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Autorka si za téma své práce vybrala aktuální problematiku
smluvních vztahů v oblasti IT z pohledu autorského práva.
V úvodu práce uvádí, že se uvedenou problematikou zabývá ve
svém profesním životě na pozici právního zástupce IT
společnosti, která vystupuje ve smluvních vztazích na straně
zhotovitele počítačového programu, a chce se tak podělit o
teoretické a zejména praktické aspekty této problematiky s cílem
pokusit se pokud možno o její ucelenou úpravu, aniž by si však
činila ambice na vyčerpávající výklad tématu. Zvolené téma
práce je z hlediska aktuálních vědeckovýzkumných potřeb právní
vědy a aplikační právní praxe velmi vhodné.
245 stran (včetně obligátních náležitostí)
Práce je rozdělena do 7 kapitol: 1. Autorské právo, prameny
autorského práva; 2. Dílo, počítačový program; 3. Možné
rozdělení počítačových programů; 4. Autorství, subjektivní
autorská práva; 5. Mimosmluvní užití autorského díla; 6.
Smlouvy v oblasti IT, licence; 7. Ochrana počítačového
programu. Kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly a oddíly.
Práce obsahuje dále kromě obsahu Úvod, Závěr, Summary,
Abstrakt v českém a anglickém jazyce, Klíčová slova, Seznam
citovaných zdrojů a Seznam právních předpisů.
Mgr. Jana Zídková v rámci výkladu ke zvolené problematice v
úvodních kapitolách vymezuje základní pojmy nezbytné pro
pochopení dále rozebírané tématiky (zejména pojem, povahu,
zásady a prameny autorského práva, autorství spolu se
subjektivními právy autora, rozdělení počítačových programů).
Za stěžejní považuji šestou kapitolu zabývající se tématem práce
samým obsahující komplexní popis problematiky IT smluv, kdy
popis vybraných IT smluv spolu s jejich specifiky v zásadě
koresponduje s průběhem spolupráce IT společnosti a
objednatele. Autorka se v uvedené kapitole nezabývá pouze
licenční smlouvou, ale zejména smlouvou o implementaci
softwaru, typickou pro oblast IT. V souvislosti s ní rozebírá
náležitosti (např. otázka analýzy, součinnosti, harmonogramu
plnění, akceptace díla, limitace náhrady škody a v neposlední
řadě důsledků odstoupení od smlouvy, otázkou úschovy
zdrojových kódů), které by smlouva měla v zájmu právní jistoty
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smluvních stran obsahovat. Současně je třeba dodat, že ve
výkladu často převažuje zohlednění zájmu zhotovitele s ohledem
na postavení autorky coby zástupkyně softwarové společnosti.
Výklad obsahuje mj. popis postup při tvorbě softwaru, konkrétně
fáze analytické a realizační, na něž navazuje fáze
poimplementační podpory. Dále se autorka zabývá specifiky
servisní smlouvy jako další ze smluv typických pro oblast IT.
V kapitole jsou užity na mnoha místech pro dokreslení části
smluvních dokumentů z praxe autorky (použité se souhlasem
jejího zaměstnavatele). Následně pak podrobně rozebírá licenční
smlouvu včetně licenčních podmínek (zejména GNU/GPL) a
smlouvami dalšími. Byť uchazečka vytvářela a odevzdala práci
v průběhu roku 2013, zohlednila v ní též úpravu nového
občanského zákoníku. V závěrečných podkapitolách se zabývá
zaměstnaneckým dílem a náležitostmi pracovní smlouvy s
programátorem. V kapitole poslední popisuje autorka základní
možné způsoby právní ochrany počítačových programů. Kromě
práva autorského popisuje možnost ochrany pole občanského
zákoníku a obchodního zákoníku, uvádí též trestněprávní
ochranu, zmiňuje problematiku softwarového pirátství. V závěru
práce autorka kriticky přiznává, že ač se pokoušela o objektivní
přístup, s ohledem na její praxi pro zaměstnavatele jakožto
osoby, který je při uzavírání smluv s IT problematikou v
postavení zhotovitele, je její pohled tímto faktem lehce
deformován a tak je práce spíše návodem pro zhotovitele. Na
některých místech této práce jsou současně uvedeny i některé
judikáty Nejvyššího soudu ČR, jakož i rozhodnutí Soudního
dvora EU vztahující se k uvedené problematice. Cíl, který se
autorka vytýčila v úvodu práce, se jí podařilo splnit. Uchazečka
svou prací prokázala plně jak teoretické právní znalosti, tak též
schopnost samostatné vědecké tvorby při zpracování tématu.
Autorkou zvolené členění rigorózní práce je přehledné, odpovídá
jak obsahu práce, tak i její formě, stejně tak použitý právní jazyk
s tím, že práce je psána srozumitelně. Autorka použila vědeckou
metodu historickou, komparativní, popisnou, i analytickou.
Pozitivně lze hodnotit práci s literaturou a jinými prameny
včetně judikatury české, i evropské, stejně tak poznámkový
aparát.
Závěrem lze shrnout, že rigorózní práce Mgr. Jany Zídkové
splňuje jako celek z hlediska obsahového i formálního všechny
předpoklady a požadavky kladené na práce tohoto druhu a je
tedy způsobilá obhajoby. Práce může mít význam pro aplikační
praxi.
Základní rozdíly právní úpravy smluv pro oblast IT účinné do 31.
12. 2013 a právní úpravy účinné od 1. 1. 2014.
___________________________
JUDr. Irena Holcová
konzultant rigorózní práce

