě tedy autorské dílo, které jsme v práci již vymezili a víme, že podle ust. 

§ 2 odst. 2 AutZ se jím rozumí i počítačový program (software). 

                                                 
148 Srov. § 51 obchodního zákoníku 
149 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2511. Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-428-5 
150 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2001, s. 511. ISBN 80-7179-522-6. 
151 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2737. Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-428-5. 
152 Norma s dispozicí, jež odkazuje na jiný zákonný předpis 
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Ten pak nemusí splňovat obecnou podmínku jedinečnosti stanovenou v § 2 odst. 1 

AutZ, ale postačí původnost, která ve vztahu k software zajišťuje dostatečnou míru 

individuality tvůrčí činnosti autora. Subjektem může být jak fyzická, tak právnická 

osoba a složka zavinění ve formě úmyslu (eventualis i directus) se musí vztahovat i na 

vědomí pachatele, že jde o dílo chráněné autorským zákonem.  Výjimku pak 

představuje zavinění ve vztahu k okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. 

Zde ve smyslu § 17 písm. a) TZ postačuje kulpózní forma jednání. V zásadě tedy 

nepovažuji toto ustanovení za nikterak komplikované a nejednoznačné. Oproti 

předchozí právní úpravě trestního zákona153, neabsentuje nyní v zákonné dikci intenzita 

zásahu pachatele do autorských práv, která je stanovena jako nikoli nepatrná. I zde 

však, přes logickou asociaci není možné aplikovat výkladové ustanovení § 138 odst. 1 

TZ. Což lze dovodit z odborné literatury, která se k hranici škody ve výši alespoň 

5.000,- Kč nikterak nevyjadřuje.154 Naopak se objevují kazuistické příklady155, které 

poukazují na nutnost přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu a nestanovují 

objektivní kritéria. Tento stav tak může v praxi činit určité výkladové potíže, a to i 

vzhledem ke skutečnosti, že další odstavce tohoto ustanovení pracují s intenzitou útoku 

vyjádřenou právě hranicemi výše škody dle ust. § 138 odst. 1 TZ. 

 Mám-li provézt krátké shrnutí této kapitoly, pak jsme pojednali o třech 

základních skutkových podstatách trestných činů týkajících software. Našim cílem bylo 

vymezit jednotlivé znaky skutkové podstaty a upozornit na možné interpretační 

problémy. De lege ferenda by tedy bylo vhodné, v rámci posílení právní jistoty a 

možnosti bezvýjimečného dodržování zásady ignoratia legis non excusat, precizněji 

stanovit podmínky pro možnost postihu nežádoucího jednání pomocí trestněprávních 

norem, jelikož, jak výstižně uvedl Ústavní soud ČR, ustanovení sloužící pro 

trestněprávní postih musí být natolik přesné a ve svých důsledcích předvídatelné, aby 

bylo dostatečným vodítkem pro chování svých adresátů.156 

                                                 
153  srov. ust. § 152 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (účinný do 31.12.2009) 
154 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 
670-671. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-24-0.; shodně: Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. 
Trestní právo hmotné. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 328-331. ISBN 
978-80-7357-509-0. 
155 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2752. Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-428-5. 
156 Nález ÚS ze dne 12. října 2006 sp. zn. I. ÚS 69/06 
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JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU 

UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. 
 

Věc: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. července 2012 ve věci 

UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. 

 

Skutkové okolnosti: 

1. Společnost Oracle vyvíjí a rozšiřuje počítačové programové vybavení.  

2. Je nositelkou výlučných užívacích práv k těmto programům na základě 

autorského práva a je majitelkou německých slovních ochranných známek a 

slovních ochranných známek Společenství „Oracle“ zapsaných mimo jiné pro 

počítačové programové vybavení. 

3. Společnost Oracle rozšiřuje své programové vybavení v 85 % případů 

stahováním přes internet. Zákazník programové vybavení stáhne přímo do svého 

počítače z internetové stránky společnosti Oracle. Tyto programy jsou 

programovým vybavením typu „klient-server“. Užívací právo k nim zahrnuje 

oprávnění mít programové vybavení trvale uloženo na serveru a umožnit 

určitému počtu uživatelů k němu přístup tím, že bude nahráno do operační 

paměti jejich osobních počítačů. 

4. V rámci smlouvy o údržbě programového vybavení mohou být stahovány z 

internetové stránky společnosti Oracle aktualizované verze programového 

vybavení (updates) a programy sloužící k odstraňování chyb (patches). 

5. Licenční smlouvy společnosti Oracle obsahují pod nadpisem „Poskytnuté 

právo“ následující ujednání: „Platbou za služby získáváte výhradně pro vnitřní 

obchodní účely nevýlučné, nepřevoditelné a bezplatné užívací právo na dobu 

neurčitou ke všem produktům a službám, které Oracle vyvíjí a Vám zpřístupňuje 

na základě této smlouvy.“ 
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6. Společnost UsedSoft, která obchoduje s licencemi k „použitému“ 

programovému vybavení, nabízela v říjnu roku 2005 „již použité“ licence 

společnosti Oracle, přičemž uváděla, že tyto licence jsou aktuální v tom smyslu, 

že smlouva o údržbě uzavřená společností Oracle s původním majitelem licence 

stále zakládá své účinky a že legalita prodeje byla potvrzena notářským zápisem. 

Zákazníci společnosti UsedSoft, kteří dosud nejsou držiteli dotčeného 

programového vybavení společnosti Oracle, toto programové vybavení poté, co 

získají „použitou“ licenci, stáhnou přímo z internetové stránky společnosti 

Oracle. Zákazníci, kteří již uvedené programové vybavení mají a licence 

dokupují pro dodatečné uživatele, dané programové vybavení stahují do 

operační paměti osobních počítačů těchto dalších uživatelů.  

7. Společnost Oracle podala žalobu k Landgericht München I směřující k tomu, 

aby bylo společnosti UsedSoft uloženo, aby se zdržela těchto praktik, a tento 

soud její žalobě vyhověl. Jelikož odvolání podané společností UsedSoft proti 

tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto, podala tato společnost následně opravný 

prostředek „Revision“ k Bundesgerichtshof (Německo). 



63 
  

Předběžné otázky:  

1. Je osoba, která se může dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny 

počítačového programu ‚oprávněným nabyvatelem‘ ve smyslu čl. 5 odst. 1 

směrnice 2009/24? 

2. Pro případ, že první otázka bude zodpovězena kladně, vyčerpává se právo na 

rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 4 odst. 2 

směrnice 2009/24, pokud nabyvatel pořídil rozmnoženinu se svolením nositele 

práv stažením programu z internetu na nosič dat? 

3. Pro případ, že i druhá otázka bude zodpovězena kladně, může se i taková osoba, 

která nabyla licenci k ‚použitému‘ programovému vybavení, za účelem pořízení 

rozmnoženiny programu jako „oprávněný nabyvatel“ podle čl. 5 odst. 1 a čl. 4 

odst. 2 směrnice 2009/24 dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování 

rozmnoženiny počítačového programu pořízené prvním nabyvatelem se 

svolením nositele práv stažením programu z internetu na nosič dat, pokud tento 

první nabyvatel svoji rozmnoženinu smazal nebo již nepoužívá? 

Závěr:  

1. Článek 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 

23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů musí být vykládán v 

tom smyslu, že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu 

vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s 

bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl 

rovněž – výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající 

hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem – k uvedené 

rozmnoženině užívací právo bez časového omezení. 
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2. Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24 musí být vykládány v tom 

smyslu, že v případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená 

současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z 

internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené 

licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem 

práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně 

uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené 

rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat 

vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze 

tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového 

programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení 

rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení. 157 

                                                 
157 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu): Věc C‑128/11., Axel W. Bierbach, insolvenční 
správce společnosti UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp., ze dne 3. července 2012. Dostupné 
z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db0be75012a7ff4d06929c9c38
eb548791.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=cs&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=526014 
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SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd. 
 

Věc: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2012 ve věci SAS 

Institute Inc. proti World Programming Ltd. 

 

Skutkové okolnosti:  

1. Společnost SAS Institute Inc. (dále jen „společnost SAS Institute“) vyvinula 

analytický software známý jako „SAS“ (dále jen „systém SAS“). Systém SAS 

je integrovaný systém programů, které uživatelům umožňují provádět činnosti 

spočívající ve zpracování a analýze údajů, zejména pak statistických údajů. 

Zásadní složka systému SAS se nazývá „Base SAS“. Umožňuje uživatelům 

psát a provozovat programové aplikace pro nakládání s údaji. Tyto aplikace 

jsou napsány v jazyce známém jako jazyk SAS. Funkce Base SAS lze rozšířit 

doplňkovými moduly. Věc v původním řízení se týká konkrétně tří z těchto 

modulů. Jedná se o SAS/ACCESS, SAS/GRAPH a SAS/STAT (dále jen, 

společně s Base SAS, „moduly SAS“). 

2. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Spojené 

království) (dále jako „předkládající soud“) vysvětluje, že zákazníci 

společnosti SAS Institute před tím, než došlo k událostem, které jsou základem 

projednávaného sporu, neměli jinou možnost než si opakovaně pořizovat 

uživatelskou licenci k modulům SAS, aby mohli i nadále provozovat své 

programové aplikace existující v jazyce SAS a vytvářet nové takové aplikace. 

Zákazník, který chtěl změnit dodavatele programového vybavení, tak byl 

nucen přepsat své stávající programové aplikace v jiném jazyce, což vyžaduje 

značnou investici. 

3. Z tohoto důvodu přišla společnost World Programming Limited (dále jen 

„společnost WPL“) s nápadem vytvořit alternativní počítačový program, World 

Programming System (dále jen „systém WPL“), schopný provozovat 

programové aplikace napsané v jazyce SAS. 
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4. Společnost WPL neskrývá, že jejím záměrem bylo co možná nejvěrněji 

napodobit (emulovat) velkou část funkcí modulů SAS. Proto zabezpečila, aby 

tytéž vstupní údaje generovaly tytéž výstupní údaje. Záměrem společnosti 

WPL bylo zajistit, aby programové aplikace jejích zákazníků mohly být 

provozovány v systému WPL stejným způsobem jako v rámci modulů SAS. 

5. Předkládající soud upřesňuje, že není prokázáno, že by společnost WPL 

v rámci této činnosti získala přístup ke zdrojovému kódu modulů SAS, 

rozmnožila jakoukoli část textu tohoto kódu či rozmnožila jakoukoli část 

strukturální koncepce uvedeného kódu. 

6. Společnost SAS Institute se domáhá určení, že praktiky společnosti WPL 

představují porušení jejího autorského práva k jejím počítačovým programům. 

Dvěma samostatnými rozhodnutími britské soudy rozhodly, že se nejedná 

o porušení autorského práva ke zdrojovému kódu počítačového programu, 

zkoumá-li soutěžitel nositele autorského práva, jak program funguje, 

a následně napíše svůj vlastní program, který tyto funkce napodobuje. 

7. Společnost SAS Institute, která tento přístup zpochybňuje, podala žalobu 

k předkládajícímu soudu. Společnosti WPL především vytýká, 

– že tím, že vytvořila systém WPL, rozmnožila příručky k systému SAS 

(dále jen „příručky SAS“) zveřejněné společností SAS Institute, 

a porušila tak její autorské právo k příručkám SAS; 

– že v důsledku toho nepřímo rozmnožila počítačové programy obsahující 

moduly SAS, a porušila tak její autorské právo k těmto modulům; 

– že použila verzi systému SAS nazvanou „Learning Edition“ v rozporu 

s podmínkami licence vztahující se k této verzi a se závazky přijatými 

v rámci této licence, jakož i s jejím autorským právem k uvedené verzi, a 

– že tím, že vytvořila svou vlastní příručku (dále jen „příručka WPL“), 

porušila autorské právo k příručkám SAS. 
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Předběžné otázky:  

1. Je-li počítačový program (dále jen „první program“) chráněn autorským 

právem jako literární dílo, musí být čl. 1 odst. 2 směrnice 91/250 vykládán 

v tom smyslu, že o porušení autorského práva k prvnímu programu se nejedná 

v případě, že soutěžitel nositele autorského práva bez přístupu ke zdrojovému 

kódu prvního programu, přímo či prostřednictvím takového postupu, jako je 

rozklad strojového kódu, vytvoří jiný program (dále jen „druhý program“), 

který rozmnožuje funkce prvního programu? 

2. Má na odpověď na první otázku vliv některá z těchto skutečností: 

a) povaha nebo rozsah funkcí prvního programu; 

b) povaha nebo rozsah odbornosti, duševního úsilí a práce, které byly 

vynaloženy autorem prvního programu při koncipování funkcí tohoto 

prvního programu; 

c) míra podrobnosti, v jaké byly funkce prvního programu rozmnoženy 

v druhém programu; 

d) skutečnost, že zdrojový kód druhého programu případně rozmnožuje 

prvky zdrojového kódu prvního programu v rozsahu, který jde nad 

rámec toho, co je zcela nezbytné za účelem vytvoření stejných funkcí, 

jako jsou funkce prvního programu? 

3. Vykládá-li a provádí-li první program programové aplikace napsané uživateli 

prvního programu v programovacím jazyce vytvořeném autorem prvního 

programu, který zahrnuje klíčová slova vytvořená nebo zvolená autorem 

prvního programu a skladbu vytvořenou autorem prvního programu, musí být 

čl. 1 odst. 2 směrnice 91/250 vykládán v tom smyslu, že o porušení autorského 

práva k prvnímu programu se nejedná v případě, že druhý program je napsán 

tak, že vykládá a provádí programové aplikace za použití stejných klíčových 

slov a stejné skladby? 
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4. Čte-li první program datové soubory a zapisuje-li do těchto souborů ve 

zvláštním formátu vytvořeném autorem prvního programu, musí být čl. 1 

odst. 2 směrnice 91/250 vykládán v tom smyslu, že o porušení autorského 

práva k prvnímu programu se nejedná v případě, že je druhý program napsán 

tak, že čte datové soubory a zapisuje do těchto souborů ve stejném formátu? 

5. Bude se odpověď na první, třetí a čtvrtou otázku lišit, pokud autor druhého 

programu tento program vytvořil: 

a) na základě zkoumání, studování a zkoušení fungování prvního 

programu nebo 

b) na základě čtení příručky vytvořené a zveřejněné autorem prvního 

programu, která popisuje funkce tohoto prvního programu (dále jen 

‚příručka‘) nebo 

c) na základě obou skutečností uvedených v písmenech a) i b)? 

6. Má-li určitá osoba právo užívat rozmnoženinu prvního programu na základě 

licence, musí být čl. 5 odst. 3 směrnice 91/250 vykládán v tom smyslu, že je 

nabyvatel licence oprávněn bez svolení nositele autorského práva program 

zavádět, zobrazovat, provozovat, přenášet nebo ukládat do paměti za účelem 

zkoumání, zkoušení nebo studování fungování prvního programu, aby zjistil 

myšlenky a zásady, na kterých je každý prvek programu založen, opravňuje-li 

licence svého nabyvatele k zavádění, zobrazování, provozu, přenosu nebo 

ukládání prvního programu do paměti, pokud je uvedený program užíván pro 

konkrétní účely povolené licencí, avšak úkony za účelem zkoumání, studování 

nebo zkoušení prvního programu překračují rozsah účelu, který je licencí 

povolen? 



69 
  

7. Musí být čl. 5 odst. 3 směrnice 91/250 vykládán v tom smyslu, že zkoumání, 

studování nebo zkoušení fungování prvního programu je třeba považovat za 

úkony prováděné za účelem zjištění myšlenek a zásad, na kterých je každý 

prvek prvního programu založen, pokud jsou tyto úkony prováděny s cílem: 

a) zjistit, jakým způsobem první program funguje, zejména pokud jde 

o podrobnosti, které nejsou popsány v příručce, za účelem napsání 

druhého programu způsobem uvedeným v první otázce; 

b) zjistit, jak první program vykládá a provádí věty napsané 

v programovacím jazyce, který vykládá a provádí (viz třetí otázka); 

c) zjistit formáty datových souborů, které jsou čteny prvním programem či 

do nichž první program zapisuje (viz čtvrtá otázka); 

d) porovnat výkon druhého programu s prvním programem za účelem 

zjištění důvodů, proč se jejich výkon liší, a zlepšení výkonu druhého 

programu; 

e) provést souběžné zkoušky prvního a druhého programu za účelem 

porovnání jejich výstupů v průběhu vyvíjení druhého programu, zvláště 

současným prováděním stejných zkušebních skriptů prostřednictvím 

prvního i druhého programu; 

f) zjistit výstup logovacího souboru vytvořeného prvním programem za 

účelem vytvoření logovacího souboru, který je z hlediska vzhledu 

totožný či podobný; 

g) zajistit, aby první program poskytl výstupní údaje (konkrétně údaje, 

které přiřazují americká poštovní směrovací čísla k jednotlivým státům 

Spojených států amerických) za účelem zjištění, zda odpovídají 

oficiálním databázím obsahujícím takové údaje, a pokud tomu tak není, 

za účelem naprogramování druhého programu tak, aby reagoval na 

stejné vstupní údaje stejným způsobem jako první program. 
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9. Je-li příručka chráněna autorským právem k literárnímu dílu, musí být čl. 2 

písm. a) směrnice 2001/29 vykládán v tom smyslu, že o porušení autorského 

práva k příručce se jedná v případě, že autor druhého programu rozmnoží či 

podstatným způsobem rozmnoží v druhém programu kterýkoliv z následujících 

prvků popsaných v příručce: 

a) výběr statistických operací, které byly provedeny v prvním programu; 

b) matematické vzorce použité v příručce k popisu těchto operací; 

c) konkrétní příkazy či kombinace příkazů, kterými lze tyto operace 

vyvolat; 

d) volby, které autor prvního programu stanovil v případě jednotlivých 

příkazů; 

e) klíčová slova a skladbu, které rozpoznává první program; 

f) implicitní hodnoty, které se autor prvního programu rozhodl použít 

pro případ, že konkrétní příkaz či volba nebudou uživatelem upřesněny; 

g) počet smyček, které první program za určitých okolností provede? 
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10. Musí být čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29 vykládán v tom smyslu, že o porušení 

autorského práva k příručce se jedná v případě, že autor druhého programu 

rozmnoží nebo podstatným způsobem rozmnoží v příručce, jež popisuje druhý 

program, klíčová slova a skladbu, které rozpoznává první program? 

Závěr: 

1. Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní 

ochraně počítačových programů musí být vykládán v tom smyslu, že ani 

funkce počítačového programu, ani programovací jazyk či formát datových 

souborů užívaných počítačovým programem za účelem využití některých 

z jeho funkcí nepředstavují formu vyjádření tohoto programu, a v důsledku 

toho nepožívají autorskoprávní ochrany počítačových programů ve smyslu této 

směrnice. 

2. Článek 5 odst. 3 směrnice 91/250 musí být vykládán v tom smyslu, že osoba, 

která na základě licence získala rozmnoženinu počítačového programu, může 

při provádění úkonů, na něž se vztahuje tato licence, jakož i úkonů 

spočívajících v nahrávání a provozování nezbytném k užití počítačového 

programu bez svolení nositele autorského práva tento program zkoumat, 

studovat nebo zkoušet jeho fungování za účelem zjištění myšlenek a zásad, 

které jsou základem kteréhokoliv z prvků uvedeného programu, za podmínky, 

že neporušuje výlučná práva nositele autorského práva k tomuto programu. 
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3. Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29 ze dne 

22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 

souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že 

rozmnožení některých prvků popsaných v uživatelské příručce k počítačovému 

programu chráněné autorským právem v jiném počítačovém programu nebo 

uživatelské příručce k tomuto programu může představovat porušení 

autorského práva k prvně uvedené příručce, pokud – což přísluší ověřit 

předkládajícímu soudu – toto rozmnožení představuje vyjádření vlastního 

duševního výtvoru autora uživatelské příručky k počítačovému programu 

chráněné autorským právem.158 

                                                 
158 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu): Věc C‑406/10, SAS Institute Inc. proti World 
Programming Ltd., ze dne 2. května 2012. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=cs&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534004 
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TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV 
(DRM) 
 

 S rozvojem internetu a jiných technologií umožňujících extrémně rychlé, a často 

nelegální, šíření prakticky všech druhů dat, tedy i software, se přirozeně prohloubila 

snaha tvůrců (autorů) více, nebo chcete-li důsledněji, chránit svá díla. Vzniká tak nástroj 

v podobě technických prostředků k ochraně práv. Jedná se o terminus technicus, který 

je obecně známý pod mezinárodní zkratkou DRM159, kterou budeme v textu 

z praktických důvodů používat i my. Vzhledem ke skutečnosti, že otázka DRM jako 

taková je dosti specifická a vyžaduje hlubší exkurz technického rázu, což není vzhledem 

k limitaci rozsahu této práce možné, pojmu tuto kapitolu jako úvod do problematiky se 

zaměřením na základním informace týkající se vývoje na komunitární úrovni a následné 

promítnutí těchto snah do českého právního řádu. 

 Kořeny snah o legální zakotvení DRM na mezinárodní úrovni sahají do poloviny 

devadesátých let minulého století, konkrétně k datu 20. 12. 1996, kdy byly v Ženevě ze 

strany WIPO schváleny smlouvy o právu autorském („WCT “) a o výkonech výkonných 

umělců a zvukových záznamech („WPPT“). Obsah těchto smluv je ve vztahu k DRM 

víceméně identický, z toho důvodu se budeme dále zabývat pouze WCT, která má k 

dnešnímu dni, tj. k 19. 12. 2012, celkem 90 smluvní stran160, mezi nimiž je i Evropská 

unie. Tato skutečnost se na komunitární úrovni projevuje ve vypracování Směrnice o 

harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v 

informační společnosti161 („harmonizační směrnice“), která členským státům 

stanovuje povinnost, poskytnou přiměřenou právní ochranu proti obcházení jakýchkoli 

účinných technických prostředků, které provádí příslušná osoba vědomě nebo se u ní dá 

rozumně předpokládat. Harmonizační směrnice svým obsahem technické prostředky 

ochrany autorských nejenže definuje, ale i stanovuje jejich ochranu a upravuje možnosti 

požadovat po držiteli autorských práv, aby strpěl některá jejich omezení. 

                                                 
159 Digital Right Management 
160  WIPO: Contracting Parties. [online]. [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 
161 Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. května 2001 o harmonizaci některých 
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 
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Je důležité zmínit, že harmonizační směrnice jako taková se vztahuje na 

software (za předpokladu, že bychom tento pojem chápali extenzivně, tedy tak, že jde o 

vše, co není harware) mimo počítačové programy162, jejichž právní ochrana byla 

v tomto směru ponechána na Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2009/24/ES  ze 

dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. I přesto je možno 

Harmonizační směrnici považovat za podpůrný pramen při pochopení smyslu a účelu 

regulačních snah pro oblast počítačových programů.  Harmonizační směrnice chápe 

DRM jako jakoukoli technologii, zařízení nebo součástku, která při své běžné provozní 

funkci je určena k zabránění nebo omezení jednání ohledně děl a jiných předmětů 

ochrany, která nejsou dovolena nositelem jakéhokoli autorského práva nebo práva 

souvisejícího s právem autorským stanoveným zákonem, nebo zvláštního práva sui 

generis stanoveného v kapitole III Směrnice 96/9/ES.163 Jak poukazuje Dobeš164, 

možnost nositele autorského práva vyloučit určité jednání je tak dána především díky 

faktické moci omezení, které mu tyto prostředky dávají, nikoli z titulu samotného práva 

k předmětu ochrany, přičemž podstatnou vlastností DRM, se kterou harmonizační 

směrnice explicitně počítá, je její účinnost. Ta je stanovena tak, že za technické 

prostředky se považují za „účinné” tam, kde užití chráněného díla nebo jiného 

předmětu ochrany je kontrolováno nositelem práva s použitím ovládání přístupu nebo 

ochranného procesu, jako je zašifrování, zakódování nebo jiná transformace díla či 

jiného předmětu ochrany anebo mechanismu kontrolní rozmnoženiny, které splňují cíl 

ochrany. Vzhledem k významu tohoto ustanovení je zarážející, že jeho konstrukce se 

obsahové stránce jeví jako prázdná, když jejím zjednodušením dojdeme k závěru, že za 

účinné se považuje takový způsob výkonu kontroly, který splňuje cíl ochrany. Je 

nesporné, že takovým cílem je chránit účinné DRM a celá definice je proto tautologií, 

resp. definici kruhem, která v právu není žádoucím jevem. 

                                                 
162 Srov. čl. 1 odst. 2 písm. a) harmonizační směrnice 
163 Dostupné z: SMĚRNICE 2001/29/ES. In: [online]. [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 
http://knihovna.nkp.cz/NKKR0104/0104273.html 
164 DOBEŠ, P. Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního,evropského a 
českého práva po zásadní novele – 2. část. Právní rozhledy, 2006, č. 18. s. 661. 
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 Chceme-li hovořit o promítnutí výše zmíněných tendencí v ochraně 

duševního vlastnictví do českého právního řádu, je vhodné na tomto místě v prvé řadě 

uvézt, že stejně jako ve většině případů i zde je základním právním předpisem autorský 

zákon, speciálně ustanovení obsažené v § 43, které stanovuje, že do práva autorského 

neoprávněně zasahuje ten, kdo: 

• obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona; 

• vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo 

pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky, nebo 

poskytuje služby, které : 

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, 

propagovány nebo uváděny na trh,  

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený 

obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo  

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem 

umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků,  

přičemž účinnými technickými prostředky se zde v souladu s § 43 odst. 3 autorského 

zákona rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé 

funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k 

dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat 

uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo 

jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování. 

 Autorský zákon tedy oproti výše uvedené definici obsažené v harmonizační 

směrnici podrobněji a především více jednoznačně upravuje nelegální jednání vztahující 

se k DRM a dále neobsahuje ono problematické slovní spojení „které splňují cíl 

ochrany“, jež bylo z mé strany podrobeno kritice. 

 Subjekt, který výše uvedeným způsobem neoprávněně zasáhne do autorského 

práva, tedy spáchá správní delikt, resp. přestupek, ve smyslu ust. § 105a a násl. 

autorského zákona. 
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WAREZ 
 

Za warez lze označit jakékoli tituly chráněné autorským právem a distribuované 

vydavatelskými skupinami, tzv. release groups.165 Etymologicky pojem „warez“ 

vychází z anglického slova „wares“, tedy „zboží“ či „výrobky“.  Samotná záměna 

písmene „s“  za písmeno „z“  značí právě onu ilegalitu této činnosti, ač původně byla 

důvodem jen identifikace předmětu komunikace, tedy, aby bylo jasné „o čem je řeč“ . 

166 Lze dokonce konstatovat, že užití změn v technických termínech spolu 

s prolamováním ochrany dotčených děl jen pro prestiž, nikoli pro zisk, jsou v podstatě 

pojmovými znaky warezové scény.  Model financování warezové scény je spatřován 

především v reklamě na WWW stránkách a v určitém druhu symbiózy s porno 

průmyslem, kdy uživatel hledající warez je přesměrováván na neexistující linky, 

samovolně se otevírací okna apod.167 

Samotné označení „warez“ má základ v době BBS (Bulletin Board System). 168 

Byla to doba, kdy se ilegální software rozšiřoval v archívech složených z několika kusů 

souborů typu ZIP, RAR apod. Tento trend de facto přetrvává dodnes. Šíření probíhalo 

na základě výměny kus za kus nebo stanoveného poměru download/upload 169, což je 

model, se kterým se i dnes můžeme setkat v podobě P2P sítí.170 

V prvopočátku byla warezová scéna teritoriálně ohraničená a pořizovala 

především pirátské kopie hudby a filmů, což jí umožňovaly audio kazety a technologie 

videa. Ve vztahu k software šlo o první masový počin až šířením pirátských kopií her na 

osmibitových počítačích. 

                                                 
165 CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad Tomáš Hlaváč. 
Praha: Grada, 2008, s. 15. ISBN 978-80-247-1765-4. 
166 VACEK, Jan. SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ: Warez. Brno, 2006/2007. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/68534/pravf_m/?lang=en. Diplomová práce. MU. Vedoucí práce JUDr. Danuše 
Spáčilová. 
167 MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, s. 70. ISBN 80-
7226-419-2. 
168 JIRÁSKO, Tomáš a Alexandr RADECKÝ. Šedá zóna: Poznej svůj warez. [online]. [cit. 2012-12-10]. 
Dostupné z: http://pcworld.cz/ostatni/seda-zona-poznej-svuj-warez-5977 
169 Tamtéž. 
170  P2P (peer-to-peer) sítě, neboli od uživatele k uživateli, je princip propojování počítačových sítí, kde 
každá strana spojení jej může iniciovat a má stejnou odpovědnost. 



77 
  

Mírný ústup pak bylo možné zaznamenat s příchodem nepřepisovatelných 

technologií typu CD-ROM a DVD, avšak bylo jen otázkou času, kdy se objeví zařízení 

umožňující přepis i těchto médií a dnes se tak pirátské kopie v této formě dají pořídit 

daleko levněji než originál.171 

Organizace warezu je popisována jako uzavřená komunita lidí tvořená týmy, 

které mezi sebou soupeří ve vydávání tzv. releasu. Tato komunita se pak souhrnně 

nazývá „warezová scéna“. Jedním ze základních pravidel warezu při vydávání releasu, 

je skutečnost, že takto releasovaný produkt není volně a legálně k dispozici. 

Warezová scéna dosahuje vysokého stupně organizovanosti s tím, že členská 

základna bývá zpravidla mezinárodní a není výjimkou, že se jednotliví členové osobně 

nikdy nesetkají. Jde o svět, kde spolupracuje 18letý kluk z New Jersey se 40letým 

správcem sítě státního úřadu z Budapešti, a společně ukládají software na stránku, 

kterou spravuje malý Holanďan.172 Každý člen týmu má svou funkci jako např. Leader, 

Supplier, Ripper, Cracker, CArder, Tester a Siteop (ten však nemusí být přímo členem 

skupiny).  V našem případě není podstatné popisovat jednotlivé funkce z pohledu jejich 

obsahové náplně. Ve stručnosti lze uvézt, že každý z členů týmu má svou funkci a 

oblast, za niž zodpovídá. Pro názornou představu se jedná např. přijímání nových členů, 

zajišťování nových, dosud nikým nevydaných releasů, překonávání technické ochrany 

software, získávání čísel a údajů od majitelů platebních karet pro zneužití při koupi 

přístupových kódů, testování releasů apod.173 Rozdělování úkolů mezi členy má pak na 

starosti buď Leader, nebo tzv. distributor.174 

Warezová scéna si také sama tvoří svá pravidla, jejichž porušení je přísně 

trestáno. Jedním ze základních pravidel je již zmíněná non-profitabilita této aktivity. 

Osoba, která by vypalovala nebo prodávala release či pronajímala získané účty, by byla 

ze skupiny (týmu) bez milosti vyloučena, a to se všemi důsledky s tím spojenými. 

                                                 
171 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 
bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 68-69. ISBN 978-80-247-1561-2. 
172 CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad Tomáš Hlaváč. 
Praha: Grada, 2008, s. 16. ISBN 978-80-247-1765-4. 
173 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 
bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 68-69. ISBN 978-80-247-1561-2. 
174 GOLDMAN, Eric. Warez Trading and Criminal Copyright Infringement. [online]. [cit. 2012-12-10]. 
Dostupné z: http://www.ericgoldman.org/Articles/warezcriminalcopyright.pdf 
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Měl by zakázán přístup na IRC kanál175 své skupiny, případně by mu byly odebrány 

možnosti přístupu na FTP servery. O viníkovi se rozesílají informace176 i ostatním 

warezovým skupinám.177 Tento přístup také v zásadě odlišuje warezovou scénu od 

jiných organizovaných forem „softwarového pirátství“, které jsou naopak postaveny na 

profitabilitě. To se odráží i v postoji warezové scény k sobě samé, kdy se nepovažuje za 

piráty ani za hrozbu. Naopak se někdy staví do role harmonizátora trhu, když svou 

činnost označují za alternativu neexistující konkurence monopolů typu Windows. 

Členové  warezové scény poukazují na skutečnost, že i oni platí za software, ale pouze 

v případě, že uznají tento produkt za kvalitní a jeho výrobce tak vlastně odměňují. To 

potvrzuje výrok jednoho z členů warezových týmu s nickem „Evil“, který řekl: 

„Nestarej se tolik o piráty. Pokud se nám bude tvůj výrobek líbit, budeme chtít, aby se ti 

dařilo.“ 178 Jde o ideologii, o přístup, jehož koncept je širší a propracovanější než 

odpovídá společenskému pohledu na něj.179 

Tomuto pohledu však abstinuje přiměřená míra benevolence. Profit totiž není 

možné spatřovat jen v přímém zisku z prodeje ilegálního software, jak tomu je v případě 

organizovaných forem pirátství, ale i v úspoře spočívající v nezaplacení za oprávnění 

software užívat. A jak uvádí někteří autoři180, jednou z prvních motivací je rychlý 

přístup ke všem releasům ve scéně bez složitých hledání a čekání ve frontách, proto je 

třeba bezpochyby označit i tuto subkulturu kyberprostoru za druh softwarového 

pirátství, a to bez ohledu na vznešené cíle, které jsou povětšinou stejně až sekundárními 

motivanty. 

                                                 
175 Síť IRC (Internet Relay Chat) umožňuje rychlou komunikaci uživatelům, kteří jsou k ní připojeni a 
připojení ke zvolenému kanálu, který je zřízen za účelem hromadné diskuse o věcech na specifické téma 
nebo prostě ke shromáždění lidí, kteří mají něco společného. 
176 Informace typu nick (přezdívka), IP adresa apod. 
177 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 
bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 71. ISBN 978-80-247-1561-2. 
178 CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad Tomáš Hlaváč. 
Praha: Grada, 2008, s. 17. ISBN 978-80-247-1765-4. 
179  podobně COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. 2nd ed. London: 
Butterworths, 1992, s. 115. ISBN 0-406-51770-3. 
180 Tamtéž. 
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Nic na tom nemění ani skutečnost, že mnoho členů warezové scény posléze 

motivuje především touha po uznání a respektu a snaha o udržení se v týmu. 

S respektem jednotlivce totiž roste respekt celé skupiny. Skupiny tak soupeří ve 

statistikách v poskytnuté diskové kapacitě, rychlosti připojení a celkovém renomé. Celá 

warez scéna tak svým způsobem připomíná virtuální sportovní kolbiště, kde týmy 

vyměňují své nejslabší členy za silnější, aby dosahovaly vyšší výkonnosti.181   

 

Typologie warez 
 

Skupiny se samozřejmě zaměřuji na mnoho oblastí. V souvislosti se software 

jsou pro nás však relevantní především následující: 

 

� Apps / Appz / Aplikace – znamená v obecné rovině prodejní verzi softwaru či 

celého softwarového balíčku. 

� Games / Gamez / Hry – znamená počítačové hry a herní konzole, které jsou 

obvykle distribuované jako ISO182. Součástí distribuce bývá i crack. 

� Cracks / Crackz / Cracky – znamená pozměněný spustitelný soubor nebo 

dynamickou knihovnu nebo tzv. záplatu, která je schopná vyřadit z činnosti 

ochranu napadeného softwaru tím, že simuluje plnou verzi místo zkušební.183 

� NoCD / NoDVD / FixedExe – znamená soubor, který umožňuje spustit 

instalovaný program bez nutnosti vložení originálního CD/DVD do mechaniky 

nebo zasunutí hardwarového klíče, čímž se ověřuje autorizace k užití software. 

� Keygens/ Keygenz – znamená soubor, který je schopný simulovat 

registrační/aplikační proces softwarových produktů a vygenerovat potřebné 

přístupové kódy.184 

                                                 
181  Podobně: tamtéž. 
182 ISO je soubor obsahující digitální kopií dat na optickém disku. Kromě datových souborů obsahuje 
obraz také všechna metadata souborového systému, a to včetně Boot sektoru, struktur a atributů. Tyto 
vlastnosti činí formát atraktivní alternativou k fyzickým médiím pro přenos mnoha druhů dat, například 
software; zdroj: SO. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_obraz 
183 VACEK, Jan. SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ: Warez. Brno, 2006/2007. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/68534/pravf_m/?lang=en. Diplomová práce. MU. Vedoucí práce JUDr. Danuše 
Spáčilová. 
184 WAREZ: type of warez. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Warez 
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Mezi další typy warezu, resp. releasů patří Dox, EBook, Scriptz, Serialz, TV-Ripz a 

další.185 

 Různorodost v předmětu zájmu je také důvodem proč warez dělá starosti 

prakticky celému softwarovému a multimediálnímu průmyslu. Lze říci, že jde o formu 

„války“ mezi warezem (pirátstvím obecně) a asociacemi hájícími zájmy relevantních 

odvětví průmyslu. Patrně nejvýznamnější z nich je ve vztahu k software Business 

Software Alliance (dále jako „BSA“), která byla založena v roce 1988 z iniciativy 

nejdůležitějších producentů software pro osobní počítače186. Mezi prvními státy, kde 

BSA začala působit, byly, Itálie, Španělsko a Francie, a to v roce 1989. Od té doby svou 

působnost neustále rozšiřuje a v současné době působí ve více než 80 zemích celého 

světa. Činnost této organizace lze rozdělit do tří sfér, globální uplatňování autorského 

práva ze strany tvůrců softwaru ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, 

prevenci a součinnosti při tvorbě efektivní legislativy.  Poslední zmíněná oblast činnosti 

je pak považována za nosnou pro boj se softwarovým pirátstvím i podle jedno 

z předních teoretiků právní regulace kyberprostoru L. Lessinga187, který uvádí, že 

skutečnou sílou bude v tomto směru aliance mezi vládou a průmyslem. Důvod je podle 

něj jednoduchý - průmyslu, stejně jako vládě, se daří lépe v lépe regulovaném světě. 

Proto vidí budoucnost právě v paktu těchto dvou společenských oblastí.188 Jeho úvaha je 

velmi pragmatická, nicméně k docílení minimalizace nežádoucího chování v této oblasti 

považuji za nezbytné propojení všech prvků, tedy regulace, represe i prevence, k čemuž 

jistě BSA směřuje. 

                                                 
185  Tamtéž. 
186 zdroj: KOENIG, Erik a Bradford SMITH. Metody boje proti softwarovým pirátům ve světě. Praha: 
Leringo, 1993, s. 12. Computer crime, č. 3. ISBN 80-901327-2-3 
187 americký profesor právní vědy na Harvard Law School. Je znám pro své projevy, články a účast na 
soudních procesech zaměřených na autorské právo jako jeden z nejvýznamnějších ústavních právníků. 
Založil Center for Internet and Society a iniciativu za Creative Commons. V roce 2002 obdržel cenu od 
Free Software Foundation. Zdroj: Lawrence Lessig. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig 
188 LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace. New York: Basic Books, c1999, preface. 
ISBN 0-465-03913-8. (v originále: „the real source of power would be an alliance between government 
and commerce. The reason is simple. Commerce, like government, fares better in better regulated 
world.(..)..The future would be a pact between these two force of social order.“) 
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ZÁVĚR 
 

 Musím přiznat, že zpracování tohoto tématu nebylo snadné. Stejně jako v jiných 

oblastech práva i zde je k pochopení problematiky nutná nejen znalost relevantních 

právních předpisů, judikatury či odborných statí, ale především sociokulturních aspektů, 

které svým způsobem určují efektivitu samotného práva, resp. jakékoli jiné regulace, ve 

společnosti. Z tohoto důvodu jsem značnou část práce věnoval právě tomuto aspektu a 

snažil jsem se předložit jeho analýzu a následnou syntézu získaných poznatků. 

V předložené práci jsem se jednoznačně přiklonil k závěru, že fenomén softwarového 

pirátství je fenoménem v moderní společnosti nežádoucím a nebezpečným. Toto 

nebezpečí umocňuje fakt, že společnost nevnímá v obecné rovině softwarové pirátství 

jako škodlivé, resp. ji samotnou ohrožující. Stejně jako v případě klasické krádeže, i zde 

je nezbytné, aby bylo chování označované za softwarové pirátství považováno za „něco 

špatného“. Bohužel dnes tomu tak není. Svou vinu na tomto stavu má nedostatečná 

informovanost, která se promítá už na úrovni základního „kamene“ společnosti, tj. 

rodiny. Jsem zcela jistý tím, že většina rodičů vede své děti k tomu, že krást se nemá a 

dále tím, že většina rodičů nepovažuje to, že jejich dítě nainstaluje do svého počítače 

nelegální software, za něco nežádoucího. Dokud nebude společnost toto chování při 

nejmenším odsuzovat a nedojde tak k určité autoregulaci, nebude možné jej udržet na 

přijatelné míře a jakékoli legislativní snahy v tom případě budou spíše alibismem 

zákonodárce, než efektivním nástrojem úpravy společenských vztahů. 

 Výše uvedená polemika není samozřejmě řešením, jež by bylo možné 

zrealizovat v krátkém časovém horizontu. V tomto směru se však nabízí dvě myšlenky 

zmíněné v úvodu. Jde o citát čínského filozofa Konfucia, který řekl: „Ud ělejte, aby se 

poctivost vyplácela více než krádež, a nebude krádeží“ . Jeho názor se dotýká samotné 

podstaty jakéhokoli nežádoucího chování. Pokud pak interpretujeme tuto myšlenku 

reverzním způsobem, dojdeme k závěru, že proporcionalita mezi potencionálním 

ziskem pachatele nelegální činnosti a jeho potencionálním rizikem, musí být nutně 

asymetrická ve prospěch potencionálního rizika. V opačném případě totiž daná regulace 

neplní jednu ze svých základních funkcí spočívající v generální prevenci, čímž se opět 

oslabuje její efektivita. 
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Druhou myšlenkou, která nabízí určitou alternativu ve snaze zabránit páchání 

softwarového pirátství, je názor britského publicisty a právníka Charlese Clarka. Ten ve 

své knize Answer to the Machine is in the Machine and Other Collected Writings 

(2005) napsal, že řešením jakéhokoli technického problému je třeba hledat opět 

v technice (v originále: „The answer to the machine is in the machine.“). Jestliže víme, 

že nelegální distribuce software, jakožto technologie, je páchána nejčastěji 

v kyberprostoru, jakožto technologii, pak není důvod o pravdivosti této teze 

pochybovat. Důležité však je, aby takové to technologické „odpovědi“ nebo ochranné 

prvky byli ze strany autorů užívány účelně a nikoli tak, jak tomu bylo v některých 

případech DRM prostředků, o kterých jsme pojednali výše. 

 Věřím, že tato práce nabídne čtenáři jak introdukci do problematiky 

softwarového pirátství, tak úvahy de lege ferenda, které mohou buď zformovat jeho 

pohled na ni, nebo jej utvrdit ve vlastních závěrech. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
 

AutZ nebo autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

LZPS – zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů; 

ObčZ nebo občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

ObchZ nebo obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Přestupkový zákon – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů; 

Trestní zákon – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

TZ nebo trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů; 

Ústava – zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

VynZN nebo zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích – zákon č. 527/1990 Sb., o 

vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

 



84 
  

POUŽITÉ ZDROJE 

Literatura 
 

• BROWN, Edited by Lesley. The new shorter Oxford English dictionary on 

historical principles. [New ed.]. Oxford: Clarendon, 1993, ISBN 0-19-863142-1. 

• CÍSAŘ, Tomáš. Právo a morálka: Etika., diplomová práce, Brno, 2008/2009, 

Vedoucí práce JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

• COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. 2nd ed. London: 

Butterworths, 1992, ISBN 0-406-51770-3. 

• CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Překlad 

Tomáš Hlaváč. Praha: Grada, 2008, 212 s. ISBN 978-80-247-1765-4. 

• ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 2. aktualizované a rozšířené vyd. 

Praha: Linde Praha, 2003, 251 p. ISBN 80-720-1423-4. 

• ELIÁŠ, K., J. BEJČEK a J. a kol. JEŽEK. Kurs obchodního práva: obecná část : 

soutěžní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-854-1. 

• GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-86473-85-6. 

• GIBSON, William. Jak vypálit Chrome. 2., nově přeložené vyd. Brno: Návrat, 

2004, ISBN 80-717-4593-6. 

• GIBSON, William. Neuromancer. Vyd. 1. Plzeň: Laser, 1992, ISBN 80-856-

0127-3. 

• GREGUŠOVÁ, Daniela. Počítačové právo. Vyd. 1. Brno: Institut dalšího 

vzdělávání, 2002, 227 s. Studijní texty pro bakalářské studium. ISBN 80-866-

2904-X. 

• GŘIVNA, Tomáš. Český právní řád a ochrana kyberprostoru: závazky k ochraně 

kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. Praha: 

Karolinum, 2008, ISSN 0323-0619. 



85 
  

• HINDLS, Richard. Ekonomický slovník. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2003, xcii, ISBN 80-717-9819-3. 

• HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému 

vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, Právnické učebnice 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-417-9. 

• CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2. 

• JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo: praktický průvodce právní 

problematikou v IT. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 340 s. ISBN 978-80-

251-3458-0. 

• JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 1. vyd. Praha: 

Leges, 2009, Student (Leges). ISBN 978-80-87212-24-0. 

• JEMELKA, Luboš. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H.Beck, 2011, s. 5. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-355-

4. 

• JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, 

virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-

80-247-1561-2. 

• KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozšířené vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7380-140-3. 

• KNAPP, Viktor. Občanské právo hmotné: Svazek I. Praha: CODEX, 1997, 

ISBN 80-85963-31-0. 

• KOENIG, Erik a Bradford SMITH. Metody boje proti softwarovým pirátům ve 

světě. Praha: Leringo, 1993, 32 s. Computer crime, č. 3. ISBN 80-901-3272-3. 

• KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 3. přeprac. a 

dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Edice učebnic Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, č. 307. ISBN 80-210-2985-4. 



86 
  

• KŘÍŽ, Jan a kol. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2., 

aktualizované vyd., podle stavu k 1.9.2005. Praha: Linde, 2005, ISBN 80-7201-

546-X. 

• KŘÍŽ, Jan. Ochrana autorských práv v informační společnosti. 1.vyd. Praha: 

Linde, 1999, 252 s. ISBN 80-720-1190-1. 

• LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace. New York: Basic 

Books, c1999, ISBN 0-465-03913-8. 

• Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2012, Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-750-6. 

• MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 3. rozš. a podstatně přeprac. vyd. 

Praha: Linde, 2002, ISBN 80-7201-377-7. 

• MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, xv, 339 s. Právní monografie (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7357-638-7. 

• MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 

2002, ISBN 80-7226-419-2. 

• MATZNER, Jiří. Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského 

práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010, Monografie (Key Publishing). 

ISBN 978-80-7418-057-6. 

• Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, ISBN 978-80-7357-509-0. 

• PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: podle právního stavu 

k 1.4. 2003. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-420-X. 

• PÍTRA, Vladimír. Ochrana průmyslového vlastnictví: (komentář). Vyd. 1. 

Praha: Frances, 1992, s. 20. Komentované zákony (Frances). ISBN 80-7049-

039-X. 



87 
  

• POKORNÁ, Jarmila. Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-

491-8. 

• POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v 

kyberprostoru: (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 361. ISBN 

80-210-3779-2. 

• POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. 

Téma (Auditorium). ISBN 978-80-87284-22-3 

• PORADA, Viktor a Roman RAK. Kriminalita související s informačními a 

komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce 

člověka: (vybrané problémové okruhy výzkumu). Vyd. 1. Karlovy Vary: Vysoká 

škola Karlovy Vary, 2007, ISBN 978-80-2540797-4. 

• Slovník výpočetní techniky: Výklad standardních pojmů pro vědu, školství a 

obchod. Praha: Plus, 1993, ISBN 8085297485. 

• SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 

2001, ISBN 80-247-0058-1. 

• SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, xxx, 770 s. ISBN 80-717-9765-0. 

• ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. 

• ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-555-7. 

• ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní tajemství: praktická příručka. Praha: Linde, 

2005, ISBN 80-7201-559-1. 

• TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4. 



88 
  

• TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1994, 

ISBN 9788085765113. 

• Tomáš Gřivna, Radim Polčák. Kyberkriminalita a právo. Vyd. 1. Praha: 

Auditorium, 2008, 220 s. ISBN 978-809-0378-674. 

• VACEK, Jan. SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ., Diplomová práce, Brno, 

2006/2007. 

• VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993, 105 s. 

ISBN 80-856-2312-9. 

Periodika 

 

• DOBEŠ, P. Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu 

mezinárodního, evropského a českého práva po zásadní novele – 2. část. Právní 

rozhledy, 2006, č. 18. 

• TELEC, I. Právo k počítačovým programům I. a II. CHIP, 2000. 

 

Webové zdroje 

 

• AUJEZDSKÝ, J. Zásada teritoriality. In: [online]. [cit. 2012-12-03]. Dostupné z: 

http://www.root.cz/specialy/licence/zasada-teritoriality/#foot-51. 

• Declaration of the Independence of Cyberspace z roku 1996. Dostupné z: 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html. 

• FindLaw: U.S. Supreme Court;DIAMOND v. CHAKRABARTY, 447 U.S. 303 

(1980). [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-

bin/getcase.pl?court=us&vol=447&invol=303. 

• FOUNDATION FOR A FREE INFORMATION INFRASTRUCTURE. 

[online]. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.ffii.se/erik/EPIP/img8.html. 



89 
  

• GOLDMAN, Eric. Warez Trading and Criminal Copyright Infringement. 

[online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: 

http://www.ericgoldman.org/Articles/warezcriminalcopyright.pdf. 

• http://curia.europa.eu/juris/document. 

• http://ww2.bsa.org/country/Anti-Piracy/What-is-Software-Piracy.aspx. 

• INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. [online]. [cit. 2012-

11-28]. Dostupné z: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/. 

• JIRÁSKO, Tomáš a Alexandr RADECKÝ. Šedá zóna: Poznej svůj warez. 

[online]. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://pcworld.cz/ostatni/seda-zona-

poznej-svuj-warez-5977. 

• KREMEROVÁ, Pavla. Softwarové pirátství stokrát jinak. In: Živě.cz [online]. 

26. 11. 1998 [cit. 2012-11-20]. Dostupné z: 

http://www.zive.cz/clanky/softwarove-piratstvi-stokrat-jinak/sc-3-a-

4663/default.aspx. 

• LEINSS, Adam. The Effects of Software Piracy on Consumers and Software 

Developers., Vedoucí práce Dr. Levine, Studie. CS-699. Dostupné z: 

http://www.leinss.com/files/piracy.pdf. 

• Rozhodnutí T 0154/04 (Estimating sales activity/DUNS LICENSING 

ASSOCIATES) of 15.11.2006. [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné z: 

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ep1.html. 

• Software. Dostupné z: http://dictionary.reference.com/browse/software. 

• Softwarové patenty v Evropě: byrokracie je účinná brza. In: VINCÚR, JUDr. 

Adam. Živě.cz [online]. 26. 7. 2012 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: 

http://www.zive.cz/clanky/softwarove-patenty-v-evrope-byrokracie-je-ucinna-

brza/sc-3-a-164497/default.aspx. 

• Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org. 



90 
  

• WIPO: Contracting Parties. [online]. [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16. 

 

Právní předpisy ČR 
 

• Evropská patentová úmluva ze dne 5. října 1973, revidovaná aktem revidujícím 

článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 

2000; 

• Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. května 2001 o 

harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v 

informační společnosti; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně 

počítačových programů. 

• zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 

pozdějších předpisů; 



91 
  

Judikatura 
 

• Nález ÚS ze dne 12. října 2006 sp. zn. I. ÚS 69/06. 

• ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu): Věc C‑128/11., Axel W. 

Bierbach, insolvenční správce společnosti UsedSoft GmbH proti Oracle 

International Corp., ze dne 3. července 2012. 

• ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu): Věc C‑406/10, SAS 

Institute Inc. proti World Programming Ltd., ze dne 2. května 2012. 

• Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2007, sp. zn. 2 As 

27/2007-87. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. dubna 2007, sp. zn. 30 Cdo 

739/2007. 



92 
  

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Report průzkumu veřejného mínění 

 



93 
  



94 
  



95 
  



96 
  



97 
  



98 
  



99 
  



100 
  



101 
  



102 
  



103 
  



104 
  



105 
  



106 
  



107 
  

SUMMARY 

 I must admit that the elaboration of this topic has not been easy for me. As in 

other areas of the law is necessary to understand and take in a lot of relevant factors 

connected with this topic as legislation, case law or professional articles, but also socio-

cultural aspects, which is main determinative factor of the effectiveness of law, 

respectively any other regulation in society. For this reason, I focused a large part of this 

thesis devoted to this aspect and I tried to submit its analysis and subsequent synthesis 

of the findings. In the present thesis I clearly inclined to conclude that the phenomenon 

of software piracy is a phenomenon in modern society undesirable and dangerous. This 

danger is amplified by the fact that society in general does not perceive software piracy 

as harmful, respectively as a threat to itself. As in the case of conventional theft there is 

a need to conduct that software piracy will be considered "something wrong". 

Unfortunately, today it is not. The reason is lack of awareness manifesting it in the 

family as the cornerstone of society. I am sure that most parents educate their children 

that stealing is wrong and that most parents don’t educate that software piracy is wrong. 

Until society condemning this behavior at least and will not secure self-regulation, will 

be any legislative efforts in this case rather alibism of legislature than an effective tool 

to adjust social relations. 

 The above argument is of course a solution which cannot be implemented during 

the short term. In this respect, however, offers two ideas mentioned in the introduction. 

The first is a quote of the Chinese philosopher Confucius, who said, "Make to honesty 

paid more than theft, and theft will not." His opinion is based on the very substance of 

any unwanted behavior. If we interpret this idea by opposite manner, we conclude that 

the proportionality between the potential benefit of the perpetrators of illegal activity 

and their potential risk must be necessarily skewed in favor of the potential risks. In the 

opposite case the regulation does not fulfill one of its essential functions of general 

prevention, which in turn weakens its effectiveness. The second idea, which offers an 

alternative for committing software piracy, is the opinion of the British journalist and 

lawyer Charles Clarke. In his book The Answer to the Machine is in the Machine and 

Other Collected Writings (2005) wrote that the solution to any technical problem is to 

be found again in the technique (in the original: "The answer to the machine is in the 

machine.").



108 
  

If we know that the illegal distribution of software, as a technology, is mostly 

committed in cyberspace, as a technology, then there is no reason to doubt the truth of 

this proposition. The important is to secure such a technological "answer" that will be 

used effectively in favor authors, not as it was in some case of DRM, which we 

discussed above. 

 I believe that this work will offer readers as introduction into the basic issue of 

software piracy and considerations de lege ferenda that can either shape his view on it 

or strengthen him in his own conclusions. 



109 
  

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Softwarové pirátství, software, počítačový program, warez, software piracy, software 

protection, computer program. 

 


